ژنتيک نوين
دوره پانزدهم  ،شماره  ،2تابستان 9311
صفحه 969 - 971

مرتبط با زودرسی در انگور یاقوتی سیستان
Studying of Gene Expression Chalcone Synthase and ABA-8′
Hydroxylase Related to Early Ripening In Yaghooti Grape of
Sistan
حمیدرضا جهانتیغ ،1عباسعلی امامجمعه* ،1محمود سلوکی ،1فروزان حیدری

1

 -1دانشآموخته کارشناسی ارشد ،دانشیار ،استاد ،مربی ،گروه اصالح نباتات و بیوتکنولوژی ،دانشکده کشاورزی،
دانشگاه زابل ،ایران
Jahantigh H1, Emamjomeh A*1, Solouki M1, Heidari F1
1- MSc Graduated, Associated Professor, Professor, Lecturer, Department of Plant
Breeding and Biotechnology (PBB), University of Zabol, Zabol, Iran

* نویسنده مسئول مکاتبات ،پست

چکیده

الکترونیکیaliimamjomeh@uoz.ac.ir :

(تاریخ دریافت - 89/32/32 :تاریخ پذیرش)88/33/32 :

انگور ياقوتی سيستان ،زودرسترين انگور در ايران میباشد و هر ساله محصول آن در اواخر
ارديبهشت و اوايل خرداد برداشت میشود .زودرس بودن انگور ياقوتی يک صفت مطلوب است.
چرا که محصول ،پيش از آغاز بادهای گرم و خشک  921روزه سيستان و گرمای شديد تابستان

واژههای کلیدی
کالکون سنتاز
اسید آبسیزیک ʹ-8هیدروکسیالز
انگور

برداشت میشود .در اين تحقيق الگوی بيانی ژنهای Chalcone Synthase

و ABA-8′

 Hydroxylaseبه عنوان فاکتورهای رونويسی دخيل در فرآيند زودرسيدن انگور ياقوتی سيستان ،با
استفاده از نمونههای برگی ارقام زودرس (ياقوتی قرمز و ياقوتی سفيد) و ارقام ديررس (فخری و
چشمگاوی) و رقم شاهد ميانرس سنگی در دو مرحله نموی خوشه انگور پر شدن حبهها و
رسيدگی حبهها) با استفاده از روش واکنش زنجيرهای پليمراز در زمان واقعی مورد مطالعه قرار
گرفت .نتايج بهدست آمده از تغييرات بيانی ژنهای مورد مطالعه ،برای هر دو ژن الگوی بيانی

زودرسی

معنی داری را در ارقام زودرس نسبت به ارقام ديررس در مراحل نموی خوشه انگور نشان دادند.

عوامل رونویسی

نتايج نشان دادند که ژن  ABA-8′ Hydroxylaseيک عامل رونويسی دخيل در زودرسيدن انگور

واکنش زنجیرهای پلیمراز در زمان واقعی

ياقوتی سيستان میباشد و ژن  Chalcone Synthaseنقش مؤثر در فرآيند رسيدگی و تغيير رنگ
حبهها ايفا مینمايد.
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بررسی بیان ژنهای  Chalcone Synthaseو ABA-8′ Hydroxylase

بررسی بيان ژنهای  Chalcone Synthaseو...

عباسعلی امام جمعه و همکاران

مقدمه

میروند و باعث افزایش تعرق گیاﻫان شده که کاﻫش کیﻔیت و

میآید .ایران از لﺤاظ تولید انگـور در مرتبـه ﻫﻔتﻢ قرار دارد .در

خواﻫد داشت .ارقام زودرس نقش مﻔیدی در حﻔظ مﺤﺼول

حال حاضر انگور وسیعترین دامنه گسترش در بین درختان

نسبت به تنشﻫای مﺤیطی (حرارت ،خشکی ،باد) در تابستان ایﻔا

خزاندار دنیا را دارد ( .)Afrooze et al. 2009طبق آمارنامه

مینﻤایند که موجب افزایش کیﻔیت مﺤﺼول این رقﻢ میشود

کشاورزی سال  1281از مجﻤوع  2939/2ﻫکتار سطح زیر کشت

(.)Fortes et al. 2011

انگور استان سیستان و بلوچستان (اعﻢ از سطح بارور و ﻏیربارور)

در تعریﻒ کالسیک رسیدن میوه به دو صورت کلیﻤاکتریک و

1

3

Ahmadi et al.

ﻏیر کلیﻤاکتریک تعریﻒ شده است .میوه کلیﻤاکتریک افزایش

 .)2018حدود  13درصد باﻏات انگور سیستان شامل رقﻢ یاقوتی

ناگﻬانی تنﻔس را در شروع رسیدن نشان میدﻫد که معﻤوﻻً با

و بقیه از ارقام فخری ،لعل ،بیدانه ،چشﻢ گاوی و سنگی میشود.

افزایش ﻫورمون گازی اتیلن ﻫﻤراه است .در میوه ﻏیر کلیﻤاکتریک

سابقﺔ کشت انگور در این منطقه به حدود  ٠3سال میرسد .در

تنﻔس در طول رسیدن افزایش نﻤییابد و اﻏلب برای تکﻤیل بلوغ

طی این سالﻫا کشاورزان اقدام به کشت ارقام مختلﻒ آن

نیاز به اتیلن ندارد ( .)Fan et al. 2018انگور ()Vitis vinifera L.

نﻤودهاند که در بیست سال اخیر تولید انگور بهخﺼوص انگور

میوه ﻏیر کلیﻤاکتریک میباشد که بهعنوان میوه رسﻤی ،کشﻤش

یاقوتی رشد چشﻤگیری داشته بهطوریکه در حال حاضر عﻤدﺓ

خشکیده و برای شراﺏگیری 2و عﺼارهگیری استﻔاده میشود.

سطح زیر کشت این مﺤﺼول را به خود اختﺼاص داده و از

رشد انگور از یک منﺤنی سیگﻤوئیدی دوگانه 3پیروی

عوامل مﻬﻢ توسعﺔ این رقﻢ ،زودرسی و قیﻤت خوﺏ آن در بازار

بهطوریکه در مرحله اول اندازه حبه افزایشی سریع دارد .مرحله

مﺼرﻑ میباشد ( .)Halimi et al. 2013انگور یاقوتی قرمز متعلق

دوم فاز تأخیری ٠و مرحله سوم افزایش سریع دیگری در اندازه

به گروه انگورﻫای بیدانه است که به بیﻤاریﻫا و شرایط رشد در

است ،که ﻫﻤراه با تجﻤع قندﻫا ،کاﻫش میزان اسید ،رنگپذیری و

آﺏ و ﻫوای سیستان (بادﻫای گرم و خاک شور) مقاوم است

رسیدن حبهﻫا میباشد .گسترش سلولﻫای پریکارپ در فاز

( .)Allahdou et al. 2012این رقﻢ زودرسترین انگور کشور بوده

رسیدگی که دومین مرحله از منﺤنی رشدی انگور است رخ

Afrooze et al.

میدﻫد .در فاز رسیدگی انگور تغییرات فیزیولوژیکی و

 .)2009پس از لﺤاظ اقتﺼادی برای مردم سیستان حائز اﻫﻤیت

بیوشیﻤیایی مختلﻔی رخ میدﻫد .در شروع فاز رسیدگی یا تغییر

است .خوشهﻫای این انگور فشرده و دارای حبهﻫای کوچک است

رنگ 1حبهﻫا افزایش تجﻤع قند ،نرم شدن بافت ،ساخت

( .)Allahdou et al. 2012رشد روزافزون جﻤعیت کره زمین منجر

آنتوسیانین ،متابولیسﻢ اسیدﻫای آلی ،تجﻤع ترکیبات عطر و طعﻢ

به تغییر کاربری اراضی ،تخریب جنگلﻫا ،افزایش فعالیتﻫای

رخ میدﻫد (.)Coombe 1992

کشاورزی و دامداری و تولید ضایعات جامد و مایع شده است.

در سالﻫای اخیر پژوﻫش درباره پایهﻫای مولکولی تنظیﻢ

بهتبع آن گسترش روزافزون فعالیتﻫای صنعتی برای تأمین رفاه و

رسیدگی افزایش پیدا کرده است .وضعیت آﺏ ،شرایط نور و دما

نیازﻫای جﻤعیت رو به رشد ،موجب شد تا پس از انقالﺏ صنعتی

مﻤکن است سبب تسریع ،تأخیر یا تسﻬیل در رسیدگی شود

بهتدریج تغییرات مشﻬودی در اقلیﻢ کره زمین بهوجود آید که

( .)Kühn Weber 2014رسیدگی میوه متاثر از عوامل مختلﻔی

بارزترین آن ،افزایش متوسط دمای ﻫوا ،افزایش پدیدهﻫای حدی

مانند تغییرات طبیعی مﺤیط زیست شامل دما ،آﺏ ،نور خورشید،

 21913/2تن در ﻫکتار مﺤﺼول برداشت شد (

و حدود ﻫﻔته اول خرداد قابلبرداشت میباشد (

اقلیﻤی نظیر سیل ،تگرگ ،طوفانﻫای حارهای ،امواج گرمایی،
افزایش سطح آﺏ دریا ،ذوﺏ شدن یخﻫای قطبی ،خشکسالی و
سایر تغییرات اقلیﻤی است ( .)Stracke et al. 2001باد و دمای
باﻻی تابستان از عوامل مﺤدودکننده کشاورزی سیستان بهشﻤار
962
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میکند.

1

Climacteric
2 Non-climacteric
3 Vinification
4 Double sigmoid curve
5
Lag phase
6
Veraison
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انگور یکی از مﺤﺼوﻻت باﻏی مﻬﻢ در ایران و دنیا به شﻤار

مرﻏوبیت و بازارپسندی انگور و افزایش ﻫزینهﻫای تولید را در بر
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بیﻤاریﻫا ،تومورﻫای گیاﻫی و تجﻤع گلوکز میباشد .ﻫﻤچنین

نقش اسید آبسیزیک بهعنوان ﻫورمون عﻤومی تنش جالب توجه

ﻫورمونﻫای گیاﻫی بهخﺼوص اتیلن و آبسزیک اسید نقش مﻬﻤی

است ( .)Gao et al. 2002آبسیزیک اسید ،یکی از مﻬﻢترین تنظیﻢ

را در رشد میوهﻫا ایﻔا میکنند ( .)Jia et al. 2016آگاﻫی از میزان

کنندهﻫای نﻤو گیاﻫی و پاسخ به تنشﻫای مﺤیطی میباشد


نیاز سرمایی یا تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیﻤیایی درونی گیاه به

( .)Wang et al. 2011مسیرﻫای متنوعی برای کاتابولیسﻢ

ما در مدیریت بﻬتر کشت انگور در مناطق گرم و نیﻤهگرم که

یرسد  ABA-8' hydroxylaseمسیری
وجود دارد اما بهنظر م 

جنبهﻫای اقتﺼادی خاصی دارد ،کﻤک ویژهای میکند .به ﻫر حال

ﻏالب ،برای ﻏیرفعال کردن  ABAبه شکل مرحلهای است.

بهدلیل زودرسی ،نوبرانه بودن ،کیﻔیت و درآمد باﻻ ،تﻤایل به تولید

کاتالیزورCytechrome P450 , ABA-

 8' hydroxylaseانجام می شود .ژن  CYP707Aدر شرایط

.)Maldonado 2010

تنشﻫای مﺤیطی با افزایش تجﻤع  ABAﻏیرفعال شده و با


فالونوئیدﻫا گروه خاصی از مﺤﺼوﻻت طبیعی پلیفنلی با 1٠

تخریب سریع  ABAانباشته شده و بﻬبود آن در ﻫنگام آبیاری

کربن در گیاﻫان ﻫستند که سه حلقه  C , B , Aاختﺼاصی آنﻫا ،از

مجددا فعال میشود ( .)Umezawa et al. 2006مسیر ﻏالب

پیش سازﻫای مشتق از فنیل پروپانوئید و استات تولید میشوند.

ﻫیدروکسیلینگ  ABA-8' hydroxylaseاست که گام مﺤدود کننده

این مواد اعﻤال فیزیولوژیکی و اکولوژیکی مختلﻔی در گیاﻫان را

یباشد ﻫر سه فرم از
سرعت در کاتابولیسﻢ  ABAم 

موجب میشوند کالکون سنتاز واکنش تبدیل یک مولکول

–P

ABA

یکنند (.)Zhou et al. 2004
ﻫیدروکسیلیکینگ را حﻔظ م 

کوماریل کوآنزیﻢ  Aو سه مولکول مالونیل کوآنزیﻢ  Aبه نارینجین

رقﻢ یاقوتی سیستان زودرس ترین انگور کشور بوده و ﻫﻔته اول

کالکون را کاتالیز میکند که نخستین مرحله در مسیر بیوسنتز فنیل

خرداد قابل برداشت است .بنابراین بررسی عوامل زودرسی و

Yang

فاکتورﻫای رونویسی این انگور اﻫﻤیت ویژهای دارد .در این

 .)et al. 2002بیوسنتز فالونوئیدﻫا پیچیده و مراحل آنزیﻤی

پژوﻫش ابتدا ژنﻫای عوامل رونویسی دخیل در زودرسی انگور

متعددی در آن درگیر میشوند .در مراحل اولیه سنتز فالونوئیدﻫا،

مورد بررسی قرار گرفتند ،سپس دو ژن  Chalcone Synthaseو

فنیل آﻻنین مشتق از مسیر شیکﻤیک به وسیله آنزیﻢﻫای مسیر

 ABA-8′ Hydroxylasبهعنوان فاکتورﻫای رونویسی و ژن

فنیل پروپانوئیدی (فنیل آﻻنین آمونیالیاز ( ،))PALسینامات 3

بهعنوان ژن خانهدار انتخاﺏ شد و بیان این ژنﻫا در مراحل

ﻫیدروکسیالز ( )C4Hو  -3کومارات -کوانزیﻢ آ لیگاز ( )4 CLبه

فیزیولوژیکی مختلﻒ و در نﻤونهﻫای برگی ارقام زودرس (یاقوتی

کوماریل کوانزیﻢ آ تبدیل میشود .کالکون سنتاز ( )CHSاولین

قرمز و سﻔید) و دیررس (فخری و چشﻢ گاوی) انگور منطقه

آنزیﻢ سنتز فالونوئید موجب ترکیب کوماریل کوانزیﻢ آ با سه

سیستان بررسی شد.

پروپانوئید میباشد و تولید فالونوئیدﻫا را منجر میگردد (

18S

مولکول مالونیل کوانزیﻢ آ حاصل از استیل کوانزیﻢ آ برای تشکیل
نارینجین میشود .سپس نارینجنین کالکون بهوسیله کالکون
ایزومراز ( )CHIبه نارینجنین تبدیل میشود .نارینجنین به وسیله
گلیکوزیله شدن ،آسیله شدن و متیله شدن سه حلقه خود به انواع
دیگر تبدیل میشود ( .)Mori et al. 2013تنشﻫای مﺤیطی مثل
نور ،پرتوی فرابنﻔش ،آسیب دیدگی و زخﻢ ،پاتوژنﻫا و
عﺼارهﻫای قارچی باعث القای و کاﻫش بیان آن میشوند
(.)Kumar And Pandey 2013
اسید آبسیزیک ( )ABAیکی از ﻫورمونﻫای گیاﻫی مﻬﻢ است که
در پروسهﻫای نﻤوی مختلﻔی نقش ایﻔا میکند که از این میان

مواد و روشها
در این تﺤقیق ،از بوتهﻫای انگور موجود در مرکز تﺤقیقات
کشاورزی زﻫک استﻔاده شد .انتخاﺏ نﻤونه از برگ ،براساس
تجربیات پیشین انجام شد (

Boss et al. 1996; Walker et al.

 .)2007; Wu et al. 2015b; Degu et al. 2019نﻤونهبرداری از
برگ پنج رقﻢ شامل :ارقام زودرس یاقوتی قرمز و سﻔید ،رقﻢ
متوسط رس سنگی و ارقام دیررس فخری و چشﻢگاوی در دو
مرحله نﻤوی ،حبه پرکنی و رسیدگی انجام شد .در ﻫر مرحله
نﻤونهﻫای برگی در  2تکرار بیولوژیکی و از گرهﻫای مختلﻒ
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و پرورش انگور در مناطق گرم افزایش یافته است

(Corrales-

کاتابولیسﻢ  ABAتوسط ژن

ABA
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نﻤونهﻫای برگی انگور با استﻔاده از کیت خریداری شده از شرکت

بود ،میزان  cDNAبرای ﻫر نﻤونه یک میکرولیتر و مﺤلول پایه

دنا زیست آسیا و طبق روش پیشنﻬادی این شرکت انجام شد.

آﻏازگر  18در نظر گرفته شد .سپس تیوﺏﻫا در دستگاه

بهمنظور تعیین کیﻔیت  RNAاستخراجشده از الکتروفورز ژل آگارز

ترموسایکلر قرار گرفتند .برنامه چرخه دمایی دستگاه مطابق با
جدول

براساس روش ( Sambrook et al. )1989استﻔاده (شکل  )1و

 2برنامهریزی شد.

تعیین ﻏلظت  RNA Totalبا اسپکتوفتومتر انجام شد .میزان ﻏلظت
 Total RNAاستخراجشده برای مجﻤوع نﻤونهﻫای بررسی شده با
دستگاه اسپکتوفتومتر حداقل و حداکثر برابر با 1/91 - 1/81
نانوگرم بر مایکرولیتر ( )ng/µlرویت شد .با مراجعه به پایگاه
دادهﻫای  NCBIتوالی نوکلئوتیدی ژنﻫای مورد نظر جستجو شد.
پس از جستجوی توالی نوکلئوتیدی ژنﻫای مذکور ،با استﻔاده از
نرمافزار  primer3و در نظر گرفتن خﺼوصیات مطلوﺏ برای
استﻔاده در روش  qRT-PCRآﻏازگرﻫا طراحی شدند (جدول .)1
 cDNAبا استﻔاده از کیت خریداری شده از شرکت  REXuکشور
کره جنوبی و طبق روش توصیه شده توسط شرکت سازنده انجام

شکل  RNA -1استخراج شده

شد .در زمان اجرای آزمایشﻫا بهمنظور جلوگیری از بروز خطا و
نیز برای راحتی و سرعت عﻤل بیشتر ،مﺤلول پایه برای ﻫر جﻔت
آﻏازگر بهصورت مجزا مطابق با جدول  3تﻬیه شد .با توجه به این

جدول  -1اسامی ژنﻫا و توالی آﻏازگرﻫای مورد استﻔاده در واکنش زنجیرهای پلیﻤراز در زمان واقعی
شﻤاره دسترسی

XM002282752.3

دمای اتﺼال

درصد CG

توالی آﻏازگر

نام ژن

٠1/11

٠3/12

FOR AAAGGCACTA
TGGGCAAGG
REV GCAAACAGCA
CTCCGATGA
FOR ATGGTGGTGG
TTGAAGTA
REV GCTTGGTGA
GTTGATAGTC
FOR GGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAG
REV CGGTTCTTGATTAATGAAAACATCCT

Abscisic acid-8′
Hydroxylase

٠9/31
XM 019224647

X67238.1

٠3/19

33/33

13/12

31/21

11/2

33

٠8/٠

23/1

جدول -3مواد موردنیاز برای Real Time PCR
مواد مورد نیاز

ﻏلظت پایه

مقدار )(µl

Eva Green qPCR Mix-Rox
آﻏازگر رفت

٠x

3

13Pmol/ul

3/٠

آﻏازگر برگشت

13Pmol/ul

3/٠

cDNA
آﺏ مقطر دوبار استریل

-

1

-

13

حجﻢ نﻬایی
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روی شاخهﻫای انگور جﻤعآوری شد .استخراج  RNAکل از

که حجﻢ کلی مخلوط برای واکنش برای یک نﻤونه  33میکرولیتر

بررسی بيان ژنهای  Chalcone Synthaseو...

عباسعلی امام جمعه و همکاران

جدول  -2برنامه دمایی واکنش زنجیرهای پلیﻤراز در زمان واقعی ()RT-PCR
مرحله

دما و زمان مورد استفاده

فعالسازی ابتدایی آنزیﻢ

 8٠درجه سانتیگراد به مدت  1٠دقیقه

اتﺼال آﻏازگرﻫا
بسط ترکیبی

 13درجه سانتیگراد به مدت  83ثانیه

منﺤنی ذوﺏ

افزایش دما از  22درجه تا  ٠3درجه ﻫر  ٠ثانیه 1درجه

تجزیه و تﺤلیل نتایج با شروع واکنش منﺤنی تکثیر رسﻢ شده

به رقﻢ یاقوتی سﻔید ( )3/391و کﻤترین مقدار بیان نسبی این ژن

∆Ct

در رقﻢ یاقوتی قرمز ( )3/3٠1مشاﻫده شد .این در حالی است که

توسط دستگاه آﻏاز میشود و برای تجزیه دادهﻫا از روش

استﻔاده شد .در این روش بین  Ctﻫای ژن کنترل داخلی و ژن

در مرحله رسیدگی حبهﻫا ،بیشترین بیان نسبی ژن

مورد نظر تﻔاوت وجود دارد .بنابراین این تﻔاوت را در Ctﻫای ژن

 Hydroxylaseدر رقﻢ چشﻢگاوی ( )3/338و کﻤترین مقدار بیان

مورد نظر و ژن کنترل ،اعﻤال کردیﻢ و دادهﻫا که ﻫﻤانCtﻫا ﻫستند

نسبی این ژن در رقﻢ یاقوتی سﻔید ( )3/331مشاﻫده شد

را نرمال نﻤودیﻢ .برای نرمال کردن دادهﻫا  Ctژن مورد بررسی را

(شکل.)3

در تک تک نﻤونهﻫا از  Ctژن کنترل داخلی ﻫﻤان نﻤونه تﻔریق

بررسی نتایج میزان بیان نسبی ژن  ABA 8′-hydroxylaseحاکی از

تﻔریق Ct

این است که بیان این ژن در ارقام (زودرس و دیررس) ،مراحل

ژن مورد نظر از  Ctژن کنترل داخلی بهدست آمده است داده

نﻤوی ( پرشدن حبهﻫا و رسیدگی حبهﻫا ) و ﻫﻤچنین اثر متقابل

نرمال شده را دلتا  (∆Ct) Ctمینامیﻢ.

ارقام و مراحل نﻤوی معنیدار است (جدول  .)3بدین صورت که

کردیﻢ .از آنجایی که دادهﻫای نرمال برای ﻫر نﻤونه از

(ژن کنترل داخلی)( Ct -ژن مورد

نظر)∆Ct=Ct

ABA-8′

تولید مﺤﺼول در ارقام زودرس (یاقوتی قرمز و یاقوتی سﻔید) در

 ∆Ctاز نوع لگاریتﻤی برپایه  3میباشد (زیرا در  real timeﻫر

اردیبﻬشت ماه با مکانیسﻢ فرار از تنش و در ارقام دیررس

سیکل مﺤﺼول ما  3برابر میشود) .بنابراین باید∆Ctﻫا را به جای

(فخری و چشﻢ گاوی) در شﻬریور ماه با مکانیسﻢ تﺤﻤل تنش،

تﻔریق ∆Ct

نسبت به تنشﻫای مﺤیطی تابستانه حوضه سیستان (درجه

نﻤونه مورد نظر از  ∆Ctنﻤونه شاﻫد بهدست آمده است دلتا دلتا Ct

حرارت باﻻی تابستان ،خشکی و بادﻫای  133روزه سیستان)

تقسیﻢ کردن از ﻫﻢ تﻔریق نﻤود .پارامتر جدید را که از
( )∆∆Ctمینامیﻢ.

صورت میگیرد که با عدم حضور ﻫورمون تنش ( )ABAمطابق

∆∆( ∆Ct =Ctنﻤونه مورد نظر) ( ∆Ct -نﻤونه شاﻫد)

میباشد ،این در حالیست که در ارقام دیررس چشﻢگاوی و

 ∆Ct ،Ctو  ∆∆Ctبر اساس لگاریتﻢ بر پایه  3ﻫستند بنابراین آنﻫا

فخری ﻫورمون تنش ( )ABAدر مرحله پر شدن حبهﻫا (تیر و

را به حالت خطی درآوردیﻢ ،پس ) 2^(-∆∆Ctبیانگرسطح بیان

مرداد ماه) ،ﻫﻤزمان با تنش ﻫای مﺤیطی حوضه سیستان فعالیت

نسبی ژن بود:

داشته و بیان نسبی ژن  ABA-8′ Hydroxylaseکﻤترین میزان نسبی

)The Relative gene expression (RGE) = 2^(-∆∆Ct

در پایان تجزیه واریانس دادهﻫای بهدست آمده نرمافزار

SAS

نسخه  8/3انجام شد .مقایسه میانگین دادهﻫا نیز به روش دانکن
در سطح احتﻤال یک و پنج درصد انجام گرفت.
نتایج و بحث
نتایج حاصل از مقایسه میانگین بر ﻫﻢ کنش ارقام و مراحل نﻤوی
برای بیان ژن  ABA-8′ Hydroxylaseنشان داد که بیشترین مقدار
بیان ژن  ABA-8′ Hydroxylaseدر مرحله پر شدن حبهﻫا مربوط

بیان را از خود نشان داده است ،در مرحله رسیدگی حبهﻫا با
گذراندن دوره تنشﻫای مﺤیطی تابستانه (درجه حرارت باﻻی
تابستان ،خشکی و بادﻫای  133روزه سیستان) و با مساعد شدن
شرایط مﺤیطی ﻫورمون تنش ( )ABAﻏیر فعال شده و بیان نسبی
ژن  ABA-8′ Hydroxylaseبیشترین میزان نسبی بیان را داشته
است ،این امر تأییدگر ایﻔای نقش مؤثر ژن

ABA-8′ Hydroxylase

در القای ﻫورون تنش ( )ABAمیباشد .در مرحله رسیدگی حبهﻫا
بیشترین بیان نسبی ژن اسید آبسیزیک ʹ-9ﻫیدروکسیالز در رقﻢ
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واسرشت شدن

8٠درجه سانتیگراد به مدت  83ثانیه
 ٠1/٠درجه سانتیگراد به مدت  3٠ثانیه

بررسی بيان ژنهای  Chalcone Synthaseو...

عباسعلی امام جمعه و همکاران
ABA-8′ Hydroxylase

( )ABAدر مرحله پر شدن حبهﻫا در رقﻢ چشﻢگاوی با تنشﻫای

در مرحله پر شدن حبهﻫا میباشد در حالی که در ارقام دیررس

مﺤیطی تابستان (ماهﻫای تیر و مرداد) صورت گرفته و پس از

مرحله رسیدگی حبهﻫا دارای بیشترین میزان بیان این ژن بوده

گذراندن دوره تنش (شﻬریور) مرحله رسیدگی حبهﻫا افزایش بیان

است .با توجه به نقش  ABA-8′ Hydroxylaseدر تخریب

نسبی ژن اسید آبسیزیک ʹ-9ﻫیدروکسیالز در این رقﻢ ،موجب

ﻫورمون ( )ABAو در نتیجه فرآیند رسیدگی حبهﻫا افزایش بیان

القای ﻫورون تنش ( )ABAشده است .بررسی میزان بیان نسبی

آن در مرحله پر شدن حبهﻫا یکی از عوامل اصلی در زودرسی

ژن  ABA-8′ Hydroxylaseبرای ارقام زودرس (یاقوتی قرمز و

ارقام یاقوتی قرمز و سﻔید نسبت به ارقام فخری و چشﻢگاوی

سﻔید) در مراحل پر شدن حبهﻫا و رسیدگی حبهﻫا بهترتیب یک

میباشد .بیان نسبی این ژن در ارقام دیررس (چشﻢگاوی و

بیان متوسط و ضعیﻒ را از خود نشان داده است ،با توجه به اینکه

فخری) در مرحله رسیدگی حبهﻫا بیشترین میزان بیان را دارا بوده

مکانیسﻢ دفاعی در ارقام زودرس فرار از تنش میباشد ،میزان بیان

و افزایش بیان این ژن در مرحله رسیدگی حبهﻫا در ارقام دیررس

نسبی متوسط در مرحله پر شدن حبهﻫا ،عدم حضور تنشﻫای

تأییدی بر نقش این ژن در فرآیند رسیدگی میوه میباشد .بنابراین

مﺤیطی تابستانه حوضه سیستان (درجه حرارت باﻻی تابستان،

میتوان نتیجه گرفت تﻔاوت زمان رسیدگی ارقام زودرس و

خشکی و بادﻫای  133روزه سیستان) ﻫﻤراه با عدم فعالیت

دیررس انگور ،در میزان بیان ژن  ABA-8′ Hydroxylaseنیست

ﻫورمون تنش ( )ABAدر فروردین ماه را تأیید مینﻤاید ،البته

بلکه عامل اصلی تنشﻫای مﺤیطی حوضه سیستان میباشد که

میزان بیان نسبی ضعیﻒ در مرحله رسیدگی حبهﻫا بیانگر آﻏاز

بیان ژن  ABA-8′ Hydroxylaseرا تﺤت تأثیر قرار میدﻫد.

عﻤل ﻫورمون تنش ( )ABAدر اواخر اردیبﻬشت ماه با توجه به

بهعبارت دیگر بیان زود ﻫنگام ژن  ABA-8′ Hydroxylaseدر ارقام

آﻏاز دوره تنش ،توسط تنشﻫای مﺤیطی تابستانه حوضه سیستان

زودرس (مرحله نﻤوی پر شدن حبهﻫا) در تسریع فرآیند نﻤوی

میباشد .در بین ارقام زودرس و دیررس تﻔاوت الگوی بیانی

رسیدگی حبهﻫای انگور یاقوتی سیستان نقش کلیدی دارد.

معنیداری در بیان ژن  ABA-8′ Hydroxylaseمشاﻫده میشود و
این نکته حائز اﻫﻤیت است ،ﻫﻤانطور که در شکل  3مشاﻫده شد
جدول  -3جدول تجزیه واریانس ژنABA-8′ Hydroxylase
درجه آزادی

مجﻤوع مربعات

میانگین مربعات

ارزش F

2

** 3 /32131228

** 3 /31333112

13٠ /139

9

3 /33383٠33

3 /33311912

مرحله نﻤوی ) ( B

1

** 3 /333٠31٠1

** 3 /333٠31٠1

12 /213

مرحله نﻤوی × رقﻢ ) ( A × B

2

** 3 /3338821٠

** 3 /312113٠٠

183 /331

9

3 /333٠1313

3 /333311931٠

RB

3

3 /33313319

3 /3333٠138

ABR

1

3 /33331333

3 /33331913

32

3 /39323331

منابع تغییرات
رقﻢ )(A
خطا ) A

خطا ) B

(

(

کل
ضریب تغییرات ) ( CV

13 /911

** :تﻔاوت معنیدار در سطح احتﻤال یک درصد
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چشﻢگاوی بوده است ،بدین صورت که بیان نسبی ﻫورون تنش

در ارقام زودرس بیشترین میزان بیان ژن

بررسی بيان ژنهای  Chalcone Synthaseو...

عباسعلی امام جمعه و همکاران
ژن ABA-8′ Hydroxylase

0.3

a

0.25

رسیدگی حبه ﻫا

b

cd

bc

cd
f

ef

de

0.1
0.05
0

چشﻢ گاوی

فخری

یاقوتی سﻔید یاقوتی قرمز

شکل  -3میزان بیان نسبی ژن  ABA-8′ Hydroxylaseدر ارقام مختلﻒ
برای دو مرحله نﻤوی پر شدن حبهﻫا و رسیدگی حبهﻫا

بدین صورت که ژن  ABA-8′ Hydroxylaseقبل از دوره تنش

میباشند و عﻤدتاً در پوست و بذر آن تجﻤع یافته و تعیین کننده

فعال بوده و در ارقام دیررس پس از گذراندن دوره تنش و

رنگ ،کیﻔیت و خواص دارویی انگور ﻫستند (

فعالیت در مرحله رسیدگی حبهﻫا نقش بسزایی ایﻔا مینﻤوده

;Bourgaud et al. 2001; Vermerris and Nicholson 2007
 .)Kennedy 2008نتایج تجزیه واریانس برای ژن synthase

است .در پژوﻫشی رقﻢ والد  Yinhongو دو رقﻢ جﻬش یافته
 )YH-20-1( ,YH-20-2با کﻤک پروفایلﻫای دیجیتال بیان ژن
برای شناسایی ژنﻫای مرتبط با زودرسی ،عطر و رنگ پوست
مورد بررسی قرار گرفتند .به این صورت که از نﻤونه برگی
کتابخانه ژنی تﻬیه شده و توالییابی کتابخانه  DEGبا تکنیک
 Illumina/Hisseqانجام شد .نتایج بیان  3881ژن مختلﻒ در رقﻢ
( )YH-20-1و  ٠338ژن مختلﻒ در رقﻢ ( )YH-20-2نسبت به
والد را نشان داده است .بعد از آن تجزیه و تﺤلیل کاربردی دو
پایگاه داده  GOو  KEGGانجام شد که این تجزیه و تﺤلیل با
مقایسه اطالعات حاشیهنگاری  GOو  KEGGنشان داد که ژن
زودرسی آبسزیک اسید 9ʹ-ﻫیدروکسیالز در  YH-20-1بیان باﻻیی
دارد و یک ژن کلیدی در زودرسی انگور بهشﻤار میرود

( Wu et

.)al. 2015a
ژن  Chalcone Synthaseیک آنزیﻢ کلیدی رسیدگی و تغییر رنگ
میوه ،بیان ژنﻫای مؤثر در سنتز فالونوئید سنتاز و تنظیﻢ تولید
رنگدانهﻫا میباشد .این ژن در بسیاری از گیاﻫان اولین آنزیﻢ
کلیدی دخیل در مسیر بیوشیﻤیایی ترکیبات فالونوئیدی و تولید
آنتوسیانین بوده و نقش مﻬﻤی در تولید رنگدانه ﻫای میوه ایﻔا
میکند که میزان بیان این ژن بهشدت تﺤت تأثیر تنشﻫای مﺤیطی
قرار میگیرد .فالونوئیدﻫا از مﻬﻢترین ترکیبات موجود در انگور

;Bohm 1998

 Chalconeحاکی از وجود تﻔاوت معنیدار در ارقام و مراحل
نﻤوی بهترتیب در سطح احتﻤال پنج و یک درصد میباشد
(جدول .)٠
بیشترین میزان بیان ژن  Chalcone synthaseدر مرحله نﻤوی
پرشدن حبهﻫا میباشد ،با توجه به این امر که این ژن یک ژن
کلیدی آﻏازگر سنتز فالونوئیدﻫا و سایر عوامل مؤثر در تولید
رنگدانهﻫا میباشد بیان معنیدار این ژن در سطح مراحل نﻤوی
برای ارقام چشﻢگاوی و فخری و یاقوتی قرمز مطلوﺏ میباشد.
بیشترین مقدار بیان نسبی ژن کالکون سنتاز مربوط به رقﻢ فخری
در ﻫر دو مرحله پر شدن حبهﻫا و رسیدگی حبهﻫا میباشد .بیان
نسبی این ژن در رقﻢ یاقوتی سﻔید ،کﻤترین میزان بیان را نشان
میدﻫد که این میزان بیان نسبی بهدلیل عدم سنتز فالونوئیدﻫا و
سایر عوامل تولید رنگدانهﻫا و رنگیزه در این رقﻢ زودرس
میباشد.
در مطالعهای با ﻫدﻑ بررسی ژنﻫای مرتبط با زودرسی در انگور،
ﻻین  Summer Blackکه دارای جﻬش جوانه )SBBM( 1بود و
 Summer Blackکنترل یا شاﻫد )SBC( 3انتخاﺏ شدند .تﻔاوت
این دو نوع انگور در تاریخ رسیدگی آنﻫا بود .بهطوریکه میوه
)Summer Black Bud Mutation (SBBM
)Summer Black Control (SBC
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پر شدن حبه ﻫا

0.15

بیان نسبی ژن

0.2

بررسی بيان ژنهای  Chalcone Synthaseو...

عباسعلی امام جمعه و همکاران

 SBBMتقریباً یک ﻫﻔته زودتر از  SBCبرداشت میگردید .در این

با توجه به معنیدار بودن بیان نسبی ژن  Chalcone Synthaseدر

مطالعه بعد از آنالیز چند شکلی تک نوکلئوتیدی ( )SNPsو

دو مرحله نﻤوی پرشدن حبهﻫا و رسیدگی حبهﻫا میتوان بیان

تغییرات ساختاری ( )SVsبر روی ژنوم انگور در مرحله رسیدگی،

کرد که این ژن بهعنوان یک ژن مؤثر در رسیدگی ایﻔای نقش

تعداد  111یونیژن ﻫﻤولوگ مربوط به مرحله رسیدگی و

نﻤوده است .طبق مطالعه ( Xu et al. )2016و اینکه

رنگدﻫی در  SBCو  SBBMمشخص شد که از بین این

 Chalconeبهعنوان یک ژن مؤثر در زودرسی معرفی شده است،

یونیژنﻫا 83 ،یونیژن در رقﻢ  SBCو  11ژن یونیژن در رقﻢ

انتظار میرفت بیان آن در ارقام زودرس بیشتر از ارقام دیررس

 SBBMنقشهیابی شدند .در این میان تﻔاوت بیان ﻫشت ژن مرتبط

باشد .ﻫﻤانگونه که مشاﻫده میشود (شکل  ،)2بیان ژن

با رسیدن و تغییر رنگ (،ERF03 ،ERF5 ،3MAT ،CHSY

 Chalconeدر رقﻢ دیررس فخری تﻔاوت معنیداری را نسبت به

 PT106 ،SEP1 ،AL5L2و  )NCED6توسط رونوشتبرداری

دیگر ارقام نشان داد.

معکوس کﻤی واکنش زنجیرهای پلیﻤراز مورد بررسی قرار

در پژوﻫشی دیگر ( Boss et al. )1996جﻬت بررسی بیوسنتز

گرفت .در بین این ژنﻫا بیان ژن  NCED6به ژن  ،NCED1که

آنتوسیانین در رقﻢ شیراز  v.viniferaاز مرکز تﺤقیقات

درگیر در بیوسنتز  ABAدر انگور است و نقشی در شروع تجﻤع

پژوﻫشﻫای علﻤی و صنعتی استرالیای جنوبی طی  13ﻫﻔته قبل از

آنتوسیانین دارد ،وابسته است .نتایج این بررسی نشان داد که در

شروع گلدﻫی نﻤونهبرداری داشتند .آنﻫا ﻫﻔت ژن مؤثر در مسیر

مرحله تغییر رنگ بیان ژنﻫای ،AL5L2 ،ERF5 ،3MAT ،CHSY

بیوسنتز آنتوسیانین فنیل آﻻنین آمونیا لیاز ( ،)PALکالکون سنتاز

 SEP1و  PT106افزایش و بیان ژن  SEP1کاﻫش یافت ﻫﻤچنین

( ،)CHSکالکون ایزومراز ( ،)CHIفالونون-2-ﻫیدروکسیالز

بیان گردید که ژن  CHSYمربوط به زودرسی انگور و دو ژن

( ،)F3Hدی ﻫیدرو فالونول  3ردوکتاز ( ،)DFRلکو آنتوسیانیدین

 ERF03و  ERF5در تنظیﻢ شروع زودرسی در رقﻢ  SBBMنقش

دی اکسیژناز ( )LDOXو -UDPگلوکز-فالونوئید -2

دارند ).)Xu et al. 2016

گلوکوزیل ترانسﻔراز ( )UFGTرا که ژنﻫای مؤثر در رسیدگی
1

ژن Chalcone Synthase
a

b

b

b

0.09
0.08
0.07

پر شدن حبه ﻫا

cd

c

c
d

رسیدگی حبه ﻫا

0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0

چشﻢ گاوی

فخری

یاقوتی سﻔید یاقوتی قرمز

شکل -2میزان بیان نسبی ژن  Chalcone Synthaseدر ارقام مختلﻒ
برای دو مرحله نﻤوی پر شدن حبهﻫا و رسیدگی حبهﻫا
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)Quantitative Reverse Transcription PCR (qRT-PCR

بهشﻤار میروند را مورد بررسی و شناسایی قرار دادند.

Synthase

بررسی بيان ژنهای  Chalcone Synthaseو...
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جدول  -٠جدول تجزیه واریانس ژن Chalcone Synthase
2

3 /3331281٠

* 3 /33331233

1 /91٠

9

3 /3333393٠

3 /3333213٠1

مرحله نﻤوی ) ( B

1

3 /33131333

** 3 /331313

3٠٠ /12٠

مرحله نﻤوی × رقﻢ ) ( A × B

2

3 /33318323

3 /3331832 NS

3 /113

9

3 /33319811

3 /3333321312

RB

3

3 /3333111٠

3 /33332921٠

ABR

1

3 /33311233

3 /3333199211

32

3 /33122311

منابع تغییرات
رقﻢ )(A
خطا ) A

خطا ) B

(

(

کل
ضریب تغییرات ) ( CV

9 /322

 * ،nsو ** :بهترتیب تﻔاوت ﻏیرمعنیدار ،تﻔاوت معنیدار در سطح احتﻤال پنج و یک درصد

در حبهﻫای انگور چﻬار ﻫﻔته پس از گلدﻫی تﻤام ژنﻫا ﻏیر از

این ژن در فرآیند زودرسی ،انتظار میرفت بیان آن در ارقام

 UFGTبیان شده و بهدنبال آن کاﻫش در این بیان را از ﻫﻔته ششﻢ

زودرس بیشتر از ارقام دیررس باشد و یا ﻫﻤانند الگوی بیانی ژن

تا ﻫشتﻢ پس از گلدﻫی دیدیﻢ .ده ﻫﻔته پس از گلدﻫی ﻫﻢزمان با

 ABA-8′ Hydroxylaseآﻏاز فعالیت آن زودتر صورت گیرد تا در

شروع سنتز آنتوسیانین بیان ژنﻫای ،DFR ،F3H ،CHI ،CHS

نتیجه سبب زودرسی مﺤﺼول شود ،اما مشاﻫده میشود بیشترین

 LDOXو  UFGTافزایش یافت ،که طبق وقایع مراحل رشدی

بیان این ژن در مرحله پرشدن حبهﻫا و در رقﻢ فخری که یک رقﻢ

انگور میباشد و نشان داد که شروع سنتز آنتوسیانین برای رسیدن

دیررس است رخ داده است .با توجه به اینکه صﻔت زودرسی در

پوست انگور ﻫﻤزمان و ﻫﻤاﻫنگ با افزایش در بیان تعدادی ژن در

کنترل ژنﻫای متعددی میباشد میتوان نتیجه گرفت ژن

Synthase

 Chalcone Synthaseدر فرآیند زودرسی انگور یاقوتی نقش

 Chalconeدر سطح مراحل نﻤوی حبهپرکنی و رسیدگی حبهﻫا در

اصلی را نداشته و بهطور ﻏیر مستقیﻢ ایﻔای نقش نﻤوده است و

مجﻤوع ارقام زودرس و دیررس ،تأییدگر نقش مؤثر این ژن در

ﻫﻤچنین اینکه ژن  ABA-8′ Hydroxylaseیکی از ژنﻫای کلیدی

آﻏاز فرآیند رسیدگی و تغییر رنگ میباشد.

در فرآیند زودرسی انگور یاقوتی سیستان میباشد .نتیجهگیری

نتیجهگیری کلی

دقیقتر نیازمند بررسی سایر ژنﻫای درگیر در فرآیند زودرسی

نتایج بررسی الگوی بیان ژن  Chalcone Synthaseنشاندﻫنده

انگور یاقوتی سیستان میباشد.

بیوسنتز مسیر آنتوسیانین است .بیان نسبی معنیدار ژن

افزایش بیان این ژن در مرحله پر شدن حبهﻫا و کاﻫش نسبی بیان
آن در مرحله رسیدگی حبهﻫا بود .ﻫﻤچنین ژن

Synthase

سپاسگزاری

 Chalconeتﻔاوت معنیداری در سطح احتﻤال پنج درصد را در

این پژوﻫش با استﻔاده از پژوﻫانه معاونت پژوﻫشی دانشگاه زابل

میان ارقام زودرس و دیررس نشان داد .با توجه به نقش کلیدی

با شﻤاره  UOZ-GR-9618-9انجام شده است.
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