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چکیده
) موفقیت در مدیریت و مهار (کنترل.گلجالیز یک گیاه تمامانگل اجباری در بسیاری از گیاهان زراعی مهم ازجمله گوجهفرنگی است
 بنابراین شناخت سازوکار و استفاده از ساکارز بهعنوان یک فرآیند حیاتی برای انگل میتواند به توسعۀ راهبرد،گلجالیز ناچیز بوده
 آن را در غده، این انگل بهعنوان مخزن (سینک) رقابتی برای ساکارز بوده.(استراتژی)های مدیریت و مهار اختصاصی آن کمک کند
 در. اینورتازها مهمترین آنزیمهای تجزیهکنندۀ ساکارز و تنظیم اسمزی در انگل هستند.تجزیه و به گلوکز و فروکتوز تبدیل میکند
) درگیر در تبدیل ساکارز در مراحل مختلف رشد و نموی سه گونه انگلPrCWI  وPrSAI(  فعالیت دو اینورتاز،این نوشتار
 مشاهدهها مؤید فعالیت این دو آنزیم در همه مراحل رشدی گونههای. راموزا و نانا) هنگام اتصال به گوجهفرنگی بررسی شد،(مصری
 افزایش ولیPrSAI  میزان فعالیت، باگذشت زمان. بودPrCWI  همواره باالتر ازPrSAI  اما میزان فعالیت آنزیم.مختلف انگل است
 میزان پروتئین و قند در گونۀ مصری در مراحل اولیه باالتر بوده و با ظهور، فعالیت آنزیم ها. کاهش یافتPrCWI میزان فعالیت
سریعتر اینگونه در میزبان ارتباط داشت ولی ا ین فعالیت در گونه راموزا در مراحل انتهایی بیشتر بوده که با شمار شاخه و
 میتوانند هدفهایPrCWI  و بهاحتمالPrSAI  ژنهای کدکنندۀ، نتایج نشان داد.زیستتودۀ (بیوماس) باالتر همخوانی داشت
.خوبی برای راهبرد خاموشی ژن در جهت مدیریت و مهار این گیاه انگل باشند
. گوجهفرنگی، قندهای کاهشی، فعالیت آنزیم، ساکارز، تنظیم اسمزی:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Broomrape is an obligate parasite in many economically important crops such as tomato. Success in
controlling broomrape is rare hence an understanding of sucrose utilization mechanisms as a critical process for
parasite provides developing specific control strategies. This parasite acts as a competitive sink for sucrose,
utilizes it in the tuber and converts it to glucose and fructose. Invertases are the major enzymes in sucrose
degradation and osmotic adjustment in the parasite. In this paper, the activity of two invertases (PrSAI and PrCWI)
involved in different developmental stages of some broomrape species (Phelipanche aegyptiaca, P. ramosa and P.
nana) on tomato was studied. Results showed that activity of both mentioned enzymes were detected in all of the
developmental stages in the broomrape species; although the PrSAI activity was always higher than the PrCWI
activity. The activities of PrSAI and PrCWI was increased and decreased, respectively, as progressing of the
developmental stages of broomrape. Enzymes activity and protein and sugar amounts in Egyptian broomrape were
high at the early stages and in branched broomrape in the late stages, the first case accorded to the earlier
emergence of broomrape on the host and the later one accorded to more shoots and higher biomass in broomrape.
In total, results suggested that PrSAI1 and, possibly, PrCWI are suitable targets for gene silencing strategies.
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مقدمه
گلجالیز ) (Orobanche spp. or Phelipanche spp.یکی
از مهمترین علفهای هرز انگلی جهان و ایران است که به
ریشۀ بسیاری از گیاهان زراعی مهم بهویژه در نواحی اطراف
مدیترانه ،خاورمیانه و شرق اروپا حمله کرده و آسیب و
زیان ساالنۀ آن به گیاهان زراعی خوراکی میلیاردها دالر
برآورد شده است بهطوریکه کاهش عملکرد ساالنه ناشی از
این علف هرز در خاورمیانه 1/3 ،تا  2/6میلیارد دالر برآورد
شده است ) (Aly, 2007و سطح آسیب بسته به میزان
آلودگی میتواند بین بدون آسیب تا نابودی کامل محصول
باشد ( .)Hershenhorg et al., 2009عملکرد گوجهفرنگی،
که گیاهی مهم و ارزشمند از جنبۀ اقتصادی است ،بهشدت
توسط گلجالیز آسیب میبیند ).(Parker & Riches, 1993
از نظر پدیدگانی (فنوتیپی) ،آسیب و زیان ایجادشده با
نشانههایی مانند پژمردگی ،توقف رشد و از همه مهمتر
کاهش عملکرد بروز میکند ).(El-Hamouch et al., 2006
به دلیل زندگی بسیار تخصصی ،رشد زیرزمینی و
مخفی ،ارتباط نزدیک و رشد هماهنگ با میزبان ،تولید
حدود  200000بذر در هر بوته با بیش از  15سال قابلیت
زندهمانی در خاک ) (Aly, 2007و سازوکار هوشمند
جوانهزنی بذر ) (Westwood et al., 2012مدیریت و مهار
(کنترل) این انگل گیاهی با روشهای معمول مکانیکی و
شیمیایی پیچیده و حتی غیرممکن است & (Goldwasser
) .Kleifeld, 2004ازاینرو ،باید با شناخت دقیق ویژگیهای
سوختوسازی (متابولیک) و فیزیولوژیک انگل ،به دنبال
راهبرد (استراتژی)های مدیریت و مهار اختصاصی و مؤثر
بود ) .(Aly et al., 2009تحقیقات زیادی در جهت درک
بهتر فرآیندهای درگیر در تنظیم اسمزی انگل (Simier et
) ،al., 1994جریان کربن و نیتروژن از گیاهان میزبان به
علفهای هرز انگل ) (Pageau et al., 1998و سوختوساز
(متابولیسم) کربن و نیتروژن در انگل صورت گرفته است
) .(Fer et al., 1993; Simier et al., 1994به دلیل پایین
بودن میزان تعرق و جریان آب گلجالیز در آوند چوب،
حرکت آب و عنصرهای غذایی از گیاه میزبان و رشد انگل
از طریق تنظیم اسمزی با تجمع باالی پتاسیم و قندهای
محلول صورت میگیرد ) .(Abbes et al., 2009نتایج
بررسیها نشان داده است ،ساکارز مهمترین ترکیب
گرفتهشده از میزبان توسط گلجالیز بوده ولی در غده
تجزیه و به منوساکاریدها تبدیل میشود (Aber et al.,

) .1983این تبدیل در گیاهان از طریق دو نوع آنزیم صورت
میگیرد :ساکارزسینتازها و اینورتازها .سه نوع ایزوآنزیم
اینورتاز شناسایی شده است :الف -اینورتاز اسیدی محلول
) ،)SAIب-اینورتاز دیوارة یاختهای ) (CWIو ج-اینورتاز
خنثی محلول ( .)SNIتجمع هگزوزها بهویژه در شاخههای
در حال رشد ،هم رشد اندامهای زیرزمینی و هم رشد اندام
های هوایی نشان میدهد که اینورتازها نقش عمدهای را در
کل زمان رشد انگل پس از اتصال بازی میکنند (Abbes et
) .al., 2009, Delavault et al., 2002پنج ژن کدکنندة این
آنزیمها در  P. ramosaتوسط ( Draie et al
(2011شناسایی ،و بیان و فعالیت آنها طی مراحل مختلف
رشدونمو انگل بررسی شده است .بررسی آنان نقش فعال
اینورتاز واکوئلی  PrSAI1را در آماس (تورژسانس) یاختهای
و رشد ،در کل چرخۀ زندگی انگل  P. ramosaنشان داد
) .(Draie et al., 2011فعالیت دیگر اینورتاز مورد بررسی،
 ،PrCWIدر بذرهای جوانهزده در مقایسه با بذرهای پس از
گذراندن دورة پیشآمادگی 5 1برابر افزایش یافت که نشان
میدهد آنزیم  PrCWIانگل میتواند بر توان مخزن
ریشههای آلودهشده در مراحل اولیه و در فرآیند نفوذ به
ریشۀ میزبان تأثیر بگذارد .اما نتایج بررسیها نشان دادهاند،
فشار اسمزی گونههای مختلف گلجالیز متغیر بوده و
بهصورت ثابتی بیشتر یا کمتر از میزبان نیست (Whitney,
) .1972بهعنوانمثال (1946) Kokina ،گزارش کرد که
میزان فشار اسمزی  O. sulphureaاز فشار اسمزی توتون
بیشتر ولی از گوجه کمتر ،و فشار اسمزی O. aegyptiaca
بیشتر از توتون و گوجهفرنگی است .نتایج بررسی دیگری
نشان داد ،در گلجالیز رشدیافته روی دو میزبان Petunia
 hybridaو  Solanum melongenaغلظت قندهای کاهشی
و غیرکاهشی در ریشههای هر دو میزبان ،برابر بوده اما این
نسبت در گلجالیز رشد کرده روی میزبان  Petuniaحدود
 1 :2و در گلجالیز رشد کرده روی  1 :3 ،Solanumبود
)(Singh et al., 1968که نشاندهندة توان مخزن و فعالیت
باالتر آنزیمهای تبدیلکنندة ساکارز در این انگل هنگام
اتصال به میزبان  Solanumاست .بررسی روابط نیتروژن و
کربن بین علفهرز انگل  Orobanche foetidaو رگه
(الین)های حساس و مقاوم باقال نشان داد ،رشد انگل

1. Preconditioning
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باواسطۀ فعالیت اینورتاز محلول صورت گرفته و این رشد
پس از اتصال به ریشههای رقم متحمل محدود میشود.
تأخیر رشد غده در انگل در رگۀ متحمل به دلیل کاهش
ظرفیت بهرهبرداری از کربوهیدراتهای میزبان و توان
مخزن (سینک) پایینتر ناشی از فعالیت پایین اینورتازهای
محلول در غدهها و بهویژه شاخهها است ( Abbes et al.,
 .)2009هدف این تحقیق ،شناخت تغییر و مقایسۀ فعالیت
آنزیمهای اینورتاز در مراحل مختلف رشدونموی و در
گونههای مختلف انگل است .افزون بر این میتوان ارتباط
احتمالی فعالیت این آنزیمها با توان مخزن یکگونۀ خاص
انگل ،ترجیح میزبانی یا زمان ظهور و میزان وزن خشک
تولیدی انگل را بررسی کرد.
مواد و روشها
مواد گیاهی ،کاشت ،تیمارها و نمونهگیری
بذرهای گلجالیز مصری ) ،(P. aegyptiacaراموزا
) ramosaو نانا ) (P. nanaاز سنبلههای گلدهندة انگل به
ترتیب از شهرستان ساوجبالغ استان البرز ،شهرستان
سنندج استان کردستان و شهرستان شهرکرد استان
چهارمحال و بختیاری در تابستان سال  1393گردآوری و
در تاریکی و دمای  25درجۀ سلسیوس تا زمان استفاده
نگهداری شدند .این بذرها با ترکیب خاکی ( 1:1خاک
مزرعه-ماسه) در گلدانهای  6لیتری ( 10میلیگرم
بذر/لیتر خاک) کاشته شدند .کاشت بذرهای گلجالیز بنا بر
کار ( Draie et al., (2011صورت گرفت .پس از گذشتن
دورة یکهفتهای پیشآمادگی برای بذرهای انگل ،نشاهای
 4-3برگی گوجهفرنگی به گلدان اصلی منتقل شدند.
گیاهان بهطور هفتگی با یک محلول استریل غذایی
محلولپاشی شده و در اتاقک رشد با شرایط  8/16ساعت
(نور/تاریکی) و در دمای  20/25درجۀ سلسیوس (روز/شب)
پرورش داده شدند 3 .ماه پس از نشا ،ریشۀ گیاهان گوجه
بهآرامی از خاک خارج و بخشهای مختلف گلجالیز از
روی ریشۀ گوجهفرنگی برداشت و به مراحل رشد و نموی
1
زیر تقسیمبندی شدند )1 :بذرهای پیشآمادهشده (- Pre-
) )2 ،seedsغدة در حال رشد) )3 ،2(TubIIIغدة ساقۀ
زیرزمینی در حال رشد) )4 ،3(Tub.SIVساقۀ زیرزمینی در
(P.

1. Preconditioned-seeds
2. Tubercle
3.Tubercle of subterranean shoot
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حال رشد ) )5 ،4(SIVغدة ساقۀ گلدار رویش یافته از
خاک ) )6 ،5(Tub-FSساقۀ گلدار در حال رشد ()7 ،6)AP
بخش پایهای سنبله ) 7(BPکه گل نداشته و بزرگتر و
فیبریتر از ساقۀ گلدار است و  )8ساقۀ گلدار حامل
میوههای در حال رشد ) .8(FCDSبذرهای پیشآمادهشده و
اندامهای گیاهی بهسرعت با نیتروژن مایع فریز و تا زمان
استفاده در دمای  -80درجۀ سلسیوس نگهداری شدند.
تاریخ ظهور نخستین انگل ،کل زیستتودة (بیوماس)
تولیدشده و شمار شاخههای هرگونه انگل یادداشت و
اندازهگیری شد .آزمایش بهصورت فاکتوریل دو عاملی بر
پایۀ طرح کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد.
استخراج اینورتازها
استخراج آنزیمهای  PrSAIو  PrCWIاز بافتهای گیاهی
در مراحل مختلف رشدونموی گلجالیز با روش Draie et
) )al. 2011با اندکی تغییر صورت گرفت .بهطور خالصه،
بافت منجمد مربوط به اندامها و مراحل مختلف نموی
گلجالیز (0/3گرم) با هاون پیشسردشده با نیتروژن مایع،
پودر شده و بافر استخراج  Aشامل  100میلیموالر Tris-
) 5 ،HCL(pH=7میلیموالر  10 ،EDTAمیلیموالر
آسکوربیکاسید1 ،میلیموالر بتامرکاپتواتانول 0/1 ،میلیموالر
 PMSFمی باشد که  0/15گرم  PVPPبه آن اضافه و
همگنسازی (هموژنیزه) شد .آنگاه با سرعت  12000 gدر
دمای  4درجۀ سلسیوس و به مدت  15دقیقه سانتریفوژ
شده و محلول روشناور برای اندازهگیری فعالیت آنزیم
 PrSAIاستفاده شد .رسوب باقیمانده بهمنظور آمادهسازی
برای استخراج اینورتاز باندشده به دیوارة یاختهای )(PrCWI
با همان بافر استخراج  Aمنهای  PVPPچندین بار
شستشو و محلول روشناور پس از شستشو حذف شد.
سپس بافر  Aحاوی  1 NaClموالر به رسوب اضافه و به
مدت  24ساعت در دمای  4درجۀ سلسیوس روی شیکر با
دور آرام قرار گرفت .پس از سانتریفوژ با شرایط پیش،
روشناور برای اندازهگیری آنزیم  PrCWIاستفاده شد .همۀ
مراحل استخراج در دمای  4درجۀ سلسیوس انجام شد.
محتوای پروتئین با آزمون Coomassie blue binding
4.Subterranean shoot
5.Tubercle of flowering shoot
6.Apical part of flowering shoot
7.Basal part of flowering shoot
8.flowering shoots bears Fruits Containing Developing Seeds
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) .(Bradford, 1976و آلبومین سرم گاوی ) (BSAبهعنوان
استاندارد اندازهگیری شد.

دستگاه پلیتریدر در طولموج  540نانومتر تشخیص داده
شدند .منحنی استاندارد با استفاده از گلوکز با دامنۀ  50تا
 500میکروگرم رسم شد ).(Hacham et al., 2016

اندازهگیری فعالیت آنزیمها
برای حذف عاملهای کاهشدهنده و ترکیبهای ثانویهای
که ممکن است فعالیت اینورتازها را بازدارندگی کنند ،پیش
از اندازهگیری فعالیت آنزیمی ،عصارهها با کمک ستون PD-
) 10 Sephadex(GE Healthcare, Franceنمکزدایی
شدند .پیش از انجام نمکزدایی ،ستونها با بافر فسفات
سدیم  10میلیموالر ) (pH=5همراه با  0/1میلیموالر
 PMSFمتعادل شدند .واکنش آنزیمی با افزودن ساکارز تا
غلظت نهایی  100میلیموالر و  50-1میکروگرم پروتئین
نمکزدایی به بافر فسفات سدیم  100میلیموالر )(pH=5
به مدت  30دقیقه در دمای  30درجۀ سلسیوس انجام شد.
توقف واکنش با افزودن بافر فسفات سدیم  100میلیموالر
) (pH=7.5و سپس گرم کردن لولهها در دمای  95درجۀ
سلسیوس به مدت  3دقیقه صورت گرفت .پس از خنک
شدن ،مخلوط واکنش سانتریفوژ و الیۀ روشناور به لولۀ
جدید منتقل شد .سپس به هرکدام از لولهها1/5 ،
میلیموالر  1/5 ،NADPمیلیموالر  2 ،ATPمیلیموالر
 MgCl2و یک یونیت از آنزیمهای هگزوکیناز و گلوکز -6
فسفات دهیدروژناز اضافه شد .پس از قرار گرفتن مخلوط
واکنش در دمای  37درجۀ سلسیوس به مدت  30دقیقه،
تبدیل گلوکز کامل شد .فعالیت آنزیم با کمک دستگاه
پلیتریدر در طولموج  340نانومتر و با پلیت UV Star
) (Greinerتعیین و با کمک منحنی استاندارد تهیهشده از
سریال رقت  ،NADPHاز میزان نانومول NADPH
تولیدشده در ثانیه ) (nkatمحاسبه شد.
اندازهگیری کل قندهای کاهشی
 50میلیگرم پودر نمونه از هر مرحلۀ نموی در 500
میکرولیتربافر استاتسدیم  50میلیموالر )(pH=4.8-5.2
همگنشده و به مدت یک ساعت در دمای اتاق نگهداری و
سپس با دور  6000 rpmو دمای  4درجۀ سلسیوس به
مدت  10دقیقه سانتریفوژ شد .به الیۀ روشناور بهدستآمدة
محلول شناساگر  Sumnerاضافه کرده و به مدت  5دقیقه
در حمام بنماری با دمای  95درجۀ سلسیوس قرار داده
شد .پس از خنک شدن ،قندهای کاهشی با استفاده از

محاسبۀ آماری
تجزیۀ واریانس با کمک نرمافزار  Rو مقایسۀ میانگینها با
آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  0/01انجام
شد .نمودارها در برنامة اکسل ( )Excelرسم شد.
نتایج و بحث
ظهور ،وزن خشک و شمار بوتههای گلجالیز در
گونههای مختلف
ظهور نخستین بوته گونههای مصری ،راموزا و نانا در میزبان
گوجهفرنگی به ترتیب  66 ،52و  93روز پس از نشای
گوجهفرنگی رخ داد .کل زیستتودة تولیدی انگل در طول
فصل رشد در سه گونۀ مختلف به ترتیب  30/9 ،25/2و
 1/5گرم بود .میانگین شمار گلجالیز رویش یافته در دو
گونۀ مصری و راموزا به ترتیب  8/13 ،6/63به ازای هر
گلدان بود .از بین  8گلدان گوجهفرنگی آلوده به بذر نانا،
تنها انگل در یک گلدان ظاهر شده و بهرغم سالمت میزبان،
در مراحل آغازین رشد از بین رفت .بنابراین امکان بررسی
فعالیت آنزیم و دیگر آزمایشها برای این انگل وجود نداشته
و در ادامه ،آزمایشها روی دو گونه مصری و راموزا انجام
شد .در نتایج بررسیهای دیگر نیز گزارش شده است که
گونۀ  P. nanaبیشتر به گونههای وحشی گیاهان حمله
کرده و بهندرت به خانوادههای گیاهان زراعی حمله میکند
) .(Crescenzi et al., 2015در ایران نیز اینگونه تنها روی
درختان بادام در باغهای شهرکرد و یزد گزارش شده است
) .(Baghestani et al., 2009اما چون یک گزارش از حملۀ
این انگل به کرفس ارائه شده بود (Crescenzi et al.,
) 2015در این تحقیق احتمال آلودگی گوجهفرنگی به این
انگل بررسی شد.
تغییرپذیریهای وابسته به رشدونمو فعالیت آنزیم
 PrSAIدر دو گونه گلجالیز مصری و راموزا
بهطورکلی میزان فعالیت آنزیم  PrSAIدر گونۀ مصری
بهصورت معنیداری بیشتر بود )( (P<0.001شکل-1الف و
جدول  .)1فعالیت آنزیم در بذرهای پیشآمادهشدة پایین و
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پس از اتصال و تشکیل غده در گونۀ مصری بهطور
معنیداری افزایش یافت .در ادامه و با ظهور ساقۀ زیرزمینی
روی غدههای انگل ،سطح فعالیت  PrSAIهم افزایش یافت،
ولی این افزایش از نظر آماری معنیدار نبود .فعالیت آنزیم
در هر دو گونه انگل در بخش انتهایی گلهای
ظهوریافته ) (APبهطور شایانتوجهی باالتر از پایۀ
شاخههای گلدهنده ) (BPبود .این نتایج با نتایج
بهدستآمده توسط  (2011) Draie et al.همخوانی داشت.
مشاهدة  In situفعالیت اینورتاز اسیدی در برش عرضی
بخش باالیی) (APو پایۀ ) (BPشاخههای گلدار در بررسی
آنها نشان داد ،فعالیت آنزیم در پایۀ شاخۀ گل به پارانشیم
مدوالر محدود شده ولی در بخش انتهایی به پارانشیم
کورتیکال هم توسعه پیداکرده است .همچنین گفتهشده
است که فعالیت باالتر مشاهدهشدة آنزیم  PrSAIدر بخش
باالیی شاخههای گلدار احتمال دارد به دلیل جای گیری
اختصاصیتر فعالیت  PrSAIدر این بافتهای جوان و در
حال رشد باشد ( .)Draie et al., 2011فعالیت آنزیم هم در
شاخههای زیرزمینی و هم شاخههای گلدهنده بهطور
شایانتوجهی افزایش یافت که البته این افزایش در شاخۀ
زیرزمینی و غدة آن بیشتر و ازنظر آماری نیز معنیدار بود
(شکل-1الف) .در تحقیقات دیگر محققان نیز تجمع باالی
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هگزوزها بهویژه در شاخههای در حال رشد هم در مدت
توسعۀ زیرزمینی و هم هوایی مشاهده شده است (Abbes
) et al., 2009, Delavault et al., 2002که نشاندهندة
نقش عمدة اینورتازها در کل زمان توسعۀ انگل پس از
اتصال به میزبان است .بهطورکلی ،گونۀ مصری فعالیت
 PrSAIباالتری را بهویژه در مراحل اولیۀ اتصال روی میزبان
گوجهفرنگی نشان داد که با نتایج بهدستآمده در بخش
اول یعنی ظهور سریعتر انگل در این میزبان همخوانی
داشت .در مقابل ،در گونۀ راموزا با نزدیک شدن به مراحل
انتهایی رشد ،فعالیت آنزیم بهصورت معنیداری در غدة
شاخۀ گلدار و شاخۀ گلدار حاوی بذرها افزایش یافت که
نتایج بهدستآمده در بخش اول یعنی شمار گل و
زیستتودة باالتر انگل را تائید میکرد .بهرغم یکسان بودن
همۀ شرایط ازجمله میزبان ،نوسانات میزان فعالیت آنزیم در
مراحل مختلف نموی در گونههای مختلف انگل متفاوت
بود .در بررسیهای پیشین نیز نشان داده شده بود که
میزان فشار اسمزی گونههای مختلف انگل گلجالیز O.
 sulphureaو O. aegyptiacaبهترتیب کمتر و بیشتر از
گوجهفرنگی بوده است ) .(Kokina, 1946در بررسی Draie
 (2011) et al.نیز تفاوت فعالیت آنزیم در مراحل مختلف
نموی گونۀ راموزا در میزبان گوجهفرنگی مشاهدهشده بود.

جدول  .1تجزیۀ واریانس (میانگین مربعات) فعالیت اینورتازها ،میزان پروتئین و قند کاهشی انگل رشدکرده روی گوجهفرنگی تحت تأثیر
گونه و مراحل نموی
Table 1. Analysis of variance (Mean square) for invertases activity, protein concentration and reducing sugars in
different species and developmental stages of broomrape growing on tomato.
reducing
sugars

CWI
protein

Mean square
SAI
protein

***294.91

***0.52

***7.36

0.027 ns

***117.16

***0.55

***0.73

*** 922.6

***

***

*41.71
10.52
33.32
0.84

0.44
0.02
8.56
0.92

PrCWI activity

PrSAI
activity

S.O.V.

***230.8
***886.9

Parasite species
)(A
Developmental
)stage (B
A*B
Error
CV
R-square

ns

75.1
84.4
44.34
0.81

0.42
0.003
2.5
0.99

***

611.5
36.8
11.24
0.98

 ** ،* ،nsو *** به ترتیب نشاندهندة نبود معنیداری ،معنیداری در سطح  ،0/05معنیداری در سطح 0/01و معنیداری در سطح .0/001
ns means non-significant.*, ** and *** means significant at 0.05, 0.01 and 0.001 respectively.

تغییرپذیریهای وابسته به رشدونمو در فعالیت
آنزیم  PrCWIدر دو گونه گلجالیز مصری و
راموزا
فعالیت اینورتاز  PrCWIدر همۀ مراحل رشدی هر دو
گونۀ انگل مشاهده شد ولی همانند بررسیهای گذشته

میزان فعالیت این آنزیم نسبت به آنزیم  PrSAIکمتر
بود .(Wakabayashi et al., 2015; Draie et al.,
) 2011; Zhang et al., 2006; Nie et al., 2010اگرچه
فعالیت آنزیم در گونۀ مصری باالتر از گونۀ راموزا بود
ولی تفاوت بین دو گونه ازنظر آماری معنیدار نبود ،اما
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مراحل مختلف رشدی در دو گونه باهم تفاوت

معنیداری داشتند (شکل -1ب و جدول .)1

ب

شکل  .1تغییرپذیریهای وابسته به رشدونمو فعالیت آنزیم ( PrSAIالف) ،آنزیم ( PrCWIب) در دو گونه گلجالیز مصری و راموزا در میزبان
گوجهفرنگی(دادهها شامل میانگین  ±حدود اطمینان هستند( .مخففها :بذرهای پیشآمادهشده ) ، (Pre-seedsغدة در حال رشد ) ، (TubIIIغدة ساقۀ
زیرزمینی در حال رشد ) ، (Tub-SIVساقۀ زیرزمینی در حال رشد ) ،(SIVغدة ساقۀ گلدار رویش یافته از خاک ) ، (Tub-FSبخش انتهایی ساقۀ
گلدار ( ، )APبخش پایهای ساقۀ گلدار ) (BPو ساقۀ گلدار حامل میوههای در حال رشد ).(FCDS
Fig 1. Development-related changes in the PrSAI(a) and PrCWIactivity (b) on Egyptian and branched broomrape growing on
tomato (Data are means± confidence limits). Abbreviations: Preconditoning seeds (Pre-seeds), growing tubercle (Tub.III), tubercle
(Tub.SIV) bearing the growing subterranean shoot (S.IV), tubercle bearing the emerged flowering shoot (Tub-SF). Apical part (AP) and Basal
part (BP) of the flowering shoot and shoot bears fruits containing developing seeds (FCDS).

فعالیت این آنزیم در بذرهای پیشآمادهشده پایین بوده
و پس از اتصال به ریشۀ میزبان گوجهفرنگی در گونههای
مصری و راموزا به ترتیب حدود  11و  19برابر افزایش
یافت .بررسی ) Draie et al. (2011نیز افزایش  5برابری
فعالیت اینورتاز  PrCWIدر بذرهای جوانهزده نسبت به
بذرهای پیشآمادهشده و همچنین تأثیر بر توان مخزن
ریشههای آلودهشده در مرحلۀ اولیۀ نفوذ گونۀ راموزا به
ریشۀ میزبان را نشان داد .بیشترین فعالیت این آنزیم در
مرحلۀ غدة ساقۀ زیرزمینی گونۀ مصری رخ داده و با ظهور
شاخۀ گلدهنده میزان فعالیت این آنزیم بهطور معنیداری
کاهش یافت .در هر دو گونه در مرحلۀ ظهور شاخۀ
گلدهنده شاهد کاهش میزان فعالیت آنزیم بودیم ،اما با
تشکیل میوههای در حال تشکیل بذرها ،میزان فعالیت
آنزیم دوباره افزایش یافت (شکل-1ب) .روند مشاهدهشده
در مورد فعالیت این اینورتاز با نتایج تحقیق Zhang et al.
) (2006روی  ،Grape berryهمخوانی داشت .بهطورکلی
روند تغییرپذیریهای فعالیت آنزیم در این دو گونه انگل
بهرغم یکسان بودن میزبان متفاوت بود .روند مشاهدهشده
در مورد آنزیم  PrSAIکه در گونۀ مصری فعالیت آنزیم در
مراحل اولیه بیشتر و در گونۀ راموزا در مراحل انتهایی
بیشتر بود در این آنزیم نیز مشاهده شد .برخالف روند

مشاهدهشده در آنزیم  ،PrSAIمیزان فعالیت این آنزیم در
مراحل اولیۀ رشد در هر دو گونه بیشتر بوده و باگذشت
زمان از فعالیت آن کاسته شد .در چندین بررسی دیگر نیز
این ناهماهنگی در میزان فعالیت دو اینورتاز (افزایش یکی
همزمان با کاهش دیگری) مشاهدهشده است (Zhang et
).al., 2006; Pan et al., 2005
تغییرپذیریهای وابسته به رشدونمو در غلظت
پروتئین کل در دو گونه گلجالیز مصری و راموزا
بهطورکلی میزان پروتئین  PrSAI1همانند فعالیت آنزیمی
بهطور معنیداری باالتر از  PrCWIبود .گونۀ مصری میزان
پروتئین باالتری نسبت به گونۀ راموزا داشته و نمودارها
نشان داد ،فعالیت آنزیمها متناسب با میزان پروتئینها
تغییریافته است (شکل  .)2در بررسی فعالیت آنزیم M6PR
در گونۀ راموزا رشدکرده روی گوجهفرنگی نیز این
هماهنگی بین غلظت پروتئین با فعالیت آنزیم دیده شده
بود ).(Delavault et al., 2002
تغییرپذیریها در غلظت قندهای کاهشی
در هر دو گونۀ مورد بررسی ،میزان قندهای کاهشی در
بذرهای پیشآمادهشده پایین بوده و پس از اتصال به
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ریشههای گوجهفرنگی افزایش یافت و در مرحلۀ  APبه
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بیشینه رسید (شکل .)3
ب

شکل .2تغییرپذیریهای وابسته به رشدونمو میزان پروتئین ( PrSAIالف) و ( PrCWIب) در گلجالیز مصری و راموزا در میزبان
گوجهفرنگی(دادهها شامل میانگین  ±حدود اطمینان هستند) .مخففها :بذرهای پیشآمادهشده ) ، (Pre-seedsغدة در حال رشد ) ، (TubIIIغدة
ساقۀ زیرزمینی در حال رشد ) ، (Tub-SIVساقه زیرزمینی در حال رشد ) ،(SIVغدة ساقۀ گلدار رویش یافته از خاک ) ، (Tub-FSبخش
انتهایی ساقۀ گلدار ( ، )APبخش پایهای ساقۀ گلدار ) (BPو ساقۀ گلدار حامل میوههای در حال رشد ).(FCDS
Fig 2. Development-related changes in the total protein concentration in Egyptian and branched broomrape
growing on tomato (Data are means± confidence limits). Abbreviations: Preconditoning seeds (Pre-seeds),
growing tubercle (Tub.III), tubercle (Tub.SIV) bearing the growing subterranean shoot (S.IV), tubercle bearing the
emerged flowering shoot (Tub-SF). Apical part (AP) and Basal part (BP) of the flowering shoot and shoot bears fruits
containing developing seeds (FCDS).

شکل  .3تغییرات وابسته به نمو غلظت قندهای کاهشی در گلجالیز مصری و راموزا در میزبان گوجهفرنگی(دادهها شامل میانگین  ±حدود اطمینان
هستند) ،مخففها :بذرهای پیشآمادهشده ) ، (Pre-seedsغدة در حال رشد ) ، (TubIIIغدة ساقۀ زیرزمینی در حال رشد ) ، (Tub-SIVساقۀ
زیرزمینی در حال رشد ) ،(SIVغدة ساقۀ گلدار رویش یافته از خاک ) ، (Tub-FSبخش انتهایی ساقۀ گلدار ( ، )APبخش پایهای ساقۀ گلدار
) (BPو ساقۀ گلدار حامل میوههای در حال رشد ).(FCDS
Fig 3. Development-related changes in reducing sugars on Egyptian and branched broomrape growing on tomato (Data are
)means± confidence limits). Abbreviations: Preconditoning seeds (Pre-seeds), growing tubercle (Tub.III), tubercle (Tub.SIV
bearing the growing subterranean shoot (S.IV), tubercle bearing the emerged flowering shoot (Tub-SF). Apical part (AP) and Basal part
(BP) of the flowering shoot and shoot bears fruits containing developing seeds (FCDS).

پسازآن ،باالترین میزان قند در راموزا مربوط به غدة گلدار
بود که البته با مرحلۀ  APتفاوت آماری معنیداری نداشت
که این نتایج همسان کار  (2002) Delavault et al.است.
در گونۀ مصری پس از  APباالترین میزان قند مربوط به

ساقۀ زیرزمینی بود که با نتایج بهدستآمده در بخش
فعالیت آنزیمها و همچنین ظهور گلجالیز و زیستتوده و
شمار آنها همخوانی داشت .نتایج تحقیقات نشان دادهاند،
هگزوزها درنتیجۀ تبدیل ساکارز گرفتهشده از میزبان در
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غده ساخته (سنتز) میشوند ولی با ظهور شاخه ،هم پیش و
هم پس از رویش بهطور عمده در این اندام تجمع پیدا
میکنند ) .(Harloff & Wegmann, 1987غلظت باالی
هگزوزها در شاخه ،نشانگر نقش مهم این قندها در ایجاد
توان مخزن انگل برای آب و ساکارز است .در تحقیقی روی
 O.hederaeرشدکرده روی میزبان  Hedera helixنشان
داد ،غلظت قندهای کاهشی و غیرکاهشی در میزبان تا
حدودی مساوی بوده ولی در انگل ،میانگین غلظت قندهای
کاهشی سه برابر و در گلهای انگل ،سی برابر بیشتر از
قندهای غیرکاهشی بود.
این پدیده نشاندهندة رخداد انتقال راه دور این قندها
در گلجالیز بوده اما چیزی در مورد سازوکار و مسیر درگیر
در این انتقال شناختهنشده است ).(Noiraud et al., 2001
میزان باالتر قندهای کاهشی و از سوی دیگر فعالیت
پایینتر اینورتازها در گونۀ راموزا نسبت به گونۀ مصری،
بهاحتمال نشاندهندة نقش پررنگتر دیگر آنزیمهای درگیر
در فرآیند تبدیل قند مانند ساکارزسنتاز است .همانطور که
انتظار میرفت بیشترین میزان قندهای کاهشی در همان
مراحلی که باالترین میزان فعالیت آنزیمهای اینورتاز وجود
داشت مشاهده شد .بهعنوانمثال در گونۀ راموزا بیشترین
میزان قندهای کاهشی در مرحلۀ  APو غدة شاخۀ گلدار
مشاهده شد؛ از سوی دیگر این مرحله باالترین میزان
فعالیت اینورتازها را داشت .در گونۀ مصری نیز باالترین
میزان فعالیت آنزیم اینورتاز غالب ) (PrSAIمربوط به
مرحلۀ  APو پس از آن ساقۀ زیرزمینی بود و میزان
قندهای کاهشی نیز در همین مراحل بیشترین بود.
نتیجهگیری کلی

فعالیت آنزیمهای اینورتاز مشاهده شد که نشاندهندة
اهمیت این آنزیمها در رشد انگل و روابط انگل-میزبان
است .بهرغم یکسان بودن همۀ شرایط ازجمله میزبان،
نوسانهای میزان فعالیت آنزیم در مراحل مختلف نموی و
در گونههای مختلف انگل متفاوت بود .فعالیت آنزیم
 PrCWIهمواره کمتر از  PrSAIبوده و با توسعۀ مرحلۀ
نموی میزان فعالیت آنزیم  PrSAIافزایش اما میزان فعالیت
آنزیم  PrCWIکاهش یافت.
فعالیت آنزیمها ،میزان پروتئین و قندهای کاهشی در
گونۀ مصری در مراحل اولیه باالتر بوده و با ظهور سریعتر
این گونه در میزبان ارتباط داشت ولی در گونۀ راموزا در
مراحل انتهایی بیشتر بوده که با شمار شاخۀ بیشتر و
زیستتودة باالتر همخوانی دارد .بهطورکلی میزان فعالیت
اینورتازها در گونۀ گلجالیز مصری بیشتر بود که با این
نکته که این گونه نسبت به دیگر گونههای گلجالیز آسیب
و زیان بیشتری در گوجهفرنگی ایجاد میکند همخوانی
دارد .با توجه به اینکه در این آزمایش گونۀ راموزا نیز آسیب
و زیان باالیی روی گوجهفرنگی ایجاد کرد لذا میتوان
نتیجه گرفت که با وجود فعالیت پایینتر اینورتاز به دلیل
باال بودن میزان قندهای کاهشی در این گونه نسبت به گونۀ
مصری ،احتمال دارد دیگر آنزیمهای درگیر در فرآیند
تبدیل قندها ،مانند ساکارزسنتاز نقش پررنگتری داشته
باشند.
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