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چکیده
کنة تارتن دونقطهای یکی از مهمترین آفات چندینخوار (پلیفاژ) است که هر ساله آسیب و زیان شایان توجهی روی محصوالت مختلف از
 و با محوریتIPM  امروزه استفادۀ تلفیقی از روشهای مختلف کنترل کنههای تارتن دونقطهای در قالب برنامههای.جمله بادمجان ایجاد میکند
 دو سازوکار، در این پژوهش. یکی از مناسبترین راهها برای کاهش کاربرد سموم شیمیایی و کشاورزی ایمن به شمار میآید،رقمهای مقاوم
 درجة سلسیوس و در قالب طرح کامل تصادفی با27  تا18 آنتیزنوز و تحمل یازده ژنوتیپ بادمجان در گلخانهای با نوسان دمای شبانهروز بین
 و نیزSDS-PAGE  همچنین میزان پروتئینهای بیانشده و تفاوت بیان آنها در ژنوتیپهای مختلف با استفاده از روش.سه تکرار بررسی شد
 برای تشخیص همبستگی بین صفات گلخانهای و دادههای.ارتباط آن با شمار کنههای تارتن جلبشده در فرآیند آزمون آنتیزنوز ارزیابی شد
 در چهارWard  ژنوتیپهای مورد بررسی بر پایة همة صفات مورد بررسی به روش سلسله مراتبی. از آزمون مانتل استفاده شد،مولکولی
 کیم و بالکی) و حساس (سیاه، امامی905(  نیمه حساس،) لیدی و محلی زابل،بیوتی- نیمهمقاوم (بالک،) یلدا و لیندا،خوشة مقاوم (برازجان
 لیندا و یلدا میتوانند بهعنوان ژنوتیپهای دارای قابلیت مقاومت به کنة تارتن، ژنوتیپهای برازجان، بنابراین.مشهد و لیما) دستهبندی شدند
. بررسی شوند،دونقطهای مدنظر قرار گرفته و در آزمونهای تکمیلی
.SDS-PAGE  کنة تارتن دونقطهای و، تحمل، آنتیزنوز، آزمون مانتل:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Two-spotted spider mite is the most important polyphagous pest which causes considerable damage to different crops
including eggplant annually. Nowadays, using different integrated control methods against the spider mites is one of
the most appropriate ways to reduce pesticides use and increase agriculture safety which can be achieved through
selecting resistant varieties. In this study, the antixenosis and tolerance mechanisms of 11 genotypes of eggplant were
investigated in a greenhouse with temperature fluctuations between day and night ranging from 18 to 27˚C in the
form of a completely randomized design with three replicates. Also, protein expression in different genotypes was
evaluated using SDS-PAGE and the relationship between protein expression and the number of spider mites attracted
to each species were analyzed by the antixenosis test. To determine the correlation between greenhouse traits and
molecular data, the Mantel test was used. The hierarchical grouping method of the ward was used to classify
genotypes traits which led to four clusters of resistant (Borazjan, Yalda and Linda), moderately resistant (Black
beauty, Lady and Mahali-Zabol), moderately susceptible (905 Emami, Kime and Blacky), and susceptible (SiaheMashhad and Lima). Results clarified that Borazjan, Linda, and Yalda genotypes could be considered as potential T.
urticae resistant genotypes and examined in further experiments.
Keywords: Antisenosis, mantel test, SDS-PAGE, tolerance, two spotted spider mite.
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مقدمه
کنۀ تارتن دونقطهای

Tetranychus urticae Koch

) (Acari: Tetranychidaeیکی از مهمترین آفات
بادمجان  Solanum melongena L.در ایران و بسیاری
از کشورهای جهان است ( .)Khanjani, 2009از جمله
مهمترین ویژگیهای این آفت میتوان به قابلیت و
ظرفیت باالی تولیدمثلی ،شمار نسلهای فراوان ،دامنۀ
میزبانی گسترده و توانایی ایجاد مقاومت نسبت به
طیف گسترده ای از آفتکشهای شیمیایی اشاره کرد
( .)Sedaratian et al., 2009این آفت با تغذیه از
محتویات یاختهای برگ ،موجبات کاهش میزان
نورساخت (فتوسنتز) گیاه را فراهم آورده و در نهایت
کاهش کیفیت و کمیت محصول را در بر دارد.
همچنین جذب گردوخاک به تارهای تنیده شده در
سطح گیاه بهوسیلۀ آفت آسیب وارده را دوچندان
میکند ( .)Prischmann et al., 2005کنترل کنههای
تارتن روی گیاهان و محصوالت مختلف کشاورزی
اغلب با تکیه بر آفتکشهای شیمیایی صورت
میگیرد .این روش افزون بر ایجاد آلودگیهای
زیستمحیطی ،نابودی دشمنان طبیعی و ایجاد
مسمومیتهای مزمن در انسان و جانوران غیرهدف،
سبب بروز مقاومت در این آفت نسبت به آفتکشهای
مصرفی شده است ( .)Carbonaro et al., 1986از
جمله راهکارهایی که امروزه بهمنظور کنترل
جمعیتهای کنۀ تارتن دونقطهای در اکوسیستمهای
کشاورزی بهصورت گستردهای مورد توجه محققان
مختلف قرار گرفته است ،استفاده از برنامههای
مدیریت تلفیقی آفات ( 1)IPMدر کنترل این آفت است
است که در این میان استفاده از رقمهای مقاوم گیاهی
نقشی غیر قابل انکار دارد ()Khanamani, 2012
استفادة تلفیقی از روشهای مختلف کنترل آفات در
قالب برنامههای  IPMبا محوریت رقمهای مقاوم،
مناسبترین راه حل برای کاهش مصرف سموم
شیمیایی در اکوسیستمهای کشاورزی به نظر میرسد
( .)Maxwell & Jennings, 1980امروزه بحث استفاده
از رقمهای مقاوم به صورت جدی توسط دوستداران
1. Integrated Pest Management

کشاورزی پایدار دنبال شده و محبوبیت این روش در
پارهای از موارد به حدی رسیده است که از آن بهعنوان
هستۀ مرکزی  IPMنیز یاد میشود ( Khanamani,
.)2012
بخشی از منابع منتشرشده در ارتباط با گیاه
میزبان و کنههای تارتن به بررسی مقاومت یا
حساسیت گیاهان میزبان نسبت به کنههای تارتن
اختصاص دارد .ویژگیهای گیاه میزبان یکی از
عاملهای مهم در افزایش جمعیت کنههای تارتن است
( .)Wrensch, 1985پروتئینها از جمله متابولیتهای
اولیۀ مرتبط با میزبان یابی حشرات آفت هستند که در
ایجاد سازوکار آنتیزنوز (آنتیزنوز) گیاه نقش دارند
( ،(1985) Wrensch .)Smith, 1989مقاومت رقمهای
مختلف تنباکو را نسبت به کنههای تارتن دونقطهای
بررسی کرده و علت این مقاومت را تلفیق سازوکارهای
آنتیزنوز و آنتیبیوز ناشی از آلکالوئیدهای موجود در
گیاه تنباکو بیان کرد .وی بیان کرد که این سازوکارها
به همراه ترشحات چسبناک و سمی تریکومها ،سبب
به دامافتادن و تلفشدن کنههای تارتن دونقطهای در
سطح برگ میشوند (2002) Steinite & Ievinsh .در
بررسیای نقش کرکهای موجود روی برگ توتفرنگی
در میزان مقاومت رقمهای مختلف آن نسبت به کنه
تارتن دونقطهای را ارزیابی کرد.
پژوهشگران اصالحنباتات ،همیشه در پی یافتن
نشانگرهای ژنتیکی هستند که با صفات پیوستگی
نشان داده و بتوان از این نشانگرها به مثابه معیارهای
غیرمستقیم انتخاب کارآمد در برنامههای اصالحی
استفاده کرد .نشانگرهای بیوشیمیایی نشانگرهای
پروتئینی مانند پروتئینهای ذخیرهای و آیزوزایمها را
شامل هستند ( .)Hames & Rikwood, 1990با
تجزیۀ نشانگری و درنهایت ترسیم دندروگرام موقعیت
ژنتیکی ژنوتیپها نسبت به یکدیگر ،مشخص شده و
انتخاب والدین برای آمیزشهای بعدی برای آغاز
برنامههای اصالحی و ژنتیکی با اطمینان بیشتری
انجام خواهد شد (.)Simioniuc et al., 2002
هدف از این بررسی ارزیابی سازوکار آنتیزنوز و
تحمل برخی ژنوتیپهای بادمجان ،شناسایی
ژنوتیپهای با مقاومت نسبی باالتر به منظور استفادة
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کاربردی از آنها در برنامههای مدیریت تلفیقی
جمعیتهای کنۀ تارتن دونقطهای و نیز تعیین
ژنوتیپهای مطلوب برای هدفهای بهنژادی با کمک
روش الکتروفورز یکبعدی پروتئینها  SDS-PAGEبه
عنوان ترکیبهای بهدستآمده از سوختوساز
(متابولیسم) اولیۀ گیاه است.
مواد و روشها
بخش گلخانهای
پرورش گیاه میزبان و کلنی کنۀ تارتن دونقطهای.

در این پژوهش بذرهای یازده ژنوتیپ رایج بادمجان با
اسامی بلکبیوتی ،بالکی ،یلدا ،لیدی ،لیندا ،لیما ،کیم،
برازجان ،سیاه مشهد ،محلی زابل و  905امامی ،در
آغاز در سینیهای کشت نشاء بادمجان حاوی
پیتموس و پرلیت کشت شدند .آنگاه سینیهای نشاء،
به منظور جلوگیری از آلودگی به حشرات آفت ،زیر
یک قفس توری با مش مناسب قرار گرفتند .نشاها در
مرحلۀ دو تا سه برگی به گلدانهای پالستیکی با قطر
 20سانتیمتر حاوی مخلوطی از خاک مزرعه ،ماسه و
کود دامی به نسبت  1:1:1انتقال و همچنان زیر قفس
توری قرار داده شدند .به منظور پرورش انبوه کنۀ
تارتن دونقطهای از گیاه لوبیا رقم دانشکده (رقم
حساس) استفاده شد؛ به طوری که کنههای تارتن
دونقطهای پس از گردآوری از گلخانههای آلوده به
مدت پنج نسل روی این گیاه پرورش داده شد و
سپس در هر یک از آزمونها استفاده شدند .آزمونها
در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه با
نوسان دمای شبانهروز بین  18تا  27درجۀ سلسیوس
در اردیبهشت  1394انجام شد.
بررسی سازوکار آنتیزنوز

به منظور بررسی ترجیح میزبانی کنۀ تارتن دونقطهای
از روش  (1990) Websterبا اندکی تغییر استفاده شد.
در این روش که به صورت آزمون انتخاب آزاد صورت
گرفت ،گلدانهای حاوی بوتههای بادمجان همارتفاع،
در مرحلۀ شش تا هشت برگی به طور تصادفی در
پیرامون دایرهای به قطر  1/50متر چیده شدند .به
منظور نبود آلودگی بوتهها به آفات دیگر روی هر دایره
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با قفس توری پوشانده شد .سپس یک بوته لوبیای در
حال خشکیدن که بیش از هزار عدد کنۀ تارتن
دونقطهای روی آن وجود داشت در مرکز دایره قرار
گرفت .پس از گذشت چهار هفته مراحل تخم ،الرو،
پورة سن اول ،پورة سن دوم و بالغ روی هر ژنوتیپ
شمارش شد.
همچنین به منظور بررسی ارتباط این سازوکار با
برخی ویژگیهای فیزیولوژیک و ریختشناختی
(مورفولوژیک) گیاه بادمجان ،تراکم کرکهای 1موجود
در برگ ژنوتیپهای مورد بررسی با استفاده از
استریومیکروسکوپ و واحدهای  5و  10میلیمتر
مربعی ،برای هر ژنوتیپ در سه تکرار محاسبه شد.
افزون بر این ،از هر ژنوتیپ ده برگ به طور تصادفی
انتخاب شده و با استفاده از دستگاه سبزینه
(کلروفیل)سنج  SPADساخت کشور ژاپن ،میزان
سبزینۀ موجود در برگ هر ژنوتیپ اندازهگیری شد .در
نهایت میزان آسیب وارد شده به وسیلۀ کنههای تارتن
دونقطهای با روش درجهبندی عینی (مشاهدهای) و از
روش نمره دادن از  1تا  10به آسیب واردشده روی
هریک از ژنوتیپها بر پایۀ روش Cardona et al.
) (2002و سپس محاسبۀ درصدی تعیین شد.
بررسی سازوکار تحمل

وجود سازوکار تحمل در ژنوتیپها یا رقمهای مختلف
یک گونه ،اغلب با مقایسۀ وزن خشک گیاهان آلوده و
غیرآلودة ژنوتیپ یا رقم مورد نظر تعیین میشود
( .)Seyyedi-Sahebari, 2007در این پژوهش به
منظور بررسی سازوکار تحمل در هریک از ژنوتیپهای
بادمجان ،از روش  (1987) Webster et al.با اندکی
تغییر استفاده شد .به طوری که در مرحلۀ پنج برگی،
دو بوته با ارتفاع یکسان از هر ژنوتیپ و با سه تکرار
انتخاب شد .آنگاه یکی از بوتهها با پانزده کنۀ تارتن
دونقطهای بالغ آلوده شد .بوتۀ دیگر نیز به عنوان شاهد
در نظر گرفته شد .سپس هر یک از بوتهها با قفسهای
توری به طور جداگانه پوشانده شده و در طول مدت
آزمون شمار کنهها ثابت نگه داشته شد .این آزمون تا

1. Trichome
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زمانی که حساسترین ژنوتیپ کاهش رشد محسوسی
نشان دهد (حدود یک ماه) ،ادامه یافت .پس از آن بر
پایۀ درصد کاهش وزن خشک و تر گیاهان آلوده
نسبت به شاهد ،شاخص تحمل برای هر ژنوتیپ
بدست آمد .همچنین چون یکی از شاخصهای تحمل
در این آزمون مساحت برگ بود ،مساحت هفتمین
برگ هر ژنوتیپ در شرایط آلوده و شاهد مقایسه شد.
بخش آزمایشگاهی

در آغاز  200میلیگرم از برگ ژنوتیپهای بادمجان
در آخرین روز بررسی آزمون آنتیزنوز درحضور
نیتروژن مایع و در هاون چینی پودر شد .پس از آن به
میکروتیوبهای  2میلیلیتری انتقال داده شد .به هر
یک از میکروتیوبها حدود پنج برابر حجم نمونۀ
1
گیاهی بافر استخراجتری کلرواستیک اسید ()TCA
 10درصد ،در استونی که در فریزر  -20درجۀ
سلسیوس سرد شده بود ،اضافه شد و با استفاده از
میلۀ پالستیکی ویژة استخراج ،بافت له و چندین بار
ورتکس شد .سپس این مخلوط به مدت یک ساعت در
دمای  -20درجۀ سلسیوس قرار داده شد تا پروتئینها
رسوب کنند .پس از آن نمونههای پروتئینی به
سانتریفیوژ یخچالدار (با دمای  4درجۀ سلسیوس)
انتقال داده شد و به مدت پانزده دقیقه با دور 14000
سانتریفیوژ شد .سپس مایع رویی با دقت ،دور ریخته
شد و به رسوب باقیمانده در میکروتیوب ،محلول
شستشو (70میلیگرم  DTTبا استون به حجم 100
میلیلیتر) اضافه شد .دروایۀ (سوسپانسیون)
بهدستآمده به مدت  20دقیقه در یخچالی با دمای
 -20درجۀ سلسیوس قرار داده شد تا پروتئینهای
موجود در میکروتیوب به طور کامل رسوب کنند .این
عمل برای هریک از ژنوتیپها دو تا سه بار تکرار شد و
درنهایت نمونههای پروتئینی در دمای آزمایشگاه
خشک شد 500 μl .بافر نمونه 2شامل اوره ،تیواوره،
تریس DD H2O ،PMSF ،و  DDTبه  100 mgاز
پودر خشکشده در هر لوله اضافه شد .سپس به مدت
دو ساعت در دمای اتاق نگهداری و چندین بار تکان
1. Tricolor Acetic Acid
2. Lysis buffer = Sample buffer

داده شد .پس از آن ،مخلوط بهدستآمده به مدت
بیست دقیقه در دمای اتاق و دور  12000سانتریفیوژ
شد .در این مرحله مایع رویی جدا و رسوبات دور
ریخته شد .از محلول رویی برای بررسی سنجش
پروتئین (الگوی الکتروفورزی و میزان کمّی
پروتئینهای کل) استفاده شد .سنجش پروتئین با
استفاده از روش  (1976) Bradfordانجام شد.
در این تحقیق برای الکتروفورز پروتئین بافت برگی
بادمجان از روش ( SDS-PAGEالکتروفورز در ژل
پلیاکریلآمید در حضور سدیم دو دسیل سولفات)
استفاده شد SDS-PAGE .در ژل جداکنندة 12/5
درصد و ژل متراکمکنندة  5درصد به روش Laemmli
) (1970با بعضی تغییرپذیریها انجام گرفت .میزان 15
میکرولیتر از هر نمونه با غلظت یکسان روی ژل (با
غلظت  30میکروگرم بر میلیلیتر) در چاهک بارگذاری
شد .رنگآمیزی ژلها با استفاده از کوماسیبلو R-250
که معمولترین رنگ برای رنگآمیزی پروتئینها است،
انجام گرفت .نشانگر (مارکر)های پروتئینی مورد
استفاده در این بررسی و وزن ملکولی آنها شامل
اوترانسفرین ( 78کیلودالتون) ،آلبومین گاوی (66
کیلودالتون) ،اوآلبومین ( 45کیلودالتون) ،اکتینیدین
( 29کیلودالتون) ،بتا-الکتوگلوبولین ( 18کیلودالتون)
و لیزوزیم ( 14کیلودالتون) بود .این نشانگرها در
تحقیقات پیشین استفاده قرار شده بودند ( Kakaei et
.)al., 2010; Kakaei et al., 2011
تجزیه و تحلیل دادهها

دادههای کمی بهدستآمده از بخش گلخانهای پس از
تبدیلهای الزم ،با آزمون تجزیۀ واریانس یک طرفۀ
آنووا 3تجزیه و تحلیل شدند .تیمارها در صورت
مشاهدة اختالف معنیدار به روش توکی-بی 4با
استفاده از نرمافزار  SPSS Ver 15گروهبندی شدند.
ژنوتیپهای مورد بررسی بادمجان در نهایت با استفاده
از همۀ شاخصهای اندازهگیریشده به روش سلسله
مراتبی  (1963) Wardخوشهبندی شدند .در بخش
مولکولی نیز جایگاه هر یک از باندهای پروتئینی روی ژل
3. One-way ANOVA
4. Tuckey-b

شرربار و همکاران :بررسی سازوکارها و بیان پروتئینهای مرتبط با مقاومت ...

از راه حرکت نسبی آنها مشخص و به صورت اعداد کمی
بیان شد .بر پایۀ وجود (عدد یک) یا نبود هر باند (عدد
صفر) در فاصلههای مختلف ،ماتریس دو طرفۀ ژنوتیپها
و متغیرها بدست آمد .تجزیۀ خوشهای بر پایۀ ضریب
همسانی جاکارد و از آزمون  UPGMAبا کمک نرمافزار
 NTSYS pc-2.02و از روش تجزیه به محورهای اصلی
برای تفسیر ماتریس فاصلۀ ژنتیکی استفاده شد .برای
تشخیص رابطۀ میزان همبستگی بین سازوکار آنتیزنوز و
دادههای مولکولی با همدیگر از آزمون مانتل استفاده شد
( .)Powel et al., 1996نمودارها با استفاده از نرمافزار
 (2007) Excelرسم شد.
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میانگین کنههای جلبشده در همۀ مراحل سنی
اختالف معنیدار دارند .بیشترین شمار حشرات بالغ کنۀ
تارتن دونقطهای در ژنوتیپ سیاه مشهد و کمترین میزان
آن در ژنوتیپ لیندا مشاهده شد (<،df=10 ،P=0/0001
( )F=25/343جدول  .)1همچنین در ژنوتیپ لیما
بیشترین شمار و در ژنوتیپ لیندا کمترین شمار پورههای
سن اول مشاهده شد (<،df=10 ،P=0/0001
 .)F=14/25بیشترین و کمترین شمار پورههای سن 2
نیز به ترتیب مربوط به ژنوتیپهای لیما و لیندا بود
(< .)F=18/377 ،df=10 ،P=0/0001بیشترین شمار
الروهای کنۀ تارتن دونقطهای در ژنوتیپ برازجان و
کمترین آن در ژنوتیپ محلی زابل مشاهده شد
(< .)F=18/822 ،df=10 ،P=0/0001در نهایت بیشترین
و کمترین شمار تخم گذاشته شده به ترتیب مربوط به
ژنوتیپهای لیما و یلدا بود (<،df=10 ،P=0/0001
.)F=12/818

نتایج
بخش گلخانهای

نتایج تجزیۀ واریانس دادههای بهدستآمده از آزمون
آنتیزنوز نشان داد که ژنوتیپهای مورد بررسی از نظر

جدول  .1مقایسۀ میانگین شمار کنههای تارتن دونقطهای مستقرشده روی یازده ژنوتیپ بادمجان در ارزیابی سازوکار آنتیزنوز
Table 1. Mean comparison of spider mites colones established on eleven genotypes of eggplants in the antixenosis
mechanism evaluation
Adult
115.67 ± 30.33 d-f
99 ± 8.88f
221. 67 ± 27.90 c-e
231 ± 6.80c
494.67 ± 37.23a
224.33 ± 18.80de
174.67 ± 16.47c-f
350.67 ± 36.25b
201.67 ± 14.83 c-f
132 ± 18.24c-f
111 ± 19.13ef

Deutonymphe
30.67 ± 3.52d
25 ± 4.72d
115.33 ± 15.23 ab
77.33 ± 5.36 bc
96.67 ± 4.09ab
47 ± 16.09 cd
36 ± 4.04d
129.67 ± 15.76a
42.33 ± 2.60cd
26 ± 2.88d
36.67 ± 3.28d

Protonymphe
48.63 ± 4.63 cd
19.67 ± 4.09d
69.47 ± 2.40 bc
49 ± 3.42cd
85.67 ± 4.91b
66 ± 10.81 bc
58 ± 2.88 bc
128.67 ± 12.78a
51.67 ± 9.59b-d
55 ± 9.50 bc
63.33 ± 4.33 bc

Larvae
56 ± 7.09 a
15.33 ± 2.72 bc
9 ± 1.15 c
26.67 ± 2.02 b
18.33 ± 4.09 bc
24 ± 2.88bc
10.33 ± 1.45c
23.33 ± 1.33 bc
22.33 ± 3.28bc
12.33 ± 3.28bc
12.67 ± 2.33 bc

Egg
24 ± 7.23de
15 ± 2.64e
23 ± 2.88de
31.33 ± 3.84b-e
43.67 ± 3.52ab
42.33 ± 2.33a-c
21.67 ± 2.40de
56.67 ± 3.75 a
26.67 ± 1.33c-e
20 ± 3.21e
38 ± 2.08b-d

Genotypes
Borazjan
Linda
Mahali-Bami
905 Emami
Siah-Mashhad
Kime
Black Beauty
Lima
Blacky
Yalda
Lady

حرفهای ناهمسان در هر ستون نشاندهندة وجود اختالف معنیدار است (آزمون توکی-بی).
Dissimilar letters in each column indicate a significant difference (Tukey-B).

نتایج نشان داد که ژنوتیپها از نظر درصد آسیب
واردشده ،میزان سبزینۀ برگ و تراکم تریکومها
اختالف معنیداری دارند .بیشترین درصد آسیب
واردشده در بررسی سازوکار آنتیزنوز مربوط به
ژنوتیپ سیاه مشهد و کمترین درصد مربوط به ژنوتیپ
لیندا بود (<.)F=9/303 ،df=10 ،P=0/0001
بیشترین میزان سبزینۀ برگ در ژنوتیپ لیما و
کمترین میزان آن در ژنوتیپ برازجان مشاهده شد
(< .)F=50/484 ،df=10 ،P=0/0001همچنین

بیشترین و کمترین تراکم تریکومها به ترتیب در
ژنوتیپهای بالک-بیوتی و سیاه مشهد ثبت شد
(<( )F=62/073 ،df=10 ،P=0/0001جدول .)2
همبستگی پیرسون بین شمار حشرات آفت
جلبشده در مراحل مختلف رشدی یک همبستگی
مثبت و معنیدار در سطح احتمال 1درصد بین مراحل
بالغ با پورههای سن اول ( ،)0/610دوم ( )0/726و
تخم ( )0/616و یک همبستگی منفی و معنیدار در
سطح احتمال 5درصد بین مرحلۀ بالغ و تراکم تریکوم
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برگ ژنوتیپهای مختلف نشان داد (.)-0/346
همچنین بین شمار پورههای سن اول با پورههای سن
دوم ( )0/668و تخم ( ،)0/773پورههای سن دوم با
تخم ( )0/533یک همبستگی مثبت و معنیدار در
سطح احتمال 1درصد ثبت شد.
نتایج آزمون تحمل نشان داد که ژنوتیپها از نظر
شاخصهای تحمل درصد کاهش وزن خشک و تر
اختالف معنیدار دارند .اما هیچ تفاوت معنیداری از
نظر کاهش درصد مساحت برگ پیش و پس از

آلودگی با کنۀ تارتن دونقطهای بین ژنوتیپهای مورد
بررسی بادمجان مشاهده نشد .بیشترین و کمترین
میزان درصد کاهش وزنتر به ترتیب در ژنوتیپهای
سیاه مشهد و برازجان (<،df=10 ،P=0/0001
 )F=46/24به ثبت رسید .همچنین بیشترین میزان
درصد کاهش وزن خشک در ژنوتیپهای سیاه مشهد
و لیما و کمترین میزان آن در ژنوتیپ برازجان
مشاهده شد (<)F=47/723 ،df=10 ،P=0/0001
(جدول .)3

جدول  .2مقایسۀ میانگین صفات مرتبط با سازوکار آنتیزنوز در ژنوتیپهای بادمجان مورد بررسی
Table 2. Mean comparison of traits associated with antixenosis mechanism in eggplant genotypes
Trichum Density
129.67 ± 12.44 e
62.33 ± 2.90e
177.67 ± 5.45 a
65.67 ± 4.09de
53.67 ± 2.60 e
56.00 ± 5.56e
206.0 ± 4.72a
95.67 ± 4.48cd
73.67 ± 3.52cde
101.67 ± 9.20 bc
178.67 ± 12.60a

Injury Percent
30.33 ± 0.88cd
20.67 ± 0.33 d
40.67 ± 0.33 b-d
60.00 ± 0.57a-c
80.00 ± 0.57a
70.00 ± 0.00b
40.67 ± 0.66b-d
70.33 ± 0.66 ab
50.67 ± 0.33a-c
40.00 ± 0.57cd
40.33 ± 0.66 cd

Chlorophyll Content
26.70 ± 1.15d
36.73 ± 0.39 b
35.90 ± 0.49 b
36.73 ± 0.44b
33.10 ± 0.25 c
36.00 ± 0.37 b
31.36 ± 0.37 c
41.03 ± 0.66a
33.36 ± 0.62 c
37.20 ± 0.23 b
39.67 ± 0.53 a

Genotypes
Borazjan
Linda
Mahali-Bami
905 Emami
Siah-Mashhad
Kime
Black Beauty
Lima
Blacky
Yalda
Lady

حرفهای ناهمسان در هر ستون نشاندهندة وجود اختالف معنیدار است (آزمون توکی-بی).
Dissimilar letters in each column indicate a significant difference (Tukey-B).

جدول  .3میانگین ( ±خطای استاندارد) شاخصهای تحمل یازده ژنوتیپ بادمجان نسبت به کنۀ تارتن دونقطهای
Table 3. The mean (± SE) of tolerance indices of eleven genotypes of eggplants to the colone of spider mite
Measure of dry weight decrease
1.34 ± 0.27e
4.44 ± 0.14 cd
5.75 ± 0.17b
5.50 ± 0.10 bc
7.42 ± 0.25 a
5.69 ± 0.28 b
4.21 ± 0.08d
7.00 ± 0.18 a
5.33 ± 0.20 bc
3.54 ± 0.42d
4.52 ± 0.32cd

Measure of wet weight decrease
0.72 ± 0.22f
3.87 ± 0.05 e
5.39 ± 0.40cd
5.69 ± 0.10bc
8.10 ± 0.34a
6.13 ± 0.10bc
4.32 ± 0.32 de
6.70 ± 0.12 b
5.53 ± 0.25 bc
3.98 ± 0.47 e
4.08 ± 0.31 e

Measure of leaf area decrease
0.54 ± 0.14a
0.75 ± 0.17a
0.98 ± 0.31 a
2.13 ± 0.24a
2.26 ± 0.17 a
1.47 ± 0.63a
0.75 ± 0.28 a
2.63 ± 0.20a
0.95 ± 0.39 a
2.53 ± 1.18 a
1.53 ± 0.89a

Genotypes
Borazjan
Linda
Mahali-Bami
905 Emami
Siah-Mashhad
Kime
Black Beauty
Lima
Blacky
Yalda
Lady

حرفهای ناهمسان در هر ستون نشاندهندة وجود اختالف معنیدار است (آزمون توکی-بی).
Dissimilar letters in each column indicate a significant difference (Tukey-B).

بخش آزمایشگاهی

شمار بیست باند در یازده ژنوتیپ بادمجان مورد
بررسی مشاهده شد .مقایسۀ شمار باند در میان
ژنوتیپهای مختلف بادمجان نشان میدهد که
بیشترین شمار باند پروتئینی مربوط به ژنوتیپهای
برازجان و لیندا و کمترین شمار مربوط به ژنوتیپهای
سیاه مشهد و لیما بود .اگرچه باندهای پروتئینی
مشترک زیادی درون جمعیتهای یادشده وجود
داشت ،ولیکن باندهای اختصاصی نیز مشاهده شد که

ویژة هر ژنوتیپ بودند (شکل  .)1برای تشریح الگوی
تمایز ،فاصلۀ ژنتیکی بین ژنوتیپها محاسبه شد.
میزان فاصلۀ ژنتیکی از  0/400تا  0/933متغیر بود
(جدول  .)3برای تشریح الگوی تمایز جمعیتها از
روش  UPGMAنیز استفاده شد .در دندروگرام
بهدستآمده ،همۀ ژنوتیپها به سه خوشۀ عمده
تقسیم شدند (شکل  .)2این تقسیمبندی سازگار با
گروهبندی ژنوتیپها توسط نمودار بهدستآمده از
تجزیه به محورهای اصلی بود (شکل .)3
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 باندهای بهدستآمده از الکتروفورز پروتئینهای برگ ژنوتیپهای بادمجان در بررسی سازوکار آنتیزنوز (اسامی ژنوتیپها بر پایۀ.1 شکل
.) یلدا و لیدی است، بالکی، لیما،بیوتی- بالک، کیم، سیاه مشهد، امامی905 ، محلی زابل، لیندا، شامل برازجان11  تا1 شماره از
Figure 1. The bands resulting from electrophoresis of eggplant genotypes in the antixenosis mechanism evaluation
(Genotypes names are based on numbers from 1 to 11 including Borazjan, Linda, Mahali-Zabol, 905 Emami, SiahMashhad, Kim, Black Beauty, Lima, Blacky, Yalda, and Lady).

 ژنوتیپ مورد بررسی11  نمودار خوشهای بهدستآمده از تحلیل دادههای الکتروفورزی بر پایۀ باندهای پروتئینی برگ.2 شکل
). انجام شد0/71  (گروهبندی در فاصلۀ.UPGMA بادمجان نسبت به کنۀ تارتن دو لکهای با روش
Figure 2. Cluster analysis of the electrophoresis gel data based on the leaves protein bands of eleven eggplant
genotypes, resistant to tow spotted spider mite using UPGMA (Grouping was done at a distance of 0.71).

 ژنوتیپ مورد بررسی بادمجان نسبت به کنۀ11  نمودار بهدستآمده از تجزیه به محورهای اصلی بر پایۀ پروتئینهای برگ.3 شکل
تارتن دو لکهای
Figure 3. Diagram obtained from the main axes analysis based on leaf proteins in eleven eggplant genotypes resistant to
two-spotted spider mite
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همچنین نتایج یک همبستگی منفی و معنیدار
( )r=-0/574بین دادههای بخش گلخانهای و دادههای
بهدستآمده از الکتروفورز یک بعدی نشان داد.
به طور کلی و بر پایۀ نمودار خوشهای بهدستآمده
از بررسی سازوکارهای آنتیزنوز و تحمل و نیز بیان
پروتئینها (شکل  ،)4ژنوتیپهای بادمجان در چهار
سطح مقاومتی به صورت زیر دستهبندی شدند:

ژنوتیپهای برازجان ،یلدا و لیندا در گروه ژنوتیپهای
مقاوم ،ژنوتیپهای بالک-بیوتی ،لیدی و محلی زابل
در گروه ژنوتیپهای نیمهمقاوم ،ژنوتیپهای 905
امامی ،کیم و بالکی در گروه ژنوتیپهای نیمهحساس
و ژنوتیپهای سیاه مشهد و لیما در گروه ژنوتیپهای
حساس .گروهبندی تجزیۀ خوشهای به صورت 100
درصد ،تأیید تجزیۀ تابع تشخیص شد.

شکل  .4نمودار بهدستآمده از تجزیۀ خوشهای سازوکارهای آنتیزنوز ،تحمل و بیان پروتئینهای  11ژنوتیپ مورد بررسی
بادمجان نسبت به کنۀ تارتن دونقطهای بر پایۀ روش (1963) Ward
Figure 4. Dendrogram obtained from cluster analysis of antixenosis mechanisms, tolerance and protein expression of
)eleven genotypes of eggplants resistant to two-spotted spider mite colones based on the method of Ward (1963

بحث
تفاوت معنیدار در میزان جلب مراحل مختلف کنههای
تارتن دونقطهای روی ژنوتیپهای مختلف بادمجان
میتواند به علت اختالف در نوع و میزان مواد
متصاعدشده ،ویژگیهای برگ هر یک از ژنوتیپها و
همچنین ویژگیهای درونی کنۀ تارتن دونقطهای باشد
) (2007) Baradaran-Anaraki .(Shararbar, 2014در
بررسی مقاومت نه رقم بادمجان نسبت به کنۀ تارتن
دونقطهای در شرایط مزرعهای منطقۀ ورامین ،شمار
کنههایی که روی رقمهای مختلف جلب شدند اختالف
معنیدار داشتند .آنها علت این تفاوت را اختالف بین
مواد برگ ،اندازة برگ و شمار پرزهای برگ که بهاحتمال
در جذب کنههای سرگردان در هوا نقش داشتند،
دانستند .در این بررسی درصد آسیب کنۀ تارتن
دونقطهای روی ژنوتیپهای مختلف متفاوت بود که
میتواند به علت تراکم متفاوت کنههای تارتن روی

ژنوتیپها باشد ،(2007) Baradaran-Anaraki .تفاوت در
میزان آسیب و زیان کنۀ تارتن روی رقمهای مختلف
بادمجان را به عللی مانند زودرس یا دیررسبودن محصول
بادمجان ،طول دورة رشد رقم بادمجان و شرایط مناسب
گیاه بادمجان برای فعالیت کنه نسبت دادند .از آنجا که
در این بررسی بیشترین درصد آسیب و همچنین
بیشترین شمار کنههای بالغ جلبشده در ژنوتیپ سیاه
مشهد دیده شد ،با جایگزینی این ژنوتیپ با دیگر
ژنوتیپهای متحمل ،میتوان کنترل زراعی مناسبتری
برای کنۀ تارتن دونقطهای ایجاد کرد.
در بررسی دیگری که  ،(1995) Jaydeb et al.در
کشور هند روی رقمهای مقاوم بامیه نسبت به کنۀ
تارتن دونقطهای انجام دادند ،تنها یکی از رقمهای
جمعیت کنه جلبشده و آسیب کمتری نسبت به
دیگر رقمها نشان داد .در این تحقیق نیز ژنوتیپ لیندا
کمترین شمار کنههای تارتن جلبشده و نیز کمترین

شرربار و همکاران :بررسی سازوکارها و بیان پروتئینهای مرتبط با مقاومت ...

درصد آسیب واردشده را داشت.
) ،(2007شمار و تراکم تریکوم برگ و فیزیولوژی برگ
را عاملهای بازدارندة دیگری بر فعالیت جمعیت کنۀ
تارتن دونقطهای دانستند .در این بررسی همبستگی
منفی و معنیداری بین تراکم تریکوم ژنوتیپهای
مختلف بادمجان و میزان جلب کنههای بالغ میتواند
نشاندهندة این احتمال باشد که کنههای تارتن
دونقطهای تراکم زیاد تریکوم برگ را برای استقرار خود
روی بوته نامناسب دانستهاند .این نتیجهگیری با نتایج
) ،Zhang et al., (1993روی مقاومت رقمهای پنبه در
شرایط گلخانهای همخوانی داشت که در آن رقمهایی
که کرکها و سبزینۀ کمتری داشتند ،حساستر بودند.
تفاوت نداشتن معنیدار در ژنوتیپها از نظر درصد
کاهش مساحت برگ و در مقابل وجود تفاوت معنیدار
بین ژنوتیپها از نظر کاهش وزن خشک و تر ،بهاحتمال
میتواند به این علت باشد که سازوکار تحمل بیشتر از راه
جلوگیری از کاهش وزن کلی بوتههای بادمجان تأثیرگذار
بوده است .به عبارت دیگر ،تفاوت نداشتن معنیدار در
ژنوتیپها از نظر درصد کاهش مساحت برگ ،میتواند
مربوط به عللی غیر از سازوکار تحمل ازجمله ویژگیهای
ریختشناختی هر ژنوتیپ باشد.
در این بررسی گوناگونی ژنتیکی ژنوتیپهای
مختلف بادمجان به عنوان ضرورتی اجتنابناپذیر برای
برنامههای اصالحی تحمل به آفت بررسی شد .نتایج
نشان از وجود تنوعژنتیکی شایانمالحظهای در بین
ژنوتیپهای مختلف بادمجان داشت .اختالف موجود در
فراوانی باندها در افراد و درپی آن در ژنوتیپهای
مختلف ناشی از تفاوت در شمار ژنهای کدکنندة
پروتئینهای برگ است (.)Gardiner & Forde, 1988
افزایش اساس ژنتیکی برای اصالح ژنتیکی میتواند با
کاربرد سیستماتیکی ژرمپالسم که الگوی پروتئینی
Baradaran-Anaraki
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متفاوتی داشته و ویژگیهای کمی مطلوبتر
بهدستآمده باشد.
همبستگی منفی بین دادههای گلخانهای و دادههای
مولکولی میتواند بیانگر این موضوع باشد که بهاحتمال
برخی ژنوتیپهای بادمجان مورد بررسی ،در سطح
مولکولی و پروتئینی نسبت به کنۀ تارتن دولکهای از
خود مقاومت نشان دادهاند .البته این موضوع نیازمند
بررسی در سطح الکتروفورز دوبعدی است که نوع و نقش
پروتئین نیز طی آن مشخص میشودShahnejate- .
 (2005) bushehri et al.در بررسی مقایسۀ فاصلۀ ژنتیکی
و ریختشناختی با هتروزیس بر پایۀ نشانگر  RAPDبه
کمک آزمون مانتل در دورگ (هیبرید)های جو ،بین
روشهای ریختشناختی و ملکولی هیچ همسویی را
مشاهده نکردند.
نتیجهگیری کلی

بهطور کلی نتایج این بررسی نشان داد که ژنوتیپهای
برازجان ،لیندا و یلدا با بروز سطوحی از مقاومت،
ژنوتیپهای امیدبخشی بوده و کشت آنها با بررسیهای
بیشتر و نیز با در نظر گرفتن دیگر نکات بهزراعی و فنی
برای رویارویی با کنۀ تارتن دونقطهای توصیه میشود .در
ضمن میتوان از تنوع موجود در ژنوتیپها از نظر
باندهای پروتئینی ،به عنوان روشی مکمل در ارزیابی
مقاومت آفت ،در برنامههای بهنژادی برای انتخاب والدین
با در نظرگرفتن دیگر جنبههای اصالحی بهرهمند شد.
سپاسگزاری
از مسئوالن مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی دانشگاه
علومپزشکی کرمانشاه جناب آقای دکتر علی مصطفایی
و همۀ عزیزانی که نویسندگان را برای اتمام این
گزارش یاری کردند ،تشکر و قدردانی میگردد.
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