
51 

 

 .5/۹/۱۳۹۴: ، پذيرش۱۳۹۴/۴/۱دريافت: 

 

 رانشناسي اينامه انجمن حشره

6۱-5۱ (:۳)۳5 - ۱۳۹۴  

 ب زدتهنأأ ت ال ت أأب ه مأأوز    حأأ  ژ  ا Nicotiana tabacum ،گ أأ ت توتأأوا ت ته   أأ  تأأیر  

 ه ژ پ هتم  هأأ ژ ب وتأأو     Iris hollandica، هلنأأ ژ گ أأ ت زنمأأ پ أأ ز تز  شأأ ت جأأ ت

Myzus nicotianae (Hem.: Aphididea)   (Lep.: Noctuidae) Spodoptera exigua 

 شهن ز شه  ژ نوق ب 
 ، ايران.عصر)عج( رفسنجانيدانشگاه ول ،یدانشکده کشاورز ،يزشکپاهیگروه گ

 shahidi@vru.ac.irمسئول مکاتبات، پست الکترونیک: *

 

Effect of transgenic tobacco plant, Nicotiana tabacum expressing ribosome inactivating gene 

isolated from the bulbs of Dutch iris, Iris hollandica on biological parameters of Myzus 

nicotianae (Hem.: Aphididea) and Spodoptera exigua (Lep.: Noctuidae) 
 

Sh. Shahidi-Noghabi 
Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran. 

*corresponding author, E-mail: shahidi@vru.ac.ir 

 

 چ   ت

در کنترل آفات  ميهای مختلف گیاهي نقش مهاستفاده از گیاهان زراعي اصالح شده با استفاده از انتقال ژن بین گونه

ژن بازدارنده ريبوزوم حاوی )  IRIPکشي دو الين از گیاهان تراريخته شاملگیاهي داشته است. در اين پژوهش، خواص حشره

 Spodoptera exigua Hübner( علیه کرم برگخوار چغندرقند2وزوم نوع ژن بازدارنده ريبحاوی ) IRA( و ۱نوع 

(Lepidoptera: Noctuidae) ،و شته توتونBlackman (Hemiptera: Aphididae)  Myzus nicotianae  شده استبررسي .

طول دوره  چنینهممیر و کاهش تولید مثل در شته توتون شد. و، باعث افزايش مرگIRAتغذيه از گیاه توتون تراريخته 

کاهش يافت. اما پارامترهای تولیدمثلي  IRIPشاهد و  در مقايسه با تیمار IRAگیاه  پرورش يافته رویهای تولیدمثلي شته

، IRAاز گیاه تراريخته exigua . S تغذيه الروهای سن دو داری با شاهد نداشتند.تفاوت معني  IRIPشده باهای تیمار شته

 نیز در تیمار S. exigua ها و درصد خروج حشرات کاملعالوه وزن الروها و شفیره. بهشددرصد  ۳/۳۳میر حدود ومرگباعث 

 IRA  نسبت به شاهد و تیمار گیاهان تراريخته IRIPهای داری نشان دادند. نتايج حاکي از اين است که پروتئینکاهش معني

توانند در که مي باشندر دو گونه حشره آفت ميتوجهي روی هابلق کشيبازدارنده فعالیت ريبوزوم نوع دوم دارای فعالیت حشره

 .کار گرفته شوندبههای کنترل تلفیقي آفات برنامه

 لکتین جورباالن، ،ريبوزوم غیرفعال کنندهن ئی، پروتدارانپولکبال :کل  ژ  ت گ ا
Abstract 

The use of modified crop plants through gene transfer between different plant species plays an important 
role in pest control programs. We have investigated the insecticidal properties of two lines of tobacco transgenic 

plant consisting of IRIP (expressed with type 1 ribosome inactivating gene) and IRA (expressed with type 2 

ribosome inactivating gene) against beet armyworm, Spodoptera exigua Hübner (Lepidoptera: Noctuidae) and 
tobacco aphid, Myzus nicotianane Blackman (Hemiptera: Aphididae). The transgenic tobacco plants expressing 

IRA increased mortality and decreased reproduction rate of tobacco aphid. The reproductive period of tobacco 

aphid fed on transgenic tobacco plant expressing IRA reduced in comparison with the control and IRIP. We did 
not observed any impact on reproduction parameters of the aphids treated with IRIP plant in comparison with 

control. Feeding second instar larvae of S. exigua on transgenic tobacco plant expressing IRA led to about 33.3% 

mortality. Weight of larvae and pupae as well as the rate of the emergence of adult S. exigua were significantly 
decreased in larvae fed on IRA in comparison with control. These results suggest that type-2 ribosome 

inactivating proteins serve as significant insecticidal factors on both insect pest and can be used in integrated pest 

control programs.  
Key words: Lepidoptera, Ribosome inactivating proteins, Hemiptera, Lectins 

 

 مق م 

در تغییر ژنتیکي امکان  در حال حاضر، انتقال

عوامل به حشرات و ها آن گیاهان برای بهبود مقاومت

ی حاصل در هامیسر ساخته است. پیشرفترا  بیماريزا

اقتصاد  مهم در جهت رسیدن به اهداف ميگا اين زمینه

کنترل  برایايي یشیم ترکیباتاستفاده از  کاهشپايدار و 
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بسیاری از گیاهان شامل  .باشدميها آفات و بیماری

گیاهاني که منبع مهم غذايي هستند مانند گندم، سیب

های ، سويا و لوبیا حاوی پروتئینفرنگيزمیني، گوجه

 ها هستند که اصطالحاًپیوند شده با کربوهیدرات

و يا  ((agglutinin ها، منعقد کننده(lectins)ا هلکتین

شوند. مينامیده  (hemagglutinins) های خونکنندهمنعقد

ها های متعلق به خانواده لکتینتعداد زيادی از پروتئین

( clump togetherقادر به منعقد کردن يا چسباندن )

های قرمز خوني هستند. مهندسي ژنتیک گیاهان سلول

فرصت مناسبي برای ايجاد گیاهان مقاوم به حشرات از 

یمارگر حشرات های بینطريق وارد کردن و بیان پروتئ

 کرده است دايجا های گیاهي راجمله لکتیناز به گیاهان

(Jouanin et al., 1998 استفاده از محصوالت گیاهي .)

عنوان روش های مهندسي ژنتیک، به تهیه شده با روش

 برایهای شیمیايي کشجايگزين استفاده از حشره

ابر آفات روند رو به رشدی را در در برحفاظت گیاهان 

(. Ranjekar et al., 2003های اخیر پیموده است )سال

که اخیرا به (transgenic plants) ایگیاهان تراريخته

اند، توسط يک ژن کدکننده سم آمدهصورت تجاری در

اند که تهیه شده Bacillus thuringiensis (Bt)از باکتری 

را مورد  Diptera و  Lepidoptera ,Coleopteraهایراسته

 دهند.ر ميهدف قرا

 ،لکتیني است که در گیاه کرچک  (ricin)ريسین

L. Ricinus communis  وجود دارد و به نام لکتین

 شود. يکي ازمينامیده  ricin-B خانواده

های پروتئین،  ricin-Bهای معروف در خانوادهلکتین 

-type-2 ribosome،دومنوع  ميبازدارنده ريبوزو

inactivating proteins  دنشبامي(Stirpe, 2004;  
Stirpe & Battelli, 2006; Van Damme et al., 200) 

يا  هاآنزيم ،گیاهانهای بازدارنده ريبوزوم پروتئین

ي هستند که با برداشتن يک يا چند آدنین هاينئیپروت

دلیل به کنند.ها صدمه وارد ميبه ريبوزومrRNA  از

زوم، ريبوRNA-N-glycosylaseحذف يک آدنین توسط 

-elongation factors  EF,پیوند با ايجادها ديگر قادر به 

نبوده و فعالیت ازدياد طول خود را از دست  EF-2و  1

ناساس ساختمان ژ. بر(Peumans et al. 2001) دهندمي

های پروتئین ،هاهای مربوط به آنینئها و پروت

ميطور کلي به دو دسته تقسیم هببازدارنده ريبوزوم 

مهارکننده ريبوزوم  هاینئیپروته تحت عنوان شوند ک

نئیپروتشوند. نوع اول مينوع اول و نوع دوم نامیده 

و  دارند ميفعالیت آنزي که هستند ایزنجیرهتک های

که دارای هستند   Aیاهها شامل يک زنجیرنوع دوم آن

که به دارند  Bاست و يک زنجیره  ميفعالیت آنزي

سولفید متصل شده و توسط يک پل دی  A زنجیره

يا قابلیت ايجاد پیوند با  دارای فعالیت لکتیني

 در B هاید. اگرچه زنجیرهنباشميها  کربوهیدرات

کننده ريبوزوم نوع دوم دارای فعالهای غیرینئتوپر

باشند و ازنظر تشابه زيادی از لحاظ توالي ژني مي

اما از لحاظ قابلیت  ی بسیار مشابهند،عدبُساختمان سه

ای با های عمدهها تفاوتايجاد پیوند با کربوهیدرات

دلیل سرعت زياد ايجاد مقاومت به ،امروزه هم دارند.

ها و نیز نگراني جدی کشدر حشرات در مقابل آفت

زيست، ها بر سالمتي انسان و محیطکشاز اثرات آفت

نئیپروتها و استفاده از گیاهان تراريخته که حاوی ژن

 برای، باشندکشي با خاصیت حشرهبیان شده  های

حفاظت از گیاهان در برابر آفات مورد توجه بسیاری 

 از محققان قرار گرفته است.

 Blackman  Myzus nicotianae،شته توتون

(Hemiptera: Aphididae)  مييکي از آفات بسیار مهم

ای در سراسر دنیا پراکنده صورت گستردهباشد که به

ها و حشرات بالغ زياد پورهحضور تعداد  .شده است

اين آفت مکنده باعث کاهش شديد شیره گیاهي در 

 آنهای گیاه شده و خسارت جدی به ها و جوانهبرگ

آفات  ها وبا اين که چندين گونه از شتهکند. ميوارد 
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طور بهاما  ،کنندميروی گیاه توتون تغذيه  ديگر

 هایسیس کلونيأتنها شته توتون قادر به تمعمول 

باشد. شته توتون روی بزرگ مشابه با شته سبز هلو مي

توتون گیاه زند اما چندين گونه از گیاهان خسارت مي

 & Blackmanباشد )يمیزبان ترجیحي اين آفت م

Eastop, 2000)ها با تغذيه از گیاه . عالوه بر اين، شته

های خود های گیاهي به میزبانباعث انتقال ويروس

ميمستقیم باعث از بین رفتن گیاهان طور غیربهو شده 

 شوند.

 Spodoptera exigua قند،وار چغندرخبرگکرم 

(Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae)   پلييکي از آفات

بسیاری از محصوالت زراعي، سبزيجات  فاژ است که به

منشاء  .کندخسارت وارد ميو نیز گیاهان زينتي 

 Metcalf)د باشگسترش اين آفت جنوب شرق آسیا مي

et al., 1962; Smagghe et al., 2003;  
Senthil-Nathan et al., 2008.) 

از کشي دو نوع فعالیت حشره ،اين تحقیق در

علیه دو گونه  ميفعالیت ريبوزو بازدارنده هاینئیپروت

مختلف از حشرات آفت شامل يک حشره نماينده از 

و يک حشره  Myzus nicotianaeنوع حشرات مکنده، 

 Spodoptera exiguaنماينده از نوع حشرات جونده، 

. گیاهان مورد استفاده در اين شده استمطالعه 

يک الين گیاه توتون تراريخته حاوی  شاملآزمايشات 

با نام اختصاری   Iris ribosome inactivating proteinژن

IRIP يک  زوم نوع اول( ويبوهای بازدارنده رنئی)پروت

با نام Iris hybrid  راريخته حاوی ژنالين گیاه توتون ت

IRA (وزوميببازدارنده رهای نئیپروت )که  بودند نوع دوم

منشاء گرفته بودند و  Iris hollandica، از پیاز گیاه زنبق

بیان  Nicotiana tabacum cv Samsun NN در گیاه توتون،

  شدند.

 

 

 ه موتد   ه ش

 Nicotiana tabacum توتوا،  گ  ت

 شاهد   N. tabacumگیاهان توتون، ،قیقدر اين تح

)بدون ژن  (empty vector)ي يک ناقل خال که دارای

نظر و تنها با وکتور همراه با يک نشانگر يا مورد

دو الين از گیاهان تراريخته  و باشدميمارکرمعین( 

 IRAو IRIP (line 5, Desmyter et al., 2003)توتون شامل

(line 2, Vandenbussche et al., 2004)  رد نظر وکه ژن م

 ويروس موزايیک گل کلم 35Sموتور پرو تحت کنترل

((Cauliflower mosaic virus 35S promoter  انتقال يافته

بیان و میزان انتقال ژن  بود، مورد استفاده قرار گرفتند.

 ,.Desmyter et al))نظر قبال به اثبات رسیده است مورد

2003; Vandenbussche et al., 2004. بذر اين دو الين به 

( از آزمايشگاه empty vector controlهمراه گیاه شاهد )

از کشور بلژيک تهیه  Ghent Universityبیوتکنولوژی 

 C 2°گیاهان در اتاق رشد در شرايط دمايي  اينشدند. 

دوره روشنايي به تاريکي رطوبت نسبي و  %50و  25 ±

 پرورش داده شدند. ساعت 8به  ۱6

 

 آابت حش ت

مورد آزمايش از  Myzus nicotianaeتوتون،  شته

 روی گیاهان توتونکه يک کلوني آزمايشگاهي 

N. tabacum cv Samsun NN ( آزمايشگاه جانورشناسي

که تحت شرايط  (کشاورزی، دانشگاه گنت، بلژيک

مورد استفاده قرار  ،استاندارد پرورش داده شده بودند

ر اتاق رشد در شرايط د قندچغندرکرم برگخوار  گرفت.

درصد و  65 ± 5و رطوبت نسبي  C° ۳ ± 2۳دمايي 

تاريکي ساعت  8روشنايي و ساعت  ۱6 دوره نوری

فاده از غذای داری شدند. مراحل الروی با استنگه

 Hakim et al. (2006)اساس روش مصنوعي تهیه شده بر

 پرورش داده شدند.
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 سنج  ش   توتواز سب

ن از گیاهان تراريخته توتون تغذيه شته توتو تأثیر

روی  ،ها بیان شده بوددر آنIRA  و IRIP هایکه ژن

در شرايط اتاق  M. nicotianae و نمو و تولید مثلرشد

روی برگها شتهرشد )ذکر شده در باال( انجام گرفت. 

متر میلي ۹پتری با قطر ظروف های گیاه توتون در 

يش و تغذيه از تطبیق با شرايط آزما مستقر شدند و برای

يک حشره . ندتوتون برای چند نسل پرورش داده شد

ورت تصادفي از محل پرورش اولیه صماده بدون بال به

صورت وارونه انتخاب و روی يک برگ توتون که به

. هر شدقرار داده شده بود منتقل پتری ظروف درون 

 دستمال کاغذیای از برگ در هر پتری روی قطعه

ر استريل قرار داده شد تا از خیس شده با آب مقط

سن های شتهسپس،  خشک شدن برگ جلوگیری شود.

ساعت( برای آزمايش  2۴تر از نئونات )سن کم اول

تکرار در هر  ۱5و برای هر تیمار تعداد  انتخاب شدند

نظر گرفته شد و آزمايشات سه بار تکرار بار آزمايش در

گساعت مر 2۴تر از تکرارهايي که ظرف کم گرديد.

شد.  آن ذف و تکرار جديد جايگزينحمیر نشان دادند و

يض بار تعوروز يک ۳-2ر روز مرطوب و هر هها پنبه

بقا و  عمل آيد.شدند تا از آلودگي جلوگیری به

ها روزانه مورد بررسي قرار گرفت. نمو شتهرشدو

تغذيه  تأثیرادامه يافت و  هاشته تا زمان مرگآزمايشات 

ها ه و شاهد روی تولید مثل شتهاز گیاهان تراريخت

 .شدارزيابي 

 

 قن ب گ وته چغن هک    سنج ز سب

اتیلن هايي از جنس پليدر اين آزمايش از قفس

 ( استفاده شد.مترمیلي ۳0 ارتفاع ومتر میلي ۹0)با قطر 

منظور انجام تبادالت گازی به برایدر ديواره اين قفس 

های مساوی لهاندازه و به فاصتهويه، شش سوراخ هم

 تعبیه شد که با پارچه توری پوشانده شده بودند 

(Van de Veire et al., 1997)قرار دادن  منظورعالوه، به. به

ساقه برگ از اين محل به درون آب برای جلوگیری از 

 کوچک يک کانال ،پژمردگي آن در يک گوشه از قفس

 يک قطعه باالی قفس تهیه شده بود.متر میلي 5به قطر 

پوش قرارداده شد. برگعنوان درهقفس بخود از جنس 

طور جداگانه از گیاهان مورد آزمايش بهشده  های جدا

  2 در هر قفس قرار داده شد. آزمايش با الرو سن

 S. exigua(0  آغاز شد 6تا )به اين ترتیب که در ساعت .

اين يک الرو روی برگ قرار داده شد. قفس هر 

تعداد شد و در هر بار آزمايش آزمايشات دو بار تکرار

الروها  .نظر گرفته شدار درمتکرار برای هر تی ۱8

هر روز ها تغذيه شدند و قفستازه های روزانه با برگ

صورت به وزن هر الرو هر روز و شدند. و خشک تمیز

گیری شد. بهانفرادی تا زمان تبديل به شفیره اندازه

تا زمان  نیز های تیمار شدهوونمو الرعالوه، رشد

 ها به حشره کاملتبديل آنتا زمان  پس از آن شفیرگي و

 شد. بررسي

 

 ه تجز   آم هژ دتدت

ومیر حشرات با دست آمده از مرگههای بداده

ابتدا برای بررسي . شداستفاده از فرمول ابوت تصحیح 

 Kolmogorov-Smirnov ها از روش نرمال داده عتوزي

بین تیمارهای مختلف ي واريانس استفاده شد و همگن

های تفاوتانجام گرفت و سپس  leven´s test کمکبه

وسیله آنالیز دست آمده بهههای بآماری میانگین داده

ا هتفاوت میانگین .شدند مشخص( ANOVAواريانس )

از   SPSS v15 (SPSS, Chicago, IL, US) افزاروسیله نرمهب

یمارها در دار بین تهای معنيهم تفکیک شدند. تفاوت

 و يا  Tukey HSDو با کمک آزمون P = 05/0سطح 

 Mann-Whitney U))يومان ويتني  پارامتریغیر آزمون

test .محاسبه شدند 
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 ن   ج

 ش   توتوا ه ژ  IRIP  IRAگ  ه ا ت ته      تیر  
M. nicotianae 

 که های توتوننشان داد شته پژوهشنتايج اين 

 در ،تغذيه شدندIRA و   IRIPروی گیاه تراريخته

تری بودند. به اين دارای جمعیت کم شاهدمقايسه با 

میر ودرصد مرگ ،ترتیب که پس از گذشت دو هفته

به IRIP و  IRA ای تغذيه شده با گیاههها در شتهپوره

که در تیمار حاليبود در %52و  %68حدود ترتیب 

(. ۱ )شکل میر مشاهده گرديدومرگ %۳0 تنها شاهد

تغذيه ای هشتهدر روز بیست و سوم، تمام  پس از آن،

ای هشتهکه در از بین رفتند درحالي  IRAبا گیاهان شده

و  %2۳یب هنوز ترتو شاهد به IRIP تغذيه شده با گیاه

جمعیت  (.۱باقي مانده بودند )شکل  ها از شته ۴5%

 درترتیب و شاهد به  IRIPهای تیمار شده باشته

عالوه به .به صفر رسیدم وپنجودوم و سيروزهای سي

ای توتون تغذيه شده با همیانگین تولیدمثل کل شته

ها بیان شده بود بهدر آن IRAگیاهان تراريخته که ژن 

کاهش  شاهد( نسبت به p < 0.05داری )طور معني

میانگین  IRAدر تیمار  چنینهم. (۱)جدول  يافت

ل های تولید شده در هر روز و میانگین طوتعداد پوره

تر از شاهد داری کمطور معنيزايي نیز بهدوره پوره

های میانگین تعداد پورهداری در اما تفاوت معني بود.

 زاييهر روز و میانگین طول دوره پوره تولید شده در

گیاهان  ای تغذيه شده روی گیاهان شاهد وهشته

 (.۱ )جدول نشدمشاهده  IRIPتراريخته 

 

 ه ژ اله ه ژIRIP    IRAگ  ه ا ت ته      تیر  

 S. exigua قن ب گ وته چغن ه سن د  

پرورش داده شده S. exigua الروهای سن دوم 

 پس از دو هفته، حدود، IRAروی گیاه تراريخته 

که حاليدرند میر نشان دادودرصد مرگ ۳/۳۳%

 IRIP گیاه تراريختهپرورش داده شده روی الروهای 

میر ومرگ %8/۳و  %7/6ترتیب حدود و شاهد به

 مالروهای سن دوتغذيه عالوه، به .(2 جدول) داشتند

های گیاه توتون قند روی برگکرم برگخوار چغندر

 نشان داد منفي روی رشد الروها تأثیر IRAتراريخته 

بهپس از هفت روز تغذيه که وزن الروها صورتيبه

 داری نسبت به شاهد کاهش يافت طور معني

(p < 0.05اما تغذيه .)  الروهای سن دو از گیاه توتون

داری در وزن الروها کاهش معني IRIPتراريخته 

کاهش وزن  (.2نسبت به شاهد ايجاد نکرد )شکل 

های گیاهان روز پس از تغذيه از برگ هفتالروها 

در ادامه به همین ترتیب . شدظاهر  IRAتراريخته 

گیری شد و نتايج بهها اندازهآزمايش وزن شفیره

هايي که در ده نشان داد که وزن شفیرهدست آم

تغذيه  IRAمرحله الروی از گیاه توتون تراريخته 

  داریطور معنيبه ،گرم( 050/0) کرده بودند

(P < 0.05)  گرم( و تیمار 065/0) شاهدنسبت به 

IRIP (06۱/0  )اما، (2جدول ) کاهش داشتگرم .

هايي که با گیاه داری در وزن شفیرهتفاوت معني

در مقايسه با تیمار  ،تغذيه شده بودند IRIPاريخته تر

 ،نمو الروهاهد ديده نشد. با محاسبه زمان رشدوشا

کدام از الروهای تغذيه هیچ نموخیری در رشدوأت

در مقايسه با  IRAو  IRIPشده با گیاهان تراريخته 

حشرات بالغ  درصد خروجاما  ،مشاهده نشدشاهد 

 IRAگیاه تراريخته  در تیمار الروهای تغذيه شده با

درصد خروج  ،کهطوریبه ت.قرار گرف تأثیرتحت 

در مقايسه با درصدIRA (۴5  )در تیمارحشرات بالغ 

  تیمار شاهد کامل در خروج حشراتمیزان 

 صد درکاهش داشت.  %۴5حدود  درصد( 88)

 82حدود  IRIPخروج حشرات کامل در تیمارهای 

 اری نداشتدتفاوت معني شاهددر صد بود که با 

  .(2جدول )
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  گیاه توتونهای مختلف الين روی  Myzus nicotianaeانحراف معیار( میانگین ) يپارامترهای تولیدمثل -1ج  ل 
Table 1. Reproductive parameters (Mean ± SE) of Myzus nicotianae fed on different transgenic lines of tobacco. 

 

Treatment 

 

Mean daily offspring 

(nymphs/adult) 

Mean duration of 

reproductive period (days) 

Mean total progeny 

(nymphs/adults) 

IRIP a0.11 ±2.3  a0.20 ± 11.4 a1.6 ± 26.6 

IRA b0.03 ±1.6  b0.29 ±10.0  b1.4 ±15.9  

Control a0.20 ±2.2  a± 0.5412.0  a2.8 ±26.5  

  .دار دارندبا هم تفاوت معنيدر هر ستون ده با حروف متفاوت های مشخص شینمیانگ
Means given with a different letter in columns are significantly different. 
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  های مختلف توتون.روی الينMyzus nicotianae ماني شته توتون، زنده -1ش ل 
Fig. 1. Survival of Myzus nicotianae fed on different transgenic lines of tobacco. 

 

های پس از تغذيه از الينSpodoptera exigua انحراف معیار(  میانگین )های زيستي ومیر و شاخصمرگ -2ج  ل 

  مختلف گیاه توتون.
Table 2. Mortality and biological parameters (Means ± SE) of Spodoptera exigua after feeding on different transgenic 

lines of tobacco. 

 

Mortality after 2 weeks (%) Pupal Weight (g) Adult emergence (%) Treatments 

a33.3 ± 6.25 a0.050 ± 0.002 a45 ± 5.65 IRA 

b6.7 ± 3.60 b0.061 ± 0.005 b82 ± 7.63 IRIP 

b3.8 ± 1.20 b± 0.0030.065  b88 ± 3.63 Control 

  .دار دارندبا هم تفاوت معنيدر هر ستون های مشخص شده با حروف متفاوت ینمیانگ
Means given with a different letter in columns are significantly different. 
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 های مختلف گیاه توتون.روی الين Spodoptera exigua ( الروانحراف معیار ± میانگینوزن تر ) -2ش ل 
Fig. 2. Fresh weight (Mean ± SE) of Spodoptera exigua larvae fed on different transgenic lines of tobacco. 

 

 بحث

کمک ها برای محافظت گیاهان بهاستفاده از لکتین

های ژنتیکي عالقمندان بسیاری را در سالکاریدست

های اخیر به خود جلب کرده است. مطالعات زيادی در 

ها علیه کشي لکتیناثرات حشرهو پتانسیل  بررسيزمینه 

اما تحقیقات بسیار  حشرات آفت انجام گرفته است.

های کشي لکتینمحدودی در رابطه با اثرات حشره

کنون تا های مهارکننده ريبوزوم نوع دومپروتئین خانواده

کشي و نحوه اثر اثرات حشره است. اخیراً انجام گرفته

 SNAI (Iر گیاهان تراريخته ها داين گروه از لکتین

Sambucus nigra agglutinin و )SNAI`  

(I` S. nigra agglutininروی گونه ) های مختلف حشرات

و   Acyrthosiphon pisum (Harris)نخودفرنگي مانند شته

S. exigua  ه استدشگزارش  

(Shahidi et al., 2009, 2010 a, b, 2011). های در بررسي

et al. (2002) Chen  های که پروتئین داده شده استنشان

طور موفقیتهتواند بمهارکننده ريبوزوم نوع دوم مي

ی تأثیرآمیزی در گیاه توتون بیان شوند که در عین حال 

در  روی رشد و باروری گیاهان تراريخته نداشته باشند.

کشي تعداد معدودی از طي دو دهه اخیر، خواص حشره

ريبوزوم گزارش شده است. های بازدارنده پروتئین

Gatehouse et al. (1990) های نشان دادند که پروتئین

که   ricinای مانندبازدارنده ريبوزوم بذر گیاهان دولپه

از RIP  (type 2يک پروتئین بازدارنده ريبوزوم نوع دوم )

 saporin (type 1 RIP)و  Ricinus communis گیاه کرچک

باشد علیه سخت مي L.  Saponaria officinalisاز گیاه که

داران پولکد، اما روی الرو بالشتنها سمیت داپوشبال

پروتئین بازدارنده يک نوع  ،چنینهم. ثر نبودندؤم

از  cinnamomin به نام ريبوزوم نوع دوم

ها و کرم قوزه علیه پشه .Cinnamomum camphora Lگیاه

  ;Zhou et al., 2000).داد  پنبه سمیت نشان

Wei et al., 2004)  های پروتئین پژوهش ديگردر يک

 به نام  بازدارنده ريبوزوم نوع سوم از گیاه ذرت

maize RIP پولکداران پوشان و الرو بالبالعلیه سخت

به .((Dowd et al., 2006   کشي نشان دادندفعالیت حشره

 ها ژن عالوه گیاهان تراريخته توتون که در آن
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maize RIP ود علیهبیان شده ب  Boddie Helicoverpa zea 

طور معنيمقاومت نشان دادند و تغذيه از اين گیاهان به

-مرگ چنینهم. ((Dowd et al., 2006 داری کاهش يافت

 وپولکداران بالاز راسته  H. zeaهای وومیر در الر

Lasioderma serricorne  پس ها پوشسخت بالاز راسته

افزايش يافت  maize RIP از تغذيه از گیاهان تراريخته

(Dowd et al., 2003, 2006) تمام نتايج ذکر شده در باال .

های که يا با تغذيه از گیاهان تراريخته و يا با پروتئین

ه که به رژيم غذايي اضافه بازدارنده ريبوزوم خالص شد

کشي پروتئیندست آمده است، خواص حشرهشده به

و داران پولکبال تهراس های بازدارنده ريبوزوم را روی

کنون گزارشات کند، اما تايید ميأتها پوشسخت بال

ها کشي اين خانواده از لکتینزيادی از فعالیت حشره

 به ثبت نرسیده است. حشرات راسته جورباالنروی 

 برایهای کاربردی مفیدی در تحقیق حاضر، روش

های گیاهان تراريخته که ژن کشيحشره بررسي پتانسیل

علیه بود ها بیان شده در آن ميبازدارنده فعالیت ريبوزو

اولین . کار گرفته شدبهحشرات مکنده و برگخوارها 

کشي پروتئینتعیین فعالیت حشره پژوهشهدف از اين 

بیان شده در گیاهان ميهای بازدارنده فعالیت ريبوزو

های مختلف حشرات آفت تراريخته توتون، روی گونه

میزان اين پژوهش آزمايشگاهي نشان داد که نتايج بود. 

باالتر از  IRAها روی گیاهان تراريخته شته میرومرگ

عالوه، طول عمر و شاهد بود. به  IRIPگیاهان تراريخته

 های تیمارتر از شتهکم IRA های باقي مانده در تیمارشته

که طوریو شاهد بود، به  IRIPشده با گیاهان تراريخته

های از شروع آزمايش تمام شته ت روز پسحدود بیس

رفتند از بین  IRAتغذيه شده با گیاهان تراريخته 

شده با  های تیماراز شته درصد %۴0از  بیش کهحاليدر

 زنتايج اين بخش اگیاهان شاهد هنوز زنده بودند. 

 IRAآزمايشات به روشني نشان داد که گیاه تراريخته 

کشي ای اثر حشرهدار IRIPنسبت به شاهد و تیمار 

توان گفت که . بنابراين ميبودباالتری روی شته توتون 

نوع دوم نسبت به  های بازدارنده ريبوزومپروتئین

نوع اول دارای اثر حشره های بازدارنده ريبوزومپروتئین

در طي کشي باالتری روی شته توتون بوده است. 

 هايي مبني برگزارش مختلفي پژوهشگران گذشته سالیان

روی  های بازدارنده فعالیت ريبوزومپروتئین مياثرات س

 های مختلف سلولي الين

 اندرسانده های حیواني به ثبتو نیز مدل

(Tamura et al., 2002; Shahidi-Noghabi et al., 2010)  .

های اما در هر حال توجه به اين نکته که سمیت پروتئین

ر قابل مالحظهطوارنده فعالیت ريبوزوم نوع دوم بهبازد

 Peumans)استحائز اهمیت  ،باشدای با هم متفاوت مي

et al., 2000; Barbieri et al., 2004)چه اطالعات . اگر

های زيادی در مورد خواص بیوشیمیايي پروتئین

باشد اما هنوز مکانیسم بازدارنده ريبوزوم در دسترس مي

فعالیت  طور کامل مشخص نشده است.ها بهاثر آن

نوع دوم نقش  های بازدارنده ريبوزومپروتئینني لکتی

ها دارند، آزاری اين پروتئینر سمیت و ياختهد ميمه

های دارای کربوهیدرات با گیرنده Bزيرا پیوند زنجیره 

ها به در سطح سلول نیاز اولیه و اساسي برای ورود آن

 باشدداخل سلول مي

(Van Damme et al., 2001) . کهچنان 

 Stirpe & Battelli (2006)دامنه زنجیره ند که گزارش کرد

B های بازدارنده ريبوزوم نوع دوم در مولکول پروتئین

های گاالکتوز در سطح سلولهای دارای پايانهبا گیرنده

اجازه ورود  Aشوند و در نتیجه به زنجیره ها پیوند مي

ها را غیرريبوزومدر نتیجه  دهندبه داخل سلول را مي

 باعث مهار سنتز  نهايتاً وکنند فعال مي

  شوندميپروتئین و منجر به مرگ سلولي 

Baykal & Tumer, 2007) Steeves et al., 1999; .)

که توانايي  اندهطور واضحي نشان دادتحقیقات قبلي به

دوم در ايجاد پیوند های بازدارنده ريبوزوم نوع پروتئین
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ها در دن آنها که دلیلي برای قرار دابا هیدروکربن

های گیاهي است، يک فاکتور مهم و اصلي لیست لکتین

که جااز آن باشد.های هدف ميبرای شناسايي سلول

نمي ميدارای فعالیت آنزي IRAموجود در   Bزنجیره

باشد، لذا به احتمال بسیار زياد فعالیت ايجاد پیوند با 

باعث ايجاد  IRAها در گیاهان تراريخته هیدروکربن

ها نتايج بررسي. شده استها کشي در آنحشره خاصیت

هر  IRA و  IRIP روی شته توتون نشان داد که تیمارهای

داری باعث کاهش جمعیت شته توتون طور معنيدو به

در مراحل IRIP مانده در تیمار های باقيشدند، اما شته

ی با شاهد نداشتند. برعکس، اردتولیدمثلي تفاوت معني

عالوه بر  IRAده با گیاهان تراريخته های تغذيه ششته

، IRIPمیر باالتر نسبت به تیمار شاهد و ومرگ

ها مانند تعداد فاکتورهای مربوط به تولیدمثل آن

شده در هر روز، میانگین طول دوره  های تولیدپوره

داری تولیدمثل، میانگین تولیدمثل کل کاهش معني

حالي اين در نشان داد. IRIP نسبت به دو تیمار شاهد و

تنها با تغذيه از گیاهان  S. exiguaاست که الروهای

گیاه قرار گرفتند و تغذيه با  تأثیرتحت  IRAتراريخته 

نمو ومیر، رشدوتغییری در میزان مرگIRIP  تراريخته

ها و درصد خروج حشرات الروها، وزن الروها و شفیره

شايان ذکر است که برگخوار  کامل ايجاد نکرد.

های برگ را مورد تغذيه قرار د تمام قسمتچغندرقن

طور حتم وارد فته به گیاه بهدهد، بنابراين ژن انتقال يامي

طبق گزارش  .دستگاه گوارش اين حشره شده است

(2006)et al.  Dowd  میزان تغذيه الروهایH. zea و L. 

serricorne با تغذيه روی گیاهان تراريخته که ژن Maize 

RIP میر وبسیار کاهش و مرگ بود ن شدهها بیادر آن

 افزايش يافت.

پس از  ،در مقايسه واکنش دو گونه مورد مطالعه

 IRA 68های تغذيه شده با میر در شتهودو هفته مرگ

قند حدود چغندر ود که در مقايسه با برگخواردرصد ب

نیز  IRIP، در مورد تیمار چنینهمدرصد باالتر بود.  ۳5

دو گونه  تفاوت در واکنش. نتايج مشابهي ديده شد

تواند به دلیل مي، حاضر حشره مورد استفاده در پژوهش

های متفاوت نسبت به مل گونهالعتفاوت در عکس

معده از  pHترکیبات خارجي باشد که تفاوت در 

ها در بدن آن تأثیرترين عوامل دخیل در میزان عمده

ا همعده شتهpH  کهحاليباشد. درهای مختلف ميگونه

 تخمین زده شده است 6تا  5حدود 

(Deraison et al., 2004) pH معده میانيS. exigua  چنان

مي 8تر از بیش ،شدگیری که در اين پژوهش اندازه

اين  د که احتماالًدانتايج اين پژوهش نشان  باشد.

به تری دارند.ها در محیط قلیايي پايداری کملکتین

تواند دلیلي حشرات مي عالوه، تفاوت در ساختار معده

پرده دور عالوه، بهها باشد. ديگر برای وجود اين تفاوت

است  مييک ساختار آناتو (Peritrophic membrane)  غذا

داران تشکیل پولکتر حشرات ازجمله در بالکه در بیش

. (Silva et al., 2004) وجود ندارد هاشود اما در شتهمي

تفاوت در قطعي و دقیق  دلیلبیان برای  ،حال در عین

شته و کرم برگخوار  گیاه تراريخت رویسمیت 

 .تری انجام گیردچغندرقند بايد آزمايشات بیش

های بازدارنده طور کلي قابلیت پروتئیننتايج به

 .Mنوع دوم را برای کنترل هر دو آفتفعالیت ريبوزوم 

nicotianae  وS. exigua نظر قبل از اظهاريید کرد. اما، أت

بررسي  برایتر ر و کاملتانجام تحقیقات بیش ،طعيق

های بازدارنده مکانیسم و نحوه اثر فعالیت پروتئین

و نیز شناسايي محل اثر  نوع اول و نوع دوم ريبوزوم

نظر ضروری به مورد آزمايشآفت دو گونه ها در بدن آن

گیری میزان عسلک توان با اندازهمي چنینهم رسد.مي

شته توتون در تیمارهای مختلف نیز میزان تولید شده از 

برای رسیدن به نتیجه مجموع در تغذيه را ارزيابي کرد.

ای گیاه ضد حشره تأثیرقطعي و دانستن دقیق دلیل 

نسبت به تیمارهای ديگر بايد آزمايشات  IRAتراريخته 
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بررسي میزان تغذيه دو گونه حشره در مورد تکمیلي 

نتايج اين  .گیرد مورد آزمايش مورد بررسي قرار

مثبت در استفاده از گیاهان مقاوم  ميتواند گاميپژوهش 

از عنوان جايگزيني مناسب برای استفاده ه حشرات بهب

  های شیمیايي باشد.کشآفت

 تهژزسپ سگ
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