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مکانیسم بیوشیمیایی دفاع القایی با واسطه بنزوتیادیازول در درخت به تحت
شرایط باغی
Biochemical basis of Benzothiadiazole-mediated defense in quince under orchard
condition
4
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چکیده
با توجه به نتایج تحقیقات اخیر مبنی بر کارایی ماده محرک بنزوتیادیازول (بیون )Benzothiadiazole ،در
افزایش مقاومت درخت به ( )Cydonia oblangaبه بیماری آتشک با عامل  ،Erwinia amylovoraدر این تحقیق
مکانیسم بیوشیمیایی دفاع القایی با واسطه بیون در گیاه به برای اولین بار بررسی شد .آزمایش در شرایط باغی بر
روی نهالهای به رقم اصفهان پیوندی روی پایه بذری انجام گرفت .در فصل بهار ،گیاهان پیوندی  3ساله دو بار با
فاصله  4روز با محلول بیون در غلظت 400میلیگرم بر لیتر محلولپاشی شده و  4روز بعد ،از برگهای جوان آنها
برای استخراج و سنجش فعالیت آنزیمهای دفاعی کاتاالز ،پراکسیداز و پلیفنل اکسیداز نمونهبرداری شد .در طی
دوره آزمایش ،اثر گیاهسوزی ماده بیون با بررسی احتمال بروز عالئم سوختگی در برگهای جوان نیز بررسی شد .بر
اساس نتایج ،تیمار بیـون در شـرایط باغـی در گیـاه به گیاهسوزی ایجتاد نکـرد .میانگین فعـالیت آنـزیم کاتاالز در
تیمارهای شاهد و بیون بهترتیب معادل  28/81∆OD240/min/mg proteinو 23/92∆OD240/min/mg proteinبود و
تفاوت معنیداری نداشت .تیمار بیون باعث افزایش فعالیت آنزیم پراکسیداز نسبت به شاهد شد (میانگینها بهترتیب
 0/43و  .)0/23 D460/min/mg proteinهمچنین میانگین فعالیت آنزیم پلیفنل اکسیداز در تیمار بیون با میانگین
18/47∆OD348/min/mg proteinبیش از تیمار شاهد با میانگین  9/41OD348/min/mg proteinبود .در مجموع،
نتیجهگیری شد که تیمار بیون باعث افزایش فعالیت آنزیمهای پلیفنل اکسیداز و پر اکسیداز اما نه کاتاالز شد .بر
این اساس ،بهنظر میرسد بخشی از مکانیسم دفاع القایی در گیاه به ،افزایش فعالیتهای آنزیمهای اکساینده
پراکسیداز و پلیفنل اکسیداز باشد؛ در حالیکه فعالیت آنزیم کاتاالز ،بهدلیل نقش آن در شکار گونههای فعال
اکسیژن ،بیتغییر باقی میماند.
واژگان کلیدی ،Erwinia amylovora :به ،پروتئینهای دفاعی ،مقاومت

 1و  -3به ترتیب دانشجوی سابق کارشناسی ارشد و استادیار ،گروه بیماری شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد دامغان ،دامغان ،ایران
 -2استادیار ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،موسسه تحقیقات علوم باغبانی ،پژوهشکده میوههای معتدله و سردسیری ،کرج
 -4مربی پژوهش ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،مرکز تحقیقات کشاورزی ،خراسان رضوی ،ایران
نویسنده مسئول مکاتباتkmansureh@gmail.com :
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مقدمه
بیماری آتشک با عامل  Erwinia amylovoraیکی از خسارتزاترین بیماریهای گیاهان تیره گلسرخیان از جمله
به ،گالبـی و سیب است .گیـاه به از حسـاسترین گونـههای درختان میوه دانهدار به بیماری آتشک است .در ایران،
این گیاه از اهمیت باالیی برخوردار است و در بین کشورهای جهان ،پس از ترکیه ،چین ،ازبکستان و مراکش با
 9061هکتار سطح زیر کشت و  82522تن محصـول ،پنجمیـن کشـور تولیـد کننده آن محسوب میشود
( .)Anonymous, 2012, FAO STAT, 2014امروزه با توجـه به افزایش ارزش اقتصادی به ،ردیفهای کاشت
حـاشیـهای این درختـان به باغـات یکدست بـه در استـانهای اصفهان ،خراسان و زنجان تبدیل شده است
( .)Maniee, 2000وقوع آتشک در سالهای اخیر خسارات شدیدی به این محصول وارد آورده و به دلیل وجود این
بیماری ،کشت آن در برخی مناطق کشور از جمله کـرج ،مقرون به صـرفه نیست .این بیمـاری اکنون تنها در
استانهای چهار محال و بختیاری ،یزد ،کرمان ،کهگیلویه و بویراحمد ،خراسان جنوبی ،خوزستان ،اصفهان (بهجز
مناطق آلوده) و فارس (بهجز مناطق آلوده) قرنطینه داخلی است و سایر مناطق کشور به آن آلوده هستند (مکاتبات
شخصی ،سازمان حفظ نباتات) .رئوس اصلی مبارزه با بیماری آتشک ،هرس و سوزاندن شاخههای آلوده ،سمپاشی
حفاظتی و کاشت ارقام مقاوم است ( .)van der Zwet and Keil, 1979اما با توجه به استفاده روز افزون از پایههای
کوتاهکننده که عمدتاً به آتشک حساساند در باغداری مدرن و همچنین گرایش سلیقه عمومی به ارقامی که عمدتاً
به آتشک حساسند ،کنترل این بیماری کماکان با دشواری همراه است ( .)Vanneste, 2001لذا استفاده از سموم
شیمیایی کماکان رایج و روش اصلی مبارزه است که به نوبه خود توام با بروز خطرات زیست محیطی است .از این رو،
استفاده از روشهای سالم غیرشیمیایی برای کنترل این بیماری روز به روز اهمیت بیشتری مییابد.
از شیـوههای سالـم کنتـرل بیماریهای گیاهـی استفـاده از مواد محـرک دفاعـی از جملـه مشتقی از
 Benzothiadiazoleبا نام تجاری® Bionاست .این ماده در ایاالت متحده در سطح تجاری برای کنترل بیماریهای
لکه و اسپک باکتریایی گوجـهفرنگـی ،سفیـدک پودری اسفناج و کپک آّبی توتون تولید و بهکار برده میشـود
) .(Moffat, 2001همچنیـن در سطـح آزمایشـی ،در کاهش شدت بسیاری از بیماریهای گیـاهان زراعی و باغی
مؤثر بوده و در درختـان میـوه دانـهدار ،موجب کاهش شدت بیمـاری آتشـک شـده است ( ;Baysal et al., 2002
.)Brisset et al., 2000; Maxson-Stein et al., 2002; Sparla et al., 2004; Balajoo et al., 2012
مکانیسـم عمل ماده بیـون مبتنـی بر القاء سیستمهای دفاع درونزاد گیاه است و مستقیماً اثر ضدمیکروبی ندارد
و از این رو ،مادهای سالـم و بیخطـر محسـوب میشود .دفاع القاء شده توسط بیون در طیف گستردهای از گیاهان
توأم با افـزایش فعالیت پروتئیـنهای دفاعی ( )Pathogenesis-related proteinsبوده است ( ;Godard et al., 1999
 .)Brisset et al., 2000; Siegrist et al., 1997همچنیـن نتـایـج تحقیقـات انجـام شده در موسسه تحقیقـات اصالح
نهـال و بـذر نیز نشاندهنده تأثیـر ماده بیـون در کنتـرل آتشک در گیاهان سیب ( )Shahini et al., 2010و به
( )Balajoo et al., 2012بود که بخشی از این پاسخ دفاعی در گیاه به ،افزایش نسخهبرداری ژنهای مسئول سنتز
پروتئینهای دفاعی گروه( 2بتاگلوکانازها) تشخیص دادهشد ( .)Sarhangi et al., 2015با توجه به این که تاکنون
بیش از  16کالس از پروتئینهای دفاعی شناخته شدهاند ،در این تحقیق مکانیسم بیوشیمیایی مقاومت القایی یا
واسطه بیون براساس تغییر در فعالیت برخی آنزیمهای دفاعی برای اولینبار در گیاه به بررسی شد.
مواد و روشها
مواد گیاهی
رقم بومی به اصفهان پیوندی روی پایه بذری به مورد استفاده قرار گرفت .گیاهان پیوندی در زمستان  1390در
باغ بیماریشناسی بخش تحقیقات باغبانی موسسه تحقیقات اصالح نهال و بذر کشت شدند و در سه سالگی مورد
ارزیابی قرار گرفتند.
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اندازه گیری فعالیتهای آنزیمی
بهمنظور انجام مطالعات آنزیمی ،ابتدا درختان به رقم اصفهان در  4تکرار ،دو مرتبه با فاصله  4روز با محلول
بیون ( 400میلیگرم بر لیتر) بهطور کامل محلولپاشی شدند .چهار روز بعد از محلولپاشی دوم ،از برگهای جوان
نمونهبرداری و در یخدان به آزمایشگاه منتقل شدند .نمونهها در شرایط  -80درجه سلسیوس منتقل و فعالیتهای
آنزیمی آنها بررسی شد .کلیه مطالعات آنزیمی براساس رنگسنجی با اسپکتروفتومتر و بهروش ونگ و همکاران
( )Wang et al., 2004انجام شدند .گیاهان شاهد به جای محلول بیون با آب استریل اسپری شدند و سایر مراحل
یکسان بود.
بهمنظور تهیه عصاره آنزیمی 10 ،گرم برگ در هاون چینی از قبل سرد شده با  25میلیلیتر بافر فسفات سدیم
 100میلیموالر pH 6/4 ،حاوی  0/5گرم  (polyvinylpyrrolidone) PVPکامالً هموژنیزه شد .مخلوط حاصل
بالفاصله به لولههای اپندورف منتقل و بهمدت یک ساعت در سرعت  5000دور بر دقیقه در دمای  4درجه
سلسیوس سانتریفوژ و محلول رویی برای اندازهگیری فعالیت آنزیمهای پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز در فریزر -20
درجه سلسیوس نگهداری شد .تهیه عصاره برای اندازهگیری فعالیت آنزیم کاتاالز نیز با همان روش فوق اما در بافر
فسفات سدیم  50میلیموالر pH 7 ،انجام شد.
بهمنظور تعیین فعالیت آنزیم پراکسیداز ،به 0/5میلیلیتر عصاره دو میلیلیتر بافر فسفاتسدیم  100میلیموالر،
 pH 6/4حاوی گایاکول  8میلیموالر افزوده و پس از  5دقیقه نگهداری در دمای 30درجه سلسیوس 0/5 ،میلیلیتر
آب اکسیژنه  24میلیموالر اضافه شد .سپس پراکسید هیدروژن به مخلوط واکنش اضافه و پس از اختالط سریع،
میزان جذب در طول موج  460نانومتر در فواصل 10ثانیه بهمدت  4دقیقه در دمای اتاق اندازهگیری شد .بهمنظور
تعیین فعالیت آنزیم پلیفنل اکسیداز 250 ،میکرولیتر از عصاره را با  1/5میلیلیتر ترکیب بافر فسفات سدیم 100
میلیموالر  pH 6/8حاوی پیروکاتگول  165میلیموالر مخلوط کرده و تغییرات جذب در طول موج  398نانومتر با
فواصل 10ثانیه بهمدت  2دقیقه در دمای اتاق قرائت شد .برای تعیین فعالیت آنزیم کاتاالز 0/5 ،میلیلیتر عصاره به
دو میلیلیتر بافر فسفات سدیم  50میلی موالر pH 7،افزوده و سپس  0/5میلیلیتر آب اکسیژنه  40میلیموالر اضافه
شد .سپس پراکسیدهیدروژن به مخلوط اضافه و پس از اختالط سریع ،کاهش جذب در طول موج  240نانومتر در
فواصل 10ثانیه بهمدت دو دقیقه در دمای اتاق اندازهگیری شد .مخلوط واکنش بدون پراکسیدهیدروژن برای صفر
کردن دستگاه اسپکتروفتومتر بهکار برده شد .فعالیت کاتاالز بر اساس واحد بر میلیگرم پروتئین ،که هر واحد یک
میکرومول پراکسیـدهیـدروژن را در دقیقـه میشکنـد ،بیـان شـد .غلظت پروتئیـن برگ به روش بـرادفـورد
( )Bradford, 1976اندازهگیری شد .پس از اعمال تیمارها ،عالئم گیاهسوزی ناشی از بیون توسط مشاهدات چشمی
با بررسی تغییر رنگ و شکل برگ درختان در شرایط باغی بررسی شد.
آزمایشات در قالب طرح کامالً تصادفی در  4واحد آزمایشی (نهال) انجام شد .میانگین دادهها براساس آزمون
چند دامنهای دانکن و توسط نرمافزار  SASمقایسه و نمودار توسط برنامه  Excelترسیم شد.
نتایج و بحث
براساس نتایج تحقیقات قبلی انجام شده در موسسه تحقیقات باغبانی ،ماده محرک بیون موجب کاهش شدت
بیماری آتشک در گیاهان سیب ( )Shahini et al., 2010و به ( )Balajoo et al., 2012شد .مطالعات تکمیلی نشان
دادند که بخشی از مکانسیم ملکولی این دفاع القایی ،افزایش بیان ژن کد کننده پروتئینهای دفاعی گروه  PR2بود
( . )Sarhangi et al., 2015در تحقیق حاضر برای اولین بار در گیاه به ،مبنای بیوشیمیایی این مقاومت با مطالعه
فعالیت آنزیمهای کاتاالز ،پراکسیداز و پلیفنل اکسیداز بررسی شد .بدین منظور ،فعالیتهای دفاعی سه آنزیم فوق
چهار روز پس از دو محلولپاشی پیاپی بیون روی درختان در شرایط باغی بررسی شد .انجام دو نوبت محلولپاشی
بیون براساس نتایج موجود مبنی بر نیاز به بیش از یک نوبت محلولپاشی بین برای القای باالی پاسخهای دفاعی بود
(.)Faize et al., 2004
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بر اساس نتایج مطالعات بیوشیمیایی ،تیمار بیون در مقایسه با شاهد موجب افزایش فعالیت آنزیمهای پراکسیداز
و پلیفنلاکسیداز شد اما بر فعالیت آنزیم کاتاالز تاثیر معنیداری نداشت (جدول  ،1شکل  .)1تاثیر ماده محرک
بیـون بر افـزایش فعـالیت پروتئیـنهای دفاعـی در پاسخ به بیمـارگرهای باکتـریـایی و قارچی از جملـه باکتری
عامل بیماری آتشک در بسیاری از درختان میوه دانهدار از جمله سیب و گالبی نیز مشاهـده داده شده است
( ;Baysal and Zeller, 2004; Brisset et al., 2000; Sklodowska et al., 2011; Hassan and Bachenaur, 2007
)Ziadi et al., 2001; 2008; Maxson-Stein et al., 2002
جدول  -1تجزیه واریانس فعالیت آنزیمهای دفاعی در تیمارهای بیون و شاهد
Table 1. Analysis of variance of activity of defense-related enzymes in bion and
control treatments
Mean square

میانگین مربعات
کاتاالز

پراکسیداز

پلی فنل اکسیداز

Catalase

Peroxidase

Polyphenol oxidase

35.82

**598.6

*133.31

4.74

9.24

21.34

8.26

9.33

22.13

درجه آزادی

منابع تغییرات

Source of
variance

1

تیمار

Treatment

4

خطا

Error

درصد ضریب تغییرات

CV %

** و * به ترتیب معنیداری در سطح احتمال  1و  5درصد
*,*Significat different at 5% and 1% probability level, respectively

a

20

16

35

6

25

b

20
15
10

4

a
Peroxidase activity
∆OD460/min/mg protein

8

30

a

15
10
5

0

0
Bion Control
Treatment

25
20

5

2

30

CAT activity
U/mg protein

10

Polyphenol oxidase activity
∆OD398/min/mg protein

18

12

Bion
Control
Treatment

45
40

14

b

a

35

0
Bion
Control
Treatmant

شکل  -1مقایسه میانگین مقادیر فعالیت آنزیمهای کاتاالز ،پراکسیداز و پلیفنل اکسیداز در تیمارهای بیون و شاهد
Fig. 1. Mean comparison of catalase, peroxidase and polyphenol oxidase activities in biontreated and control plants.

میانگین فعالیت آنزیم کاتاالز در تیمارهای شاهد و بیون تفاوت معنیداری نداشت (بهترتیب  28/81و 23/92
 )U/mg proteinبود که مبین عدم دخالت آنزیم کاتاالز در مقاومت القاء شده توسط بیون در گیاه به بود .عدم
دخالت آنزیم کاتاالز در مقاومت القا شده توسط بیون علیه بیماری آنتراکنوز در گیاه انبه نیز گزارش شده است .در
گیاه مانگـو ،مکانیسـم مقـاومت الـقـا شـده توسط بیـون بر مهار آنزیـم کاتاالز ،افـزایش غلظت پراکسیدهیدروژن و
فعـال شـدن سـایر پروتئیـنهای دفـاعـی مبتنـی بـود ( .)Zhu et al., 2007تیمـار برگ گالبـی ژاپنـی بـا بیـون
موجب افزایش ضعیف فعـالیت کاتاالز شد اما این افزایش موقتی بود و سطـوح کاتـاالز سریعـاً بـه سطـوح اولیـه
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برگشت ( .)Faize et al., 2004بر این اساس نتیجهگیری میشود که آنزیم کاتاالز در سیستم مقاومت القایی توسط
بیون دخالت ندارد.
تیمار بیون باعث افزایش فعـالیت آنزیـم پراکسیـداز نسبت به شاهـد شـد (میانگینها بهترتیب  43و 23
 .)∆OD460/min/mg proteinاین ماده در کنتـرل آتشک در سیب از طریق باال بردن فعالیت آنزیم پراکسیداز نیز
موثر گزارش شدهاست ( ;Baysal and Zeller, 2004; Brisset et al., 2000; Hassan and Buchnaur, 2007
.(Sklodowska et al., 2011; Maxson-Stein et al., 2002
افزایش فعالیت آنزیم پراکسیداز در مقاومتهای القاء شده توسط مواد مختلف شیمیایی بهخصوص ماده محرک
یبون در گیاهان دیگری نیز مشاهده شده است ( ;Goodman and Novacky, 1994; Abdel-Monaim et al., 2012
.)Siegrist et al., 1997; Smith and Hammerschmidt, 1998
براساس مطالعات ) ،Basal and Zeller (2004تیمار بیون با افزایش فعالیت آنزیم پراکسیداز و کاهش رشد
باکتری عامل آتشک ارتباط داشت .در لوبیای آلوده به  Fusarium oxysporumنیز فعالیت آنزیمهای پراکسیداز پس
ار تیمار بیون افرایش یافت ( .)Abdel-Monaim et al., 2012در گوجهفرنگی نیز القای مقاومت با بیون توام با
افزایش کیتیناز و پراکسیداز بود (بیسال و همکاران.)2002 ،
کاربرد بیون باعث افزایش معنیدار فعالیت آنزیم پلیفنل اکسیداز نیز شد بهطوریکه میانگین فعالیت آن در
تیمار بیون با میانگین 18/47 ∆OD398/min/mg proteinبیش از شاهد با میانگین 9/41 ∆OD398/min/mg protein
بود .در سیب ( )Baysal and Zeller, 2004و برخی گیاهان دیگر نیز فعالیت آنزیم پلیفنل اکسیداز در اثر تیمار بیون
افزایش یافت (.)Goodman and Novacky, 1994; Abdel-Monaim et al., 2012
یکی از خطوط اولیه پاسخهای دفاعی گیاهان به عوامل بیماریزای مهاجم تولید مازاد انواع گونههای فعال
اکسیژن ( )Reactive oxygen speciesشامل پراکسیدهیدروژن ( )H2O2و رادیکالهای هیدروکسیل ( ).OHو
سوپراکسید ( )O2و ملکولهای غیررادیکال مثل اکسیژن نوزاد ( )1O2است .اینها مشتقاتی از ملکول اکسیژن )(O2
هستند که از آن فعالتراند و در مسیرهای دفاعی گیاهان متعددی نقش دارند ( .)Doke et al., 2001از آن میان،
پراکسیدهیدروژن به دلیل ثبات نسبی باالتر ،بیشتر مورد بررسی قرارگرفته است .پراکسیدهیدروژن از چندین جهت
در دفاع گیاهی اهمیت دارد از جمله اینکه خواص میکروبکشی دارد و بهعنوان یک ماده سیگنال ،سیستمهای
دفاع ثانویه اکثر گیاهان را فعال میکند (.)Mehdy et al., 1996
آنزیمهای پلیفنل اکسیداز و بهخصوص پراکسیداز مسئول تولید گونههای فعال اکسیژن در طی واکنشهای
دفاعی گیاهی هستند ( .)Mehdy et al., 1996; Goodman and Novacky, 1994آنزیمهای پراکسیداز و پلیفنل
اکسیداز عالوه بر ایجاد محیطی سمی اطراف بیمارگر ،با کراس لینک کردن اکسیداتیو پروتئینهای دیواره سلول
گیاهی با واسطه گونههای فعال اکسیژن ،موجب افزایش استحکام دیواره و کاهش مواد غذایی در فضای بین سلولی
میشوند ( .)Wojtaszek, 1997این آنزیمها در فرایند پلیمریزهکردن اکسیداتیو واحدهای مونومری به ساختارهای
پلیمری پیچیده دیواره سلولی مانند لیگنینها نیز دخالت دارند .تقویت دیواره سلولی با لیگنینها موجب استحکام
دیواره در مقابل نفوذ بیمارگر و بیاثر شدن آنزیمهای هیدورلیتیک بیمارگر میشود ( ;Vance et al., 1980
 .)Nicholson and Hammerschmidt, 1992پراکسیداز میتواند موجب تولید لیگنین در آوند آبکش و مهار مهاجرت
باکتری آتشک در آن شود ( .)Zeller, 1985همانند سیستمهای دفاعی فعال شده در برابر بیمارگر ،آنزیمهای
پراکسیداز و پلیفنل اکسیداز در سیستمهای دفاعی القایی نیز نقش مهمی دارند ( ;Goodman and Novacky, 1994
 .)Baysal and Zeller, 2004; Abdel-Monaim et al., 2012فعـالیت آنهـا در بسیاری از گیـاهان تیمار شـده با
بیـون ،بهشدت افزایش مییابد ( ;Baysal and Zeller, 2004; Vance et al., 1980; Conrath et al., 1995
 .)Sklodowska et al., 2011در مجموع ،با توجه به نقش دو آنزیم فوق در سیستمهای دفاعی گیاهان و افزایش
فعالیت آنها در گیاه به متعاقب تیمار بیون ،میتوان چنین نتیجهگیری کرد که در اثر تیمار بیون ،آنزیمهای
اکسیداتیو فعال شده و با تولید گونههای فعال اکسیژن ،محیطی سمی پیرامون بیمارگر مهاجم ایجاد میکنند.
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. آنزیمهای هیـدرولیتیک بیمارگـر بیاثر میشونـد،همچنین دیواره سلول گیاهی را محکـم میکنند کـه در نتیجـه
. لیگنین تولید شده در آوند آبکش مانع مهاجرت بیمارگر در گیاه و در نتیجه محدود ماندن بیماری میشود،بهعالوه
 در برخی مطالعات دیگر نیز نشان دادهشده که. بیون تأثیر قابل توجهی در فعالیت آنزیم کاتاالز نداشت،از سوی دیگر
بیون موجب افزایش فعالیت پروتئینهای دفاعی اکساینده و القای مقاومت می شود اما فعالیت کاتاالز را میکاهد
 این تأثیر ممکن است بهدلیل اثر مستقیم بازدارندگی بیون بر آنزیم کاتاالز باشد زیرا بیون.)Conrath et al., 1995(
 کاتـاالز را در شکـار،) و این اسیـدBaysal and Zeller, 2004( از نظـر عملـی آنالـوگ اسیـد سالیسیلیـک است
 کاتاالز شکارگر پراکسید هیدروژن است و دو ملکول.)Durrant and Dong, 2004( پراکسید هیدروژن مهار میکند
 مهار فعالیت شکارگری آنزیم کاتاالز میتواند به.پراکسید هیدروژن را به ملکولهای آب و اکسیژن تبدیل میکند
نوبه خود موجب افزایش غلظت پراکسیدهیدروژن و افزایش فعالیت سیستمهای دفاعی وابسته به پراکسید هیدروژن
 با توجه به نتایج میتوان نتیجهگیری کرد که ماده محرک بیون قادر به فعال کردن مکانسیمهای دفاع القایی.شود
 میزان تأثیر کلیه آنزیمهای. افزایش تولید پروتئینهای دفاعی است،در گیاه به است و بخشی از این دفاع القائی
دفاعی در این فرایند یکسان نیست و حداقـل دو آنزیم اکسیدکننده پراکسیـداز و پلیفنل اکسیـداز مؤثر هستند در
 بهنظر میرسد این، با توجه به افزایش فعالیت آنزیمهای اکسیدکننده.حالیکه آنزیم کاتاالز نقش قابل توجهی ندارد
دفاع القایی با واسطه گونههای فعال اکسیژن عمل میکند و توأم با اکسایش ملکولهای ساختاری گیاه و ایجاد
 فعال نشدن آنزیم کاتاالز که شکارگر گونههای فعال اکسیژن است نیز در همین.محیطی سمی برای بیمارگر است
.راستا قابل توجیه است
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