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Abstract
Pest attack is able to damage plant cell structures and also affects the growth and plant
differentiation. The Psyllopsis is one of the plant-attacking pests which feeds on plant
sap and causes the leaf morphological deformation and induces the formation of galls.
The aim of this study is investigation of the anatomical and morphological changes
produced in leaflets of pest-infected plants (Fraxinus rotundifolia) in different stages of
pest infection. The light and fluorescent microscopic analysis was carried out from
infected and non-infected leaflets and staining was performed by using eosinhematoxylin, safranin fast green, black sudan and comasi berliante blue. The results
showed that upon the attack of the pest, its saliva entered in the infected site and
induced chlorosis. In addition, the galls were formed in both lower and upper sides of
the leaves, and hypertrophy and hyperplasia were observed in palisade and spongy cells
as well as hypertrophy in vascular bundles of the leaves. Moreover, reduction in
intercellular space in the peripheral Psyllopsis feeding area of parenchymal cells and
increase in cell wall thickness of parenchymal and epidermal cells were observed. All of
these changes can be considered as a suitable ecological niche for Psyllopsis
establishment.
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بررسی تغییرات تشریحی ایجادشده در برگچههای گیاه زبانگنجشک
) (Fraxinus rotundifoliaدر اثر آلودگی با آفت پسیل (Psyllopsis
)fraxini
1

الهام محجل کاظمی ،*1فاطمه علینژاد ،1هانیه محجل شجا

 .1گروه علوم گیاهی ،دانشکدة علوم طبیعی ،دانشگاه تبريز ،تبريز ،ايران

چکیده
حملة آفت سبب آسیب به ساختارهای سلولی گیاهی میشود و باا ايجااد اخاتدل در رشاد و فراينادهای تماايز
گیاه میزبان ،ساختار گیاه را تغییر میدهد .پسیل يکی از آفتهای گیاهی اسات کاه باا حملاه باه بار
تغذيه از شیرة گیاهی سبب تغییر شکل مورفولوژيکی بر

گیااه و

و تشکیل گال میشود .در پژوهش حاضر ،بررسای

تغییرات تشريحی برگچههای آلوده به پسیل گیاه زبانگنجشک در مراحل مختلا

حملاة حشاره مادنرر ارار

گرفت .تهیة برشهای میکروتومی از برگچههای آلوده و رنگآمیزی آنها با ائوزين -هماتوکسیلین ،ساافرانین-
فستگرين ،سودان سیاه و کوماسیبرلیانتبلو انجام شد و نمونهها با میکروسکوپ ناوری و فلورسانت مشااهده
شدند .نتايج نشان دادند با حملة پسیل به گیاه ،ورود بزاق حشره به محل آلاودگی اتفااق میافتاد و تای یر آن در
ساختار گیاه ظاهر میشود که بارزترين آنها ،کلروزهشدن محل آلودگی گیاه است؛ بهعدوه ،گالهاايی در هار
دو سطح تحتانی و فو انی برگچهها تشکیل شدند که مطالعههای تشاريحی ،ورود انادام مکنادة پسایل باه بافات
پارانشیم و هیپرپدزی سلولهای اپیدرم در ناحیة مجااور آن را نشاان دادناد .نتاايج ،ايجااد حالات هیپرتروفای و
هیپرپدزی در سالولهای پارانشایم نردباانی ،اسافنجی و نیاز هیپرتروفای در دساتجات آونادی را نشاان دادناد؛
عدوهبراين ،کاهش فضای بینسالولی در منطقاة تغذياهای پسایل در سالولهای پارانشایمی برگچاههای آلاوده
مشاهده شد .افزايش ضخامت ديوارة سلولی در سالولهای پارانشایمی و اپیادرمی سالولهای آلاوده نسابت باه
سلولهای برگچههای گیاهان شاهد مشاهده شد که مجموع ايان تغییارات در راساتای ايجااد نایل اکولاوژيکی
مناسب برای استقرار پسیلها تلقی میشوند.
واژههای کلیدی :آلودگی ،بافت پارانشیمی ،بررسی میکروسکوپی ،ديوارة سلولی
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مقدمه.

آفت  Psyllopsis fraxiniدر شمالغرب متداول است؛

آفتهای گیاهی يکی از عوامل تهديدکنندة گیاهان

اين حشره زمستان را بهشکل تخم به سر میبرد و تخم

و جوانه از

پسیل از اواخر آبان روی سرشاخهها مشاهده میشود و

شیرة گیاهی تغذيه میکنند و سبب کاهش فتوسنتز و

در اواسط آذر به حداکثر تعداد خود میرسد (Martoni

گیاه میشوند ) .(Nabity et al., 2013حشراتی

) .et al., 2016در بهار ،تخمها تفريخ میشوند و پورهها

مانند پسیلها ) ،(Homoptera, Psyllidaeشتهها ،کنهها و

مکیدن شیرة گیاهی را آغاز و شکرك ايجاد میکنند

نماتودها ازجمله آفتهای گیاهی هستند (Wardle,

) .(Albert et al., 2011در شرايط آبوهوايی سرد و

) .1961باتوجهبه مطالعههای  Rajabi Mazharو

خشک ،جمعیت پوره از فروردين افزايش میيابد و در

 ،)2006( Sadeghiمعموالً پسیلها به بر های درختان

اواخر ارديبهشت به بیشترين مقدار خود میرسد .پوره و

حمله میکنند و با القای گال ،سبب ايجاد تغییرات ريختی

حشرات کامل پسیل شیرة پرورده را میمکند و با

در گیاه میزبان میشوند ).(Nabity et al., 2013

واردکردن بزاق خود به درون سلولها و برهمزدن

ازآنجاکه رشد بافتهای گال با تغییر سطوح محتويات

هورمونهای گیاهی سبب لولهایشدن حاشیة بر ها و

سلولی همراه است ،ابتدا اين تغییرات علیه پسیل است و

تبديل آن به گال میشوند (شکل  B ،1و  .)Cابتدا گالها

سپس به محلی برای تغذيه يا زندگی او تبديل میشود

سبز هستند و سپس به زرد ،بنفش و سرانجام به هوهای

) .(Howe and Jander, 2008تاکنون گونههای مختلفی

تیره تغییر رنگ میدهند که اين عوارض سبب ضع

از پسیلها ازجمله ،Psyllopsis machinosus

شديد درخت میشوند ).(Martoni et al., 2016

به شمار میآيند که با حمله به ريشه ،بر
ضع

 psyllopsis fraxini L.و  Psyllopsis fraxinicolaروی

گیاه

rotundifolia

Fraxinus

(درخت

درخت زبانگنجشک ايران گزارش شدهاند (Rajabi

زبانگنجشک يا ون) از تیرة زيتون ) (Oleaceaeو دارای

) .Mazhar and Sadeghi, 2006گونة Psyllopsis

گسترش درخور توجهی در ايران است (Mozafarian,

 fraxinicolaرنگ سبز روشن يا زرد مايل به سبز دارد و

) .2006تعداد برگچههای اين گیاه  3تا  7عدد ،بر ها به

در تمام نواحی اروپا و نیز گرجستان ،زا زستان ،شمال

طول  5تا  20سانتیمتر ،شاخچهها سهتايی ،برگچهها با

آفريقا و آمريکای شمالی يافت میشود (Albert et al.,

دندانة ارهای درشت و میوة آن فند ه بالدار بیضویشکل

)2011؛ اين پسیل در ايران از ورامین و استانهای شمال

است (شکل  .)A ،1گیاه زبانگنجشک نسبت به خشکی

کشور گزارش شده است (Rajabi Mazhar and

مقاوم است و برای پوشاندن مناطق خشک و سايهدهی

) .Sadeghi, 2006گونة  Psyllopsis fraxiniآفت

در فضای سبز و بهشکل درخت خیابانی استفاده میشود.

معمول درخت زبانگنجشک و تکمیزبانه است و

پاسخهای دفاعی گیاهان در برابر عوامل بیماریزا بسته به

شديداً به بر ها و جوانههای اين درخت حمله میکند.

نوع عامل بیماریزا و نوع گونة گیاهی و مرحلة نموی آن

Psyllopsis

بسیار متغیر است (Malenovský and Jerinić-

درخت

) .Prodanovic, 2011معموالً نخستین تماس آفتها با

زبانگنجشک فعالیت دارند ).(Albert et al., 2011

میزبانشان در سطح گیاه رخ میدهد .نفوذ بیماریزاها به

دو گونة  Psyllopsis fraxiniو
 fraxinicolaبهطور انفرادی يا توأم روی بر
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درون بافت پارانشیم از طريق تجزية ديوارههای سلولی،

) .Vilcinskas, 2015در پژوهش  Forneckو همکاران

پروتئینهای ساختمانی و تیغههای میانی سلولها انجام

( )2002گزارش شده است ا ر حملة Phylloxera

میشود؛ تجزية هريک از اين مواد در نتیجة عمل يک يا

 vastatraبه ريشة درخت انگور سبب ايجاد گال روی

چند دسته از مواد آنزيمی تراوششده از آفتها انجام

ريشههای جوان میشود .مطالعهای به روشهای

میشود ) .(Agrawal et al., 2009گیاهان واکنشهای

بافتشناسی و هیستوشیمیايی در زمینة فعالیت آنزيمهای

متفاوتی در برابر حمله و فعالیت آفتها نشان میدهند و

پراکسیداز ،لوسینآمینوپپتیداز و اسیدفسفاتاز در گالهای

درنهايت ،مواد شیمیايی و موانع ساختاری را ايجاد

ريشة درخت انگور انجام شده است (Forneck et al.,

میکنند؛ درنتیجه ،تنها در حالتی عوامل بیماریزا

) .2002در پژوهشی ،افزايش فعالیت متابولیسمی در

میتوانند به حیات خود ادامه دهند که توانايی حذف همة

منطقة گرهک ريشه در مقايسه با ريشههای شاهد مشاهده

اين موانع را داشته باشند ).(Martoni et al., 2016

شد و دانههای نشاسته در گالهای جوان در ناحیة تغذية

آفتها به روشهای متفاوتی به گیاهان آسیب میرسانند؛

حشره بسیار افزايش يافتند؛ درحالیکه از میزان نشاسته در

بهطوریکه آفتهايی مانند پسیل و شته از طريق ورود

گالهای بالغ کاسته شد و فعالیت آنزيمها افزايش يافت

خرطوم خود به درون بافت آوندی سبب آسیب به گیاه

) .(Forneck et al. 2002باتوجهبه يافتههای Steppuhn

میشوند .در مطالعههای  Willو )2015( Vilcinskas

و  ،)2007( Baldwinمهارکنندههای تريپسینپروتئیناز و

مشخص شده است حشرة شته خرطوم خود را در راهی

بیان نیکوتین در پاسخ دفاعی علیه Spodoptera exigua

بینسلولی بهسوی لولة آبکش فرو و در اين هنگام،

در گیاه  Nicotiana attenuataفعالیت دارند؛ از سويی،

مقداری بزاق آبدار را نیز وارد میکند؛ به نرر میرسد

گیاهان از طريق سازوکارهای متفاوت در برابر تنشها

اين عمل برای مقابله با سازوکارهای دفاع گیاهی انجام

ازجمله تنشهای زيستی واکنش نشان میدهند و در

میشود ) .(Louis and Shah, 2013پساز مرحلة

اغلب پژوهشها ،تغییرات فعالیت آنزيم پراکسیداز

يادشده ،شتهها شروع به جذب شیرة پرورده میکنند؛

بهشکل شناساگر تنشهای مختل

در گیاهان استفاده

درحالیکه بهطور متناوب بزاق بیشتری ترشح میکنند

میشود ) .(Hadavi et al., 2010در شرايط خاصی،

) .(Louis and Shah, 2013مطابق مطالعههای  Willو

ورود خرطوم پسیل در محل آلودگی سبب ورود

 ،)2015( Vilcinskasآفتها با ترشح مواد شیمیايی که

ريزموجوداتی مانند باکتریها میشود؛ برای نمونه در

بر برخی از اجزای ساختمانی و متابولیسم میزبان ا ر

حملة پسیل جنس  ،Citrusورود باکتریها به داخل بافت

میگذارند ،به گیاه نفوذ میکنند .باتوجهبه اهمیت

آبکش پساز ورود خرطوم مشاهده شده است

پروتئینها (بهشکل آنزيم ،مواد تشکیلدهندة غشاها يا

).(Cranshaw and Shetlar, 2017

اجزای ساختمانی ديوارة سلولهای گیاهی) ،میتوان

يکی از عوامل تهديدکنندة پوشش گیاهی در مناطق

دريافت عوامل ايجادکنندة بیماری با ترشح آنزيمهای

مختل

شهری ،حملة آفتها به گیاهان آن منطقه است

تجزيهکنندة پروتئینها چه تی یر عمیقی بر سازمان و

که آ ار مخربی را در سطح اکولوژيک ،مورفولوژيک و

(Will and

فیزيولوژيک روی پوشش گیاهی میگذارد (Arimura

عملکرد سلولهای میزبان میگذارند
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علوم طبیعی ضروری به نرر میرسد؛ ازاينرو

) .et al., 2009مطالعة پاسخ القاشده در گیاهان آلوده به

مختل

آفت طی دهة اخیر موجب شد موفقیتهای چشمگیری

هدف پژوهش حاضر ،بررسی تغییرات تشريحی

در تنریم جمعیت و کنترل آفتهای کشاورزی به دست

برگچههای آلوده به پسیل گیاه زبانگنجشک در مراحل

آيند ) .(Arimura et al., 2009باتوجهبه افزايش سطح

مختل

حملة حشره و مقايسة آنها با برگچههای سالم و

کاشت گیاه زبانگنجشک در فضای سبز شهری و امکان

مشخصکردن نوع سازوکار دفاعی گیاه در برابر آن

گسترش آلودگی يادشده و تی یر نامطلوب آن بر زيبايی و

است.

رشد گیاه ،بررسی همهجانبة اين آلودگی در شاخههای

شکل  .A -1درخت زبانگنجشک B ،و  .Cسطح زيرين بر

درخت زبانگنجشک که پسیل به آن حمله کرده است .D ،چرخة

زندگی آفت پسیل که از مرحلة تخم آغاز میشود و پساز طی مراحل پورگی که در پنج مرحله نشان داده شده است ،بهشکل حشرة
بالدار بالغ ظاهر میشود.
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مواد و روشها.
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کوماسیبرلیانتبلو و سودان سیاه مطابق روش

جمعععع آوری نمونععععه :پااااساز مطالعااااههای

 Berlynو همکاران ( ،)1976نمونهها زير

مورفولوژيکی و ردهبنادی و مطابقات گوناة گیااهی

میکروسکوپ نوری و فلورسنت مدل NOVEL-

 Fraxinus rotundifoliaبااا هرباااريوم دانشااکدة

 N800-Fمجهز به دوربین Truechrom Metrics

کشاورزی دانشگاه تبريز وا ع در ايساتگاه تحقیقااتی

بررسی شدند .بهمنرور اطمینانيافتن از تکرار

خلعتپوشاااان باااه شااامارة هربااااريومی  11634و

مشاهدههای برشگیری ،بهطور میانگین  15نمونه

اطمینانياااافتن از گوناااة گیااااهی ،نموناااهبرداری از

برای هر سطح رنگآمیزی و تصويربرداری شد.

درخت زبانگنجشاک انجاام شاد .نموناهبرداری در

بررسی آفتهعا :باهمنرور بررسای اينکاه کادام

اواخر تیر و مرداد  1397از برگچههای جوان سالم و

آفت سبب ايجاد گال در برگچة گیاه زبانگنجشک

آلااوده بااه پساایل گیاااه زبانگنجشااک در سااه سااطح

شده است ،آفتهای موجود در حفرة گال در تماام

آلااودگی ضااعی  ،متوسااط و شااديد در محاال بااا

سنین حشره جمعآوری و بارای شناساايی باه گاروه

گیاهشناسی دانشگاه تبريز انجام شاد .معیاار انتخااب

گیاهپزشااکی دانشااکدة کشاااورزی دانشااگاه تبريااز

سطوح آلاودگی برگچاهها ،ويژگای مورفولاوژيکی

منتقل شدند.

برگچههای آلوده در منااطق حملاة آفات بار اسااس
تغییر رنگ و میزان پیچش بر

باود .دساتکم 60

نمونه برای هر سطح جمعآوری شد (شکل .)2

نتایج.
.اثر حملۀ پسیل بر ویژگیهعای مورفولعوژیکی

بررسی میکروسکوپی :پساز شستشوی اولیه،

برگچۀ زبانگنجشعک :حملاة پسایل باه برگچاههای

تثبیتکننده

گیاه زبانگنجشک سبب تغییرات ريختای برگچاهها

فرمالیناستیکالکل ( 5میلیلیتر فرمالدئید 37

شد و اين تغییرات در سه ساطح ضاعی  ،متوساط و

درصد 90 ،میلیلیتر اتانول 50درصد و  5میلیلیتر

باه

نمونههای

تهیهشده

در

گدسیالاستیکاسید) تثبیت شدند؛

شديد طبقهبندی شدند (شکل  .)2ساطح ضاعی

راردادن

برگچههايی اطدق شاد کاه در منطقاة زيار پاوره باا

نمونهها در محلول اتانول با درجههای فزاينده سبب

تغییاار رنااگ (ازبینرفااتن کلروپدساات) نساابت بااه

آبگیری از نمونهها بهطور تدريجی شد و سپس

مکانهای غیرآلوده مشخص بودند .افازون بار تغییار

نمونهها در محلول گزيلن رار داده شدند .در مرحلة

رنااگ ،سااطح متوسااط دارای برجسااتگی در محاال

بعد ،پارافیندهی نمونهها در سه نوبت داخل آون

آلوده نسبت به سطح برگچه باود .در ساطح شاديد،

انجام شد .پساز البگیری ،برشهايی به ضخامت

پیچیدگی برگچه در منطقة حملة پسیل اتفااق افتااده

 20میکرون به کمک دستگاه میکروتوم با

بود (شاکل  .)2بررسای گیاهپزشاکی مشاخص کارد

دستةچرخان ) (R JUNG HEIDELBERGساخت

نااوع حشاارة موجااود در حفاارة گااال ،پساایل اساات؛

کشور آلمان) تهیه شدند و پساز رنگآمیزی با

درحالیکااه شااته تنهااا در سااطح برگچااهها حضااور

سافرانین-فستگرين،

داشت و شتهای در حفرة گال مشااهده نشاد .مطاابق

ائوزين-

هماتوکسیلین،
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تجزيااااهوتحلیل ويژگیهااااای ظاااااهری درخاااات

بر های بالغ حملاه کارده اسات .باتوجهباه وجاود

زبانگنجشک ،مشاخص شاد بیشاترين میازان حملاة

سطوح آلاودگی شاديد و متوساط در ناحیاة حاشایة

پساایل در ارتفاعهااای پااايین درخاات اتفاااق افتاااده و

برگچه ،استنباط میشود اين منطقاة برگچاهای بارای

آفاات بیشااتر بااه بر هااای جااوان در مقايسااه بااا

استقرار پسیل در گیاه زبانگنجشک ارجحیت دارد.

شکل  -2سطوح مختل

آلودگی برگچة گیاه زبانگنجشک؛  .Aسطح ضعی  .B ،سطح متوسط .C ،سطح شديد؛ پیکانها
بزر نمايی بخشی از تصوير را نشان میدهند.

.اثر حملۀ پسیل بر تغییرات تشریحی برگچۀ

اسفنجی رار دارد که با وجود حفرههايی در بین

زبانگنجشک :شکل  3برش عرضی ساختارهای

را تشکیل میدهد و

تشريحی پهنک برگچة میانی

خود ،بخش اعرم حجم بر

Fraxinus

تا اپیدرم تحتانی مشاهده میشود .سلولهای

 rotundifoliaرا نشان میدهد .الية اپیدرم که از

پارانشیمی غدف آوندی بخشی از پهنک را تشکیل

سلولهای روزنهای تشکیل شده است ،شامل دو

میدهند و آوند چوب ،آوند آبکش و سلولهای

بخش تحتانی و فو انی است که با اليهای از

پارانشیمی غدف آوندی را شامل میشوند .آوند

کوتیکول پوشانده شده است .مزوفیل با بافت اپیدرم

چوبی متمايل بهسمت محور برگچهها و آبکش

احاطه شده است و در سطح فو انی شامل يک

بهسمت دور از محور برگچهها رار گرفته است

ردي

سلولهای کشیده و باريک پارانشیم نردبانی

است و زير پارانشیم نردبانی ،پارانشیم حفرهای يا

(شکل  C ،3و .)D

بررسی تغییرات تشريحی ايجادشده در برگچههای گیاه زبانگنجشک ) (Fraxinus rotundifoliaدر ا ر آلودگی ...

شکل  -3برش عرضی برگچة شاهد گیاه زبانگنجشک؛  Aو  .Cپهنک بر  D ،B ،و  .Eرگبر
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میانی برگچاه .A-D ،رناگآمیزی

سافرانینفستگرين .مشاهدههای تصاوير  A-Dبا میکروسکوپ نوری و  eبا میکروسکوپ فلورسنت انجام شادهاند :cu .کوتیکاول:ep،
اپیدرم :ph ،فلوئم :pp ،پارانشیم :pvs ،غدف آوندی :xy ،گزيلم
Fraxinus

ظاهری و تعداد اليههای سلولها در برگچههای

نتايج مطالعة تشريحی برگچههای

 rotundifoliaآلوده به پسیل نشان دادند حملة پسیل

آلوده به پسیل گیاه زبانگنجشک در مقايسه با

به هر دو سطح بااليی و پايینی برگچهها انجام شده و

برگچة شاهد ايجاد میشوند .سلولهای اپیدرمی در

تغییرات درخور توجهی را در ساختار پهنک بر

برگچههای شاهد حالت کشیدگی را ندارند (شکل

ايجاد کرده است؛ بهطوریکه با حملة پورههای پسیل

)A ،5؛ درحالیکه سلولهای اپیدرمی برگچة آلوده

به سطح اپیدرم و ايجاد فشار بر سلولهای آن،

در منطقة تغذيهای پسیل به حالت کشیده و طويل

فرورفتگی سطح اپیدرم در منطقة آلودگی با حشره

ديده میشوند (شکل  .)F ،5ضخامت بر

در

ديده میشود (شکل  .)C ،4در تمام نمونهها ،حمله

برگچههای آلوده در مقايسه با شاهد افزايش يافت

در نزديکی ناحیة آوندی انجام شده است و در اين

که اين امر بهعلت هیپرتروفی (رشد بسیار بیشتر) در

نواحی ،کاهش فضای بینسلولی بهعلت فشردگی

دستجات آوندی (شکل C ،5و  ،)Dهیپرپدزی

سلولهای پارانشیم اسفنجی مشاهده میشود (شکل

(تقسیم سريعتر) و هیپرتروفی در سلولهای اپیدرمی

 B ،4و  .)Cمشاهدههای مقايسهای میکروسکوپی

و سلولهای پارانشیمی رخ داده است (شکلE ،D ،5

نشان دادند در پاسخ به حمله ،تغییراتی از نرر شکل

و .)F
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شکل  -4مقطعی عرضی از حملة پسیل در نواحی مجااور دساتجات آونادی و فشاردگی سالولهای پارانشایم در هماان منطقاه کاه باا
میکروسکوپ نوری تصويربرداری شده است؛  .Aبرگچة شاهد بدون آلاودگی .B ،حملاة پسایل در نزديکای محال آوناد و فشاردگی
سلولها .C ،حملة پسیل به هر دو سطح اپیدرم .نمونه با سافرانین -فستگرين رنگآمیزی شاده اسات :fs .ناحیاه تغذياهای پسایل:vb ،
دستجات آوندی :ic ،فشردگی سلولها :st ،روزنه

شکل  -5هیپرتروفی در دستجات آوندی ،هیپرپدزی و هیپرتروفی (پیکان مشکی) در سالولهای اپیادرمی و سالولهای پارانشایمی کاه باا
میکروسااکوپ نااوری تصااويربرداری شااده اساات؛  Aو  .Bبرگچااة شاااهد E ،D ،C ،و  .Fبرگچااة آلااوده بااه پساایل .نمونااة  Cبااا سااافرانین-
فستگرين و نمونههای  E ،D ،B ،Aو  Fبا ائوزين -هماتوکسیلن رنگآمیزی شدهاند :ep .اپیدرم :LA ،پهنک بار  :ht ،هیپرتروفای:hp ،
هیپرپدزی

بررسی تغییرات تشريحی ايجادشده در برگچههای گیاه زبانگنجشک ) (Fraxinus rotundifoliaدر ا ر آلودگی ...
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ورود خرطوم راهی را برای نفوذ ريزموجودات

نتااايج نشااان دادنااد حملااة پساایل ساابب افاازايش

باز میکند و گیاهان با سازوکارهای متفاوتی در برابر

ضخامت الياة کوتیکاول میشاود .اتصاال دو انتهاای

ريزموجودات مقاومت میکنند؛ يکی از روشهای

اپیدرم (باال و پايین) برگچهها نشاندهندة منطقاة بساته

مقابله ،ايجاد رشتههايی از جنس ديوارة سلولی است

است (شکل  )A ،7که در ا ر پیچش برگچاه بهسامت

که در راستای ممانعت از تکثیر و بهدامانداختن

اپیدرم سطح پشت بر  ،دو حفرة داخلی و خاارجی

ريزموجودات عمل میکنند .در بررسی نمونهها

شکل میگیرند؛ منفاذی در ناحیاة پیچیادگی برگچاه

مشاهده شد مادة رشتهای ايجادشده از الية خارجی

ايجاد میشود که محل عبور پورههای پسیلها پاساز

ديوارة پارانشیم در احاطة ريزموجودات و جلوگیری

بلو است .تشکیل حفره در برگچه سابب ايجااد نایل

از تکثیر آنها نقش دارد (شکل .)6

اکولوژيکی مناسب برای رشد پسایل میشاود (شاکل
 .)C ،7در ساالولهای پهنااک برگچااهای کااه پساایل
بهشدت به آن حملاه کارده اسات ،ضاخامت دياوارة
سلولی در ا ار رساوب زيااد لیگناین بیشاتر از برگچاة
شاااهد اساات (شااکل  .)B ،7در مطالعااة برگچااههای
آلوده ،محل ورود خرطاوم پسایل باه پهناک برگچاه
(شکل  )B ،8و بینرمی سلولهای پارانشیم اسافنجی
نساابت بااه شاااهد در اياان منطقااه مشااخص شااد ،ولاای
تفاوتی ازنرر تعداد اليههای اپیدرم در مقايسه با نمونة

شکل  -6احاطة ريزموجودات با سلولهای پارانشیم؛ نمونه با

شاااهد وجااود نداشاات؛ باااوجوداين ،افاازايش تعااداد

سافرانین -فستگرين رنگآمیزی و با میکروسکوپ نوری

اليااههای اپیاادرم در ناحیااة مجاااور آن بهشااکل هیپاار

تصويربرداری شده است.

پدزی مشاهده شد (شکل .)D ،8

شکل -7شکلگیری نیل پسیل؛  .Aايجاد خمیدگی در لبههای بر

به دنبال آلودگی با پسیل (پیکان محال شاروع خمیادگی را نشاان

میدهد) A ،و  .Bلیگنینی يا سوبرينیشدن ديوارة سلولهای پیرامون محل آلودگی (در شکل  ،Bپیکانها محال لیگنینیشادن را نشاان
میدهند) .C ،پیشرفت خمیدگی و پیچیدهشدن لبة بر

بهطور کامل برای ايجاد نیل اکولاوژيکی پسایل (پیکانهاا مسایر پیچیادگی را

نشان میدهند) ،نمونههای  B ،Aو  Cبا سافرانین -فستگرين رنگآمیزی شدهاند .نمونههای  Aو  Cبا میکروسکوپ نوری ونمونة  Bبا
میکروسکوپ فلورسنت تصويربرداری شدهاند :li .حفرة داخلای :lo ،حفارة خاارجی :uw ،دياوارة فو اانی حفاره: lw ،دياوارة تحتاانی
حفره :sd ،مجرای ترشحی :oS ،منفذ :cz ،ناحیة بسته :cez ،ناحیة لیگنینی يا سوبرينی
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شکل  -8تصوير تهیهشده با میکروسکوپ نوری از برش سريالی طولی برگچهای که پسیل به آن حمله کرده است؛  .Aبرگچاة شااهد،
 Bو  .Cمحل ورود خرطاوم .D ،مقاومات از ناوع هیپارپدزی اپیادرم ،نموناههای  C ،B ،Aو  Dباا ائاوزين هماتوکسایلین رناگآمیزی
شدهاند :vb .دستجات آوندی :rp ،با یمانده از پسیلها :s ،اندام مکندة پسیل :hp ،هیپرپدزی اپیدرم

بحث

میشاود ) (Maneva et al., 2009و پژوهشااگران

در پژوهش حاضر به مطالعاة تغییارات ريختای و

علت اين امر را محتوای رنگدانة کمتر بخاش آلاوده

تشريحی برگچة گیاه زبانگنجشک طی حملة آفات

نساابت بااه بخااش سااالم گیاااه میداننااد کااه بااه

پسیل پرداخته شد .نتاايج نشاان دادناد در پای حملاة

استفادهنشاادن کارآمااد از اناارژی نااوری و درنتیجااه،

پسیل به گیاه و ورود بزاق حشره به محال آلاودگی،

کاااهش شاادت خااالص تغییاارات فتوساانتزی منجاار

کلروزهشااادن محااال آلاااودگی رخ میدهاااد .در

میشاود ) .(Maneva et al., 2009ازآنجاکاه تناوع

آلودگی بر

با حشرات ،گونههای گیاهی مختل

ساختار داخلی گال بايد با تغذية سااکنان آن منطباق

پاسخهای متفاوتی را بسته به نوع حشارة حملهکنناده

باشااد ،بخشاای کااه گااال تشااکیل میشااود کااارايی

و تعااداد آن نشااان میدهنااد (Malenovský and

بیشااتری ازنراار تاایمین غااذايی نساابت بااه بخشهااای

)Jerinić-Prodanovic, 2011؛ بارای نموناه ،کلنای

مجاااور غیرآلااوده در همااان باار

دارد (Scareli-

 A. lantanaeدر گیاااه  L. camaraساابب ايجاااد

) .Santos et al., 2008مطالعااهها نشااان دادهانااد

گالهای خاردار با سطح نامنرم و کركدار میشود

درگیااااه  ،Pouteria tortaشاااکلگیری گاااال در

و حشرة  C. duvauaeگالهای منرم و بدون کرك

بر های جوان و باالغ مشااهده میشاود و ايان امار

را در گیاه  S. polygamusايجاد میکناد (Moura

نشاااندهندة تااوان پاسااخدهی در براباار حملااة حشااره

) .et al., 2008درخاات آلااوده بااه پساایل F.

بدون توجه به سن بر

است (Scareli-Santos et

 rotundifoliaبا گالهای بیرنگ آن تشخیص داده

).al., 2008
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باتوجهبه اينکه منطقهای از گیاه که با حشره آلوده

میکند و مانع تکثیر آن میشود .نتايج پژوهش

شده است ،اهمیت بسزايی ازنرر تغذية شیرة گیاهی و

حاضر با يافتههای  Chisholmو همکاران ()2006

زادآوری حشره دارد ) ،(Zucker, 1982در مطالعة

همخوانی دارند .در گیاه زبانگنجشک ،کاهش

حاضر به بررسی محل آلودگی گیاه زبانگنجشک

فضای بینسلولی در ناحیة حمله و فشردگی

در ا ر حملة پسیل پرداخته و مکان رارگیری پسیل

سلولهای پارانشیم اسفنجی سبب پیچش سطح پايینی

در هر دو سطح اپیدرم برگچهها بهويژه فراوانی

برگچه بهسمت سطح بااليی میشود تا پورهها رار

حضور در سطح فو انی مشخص شد .پساز استقرار

گیرند و بدفاصله سلولهای اطراف پوره بهسمت باال

پسیل روی برگچهها و بر ا ر فشاری که بر ديوارة

رشد میکنند (از طريق هیپرپدزی سلولهای اپیدرم)

سلولی گیاه وارد میکند ،فرورفتگی سطح اپیدرم در

تا پوشش ويژهای را برای پورهها ايجاد کنند (Crespi

آن منطقه مشاهده میشود؛ به نرر میرسد اين عمل

) .and Worobey, 1998يافتههای پژوهش حاضر،

موجب تسهیل پیشروی بیماریزا در نفوذ به

لیگنینی و سوبرينیشدن سلولهای پیرامون محل

(Agrawal et al.,

حملة پسیل را در برگچههای زبانگنجشک نشان

) .2009ازآنجاکه سطح تحتانی و فو انی برگچة

میدهند .در محل آلودگی ،مواد ترشحشده از عامل

زبانگنجشک با اليهای از کوتیکول احاطه شده

حملهکننده موجب تحريک میزبان و تولید سلولز در

است ،ضخامت کوتیکول نوعی پاسخ به تنش در نرر

سلول میشود و گیاه با اين سازوکار از رسیدن غذا به

گرفته میشود )(Gutschick, 1999؛ همچنین

محل آلوده و نفوذ مواد سمی تراوششده از حشره

مطالعهها نشان دادهاند در برگچههای در معرض

جلوگیری میکند ()War et al., 2012؛ نتايج

آلودگی شديد پسیل ،افزايش ضخامت الية

يادشده با نتايج پژوهشی مطابقت دارند که روی

کوتیکول بهمنرورحفاظت از تخمهای حشره در برابر

ريشههای آلودة انگور با شته انجام شده و افزايش

ايجاد میشود

سلولز ،پکتین و لیگنین را گزارش کرده است (Du

Pistacia

) .et al., 2011پساز مدتی ،افزايش ضخامت ديوارة

 terebinthusنیز نتايج مشابهی در زمینة ايجاد

سلولی سلولهای پارانشیمی و اپیدرمی نوعی

کوتیکول بر ا ر حملة شته مشاهده شده است (Stone

سازگاری بین گال و حشرة حملهکننده است (Stone

).and Schönrogge, 2003

).and Schönrogge, 2003

بافتهای عمقیتر میشود

درجهحرارت و حفظ رطوبت بر
) .(Gutschick, 1999در گیاه

در بررسی نمونههای پژوهش حاضر ،احاطة

باتوجهبه اينکه ساختمانهای دفاعی ديوارة سلولی

ريزموجودات با سلولهای پارانشیم در برگچة آلوده

شامل تغییراتی است که در شکل ديوارة سلولی رخ

به پسیل گیاه زبانگنجشک ديده شد .الية خارجی

میدهند ) ،(Oliveira and Isaias, 2010در

ديوارة سلولی سلولهای پارانشیمی که در تماس با

حفرههای داخلی گال برگچة گیاه زبانگنجشک،

ريزموجودات رار دارند ،متورم میشود و مادهای

افزايش ضخامت ديواره در برخی مکانها مشاهده

رشتهای را تولید میکند که ريزموجود را محاصره

ال از هیپرتروفی و هیپرپدزی سلولهای
شد که احتما ً

زيستشناسی گیاهی ايران ،سال دوازدهم ،شمارة چهل و سوم ،بهار 1399
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پارانشیم و اپیدرم در پیرامون مکانهای آلوده ناشی

 Schizomyia macrocapillataو گزارشهای

میشود Souza .و همکاران ( )2000در گزارش خود

 Dorchinو همکاران ( )2002دربارة آلودگی گیاه

بیان کردهاند هیپرپدزی و هیپرتروفی سلولهای

 Suaeda monoicaبا  Lzeniola obesulaبر نتیجة

پارانشیم سبب افزايش ضخامت ديوارههای گال

يادشده منطبق است.

میشود؛ باوجوداين ،نتايج آزمايش روی ريشههای
آلوده به شتة انگور نشان دادند با افزايش اليههای

جم بندی.

پريدرم ،کوچکترشدن اندازة سلولهای پارانشیمی

برگچة آلوده به پسیل  F. rotundifoliaبا

اتفاق میافتد ) .(Du et al., 2011حفرة بستهای که

تغییرات ساختار تشريحی ازجمله افزايش ضخامت

و افزايش ضخامت

الية کوتیکول ،لیگنینیشدن سلولهای پیرامون محل

ظ
ديوارة سلولی ايجاد میشود ،بسیار محکم و محاف ِ

حملة پسیل و هیپرپدزی و هیپرتروفی سلولها سبب

پسیلها در دورههای کمآبی است و از آنها در برابر

افزايش ضخامت ديوارة گال در مقايسه با برگچة

دشمنان طبیعی محافرت میکند (Price et al.,

شاهد میشود که اين امر به ايجاد پوشش ويژه برای

)1987؛ مشابه نتايج يادشده برای شتهها نیز ا بات شده

پورههای پسیل منجر میشود و از حشره در برابر

است ) .(Stone and Schönrogge, 2003ورود

حرارت و کمبود رطوبت محافرت میکند؛

خرطوم پسیل به برگچة زبانگنجشک موجب

درحقیقت ،پسیل منابع گیاهی بافت میزبان را به نفع

تخريب سلولها در ناحیة تغذيهای و مسیر ورودی

خود تغییر میدهد و پتانسیلی در بافتهای آلوده به

میشود که با نتايج  Arduinو همکاران ()2005

پسیل آشکار میشود که در بافت سالم گیاهی ديده

مشابهت دارد .در محل ورود خرطوم پسیل به برگچة

نمیشود .گالهای ماکروسکوپی ايجادشده در ا ر

گیاه زبانگنجشک ،تغییرات سلولهای اپیدرمی

حملة پسیل ،ظاهر غیرهموار و بیشکلی را در

بهشکل هیپرپدزی در ناحیة مجاور آن ديده میشود

برگچههای زبانگنجشک نمايش میدهند .برشهای

که اين عمل ،سازوکار دفاعی گیاه در مقابله با نفوذ

تشريحی گالهای ناشی از پسیل نشان میدهند در

حشره به شمار میآيد ) .(Raman, 2003باتوجهبه

اغلب نمونهها ،حملة شته از مقابل دستجات آوندی

نتايج پژوهش حاضر ،هیپرتروفی دستجات آوندی در

انجام میشود .يکی از نکات درخور توجه مطالعة

برگچة آلوده به پسیل زبانگنجشک در مقايسه با

حاضر ،مشاهدة چندين نوع نشانة درونی بهطور

برگچة شاهد مشخص است .در بررسیهای  Woolو

همزمان در برگچة آلوده به پسیل است که چنین

 )1995( Bar-Elگزارش شده است اين تغییرات

حالتی ممکن است بهعلت آلودهشدن همزمان با

برای سهولت دسترسی حشره به منبع غذايی ايجاد

چندين گونه باشد .باتوجهبه نتايج پژوهش حاضر و

میشوند که برای رشد گال الزامی است .نتايج

آگاهی از سازوکار دفاعی ساختاری گیاه

گزارشهای  Sáو همکاران ( )2009در زمینة

زبانگنجشک میتوان در زمینة کنترل آفت در اين

آلودگی گیاه  Bauhinia brevipesبا حشرة

گیاه تصمیمگیری کرد.

داخل گالها در ا ر پیچش بر
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... ( در ا ر آلودگیFraxinus rotundifolia) بررسی تغییرات تشريحی ايجادشده در برگچههای گیاه زبانگنجشک
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