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Abstract  
Brevicoryne brassicae (L.) is one of the most damaging pests of canola in Iran. Digestive amylolytic 

and proteolytic activities of adult aphids were evaluated on eight canola cultivars (Opera, SLM046, 

RGS000, Okapi, Delgan, Licord, H19, and Modena) using starch and azocasein substrates, respectively. 

The experiment was conducted at 25 ± 1°C, 65 ± 5% RH and a 16:8 h (L:D) photoperiod. Amylolytic 

activity was the lowest on Licord and highest on SLM046. The lowest proteolytic activity was on Okapi 

and Opera, and highest activity was on Delgan. The results indicated that canola cultivars influence on 

digestive physiology of this aphid. 
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 است که کلزا ی چلیپائیان به ويژهمهم گیاهان تیره ، يکی از آفات.Brevicoryne brassicae Lمومی کلم  یشته    

 & Blackman)شود می محصول عملکرد کاهش موجب میزبان، هوايی گیاه هایاندام گیاهی یاز شیره تغذيه با

Eastop, 2000.)  های آنزيم گیاهان رویبا توجه به اينکه يکی از مهمترين اثرات ترکیبات شیمیايی ثانوی موجود در

از های آمیالز و پروتئهای گوارشی حشرات به ويژه آنزيمبررسی آنزيم بر اين اساسباشد، گوارشی حشرات می

زيمی در های آنی موفقیت آمیز از مهارکنندهاستفاده به منظورهای کنترلی مناسب به منظور طراحی دقیق رهیافت

زيستی و جدول زندگی شته مومی  هایويژگیعلی رغم اينکه (. Michaud, 1997) مديريت آفات ضروری است

 ;Mirmohammadi et al., 2009بررسی شده است ) توسط پژوهشگران متعددی کلم روی ارقام مختلف کلزا

Mousavi Anzabi et al., 2014; Karami et al., 2018،)  بر اساس جستجو در منابع علمی در دسترس، تاکنون

الز شته های گوارشی پروتئاز و آمیهیچ تحقیقی درباره تاثیر ارقام گیاهی مختلف )از جمله کلزا( بر فعالیت آنزيم
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شته را  اين فیزيولوژی گوارشی که است ایمطالعه اولین حاضر . بنابراين پژوهشبودمومی کلم صورت نگرفته 

های . با اين حال، تحقیقاتی روی فیزيولوژی گوارشی ساير گونهداده است قرار بررسی مورد مختلف کلزا مروی ارقا

ها انجام شده است. به عنوان مثال، فعالیت چند آنزيم کربوهیدرازی و پروتئازی در معده میانی شته شته

بررسی شد. نتايج آنها نشان داد که اين  Cristofoletti et al. (2003)توسط   Acyrthosiphon pisum (Harris)نخود

تواند سوبسترای پروتئینی را تجزيه کند. حضور پروتئازهای فعال در معده شته دارای پروتئاز فعال است که می

گزارش شد.  Azzouz et al. (2005)توسط  Macrosiphum euphorbiae (Thomas)پوره و حشرات کامل شته 

 يکبا استفاده از سوبسترای نشاسته   .Macrosiphum rosae Lآمیالز شته رز-برای اولین بار فعالیت آنزيم آلفا

گزارش شد.  U 99/1شناسايی و میزان فعالیت اين آنزيم  Darvishzadeh & Bandani (2012)درصد توسط 

 Aphisو شته جالیز  Aphis fabae Scopoli اقالآمیالز در شته ب-های بیوشیمیايی آنزيم آلفاهمچنین، ويژگی

gossypii Glover   توسطDarvishzadeh et al. (2014)  بررسی شد. طبق گزارش اين پژوهشگران، میزان فعالیت

 باشد. می U/ml 229/1و در شته جالیز  U/ml 246/1آنزيم در شته باقال 

سلسیوس، رطوبت  29±1 آزمايشگاهی )دمای شرايط در بروکلی کلم گیاه هایبرگ روی شته مومی کلم پرورش    

 مورد رقم کلزای 8 بذور .شد انجام تاريکی( ساعت 8 و روشنايی ساعت 16 نوری یدوره و درصد 69 ±9نسبی 

تحقیقات اصالح  از مؤسسه Modenaو   Opera ،, 046SLM،, 000RGS،Okapi ،Delgan,  ،Licord،H19مطالعه شامل

علت انتخاب اين ارقام بر اساس تجاری بودن آنها و همچنین میزان مقاومت و  .شدند تهیه کرج بذر و نهال تهیه و

تر مسانتی 29×19هايی به ابعاد حساسیت آنها به شته مومی کلم و ساير آفات کلزا بود. ارقام نامبرده در گلدان

س های هر رقم کلزا توسط قفبرگروی  هاشتهها به مرحله شش برگی رسیدند، کشت شدند. بعد از اينکه گیاهچه

پس از تغذيه شته از ارقام متر( محصور شدند )به ازای هر قفس يک عدد شته(. میلی 60×10ای )برگی گیره

 در مقطر آب میکرولیتر از 900حجم  بالغ به طور تصادفی انتخاب و در یعدد شته 100مختلف کلزا، تعداد 

 شدند. روی يخ همگن در دستی ایهموژنايزر شیشه يک از هبااستفاد سپس شدند. آوریجمع میکروتیوب

شدند  دقیقه سانتريفیوژ 19مدت  به g 19000×سرعت با سلسیوس یدرجه 4 دمای در حاصل همگن هایمخلوط

مختلف  ارقام شته روی آمیلولیتیک فعالیت .مورد استفاده قرار گرفتند هاآزمايش انجام برای حاصل هایرونشین و

سنجش  درصد بررسی شد. برای کيبا استفاده از سوبسترای نشاسته  Bernfeld (1955)کلزا بر اساس روش 

 تجزيه در(. Elpidina et al., 2001) شد درصد استفاده 9/1 آزوکازئین پروتئینی از سوبسترای کل، پروتئازی فعالیت

 تجزيه روش از شته گوارشی هایآنزيم فعالیت روی کلزا مختلف ارقام تأثیر از آمده دست به هایداده آماری

 آماری شد. اختالفات استفاده MINITAB 16.0 افزار آماری نرم با (One-way ANOVA) طرفه يک واريانس

 گرفت. قرار بررسی مورد درصد 9 سطح احتمال آزمون توکی در از استفاده با نیز هامیالنگین

؛ 1دول ـــان دادند )جــنش دارینیـمع کلزا تفاوت مختلف ارقام شده روی های تغذيهشته آمیلولیتیک فعالیت    

.(F = 10.02; df=7, 16; P<0.05  از شده تغذيه هایشته به مربوط ترتیب به آمیلولیتیک فعالیت بیشترين و کمترين 

 در تغییر ود.ب 046SLM (mU/individual 009/0±049/0)و  )Licord  )individualmU/ 001/0 ± 022/0هایرقم

 پاسخ حدی تا است ممکن مختلف غذاهای روی يافته پرورش به حشرات مربوط گوارشی هایآنزيم ويژه فعالیت

های گوارشی حشرات به . میزان فعالیت آنزيم(Nation, 2001)باشد  حشره توسط شده هضم غذای در تفاوت به

 های فعالیت آنزيمی بستگی داردغذايی و بازدارندهترکیبات شیمیايی موجود در مواد مواد مغذی موجود در غذا، 

(Mendiola-Olaya et al., 2000.)  میزان فعالیت آنزيم آمیالز شته مومی کلم روی ارقام کلزای مورد آزمايش در

 .Aهای و گونه M. rosae (Darvishzadeh & Bandani, 2012)تحقیق حاضر با مقادير گزارش شده برای شته رز 

fabae  وA. gossypii (Darvishzadeh et al., 2014) تواند به متفاوت بودن باشد. علت اين امر میمتفاوت می
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 .Karami et alی شته، گیاهان میزبان مورد آزمايش و روش سنجش آنزيمی مربوط باشد. بر اساس گزارش گونه

رقام نسبت به تغذيه و افزايش ترين امقاوم Okapiو  RGS، در بین ارقام کلزای مورد آزمايش، دو رقم (2018)

ی نتیجه گزارش شده توسط محققان فوق با نتايج حاصل از فعالیت باشند. مقايسهجمعیت شته مومی کلم می

( در گروه Okapiو  RGSهای تغذيه شده روی اين دو رقم )دهد که شتهآمیالزی شته در تحقیق حاضر نشان می

که کمترين فعالیت آمیالزی را  Licordهای پرورش يافته روی رقم با شتهبا کمترين فعالیت آمیالزی قرار دارند و 

 داری ندارند.دارد تفاوت معنی

 

ی ارهــ( عص3ولیتیک )تکرار=ـــ( و پروتئ3لولیتیک )تکرار=ـــیار( فعالیت آمیـخطای مع ±ن )ـانگیـمی -1جدول 

Brevicoryne brassicae روی ارقام مختلف کلزا 
Table 1. Mean (±SE) amylolytic (n=3) and proteolytic (n=3) activities of extract from Brevicoryne 

brassicae fed on different canola cultivars  

Cultivar 
Amylolytic activity 

(mU/individual) 

Proteolytic activity 

(OD/individual) 

Licord 0.022±0.001c 0.0109±0.0002bc 

Delgan 0.032±0.001bc 0.0255±0.0005a 

Opera 0.027±0.001bc 0.0070±0.0010e 

000RGS 0.030±0.001bc 0.0101±0.0002bcd 

046SLM 0.049±0.005a 0.0128±0.0009b 

H19 0.035±0.002b 0.0088±0.0007cde 

Okapi 0.027±0.001bc 0.0074±0.0002e 

Modena 0.029±0.003bc 0.0105±0.0001bc 

 (.P<0.05باشند )توکی، ها میدار بین میانگینی وجود اختالف معنیدهندهحروف غیر مشابه در هر ستون نشان
The means followed by different letters in each column are significantly different (Tukey, P < 0.05). 

 

داری معنی کلزا تفاوت مختلف ارقام روی يافته پرورش کلممومی  شته آنزيمی یعصاره کل پروتئولیتیک فعالیت    

 های تغذيهشته به مربوط پروتئولیتیک ( کمترين فعالیت F =96.53; df = 7, 16; P  < 0.05 ؛1نشان دادند )جدول  را

 و )Okapi OD/individual) 0002/0 ± 0074/0( و OD/individual 001/0±007/0) Operaارقام  روی شده

های ذاتی در بین وجود تفاوت بود. (Delgan  OD/individual)0009/0 ± 0299/0به رقم  مربوط فعالیت بیشترين

های فیزيکی و شیمیايی گیاه میزبان و فاکتورهای فیزيولوژيکی بدن حشرات، های گیاهی از جمله ويژگیمیزبان

. (Foss & Rieske, 2003) دهندقرار میهای مختلف گیاهی تحت تاثیر توانايی حشرات را برای تغذيه از میزبان

تواند به دلیل پايین بودن کیفیت فیزيکی و می Okapiروی رقم  کلم کمتر بودن فعالیت پروتئولیتیک شته مومی

ر آينده هايی دکه نیازمند انجام پژوهشخصوص پروتئین موجود در اين رقم باشد ها، بهبیوشیمیايی درشت مغذی

برای تغذيه  Okapiباشد. با اين حال، نتیجه به دست آمده درباره نامطلوب بودن رقم عا میبه منظور اثبات اين اد

باشد. اين پژوهشگران نشان دادند می Karami et al. (2018)های شته مومی کلم در تحقیق حاضر همسو با يافته

اين رقم را به عنوان  اساسبر اين می باشد و  Okapiکه کمترين نرخ ذاتی افزايش جمعیت اين شته روی رقم 

ترين رقم کلزا برای تغذيه و رشد جمعیت شته مومی کلم معرفی کردند. نتايج به دست آمده از اين تحقیق نامناسب

 داری رویتوانند تاثیر معنیهای اصلی شته مومی کلم( مینشان داد که ارقام کلزا )به عنوان يکی از میزبان

 ه مومی کلم داشته باشند.های گوارشی شتفیزيولوژی آنزيم
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