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چکیده
Tetranuychus ، ناز و اختر) لوبیا نسبت به آلودگی کنۀ تارتن دونقطهای،القای مقاومت در دو رقم مقاوم و حساس (به ترتیب

 ظرفیت، مالون دیآلدئید، در این بررسی صفات محتوای فنل کل. بررسی شد،urticae Koch (Acari; Tetranychidae)
(( در گیاهAPX) ( و آسکورباتپراکسیدازGPX)  و فعالیت آنزیمهای دفاعی گیاه )گایاکول پراکسیداز،)پاداکسندگی (آنتیاکسیدانی
: مقادیر فنل کل و ظرفیت پاداکسندگی رقم ناز (بیشینه. روز پس از آلودگی) اندازهگیری شد5  و3 ،1(  و آلوده،)غیر آلوده (شاهد
 رقم ناز فعالیت آنزیمی، همچنین. اما محتوای مالوندیآلدئید در رقم ناز پایین بود، به ترتیب) نسبت به اختر بیشتر بود،53/67  و0/8
 نتایج گویای این بودهاند که آنزیمهای دفاعی گیاه مانند.) را نسبت به رقم اختر نشان داد21/87 APX  و37/29 :GPX( بیشتری
 همراه با تجمع فنلAPX  وGPX  بنابراین افزایش فعالیت. دخیلاندT. urticae  در مقاومت لوبیا نسبت بهAPX  وGPX
. افزایش میدهدT. urticae مقاومت گیاه را نسبت به،کل
. مقاومت، لوبیا، کنۀ تارتن دونقطهای، متابولیتهای ثانویه، آنزیمهای دفاعی:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
To assess the effects of drought stress on yield and some traits related to growth in soybean, two experiments
were conducted as normal and 50% decreas in soil water to FC as stress condition in a randomized compelet block
design with three replications and 10 genoytpes in Karaj in 1394. Results showed, that drought stress had different
effects on traits. So that, the greatest increase was in %empty pod and the most decrease was in yield per plant and
seed number. Some of traits such as the first pod, seed number, nod number had sever damage from drought, too.
Seed filling period and yield decreased in susceptible genotypes, significantly but in tolerant genotypes had no
significant decrease. Whiles, %empty pod and RSD had significant increase in sensitive genotypes. Obtained
results revealed that, genotypes had different reactions to drought in pigments of their leaves. Although, drought
had increased pigments as average; leaf pigments in tolerant genotypes decreased whiles increased in susceptible
genotypes.
Keywords: Soybean, Drought stress, related saturated decrease (RSD%), Photosenthetic pigments, percent
variation in traits.
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مقدمه
کنۀ تارتن دونقطهای
از گونههای بسیار چندینخوار (پلیفاژ) متعلق به
خانوادة  Tetranychidaeاست که دامنۀ میزبانی بیش
از  1100گونه گیاهی را در برمیگیرد (Migeon and
) .Dorkeld, 2006–2016این آفت با فروبردن
قطعههای دهانی خود در یاختهها و بافتهای گیاهی،
از شیرة یاختهای تغذیه کرده و نقاط بیرنگی را در
محل تغذیه خود بهجا میگذارد .درنتیجۀ تغذیه و
افزایش جمعیت کنۀ تارتن ،کلروپالست برگها از بین
رفته ،روزنهها بسته شده و درمجموع عملکرد کاهش
مییابد .آلودگیهای شدید درنهایت منجر به مرگ
گیاه میشوند ) .(Martinez-Ferrer et al., 2006در
مناطق گرم و خشک ،طول دورة رشد و نمو کنه
کاهش و تولیدمثل آن افزایش مییابد ،بهگونهای که
میتواند بالغ بر  20نسل در سال داشته باشد (Scully
) .et al., 1991گرچه آمار دقیقی از آسیب این آفت در
ایران وجود ندارد اما گزارشهای موجود نشان میدهد،
کنۀ تارتن یکی از مهمترین آفات مناطق لوبیاکاری
استانهای فارس ،چهارمحال و بختیاری ،لرستان،
زنجان و مرکزی است ( .)Saeidi and Salehi, 2005از
جمله روشهایی که بهطور گسترده برای مدیریت
ومهار (کنترل) آن در کشتزارها و گلخانهها استفاده
میشود ،کنهکشهای شیمیاییاند .اما به دلیل ناایمن
بودن آنها برای حشرات سودمند و خطرهای زیست-
محیطیشان ،در دهههای اخیر کاربرد رقمهای مقاوم
بهعنوان یک روش جایگزین در مدیریت و مهار این
آفت توصیه شده است (.)Stumpf and Nauen, 2001
استفاده از رقم مقاوم یک روش اقتصادی بوده که
منجر به کاهش آسیب ،کاهش مصرف آفتکشها و
نیز ایمن برای محیطزیست است ( Howe and Jander,
 .)2008برای دستیابی این امر گردآوری اطالعات در
رابطه با منبعهای مقاومت ،شناسایی نوع مقاومت
شامل پادهمزیستی و پادزیستی (آنتیزنوبیوز ،آنتیبیوز
و تحمل) و سازوکار عمل آن ،نخستین گام در جهت
توسعۀ رقمهای زراعی مقاوم است ( Diaz-Montano et
 .)al., 2006بهطورکلی گیاهان مجموعۀ گستردهای از
)(Tetranychus urticae Koch

راهبرد (استراتژی)های دفاعی را در برابر آفات گیاه-
خوار دارند که میتواند ساختاری و یا القایی باشند.
ترکیبهای دفاعی ساختاری همواره در گیاه بدون در
نظر گرفتن محرک خارجی وجود دارند حالآنکه
مقاومت القایی در پاسخ به محرکهای بیرونی ایجاد
میشود ( .)War et al., 2012aازآنجاکه تنشهای زنده
منجر به افزایش تولید گونههای فعال اکسیژن )(ROS
میشوند ،بنابراین الزم است گیاه بهگونهای تأثیر
زیانبار آنها را کنترل کند (.)Mittler et al., 2004
کنترل ROSها و واکنشهای آنها نیاز به درجۀ باالیی
از هماهنگی و تعادل بین نشانه (سیگنال)ها و
مسیرهای سوختوسازی (متابولیکی) دارد ( Racchi,
 )2013این سامانۀ مدیریت و مهار شامل متابولیتها و
آنزیمهای پاداکسنده (آنتیاکسیدانت) هستند که عمل
آنها حذف ROSها و آسیب اکسایشی (اکسیداتیو)
ناشی از فعالیتشان و نیز تعدیل آنها بهعنوان ناقالن
پیام است ( .)Bailly, 2004متابولیتهای پاداکسنده در
واقع بازدارندة اکسایش (اکسیداسیون) دیگر مولکولها
شده ،در نتیجه آسیب و زیانهای ناشی از کسایش را
کاهش میدهند .مولکولهای آبگریزی (هیدروفوبی)
مانند گلوتاتیون و فنلها جزو این دسته از ترکیبها
قرار میگیرند ( .)Gill and Tuteja, 2010در این بین
فنلها تنها ترکیبهایی هستند که با ظرفیت
پاداکسندگی همبستگی دارند ( .)Racchi, 2013از
دیگر شاخصهای مرتبط با مقاومت به تنشهای
زیستی و غیر زیستی ،میزان پراکسیداسیون چربی
(لیپید)هاست .مالوندیآلدهید ( )MDAیکی از
مهمترین فرآوردههای پراکسیداسیون چربیهاست که
در مسیرهای انتقال پیام گیاهی در مقابل بسیاری از
تنشها نقش دارد ) .(Wei et al., 2007این ترکیب
یک شاخص بسیار مهم دفاعی در برابر حمله آفات
است ،این ترکیب در برانگیختن نشر ترکیبهای فرار
گیاهی در پاسخ به حملۀ گیاهخواران بهمنظور جلب
دشمنان طبیعی آنها مؤثر است ( Arimura et al.,
 .)2009همچنین در میان آنزیمهای پاداکسنده می-
توان به گایاکول پراکسیداز ) ،(GPXو آسکوربات
پراکسیداز ) (APXاشاره کرد ).(War et al., 2012b
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 APXیک آنزیم اصلی در سامانۀ سمزدایی پراکسید
هیدروژن در چرخۀ آسکوربات-گلوتاتیون کلروپالست،
میتوکندری ،سیتوسول و پراکسیزومهای گیاهی است
( .)Asada, 1992این آنزیم به همراه کاتاالز ( )CATاز
آنزیمهای کلیدی در تعدیل سطح  H2O2هستند که
تنظیم بیان نواحی پاییندست مسیر اسید سالیسیلیک
را بر عهده دارند و بهعنوان یک ناقل ثانویه در مسیر
انتقال پیام عمل میکنند و به گیاه این امکان را می-
دهد تا مقاومت اکتسابی عمومی ) (SARرا توسعه
دهد .تفاوت این دو آنزیم در این است که CAT
مسئول پاکسازی رادیکالهای آزاد در فرایند تنش
است ،حالآنکه  APXمسئول تنظیم بهینۀ آنها
بهعنوان ناقالن پیام است (.)Davletova et al., 2005
GPXها خانوادة بزرگی از آیزوزیمهای مختلفاند که
در کاتالیز واکنشهای پراکسیداسیون نقش دارند.
برخالف  APXکه در سمیتزدایی  H2O2نقش دارد،
GPXها در دیگر بخشهای سوختوساز (متابولیسم)
پاداکسنده شامل حذف پراکسیداسیون چربیها ایفای
نقش میکنند .همچنین فنلها را اکسید و سمی-
کوئینونها را تولید میکنند که برای آفات بسیار
سمیاند و بر رشد و نمو آنها تأثیر میگذارد
( .)Barbehenn et al., 2010این تحقیق با هدف
شناسایی سازوکارهای بیوشیمیایی مؤثر در بروز
مقاومت به کنۀ تارتن در گیاه لوبیا بهعنوان یکی از
میزبانهای مهم این آفت انجام شد.
مواد و روشها
کنۀ تارتن دونقطهای از کشتزارهای لوبیای کرج گرد-
آوری و پس از تعیین گونه توسط گروه گیاهپزشکی
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،روی
میزبان حساس (رقم اختر) به مدت سه نسل در اتاقک
رشد یا انکوباتور (دما  ،25±1 ˚Cرطوبت نسبی  %65و
 16ساعت روشنایی) افزونش شد .بهمنظور انجام
آزمایشها دو رقم ناز (بهعنوان رقم مقاوم) و اختر
(بهعنوان رقم حساس) بر پایۀ بررسیهای پیشین
انتخاب شدند ( )Tahmasebi et al., 2014و بهصورت
آزمایش فاکتوریل (عامل اصلی رقم ،عامل فرعی زمان-

های نمونهبرداری) در قالب طرح کامل تصادفی با سه
تکرار در اتاقک رشد (دما  ،25 ± 1˚Cرطوبت نسبی
 %65و  16ساعت روشنایی) گروه زراعت و اصالح
نباتات کشت شدند .کشت در گلدانهای پالستیکی با
قطر درونی دهانه  25cmو با مخلوط خاک کشتزار:
پیتماس :پرلیت به نسبت  1:1:1انجام شد .در مرحلۀ
شش برگی حقیقی ( ،)Meier 1997جوانترین برگ
(هر برگ واجد سه برگچه) که بهخوبی توسعهیافته
انتخاب و درمجموع  45کنۀ مادة بالغ روی هر برگ
رهاسازی شد .نمونهگیری از برگهای شاهد (گیاه
سالم بدون کنه) ،و برگهای آلودهشده در روزهای
اول ،سوم و پنجم پس از رهاسازی کنه انجام شد.
اندازهگیری محتوای فنل کل
محتوای ترکیبهای فنلی در عصارة متانولی با استفاده
از روش  ( 2007) Lin and Tangو با توجه به منحنی
استاندارد اسید گالیک ( )λ=765 nmتوسط دستگاه
پلیت ریدر ) (Biotek-EONصورت گرفت و بهصورت
 mgg-1اسید گالیک ارائه شد .به این منظور ،به  0/1gاز
بافت برگ حدود  1/5 mLمتانول اسیدی (حاوی HCl
 0/5نرمال در متانول  )%80اضافه شد .مخلوط حاصل یک
شب در دمای  4 ˚Cنگهداری و سپس به مدت  5دقیقه در
 20000 gدر دمای  4 ˚Cسانتریفیوژ شد 30µL .نمونه
(عصارۀ متانولی) 1/117 mL ،آب مقطر و به دنبال آن
 Folin- Ciocalteau 75 µLاضافه شد .ترکیب به
مدت  1تا  8دقیقه در دمای اتاق قرار داده شد و آنگاه µL
 225محلول کربنات سدیم  20درصد به آن اضافه و به
مدت  30دقیقه در دمای  40˚Cقرار داده شد و سپس
خوانش جذب نمونهها انجام شد.

اندازهگیری ظرفیت پاداکسندگی
برای اندازهگیری ظرفیت پاداکسندگی (آنتیاکسیدانی)
به  0/1gاز بافت برگ حدود  1/5mLمتانول اسیدی
(حاوی  0/5 HClنرمال در متانول  )%80اضافه شد. .
مخلوط حاصل یک شب در دمای  4 ˚Cنگهداری شد
و آنگاه به مدت  5دقیقه در  20000 gدر دمای 4 ˚C
سانتریفیوژ شد 50µL .از عصارة نمونه درون لوله
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ریخته و  950µLمحلول  60 mM DPPHبه آن اضافه
شد .محلول بهدستآمده به مدت  30ثانیه تکان داده
(ورتکس) و به مدت  30دقیقه در یک محفظه تاریک
در دمای اتاق نگهداری شد.
سپس میزان جذب شاهد ( 1میلیلیتر محلول 0/1
نرمال  )DPPHو نمونه با روش ( Lin and Tang
) 2007و با خنثیکنندگی رادیکال آزاد DPPH
(2و2دیفنیل -1پیکریل هیدرازیل) با دستگاه پلیت
ریدر ( )λ=517nmو با فرمول زیر تعیین شد.
Scavenging(%)= [(Acont -Asamp( /Acont] *100

اندازهگیری میزان پراکسیداسیون چربیها
 0/1gبافت برگ در  1/5 mLتریکلرواستیک
اسید ) 10 (TCAدرصد تکان داده ،آنگاه عصارة
بهدستآمده به مدت ده دقیقه در 10000 g
سانتریفیوژ شد .به  1mLاز محلول رویی  2mLتری-
کلرواستیک اسید  10درصد که حاوی  0/6درصد
تیوباربیتوریک اسید است اضافه شد .مخلوط باال به
مدت  30دقیقه در حمام آب گرم ( )95 ˚Cقرار
گرفت .سپس بیدرنگ وارد حمام یخ سرد شد و در
پایان در دور  6000gبه مدت  10دقیقه سانتریفیوژ
شد .میزان پراکسیداسیون چربیها با روش Cakmak
 )1991( and Horstو اندازهگیری مالون دی آلدئید
) (MDAبهعنوان شاخص پراکسیداسیون چربی صورت
گرفت .میزان جذب ( 600 nmو  )λ=450 ،532با
دستگاه پلیت ریدر خوانده و با استفاده از رابطۀ زیر

محاسبه شد:

فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز )(APX

میزان فعالیت  APXبنا بر روش
( )1981و از طریق کاهش جذب ( )λ=290 nmبه
دست آمد .مخلوط واکنش شامل عصارة آنزیمی
 ،100µLبافر فسفات (EDTA ،1160µL )50 mM
Nakano & Asada

))μmol g-1 FW( MDA = 6/45(A532 - A600)-(0/56 A450

اندازهگیری فعالیت ویژۀ آنزیمهای وابسته به
تنش
فعالیت ویژة آنزیمهای پاداکسنده بر پایۀ میزان
پروتئین موجود در بافت اندازهگیری شد .به این منظور
به  0/1گرم بافت برگ  0/9میلیلیتر بافر فسفات
پتاسیم  0/05موالر ( )pH=7/2اضافه و همگن
(هموژن) شد .پس از به دست آمدن یک مخلوط
همگن ،نمونهها در  14000gبه مدت  16دقیقه در
دمای  4 ˚Cسانتریفیوژ شده و محلول باالیی
بهدستآمده برای اندازهگیری فعالیت آنزیمی استفاده
شد ) .(Lowry et al., 1951مقدار پروتئین موجود در
عصاره با روش  )λ=595nm( (1976( Bradfordدر
دستگاه طیفسنج نوری (اسپکتروفتومتر (Shimadzu
 A-150خوانده و با استفاده از رابطه و منحنی
استاندارد (سرم آلبومین گاوی) ،محاسبه شد.
فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز )(GPX

میزان فعالیت  GPXبنا بر روش
( )1966با دستگاه طیفسنج نوری ()λ=470 nm
اندازهگیری شد .مخلوط واکنش شامل عصارة آنزیمی
 ،100µLبافر فسفات ( 1780µL )pH=6.8و گایاکول
 )20µL(0/1mMبود100µL .محلول mM( H2O2
 )10به محلول باال اضافه و تغییرپذیریهای افزایش
جذب نور به مدت یک دقیقه در فاصلۀ زمانی  5ثانیه
اندازهگیری شد .فعالیت آنزیم برابر ضریب خاموشی
 26/6 mM-1cm-1محاسبه شد.
Shannon & Grieve

(150µL )0/1mMو آسکوربیک اسید ()0/5 mM
 90µLبود .واکنش با اضافه کردن 10 mM H2O2
آغاز شد و کاهش تغییرپذیریهای جذب در  30ثانیه
اندازهگیری شد .فعالیت آنزیم با استفاده از ضریب
خاموشی  2/8 mM-1cm-1محاسبه شد.
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نتایج و بحث
تجزیۀ واریانس دادههای فنل کل ،ظرفیت
پاداکسندگی ،پراکسیداسیون چربیها و فعالیت آنزیم-
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های پاداکسندة  GPXو  APXدر رقمها و روزهای
مختلف اندازهگیری در جدول ( )1نشان داده شده
است.

جدول  .1تجزیۀ واریانس صفات اندازهگیریشده در رقمهای لوبیای آلوده به کنۀ تارتن دونقطهای.
Table 1. Analysis of variance of measured traits in common bean-infected plants to two spotted spider
mite
Mean Squares
GPX
APX
**46.27
**105.19
**612.49
**123.41
**113.34
**9.71
1.451
1.47
6.77
9.01
** معنیدار در سطح احتمال 1درصد
 n.sنبود تفاوت معنیدار

MDA
**0.214
**0.083
**0.031
0.005
29.26

ANOVA

Total Phenol
DPPH
**0.056
**188.68
**0.102
**738.08
0.006 n.s
**7.72
0.003
3.10
6.97
4.88
CV: Coefficient of Variation

ارزیابی میزان فنل کل
تجزیۀ واریانس محتوای فنل کل نشان داد ،بین رقمها
و نیز روزهای مختلف اندازهگیری تفاوت بسیار معنی-
داری وجود دارد اما اثر متقابل آنها معنیدار نیست
(جدول  .)1در بین روزهای مختلف اندازهگیری،
کمترین مقدار فنل کل در روز شاهد و بیشترین مقدار
آن در روز پنجم مشاهده شد (شکل  .)1aهمچنین
بیشترین محتوای فنل کل در رقم ناز (مقاوم) مشاهده
شد (شکل  .)1bاین نتایج میتواند گویای نقش
مستقیم این ترکیبها در بروز مقاومت به کنۀ تارتن
باشد .فنلهای گیاهی در تعامل گیاه با بیمارگر/گیاه-
خوار بهخوبی شناخته و نقش آنها بهعنوان متابولیت-
های ثانویه با ویژگی پاداکسندگی و تنظیمکنندة
فعالیت دیگر ترکیبهای بیوشیمیایی گیاهی نشان
داده شده است .لذا تجمع آنها در گیاه و در پاسخ به
گیاهخواران یک پدیدة عمومی بوده و با تأثیر منفی
روی رشد و نمو الرو حشرات همراه است (Sharma
) .2007همچنین کوئینونهاROS ،ها و دیگر
ترکیبهای ناشی از اکسایش فنلها سبب فعالسازی
آنزیمهای دفاعی گیاه میشود (Johnson and Felton
) )1990( Kietkiewicz & VandeVrie .2001در نتایج

df
1
3
3
16

Genotype
Day
Genotype × Day
Error
CV%
)**Significant (p≤0.01
n.s No significant difference

بررسیهای خود نشان دادهاند ،افزایش محتوای فنل
برگها سبب کاهش معنیدار شمار تخم گذاشتهشده
توسط کنۀ تارتن روی گیاه داوودی میشود همچنین
نشان دادند ،محتوای فنل برگهای جوانتر بیش از
برگهای بالغ است که میتواند بازدارندة تغذیۀ کنۀ
تارتن شود .افزایش محتوای فنلها پس از تغذیۀ کنه
در زیتون ( )Cetin et al. 2011و بادامزمینی (War et
) al., 2012aنشان داده شده که با نتایج بهدستآمده
از این تحقیق همخوانی دارند.
ظرفیت پاداکسندگی
تجزیۀ واریانس دادههای ظرفیت پاداکسندگی نشان
داد ،بین رقمها ،روزهای مختلف و نیز اثر متقابل آنها
تفاوت بسیار معنیداری وجود دارد (جدول .)1
همانگونه که شکل ( )2aنشان میدهد ،با افزایش
سطح تنش ظرفیت پاداکسندگی در هر دو رقم تا روز
سوم افزایش و در روز پنجم کاهش نشان داد .کمترین
مقدار ظرفیت پاداکسندگی در روز شاهد در رقم اختر
(حساس) و بیشترین مقدار آن در روز سوم و در رقم
ناز (مقاوم) مشاهده شد .همچنین در همۀ روزهای
اندازهگیری ظرفیت پاداکسندگی در رقم ناز بیشتر بود.

114

شوروئی و همکاران :برخی پاسخهای بیوشیمیایی لوبیا ) (Phaseolus vulgaris L.به...

ازآنجاکه مولکولهای مختلف (فالونوئیدها،
کارتنوئیدها ،ویتامین ث و  )...تأثیر مشارکتی روی
ظرفیت پاداکسندگی دارند ،لذا آنچه درنهایت بهعنوان

ظرفیت پاداکسندگی اندازهگیری میشود نتیجۀ تعامل
آنها با یکدیگر است (.)Camejo et al., 2010

شکل  .1تغییرپذیری میزان فنل کل در رقمهای لوبیای آلوده به کنۀ تارتن دونقطهای (a) ،روزهای مختلف و ) (bرقمها در گیاه
لوبیای آلودهشده .میانگینهایی که واجد حرفهای مشترکاند تفاوت معنیداری ندارند و با آزمون  (p≤0.05) LSDتعین شدهاند.
Figure 1. The change of phenolic compounds in common bean-infected plants to two spotted spider mite,
(a) different days and (b) cultivars. Means followed by the same letter are not significantly different, as
determined by LSD test (p≤0.05).

با این وجود ظرفیت پاداکسندگی بهطور عمده با
محتوای فنل کل مرتبط است بهگونهای که میتوان با
اندازهگیری فنل کل ،ظرفیت پاداکسندگی را پیش-
بینی کرد ( .)Fu et al., 2011نتایج این آزمایش نیز
افزایش محتوای فنل کل را در نتیجۀ تغذیۀ کنه نشان
دادهاند ،لذا شاید بتوان افزایش ظرفیت پاداکسندگی را
نتیجۀ فعالسازی مسیرهای دفاعی وابسته به
ترکیبهای فنلی دانست .در یک تحقیق همسان،

افزایش ظرفیت پاداکسندگی در لوبیا نسبت به کرم
غوزة پنبه ) (Kaur et al., 2009مشاهده شده است که
با نتایج بهدستآمده از این تحقیق همخوانی دارد.
 )2014( Sytykiewiczدر نتایج بررسیهای خود
نشان داد ،رقمهای ذرت مقاوم نسبت به رقمهای
حساس کاهش بیشتری در محتوای رادیکالهای
 DPPHدر پاسخ به آلودگی شته نشان دادند

شکل  .2تغییرپذیری ظرفیت پاداکسندگی ) (aو مالون دیآلدئید ) (bدر گیاه لوبیای آلودهشده به کنۀ تارتن دونقطهای .بار
خطای استاندارد است .میانگینهایی که واجد حرفهای مشترکاند تفاوت معنیداری ندارند .مقایسۀ میانگینها با آزمون LSD
) (p≤0.05تعین شدهاند؛  =FWوزن تر.
Figure 2. The change of antioxidant activity (a) and malondialdehyde (b) in common bean-infected plants
to two spotted spider mite. Bars represent standard error. Means followed by the same letter are not
significantly different, as determined by LSD test (p≤0.05); FW= fresh weight

اندازهگیری میزان پراکسیداسیون چربیها
نتایج تجزیۀ واریانس  MDAنشان داد ،بین رقمها،

روزهای مختلف اندازهگیری و اثر متقابل آنها تفاوت
بسیار معنیداری وجود دارد (جدول  )1همانگونه که
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شکل  2bنشان میدهد ،در طی روزهای مختلف
اندازهگیری ،مقدار  MDAدر رقم اختر نسبت به رقم
ناز تغییرپذیریهای بیشتری دارد .درحالیکه در رقم
ناز تغییر چندانی در روزهای اول و سوم پس از
آلودگی نسبت به شاهد مشاهده نمیشود ،کمترین
مقدار  MDAمربوط به رقم ناز و روز پنجم و بیشترین
مقدار در رقم اختر و روز اول پس از تغذیۀ کنه است
بهگونهای که محتوای آن به بیش از سه برابر مقدار
اولیهاش میرسد .در هر دو رقم در روز اول افزایش
مقدار  MDAمشاهده شد و پس از آن تا روز پنجم
روند کاهشی مشاهده شد .از آنجا کنه هنگام تغذیه با
فروبردن میله (استایلت)های دهانی خود در یاخته و
پاره کردن دیواره و غشای یاختهای ،شیرة یاختهای را
مصرف میکند ()Martinez-Ferrer et al., 2006
بنابراین آزادسازی ترکیبهای ناشی از تخریب غشا
دور از انتظار نیست MDA ،نیز یکی از ترکیبهای
مهمی است که از آسیب به غشا و در اثر
پراکسیداسیون چربیها تولید میشود .در نتیجۀ
پراکسیداسیون چربیها ،یک واکنش زنجیرهوار از
رادیکالهای آزاد است .در واقع افزایش پراکسیداسیون
چربیها نتیجۀ آزاد شدن ROSهاست که درنهایت
سبب به هم خوردن ساختار غشای یاختهای و نشت
یونها از یاخته میشود (.)Goel and Sheoran, 2003
 )2008( Zhang et al.در نتایج بررسیهای خود نشان
دادند ،محتوای  MDAدانهالهای خیار پس از تغذیۀ
مگس سفید افزایش مییابد و این افزایش را گویای
وجود تنش اکسایشی در گیاه دانستند .بنابراین می-
توان نتیجه گرفت افزایش تولید  MDAناشی از ضعف
سامانۀ پاداکسندگی در مهار ROSها است ( Bailly et
 ،)al., 2000لذا با توجه به باالتر بودن ظرفیت
پاداکسندگی رقم مقاوم که پیشتر ارائه شد ،میتوان
محتوای کمتر  MDAرقم مقاوم (ناز) نسبت به رقم
حساس (اختر) را به دلیل سامانۀ پاداکسندگی
کارآمدتر آن در کنترل رادیکالهای آزاد دانست .در
بررسی همسان (2012a) War et al. ،مقدار MDA
نژادگان (ژنوتیپ)های حساس و مقاوم بادامزمینی
نسبت به کرم غوزة پنبه اندازه گرفتند و نشان دادند،

افزایش آن در نژادگان مقاوم کمتر از نژادگان حساس
است که با نتایج بهدستآمده از این تحقیق همخوانی
دارد ،اما بیشترین مقدار آن را  96ساعت پس از تغذیه
ثبت کردند .همانگونه که شکل  2bنشان میدهد هر
دو رقم روند کاهشی محتوای  MDAمشاهده میشود،
حالآنکه تغذیۀ کنه همچنان ادامه دارد .نکتۀ جالب
اینجاست که کمترین مقدار  MDAدر رقم ناز و روز
پنجم پس از آلودگی مشاهده میشود بهگونهای که
حتی میزان آن از گیاهان بدون تنش نیز کمتر است.
همسان این وضعیت در یک تحقیق توسطMoustafa-
 )2016( Farag et al.نشان داده شده است .یعنی پس
از افزایش ناگهانی MDA ،به سطحی پایینتر از شاهد
کاهش یافت .محققان این کاهش را بهواسطۀ سامانۀ
پاداکسندگی دانسته و دلیل آن را القای فعالیت آنزیم-
هایی مانند آسکورباتپراکسیداز و دیگر آنزیمهای
پاداکسنده دانستند ،زیرا مهار معنیدار محتوای MDA
بازتاب ظرفیت پاداکسندگی باال است که به مقاومت و
یا تحمل باال در برابر تهاجم گیاهخوار مربوط است
) .(Zhang et al., 2008در ادامه میزان فعالیت آنزیم-
های گایاکول پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز
بهمنظور بررسی نقش آنها در بروز مقاومت و در
نتیجه پراکسیداسیون چربیها نشان داده شده است.
فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز
تجزیۀ واریانس میزان فعالیت  GPXنشان داد ،بین
رقمها ،روزهای مختلف اندازهگیری و اثر متقابل آنها
از نظر میزان فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز تفاوت
بسیار معنیداری وجود دارد (جدول  .)1بر پایۀ مقایسۀ
میانگین ارائه شده در شکل ( )3aمیزان فعالیت آنزیم
در هر دو رقم پس از تغذیۀ کنۀ تارتن دستخوش
تغییرهایی شده است که میزان این تغییرها در رقم ناز
سطح باالتری داشته است .در نخستین روز پس از
تغذیۀ کنه فعالیت  GPXافزایشیافته و به بیشترین
مقدار خود در رقم ناز رسید و پس از آن روند کاهشی
را در این رقم تا روز پنجم طی کرد .اما در رقم اختر
در روز اول کمی افزایشیافته و بیشترین مقدار فعالیت
آنزیم در روز سوم مشاهده شد و پس از آن در روز
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پنجم کاهش یافت و تنها در روز پنجم نسبت به رقم
ناز مقدار باالتری داشت .افزایش سریعتر و فعالیت
بیشتر این آنزیم در رقم مقاوم (ناز) میتواند گویای
نقش مهم آن در بروز مقاومت باشد GPX .نقش مهمی
در تولید متابولیتهای ثانویه سمی داشته و ازآنجاکه
میتواند همزمان بهصورت اکسیدان و پاداکسنده عمل
کند ،تأثیر بسزایی در پاسخهای دفاعی گیاه نسبت به
انواع تنشها بر عهده دارد ;(Han et al., 2009
) GPX .Gulsen et al., 2010میتواند با کاتالیز
اکسایش فنلها ،تکبار (مونومر)های لیگنین و
فعالسازی مسیرهای انتقال پیام ،پاسخهای فیزیکی و
شیمیایی گیاه را در مقابل آفات تنظیم کند ( Dowd
 .)1994همانگونه که شکل ( )1نشان میدهد ،تغییر
در محتوای فنل کل بسیار نزدیک به تغییرپذیری
فعالیت  GPXاست بهطوریکه در روز اول پس از
تغذیۀ کنه که بیشترین فعالیت  GPXمشاهده می-
شود ،محتوای فنل کل نیز پایینتر از روزهای سوم و
پنجم تغذیۀ کنه است که فعالیت  GPXدر آنها
کاهش یافته است .و دلیل آن را میتوان اکسایش

فنلها توسط  GPXبه دیگر ترکیبها چون کوئینونها
دانست که به پروتئینهای برگ متصل شده و قابلیت
مصرف اسیدهای آمینه را تغییر دهند (.)Moran 2001
کاهش فعالیت آنزیمهای پاداکسنده بهطور عمده سبب
افزایش ROSها و به دنبال آن افزایش پراکسیداسیون
چربیها و دیگر درشت (ماکرو)مولکولهای زیستی
یاخته میشود ( .)Goel and Sheoran, 2003بنابراین
با توجه با پایین بودن محتوای  MDAرقم مقاوم
نسبت به رقم حساس میتوان نتیجه گرفت که فعالیت
آنزیمهای پاداکسنده مانند  GPXرقم مقاوم به حد
مطلوبی کارآمد بوده است که بتوانند بازدارندة
پراکسیداسیون چربیها شوندWar .و همکاران ()2015
افزایش فعالیت پراکسیداز را در گیاهان پس از حمله
آفات ،نتیجۀ پاسخ اولیۀ گیاه به آسیب ناشی از تغذیۀ
آفت و در پاسخ به فعال شدن مسیر جاسمونیک اسید
دانستند .افزایش فعالیت  GPXدر نتیجۀ تغذیۀ کنۀ
تارتن در لوپین ( ،)Trevisan et al., 2003نیز گزارش
شده که با نتایج این تحقیق همخوانی دارد ( War et
.)al., 2012b

شکل  .3تغییرپذیری فعالیت آنزیمهای گایاکول پراکسیداز ) (Aو آسکوربات پراکسیداز ) (Bدر رقمهای لوبیای آلوده به کنۀ تارتن
دونقطهای .مقادیر بهصورت میانگین±خطای استاندارد با سه تکرار هستند .میانگینهای دارای حرفهای همسان تفاوت معنیداری
ندارند و با آزمون  LSDتعیین شدهاند
Figure 3- The change of activity of guaiacol peroxidase (A) and ascorbate peroxidase (B) in common
bean cultivars infected by two spotted spider mite. Values are mean ± SE of three replicates. Means
followed by the same letter are not significantly different (p ≤ 0.05), as determined by LSD test.

فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز
همانگونه که جدول ( )1نشان میدهد ،در بین رقمها،
روزهای مختلف اندازهگیری و اثر متقابل آنها از نظر
فعالیت آنزیم  APXاختالف بسیار معنیداری وجود
دارد .مقایسۀ میانگین دادهها نشان میدهد ،این آنزیم

نوسانهای زیادی داشته بهاینترتیب که میزان فعالیت
آن پس از افزایش در روز نخست با کاهش در روز سوم
و افزایش دوباره در روز پنجم مواجه است (شکل .)3b
همانند  ،CATشدت فعالیت در رقم ناز بسیار بیشتر از
رقم اختر است .تفاوت قابلمالحظۀ فعالیت این آنزیم
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بین رقم حساس و مقاوم میتواند گویای نقش مؤثر آن
در بروز مقاومت باشد تفاوت قابل مالحظۀ فعالیت این
آنزیم بین رقم حساس و مقاوم گویای نقش مؤثر آن
در بروز مقاومت است .با توجه به نقش مهم  APXدر
مسیر  ،)Davletova et al., 2005( SARاین امکان
وجود دارد که مقاومت رقم ناز در برابر کنۀ تارتن
دونقطهای از طریق مسیر سالیسیلیک اسید و بهواسطۀ
فعالیت آنزیمهای پاداکسندگی چون  APXباشد.
محققان دیگر نیز در نتایج بررسیهای خود ،افزایش
فعالیت این آنزیم را در نتیجۀ تغذیۀ آفات نشان داده-
اند که با نتایج این تحقیق همخوانی دارند ( War et
 (2005) Barbehenn et al. .)al., 2015در نتایج
بررسیهای خود نشان دادند ،سطح باالی فعالیت
 APXمنجر به کاهش میزان آسکوربات موجود در
بافتهای گیاهی شده و از این طریق سبب کاهش
رشد و نمو حشرات میشود .افزون بر این ،نبود
آسکوربات در معدة حشرات سبب افزایش تنش
اکسیداتیو و به دنبال آن تولید گونههای فعال اکسیژن
بسیار ناپایداری چون سمیکوئینونها ،پراکسیدازها و
رادیکالهای هیدروکسیل میشود .همچنین  APXبا
اکسید کردن فنلها به کوئینونها بازدارندة تغذیۀ
حشرات میشود.
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نتیجهگیری کلی
نتایج این تحقیق نشان داد ،افزایش محتوای متابولیت-
های ثانویهای چون فنل کل در نتیجۀ تغذیۀ کنه می-
تواند عامل مهمی در بروز مقاومت باشد .ازآنجاکه این
ترکیبها نقش مهمی در ظرفیت پاداکسندگی دارند،
افزایش ظرفیت پاداکسندگی مشاهده شده در رقم
مقاوم نیز میتواند تأییدی بر نقش کلیدی این
ترکیبها باشد .گرچه رقم حساس و مقاوم از الگوی
تغییر همسانی در پراکسیداسیون چربیها پیروی
کردند اما پایینتر بودن قابل مالحظۀ این تغییرها در
رقم مقاوم نسبت به رقم حساس ،میتواند بهعنوان
یکی از شاخصهای مهم مقاومت و تأییدی بر پایداری
بیشتر غشای یاختهای باشد .تغذیۀ کنۀ تارتن دونقطه-
ای همچنین منجر به القای فعالیت آنزیمهای
پاداکسنده  GPXو  APXدر روزهای نخست پس از
آلودگی بهویژه در رقم مقاوم شد که میتواند گویای
نقش مؤثر این آنزیمها را در القای مقاومت به کنه
باشد .بهطورکلی اینگونه پاسخهـای بیوشیمیایـی
میتوانند در برنامههای بهنژادی بهعنوان شاخصهای
مقاومت و بهموازات صفات ریختشناختی
(مورفولوژیک) بررسی شوند.
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