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(تاریخ دریافت - 99/11/52 :تاریخ پذیرش)99/10/15 :

در کشت پاييزه يا بهاره ،رشد و عملکرد نخود زراعی ( )Cicer arietinum L.تحت تاثير تنش سرما
کاهش میيابد .در اين آزمايش پاسخهای بيوشيميايی و مولکولی گرههای دو ژنوتيپ متحمل به
سرما ) (Sel96th11439و حساس به سرما ( )ILC533نخود تيمار شده با باکتری Mesorhizobium

 ciceriتحت تنش سرما ( )4˚Cبه صورت فاکتوريل در قالب طرح کامال تصادفی با سه تکرار بررسی

واژههای کلیدی

شد .تحت تنش سرما ميزان شاخص خسارت سلولی از جمله پراکسيد هيدروژن ( )H2O2در گره
ژنوتيپ متحمل کاهش معنیدار (تا  33درصد) و در ژنوتيپ حساس افزايش معنیداری (تا 33

بیان ژن

درصد) در روز ششم تنش سرما در مقايسه با شاهد نشان داد .تحت تنش سرما در گره ژنوتيپ

پراکسید هیدروژن

متحمل ،افزايش بيان ژنهای  CaSPDS, ،CaODC ،CaADCو CaSAMDCسبب القاء مسير

پلیآمینها

بيوسنتزی و تجمع  PAsشد .نتايج نشان داد که  CaADCنقش مؤثرتری در فعاليت اين مسير

تنش سرما

بيوشيميايی در مقايسه با  CaODCداشت .بيشترين افزايش بيان نسبی ژنهای مطالعه شده در روز

نخود زراعی

ششم تنش سرما مشاهده شد که با کاهش شاخص خسارت سلولی ( )H2O2و بهبود درجه تحمل به
تنش سرما مطابقت داشت .اين نتايج نشان داد که در گره نخود سازوکارهای فيزيولوژيکی-

مولکولی درجه تحمل به تنش سرما را تعيين میکند .بهطورکلی بهکارگيری سويههای ريزوبيوم
کارآمد میتواند در توسعه رويکردهای بهنژادی با هدف بهبود تحمل به تنش سرما در اثر همزيستی
نخود-ريزوبيوم مفيد واقع شود.
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ارزیابی بیان نسبی ژنهای مسیر بیوسنتز پلیآمینها در گره ریشه
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مقدمه

رضا معالیامیری و همکاران

بهدلیل تنوع ژنتیکی وسیع در ژنوتیپهای نخود ،شناسایی

نخود زراعی با نام علمی  Cicer arietinum L.دومین لگوم از نظر

ژنوتیپهای متحمل در این گیاه بر اساس مطالعات امکانپذیر

سطح زیر کشت در جهان میباشد .این گیاه پس از لوبیا و نخود

است (.)Heidarvand et al. 2011

 .)2018بذر این گیاه دارای  10/4-11/5پروتئین 1/0-9 ،فیبر،

پراکنش گیاهان در مناطق مختلف دارد .در حدود  5/1خشکیهای

 13/1-31/1کربوهیدرات و  1/2-0/3درصد چربی میباشد

سطح زمین ساالنه تحت شرایط دمایی پایینتر از  -51˚Cقرار

( .)Derya and Anlarsal 2010مابین کشورهای تولید کننده نخود،

میگیرند که اهمیت مطالعه جامع آثار تنش سرما بر روی گیاهان

ایران حائز پایینترین میزان تولید در واحد سطح ( 211کیلوگرم

را نشان میدهد ( .)Larcher et al. 2001در پایهریزی استراتژی

در هکتار) میباشد ( .)FAO 2019پایین بودن عملکرد نخود در

مناسب برای افزایش تحمل سرما ،درک سازوکارهایی که فرآیند

ایران ،غالباً بهدلیل کشت ارقام کم محصول و حساسیت آن به

سازگاری به سرما و تحمل به یخزدگی /سرما را هدایت میکنند،

تنشهای محیطی مختلف میباشد .علیرغم وسعت کشت باالی

ضروری است .تنش سرما القاکننده فرایندهای اکسیداتیو در

این گیاه ،تولید کل در اکثر کشورهای تولید کننده نخود بسیار کم

سلولهای گیاهی بوده و توسط گونههای فعال اکسیژن ()ROS1

فرنگی مهمترین لگوم فصل سرد است

است و یک شکاف عمیق بین پتانسیل تولید ( 2تن در هکتار) و

آغاز میشود و با تعداد زیادی از اجزای سلول از جمله ماکرو-

تولید واقعی ( 1/9تن در هکتار) وجود دارد .نخود زراعی با

مولکولهای ضروری مانند رنگیزههای فتوسنتزی ،پروتئینها،

سطحی بیش از  14/20میلیون هکتار و تولید ساالنه بیش از 11/2

اسیدهای نوکلئیک ،لیپیدها و به ویژه غشاها به عنوان اولین جایگاه

میلیون تن کشت میشود ( .)Merga and Haji 2019میزان تولید

خسارت برهمکنش دارند ( .)Mittler 2002شاخصهای مختلفی

نخود در ایران که در مقام هفتم دنیا قرار دارد  1/1میلیون تن بوده

جهت اندازهگیری میزان خسارت سلولی تنش سرما وجود دارد که

و سهم آن در بین کشورهای تولید کننده  5/1درصد میباشد

مهمترین آنها پراکسید هیدروژن ( )H2O25است که در

(.)FAO 2019

غلظتهای کم نقش پیامرسانی و القاء پاسخهای دفاعی و در

نخود زراعی گیاهی حساس به تنش سرما میباشد که در ایران و

غلظتهای باال سبب خسارت به بخشهای مختلف سلولی

مناطق مدیترانه بهصورت بهاره کشت میشود .باتوجه به مشکالت

میشود (.)Gupta et al. 2013

کشت بهاره نخود ازجمله خشکی و کمبود رطوبت آخر فصل،

بهموازات متابولیتهای اولیه ،متابولیتهای حدواسط در سازگاری

کشت پاییزه این محصول باتوجه به بارندگی و وجود رطوبت در

کارکردی (عملکردی) در پاسخ به تنشهای محیطی مؤثرند

پاییز و زمستان منطقی بهنظر میرسد .از طرفی در کشت پاییزه و

( .)Moore et al. 2014بهنظر میرسد پلیآمینها ()PAs

زمستانه (که به کشت انتظاری نیز معروف است) ،گیاه به خوبی

متابولیتهای حدواسطی هستند که در پاسخ به تنش محتوی آنها

میتواند با دسترسی به آب بهتر ،دوره رویشی و زایشی طوالنیتر

افزایش مییابد ( PAs .)Alcázar and Tiburcio 2018ترکیباتی

و انتقال بهتر آسیمیالتها از بخشهای رویشی و بهبود میزان

ضروری برای بقا سلول هستند و در محافظت گیاه در برابر تنش

نیتروژن مغذی بازده محصول تا بیش از دو برابر افزایش یابد

نقش کلیدی دارند .مطالعات نشان داده که در پاسخ به دمای

( .)Berger 2007در نتیجه استراتژی تغییر تاریخ کشت میتواند نه

پایین ،ارقام متحمل سرما میزان  PAsباالتری در مقایسه با ارقام

تنها در برابر تنشهای انتهای فصل مفید باشد بلکه با استفاده از

حساس تولید میکنند ) PAs .(Alcázar et al. 2010aدر فرم

فصل رشد طوالنیتر بازده تولید را تا چند برابر افزایش دهد .اما

پلیکاتیون توسط برهمکنش با قطعات با بار منفی  RNA ،DNAو

مشکل عمده در این میان حساسیت ژنوتیپهای نخود زراعی به

1

تنش سرما است ،بهطوریکه تنش سرما رشد ،نمو و عملکرد
نخود را در بسیاری از نواحی ایران کاهش میدهد .با این وجود
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( Karami-Moalem et al.

تنش دمایی از جمله تنشهای محیطی است که نقش مؤثری در

ارزيابی بيان نسبی ژنهای مسير بيوسنتز پلیآمينها...

رضا معالیامیری و همکاران

پروتئین در رشد ،نمو و پاسخ سلولها به تنش مؤثرند (

 PAs .)et al. 2010bبر اساس فراوانی به دو گروه رایج و

استفاده  NH3تغییر مییابد .این فرآیند در طبیعت تنها توسط

Spm

باکتریها انجامپذیر است ( .)Tejera et al. 2004در لگومها و

هستند PAs .غیر رایج شامل هومواسپرمیدین ،آمینوپروپیل

برخی دیگر از گیاهان ،باکتریها در بافتهای کوچکی بر روی

کاداوارین ،ترمو اسپرمین ،نور اسپرمیدین (کالدین) ،نور اسپرمین

ریشه ،بهنام گره 5زندگی میکنند .فرآیند تثبیت و گرهزایی در

(ترمین) ،کالدوپنتامین ،هوموکالدوپنتامین ،کالدوهگزامین و

لگومها حاصل همزیستی 1بین باکتری و گیاه است که به رایزوبیا

هوموکالدوهگزامین هستند (.)Alcázar and Tiburcio 2018

معروف است و باعث تشکیل گره میشود .پس از ورود باکتریها

بنابراین بهنظر میرسد که سازگاری به سرما در گیاهان میتواند یا

به گره ریشه فعالیت آنزیم دی نیتروژناز منجر به تثبیت نیتروژن

با تنظیم میزان  PAsو ژنهای بیوسنتزکننده آنها و یا با تنظیم بیان

توسط باکتری شده و  NH3تولید شده توسط گیاه جذب میشود.

ژنهای پاسخدهنده به تغییر میزان  PAsایجاد شود ( Cuevas et al.

باکتریهای گرهزا عضو جنس ،Bradyrhizobium ،Rhizobium

 .)2008شناسایی نحوه عملکرد شبکههای متابولیکی و تعیین

 Sinorhizobium ،Mesorhizobiumو  Azorhizobiumهستند که

الگوی بیان ژنهای مؤثر در این مسیرها در پاسخ به تنش سبب

میتوانند در اثر برهمکنش با ریشه لگومها ،گرهها را تشکیل دهند

درک بهتر عملکرد سلول در سازگار شدن گیاهان به تنش شده و

که جایگاه تثبیت زیستی نیتروژن اتمسفری است (

راهکاری مؤثرتر در بهنژادی گیاهان جهت بهبود تحمل تنش

 .)1994تنوع در عملکرد سیستمهای همزیست به واسطه نوع

میباشد (.)Kazemi-Shahandashti et al. 2014

سویه ریزوبیوم استفاده شده و همچنین رقم لگوم در چندین

مابین  ،PAsپوتریسین ( ،)Putاسپرمیدین ( ،)Spdاسپرمین ()Spm

مطالعه تایید شده است ( ،)Tejera et al. 2004بهاین ترتیب با

و ترمو اسپرمین ( )T-Spmکه در یک مسیر بیوسنتزی پشت سر

انتخاب ارقام مناسب لگوم تحت شرایط سرما و سویههای

هم سنتز میشوند ،در گیاهان به فراوانی وجود دارند .میزان

مطلوب ریزوبیوم میتوان از طریق افزایش تثبیت نیتروژن ،تولید

فعالیت آنزیمهای کلیدی در تنظیم مسیرهای متابولیکی  PAsموثر

محصول را بــهمیزان قابل مالحظهای افزایش داد .با این وجود

است ( Put .)Gupta 2012از منشا آرژنین ( )Argو یا ارنیتین

هنوز تحقیقی در مورد تاثیر سویه ریزوبیوم در همزیستی با نخود

( )Ornبهترتیب توسط آنزیم آرژنیندکربوکسیالز ( )ADCو آنزیم

برای افزایش تحمل به تنش سرما انجام نشده است .تامین عناصر

ارنیتیندکربوکسیالز ( )ODCسنتز میشود Put .سپس به کمک

غذایی بهویژه نیتروژن از عوامل دخیل در ساخت متابولیتهای

آنزیمهای اسپرمیدین سینتاز ( )SPDSو اسپرمینسینتاز ()SPMS

دخیل در رشد و پاسخ به تنشهای محیطی از جمله سرما

بهترتیب به تریآمین  Spdو تترا آمین  Spmتبدیل میشود.

محسوب میشود .مسیر بیوسنتز ( PAsبهعنوان ترکیبات غنی از

 Spd ،SPDSرا از  Putو یا اسآدنوزیل متیونین دکربوکسیله شده

نیتروژن) یکی از راهبردهای دفاعی سلول در جهت بهبود

dcSAM

پاسخهای دفاعی معرفی شده است .فعالیت مطلوب باکتریهای

میسازد .تشکیل  dcSAMاز  SAMکه توسط اسآدنوزیل متیونین

همزیست با نخود و متعاقب آن تثبیت نیتروژن یکی از عوامل مهم

دکربوکسیالز ( )SAMDCانجام میشود ،مرحله محدود کننده

در دستیابی به این هدف اصالحی است .لذا در این تحقیق

سرعت در مسیر سنتز  PAsاست .از آنجا که مسیر بیوسنتز  Spdو

پاسخهای بیوشیمیایی و مولکولی گرههای ریشه در ژنوتیپهای

 Spmبا مسیر تولید گاز اتیلن رقابت میکند ،کنترل دقیق تنظیم

حساس ( )ILC533و متحمل ( )Sel96th11439گیاه نخود زراعی

 PAsنقش مؤثری در تثبیت متابولیسم سلولی و افزایش ظرفیت

( )C. arietinum L.کشت شده در خاکهای غنیشده با باکتری

دفاعی سلول در برابر تنشهای زیستی و غیرزیستی دارد

 )Mesorhizobium ciceriمطالعه شد .شناسایی نحوه تنظیم القایی

غیررایج طبقهبندی میشوند PAs .رایج شامل  Spd ،Putو

( )dcSAMمیسازد .همچنین  Spm ،SPMSرا از  Spdو

(.)Moschou et al. 2012
Uncommon PAs

Relic et al.

Nod
Symbiosis

1
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Alcázar

تثبیت زیستی نیتروژن ،فرآیندی است که در آن  N2به فرم قابل
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رضا معالیامیری و همکاران

مسیرهای متابولیسمی بیوسنتز  PAsدر گره ریشه بهعنوان نشانگر

جهت اندازه گیری محتوی  1/2 ،H2O2گرم از بافت گره در ازت

آگاهیبخش در شناسایی مکانیسمهای دخیل در رشد و نمو گیاه

مایع به کمک هاون چینی کوبیده و سپس درون پنج میلیلیتر از

تحت تنش سرمای نخود معرفی شده بهطوریکه منجر به استعمال

تری کلرواستیک اسید  1/1درصد ( )TCAمخلوط شدند .پس از

باکتریهای همزیست ریشه در محیط رشد گیاه خواهد شد.

آن مخلوط هموژن شده با سرعت  15111 × gو بهمدت  12دقیقه
سانتریفیوژ و  1/32میلیلیتر از مایع رویی به  1/32میلیلیتر از بافر

مواد و روشها
در این پژوهش از دو ژنوتیپ نخود

زراعیSel96th11439

(متحمل به سرما) و ( ILC533حساس به سرما) که در مطالعات
پیشین ،پاسخهای فیزیولوژیک ،بیوشیمیایی و مولکولی آنها به
سرما مطالعه شده ،استفاده شد ( .)Heidarvand et al. 2011بذور
با هیپوکلریت سدیم ده درصد به مدت ده دقیقه ضدعفونی و پس
از شستشو با آب مقطر بر روی کاغذ صافی در پتریدیش با
رطوبت الزم قرار گرفت .پتریدیشها در شرایط بدون نور و
دمای  51 ˚Cبه مدت  35ساعت قرار گرفتند و پس از جوانهزنی،
گیاهچهها در گلدانهای پر شده با ورمیکولیت:پرلیت ()1:1
کشت وگلدانها ،روزانه با محلول غذایی فاقد نیتروژن آبیاری
شدند .باکتری گرم منفی  Mesorhizobium ciceriاز گره ریشه
نخود موجود در مزارع نخود جداسازی شده که بــهمنظور تکثیر
و نگهداری سویه از سوسپانسیون حاوی محیط کشت ( TYحاوی
 2گرم تریپتون 1 ،گرم عصاره مخمر 1/1 ،گرم نمک کلسیم کلرید
 CaCl2.6H2Oدر یک لیتر آب مقطر) استفاده شد

(Beringer

) .1974بذور پیش از کشت با یک میلیلیتر سوسپانسیون (غلظت
 109 cell/mlاز باکتری) تیمار شد و همچنین در هفته اول پس از
انتقال به گلدان سه مرتبه و هر بار به میزان یک میلیلیتر
سوسپانسیون به محیط کشت هر گیاهچه اضافه شد .گلدانها در
اتاقک رشد آزمایشگاه گروه زراعت و اصالح نباتات دانشگاه
تهران قرار داده شدند .جهت بررسی پاسخگرهها به تنش سرما ،در
روز بیست و یکم گیاهچهها به اتاقک رشد (آروین تجهیز،
اصفهان ،ایران) با دمای چهار درجه سانتیگراد منتقل و
نمونهگیری در روز اول ( 54ساعت) پس از شروع تنش سرما
(جهت بررسی پاسخهای زودهنگام گره ریشه) و روز سوم و
ششم پس از شروع تنش (جهت بررسی پاسخهای دیرهنگام گره
ریشه) انجام گرفت.
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نانومتر قرائت و محتوای  H2O2با استفاده از منحنی استاندارد رسم
شده اندازهگیری شد .بهمنظور یافتن فرمول رگرسیونی رابطه میزان
غلظت  H2O2و طول موج جذبی ،غلظتهای متفاوت از  H2O2به
درون فالکونهای متعدد داده و جذب نوری قرائت شد .پس از آن
توسط دستگاه فرمول رگرسیون محاسبه و با کمک آن غلظت
 H2O2استخراج شده از نمونه محاسبه شد (

Loreto and

.)Velikova 2001
استخراج  RNAکل سلولی از بافت گره توسط روش بایازول

1

(فرژن پویش ،تهران ،ایران) از  31میلیگرم نمونه خرده شده
بهکمک ازت مایع در هاون چینی استریل انجام و کیفیت

RNA

استخراج شده توسط الکتروفورز روی ژل یک درصد تعیین شد.
تشکیل دو باند  RNAریبوزومی  18Sو  28Sبر روی ژل کیفیت
باالی  RNAتخلیص شده را تایید کرد .برای بررسی کمی میزان
غلظت  RNAاز دستگاه نانودراپ در طول موج  501 nmاستفاده
میشود .در مرحله بعد  RNAاستخراج شده با آنزیم

DNaseІ

براساس روش پیشنهادی شرکت فرمنتاز تیمار شد 5 .میکروگرم
 1 ،RNAمیکرولیتر بافر 1 ،واحد ( )uآنزیم  DNaseІو  11واحد
) (uآنزیم  ،RNase inhibitorمخلوط و با افزودن آب

DEPC

حجم محلول به  11میکرولیتر رسانده و بهمدت  11دقیقه دردمای
 13 ˚Cقرار گرفتند .سپس یک میکرولیتر  EDTAبه تیوبها
اضافه و بهمدت  11دقیقه در دمای  02 ˚Cقرارداده و تیوبها در
دمای  -31 ˚Cنگهداری شدند .پنج میکرولیتر  RNAتیمار شده با
 DNaseبا کمک آغازگر الیگودیتی 1( 5پیکومول) (13-51
نوکلئوتید) مخلوط و حجم محلول با استفاده از آب  DEPCبه 11
میکرولیتر رسانده شد .این مخلوط بهمدت  2دقیقه در دمای 31˚C
Biozol
Oligo dt

1
2
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فسفات پتاسیم  11میلیموالر و  1/2میلیلیتر از یدید پتاسیم یک
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میکرولیتر بافر واکنش و دو میکرولیتر دیاکسی نوکلئوتری

زنجیرهای پلیمراز بهصورت دو دقیقه در دمای  94 ˚Cو  12تکرار

RNase

با چرخههای  11ثانیه در دمای  11 ،92 ˚Cثانیه در دمای 01 ˚C

 inhibitorبه هر تیوب اضافه و حجم محلول با آب  DEPCبه 19

(دمای  Tmآغازگر) و  11ثانیه در دمای  35 ˚Cانجام شد .بیان

میکرولیتر رسانده و بهمدت پنج دقیقه در دمای  13 ˚Cقرار داده

نسبی ژنها با روش 5–ΔΔCTمحاسبه شد .پاسخهای مولکولی

شد .بعد از آن  511واحد ( )uآنزیم  Revert Aid M-Mulvبه این

گرههای گیاهچههای نخود تحت تیمارهای تنش سرما (یک ،سه و

محلول افزوده و پس از مخلوط کردن بهمدت یک ساعت در

شش روز پس از تنش سرما) با گرههای گیاهان تحت شرایط

دمای  45 ˚Cقرار داده شد .سپس برای غیرفعال کردن واکنش،

شاهد (دمای  )51 ˚Cمقایسه شد .جهت تجزیه دادهها از نرمافزار

تیوبها به مدت  11دقیقه در دمای  31 ˚Cقرار گرفتند .بهمنظور

 RESTاستفاده شد ( .)Pfaffl et al. 2001تجزیه واریانس و

تایید سنتز  cDNAاز روش تکثیر ژن خانهدار ( )Actin1بر روی

مقایسه میانگینها با استفاده از نرمافزار  SAS 9.4انجام شد.

فسفات 1با غلظت  11میکرومول و  51واحد آنزیم

cDNAساخته شده (پس از رقیقسازی و رساندن غلظت

cDNA

سنتز شده به  511نانوگرم بر میکرولیتر) توسط  PCRو

مقایسه میانگین صفات با استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال
یک درصد انجام شد.

الکتروفورز آن برروی ژل یک درصد آگارز استفاده شد .طراحی
آغازگر مسیر بیوسنتز  )SAMDC ،SPDS ،ODC ،ADC( PAsو

نتایج و بحث

همچنین ژن خانهدار  Actin1که توالی آنها از پایگاه اطالعاتی

نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که تفاوت معنیداری

Primer3

بین اثرات متقابل تیمارهای آزمایشی از نظر میزان  H2O2وجود

 NCBIبهدست آمده (جدول  )1با استفاده از نرمافزار

انجام شد 51 .میکرولیتر مخلوط واکنش شامل  11میکرولیتر کیت

داشت (( )P<1/11جدول  ،)5که بیانگر تمایز در تجمع

حاوی رنگ فلورسنت  ،Evagreenسه میکرولیتر آب مقطر

تحت تنش سرما در گره ریشه نخود میباشد .نتایج مقایسه

استریل ،یک میکرولیتر از هر یک از آغازگرهای اختصاصی پیشرو

میانگین  H2O2در گرهها نشان داد که تحت تنش سرما میزان

cDNA

 H2O2در ژنوتیپ حساس در مقایسه با ژنوتیپ متحمل تا 5/9

و پسرو با غلظت  11میکرومول و پنج میکرولیتر نمونه

ساخته شده مورد بررسی قرار گرفت .برای هر واکنش دو تکرار

ROS

برابر بیشتر بود.

بیولوژیک و سه تکرار تکنیکی استفاده شد .پس از آماده کردن
Relative expression software tool
Deoxynucleothriphosphate

1

جدول  -1ویژگی آغازگر ژنهای مسیر بیوشیمیایی PAsنخود در کمیتسنجی سطوح  RNAتحت تنش سرما.
Amplicon
)length (bp

)Tm (˚C

115

58

130

58

93

58

)ʹSequence (5ʹ-3
F:GTAGGGCCATTGTGTCTCAT
R:GAGAGCCCTTCTCCCAAATAC
F:CACTCATTGGTACACTAGCTTCA
R:GACTCGGATTTACACGGGTTAG
F: GATGAGTGTGCCTACCAAGAG
R: CCCATCTCCTCCACCAATAAC

Primer
)length (bp
20
21
23
22
21
21

Gene

Accession N.

CaADC

XM_004507452

CaODC

XM_004500845

CaSPDS

XM_004489799

116

58

F:CGACGATGTTGACTCCTATGTT
R:TCAGTATGGGTGGGATTGAAAG

22
22

CaSAMDC

EU924157

189

57

F:CTACGAATTGCCTGATGGAC
R:CCTCCTGAAAGGACGATGTT

20
20

CaActin1

EU529707
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نداشت و پس از آن کاهش معنیداری در روز سوم و ششم تنش

تنش سرما در مقایسه با شاهد در گـره هـردو ژنوتیـپ متحمـل و

یافته ،بهطوریکه حداقل میزان آن در روز ششم تنش مشاهده و

حساس بهطور پیوسته افزایش یافت ،بهطوریکه میزان بیان نسـبی

تجمع آن در مقایسه با شرایط شاهد کمتر شد در حالیکه تجمع

این ژن در گره ژنوتیـپ متحمـل و حسـاس در روز ششـم تـنش

آن در گره ژنوتیپ حساس در مقایسه با شرایط شاهد افزایش

سرما بهترتیب بیش از  12و شش برابر در مقایسه با شاهد افزایش

یافت و بیشترین مقدار آن در روز ششم تنش مشاهده شد (تا

یافت (شکل  .)5بیـان ایـن ژن در گـره ژنوتیـپ متحمـل ،در روز

ROS

ششم تنش سرما در مقایسـه بـا ژنوتیـپ حسـاس تـا بـیش از 21

در گره دو ژنوتیپ حساس و متحمل تحت تنش سرما مشاهده

درصد بیشتر بود .بنابراین روند افزایشی در گره ژنوتیـپ حسـاس

شد ،بهطوریکه مقایسه شاخص خسارت تاییدکننده درجه

کندتر از گره ژنوتیپ متحمل بود که حـاکی از پاسـخ بـا تـاخیر و

متفاوت تحمل سرما در گره این ژنوتیپها بود .عدم تغییر

البته ظرفیت محدود ژنتیکی گره ژنوتیپ حساس در جهت ایجـاد

معنیدار در روز اول تنش سرما در گره ژنوتیپ متحمل ،بیانگر

تحمل به سرما بود .نتایج بیان نسبی ژن  CaADCبا نتایج مطالعات

نقش پیامرسانی  H2O2در القا پاسخهای دفاعی سلولهای گیاهان

قبلی بیان این ژن که تحت تنش شـوری بررسـی شـده ،مطابقـت

میباشد (.)Moschou et al. 2008; López-Gómez et al. 2017

داشت و بیانگر نقش احتمـالی ایـن ژن در بیوسـنتز  Putو تنظـیم

( )%21شکل  .)1در این مطالعه الگوی متمایزی در تجمع

مسیر متابولیتی  PAsدر سطح رونویسی بود (

Bouchereau et al.

جدول -5تجزیه واریانس شاخص خسارت ( )H2O2در گره دو ژنوتیپ

 .)1999نتایج بررسـی مقایسـه میـانگین بیـان نسـبی ژن

حساس و متحمل نخود تحت تنش سرما

نشان داد که بیان ایـن ژن تحـت تـنش سـرما در هـر دو ژنوتیـپ

منابع تغییر

درجه

میانگین مربعات

آزادی

H2O2

ژنوتیپ

1

**

دما

1

**

ژنوتیپ × دما

1

خطا

10

بهطور پیوسته تا روز سوم تنش سرما بـهترتیـب 33 ،و  50درصـد
کاهش یافت (شکل  ،)1در حالیکه در روز ششم تـنش سـرما در

5/3415
1/1193

گره هر دو ژنوتیپ متحمل و حساس افزایش معنیداری (بهترتیب

**

1/2323

شش و سه برابر) در مقایسه با شاهد یافت.

1

ضریب تغییرات ()%

CaODC

1/4

** بیانگر معنیداری در سطح یک درصد است.

A
B

B
D

F

E

2.50
D

C

2.00
1.50
1.00
0.50

)H2O2 content (μmol g-1 FW

3.00

0.00

شکل  -1الگوی تغییر میزان پراکسیدهیدروژن ( )H2O2گره ریشه در ژنوتیپهای متحمل( Sel96th11439ستون سیاه) و حساس( ILC533ستون سفید) نخود تحت
شرایط شاهد ،روز اول ،سوم و ششم تنش سرما .4˚C
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در گره ژنوتیپ متحمل محتوی  H2O2در روز اول تغییر چندانی
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B

شکل  -5الگوی تغییر بیان نسبی ژن  CaADCگره ریشه در ژنوتیپهای متحمل( Sel96th11439ستون سیاه) و حساس( ILC533ستون سفید) نخود تحت شرایط
شاهد ،روز اول ،سوم و ششم تنش سرما .4˚C

8

B

4
C

C

2
0

E

D

E

-2

Relative expression of caODC gene

A
6

-4
F
-6

شکل  -1الگوی تغییر بیان نسبی ژن  CaODCگره ریشه در ژنوتیپهای متحمل( Sel96th11439ستون سیاه) و حساس( ILC533ستون سفید) نخود تحت شرایط
شاهد ،روز اول ،سوم و ششم تنش سرما .4˚C

تحت تنش سرما ،افزایش بیان ژن  CaADCدر مقایسه با کاهش

مختلف هر دو ژن  ADCو  ODCو نقش تکمیلی آنها

بیان ژن  CaODCتا روز سوم نشان داد که  CaADCمسئول پاسخ

(

به تنش سرما بوده ،در حالیکه  ،CaODCاحتماال در پاسخ به

 )Moriguchi 2007اشاره دارد ،تایید میشود .بنابراین تحت تنش

تنش سرما تحت تیمارهای آزمایش تا روز سوم نقشی نداشته

سرما بیوسنتز  Putوابسته به هر دو مسیر  CaADCو  CaODCدر

باشد ( .)Bouchereau et al. 1999; Do et al. 2013بیان نسبی ژن

گرهها میباشد ولی احتماال مسیر غالب  CaADCدر مقایسه با

 CaODCدر روز ششم تنش سرما در ژنوتیپ متحمل حداکثر دو

 CaODCمیباشد که با نتایج مطالعهای در گره ریشه

برابر بیشتر از ژنوتیپ حساس بود .چنین نتایجی نشان داد که

 svulgarisدر اثر همزیستی با  Rhizobium tropiciتحت تنش

افزایش بیان  CaADCاز طریق تجمع محتوی  Putسبب تحمل

شوری مطابقت دارد (.)López-Gómezet al. 2014b

سرما در ژنوتیپ متحمل در مقایسه با ژنوتیپ حساس شده است.

بر اساس نتایج مقایسه میانگینها ،میـزان بیـان نسـبی تـوالی رمـز

این نتایج توسط گزارشهای پیشین که به تشدید بیان ایزوفرمهای

کننده ژن  CaSPDSدر ژنوتیپ متحمل تحت تنش در مقایسـه بـا

Alcázaret al. 2006; Hummel et al. 2004; Liu and
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C

E

D

F

H

G

Relative expression of CaADC gene

A

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
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یافت ،درحالیکه در ژنوتیپ حساس بیـان نسـبی ایـن ژن تـا روز

رونویسی آن انجام شده است ،فرایندی کـه درجـه تمـایز آن را از

سوم تنش سرما بهطور پیوسته کاهش و در روز ششم تـا بـیش از

ژنوتیپ حساس نشان داد (.)Poormazaheri et al. 2020

 1/2برابر افزایش یافت .میزان بیـان ایـن ژن در ژنوتیـپ متحمـل

میزان بیان نسبی توالی رمزکننده ژن  CaSAMDCدر ژنوتیپ

بهطور معنیداری بیشتر از ژنوتیپ حساس بود (حداکثر تا بیش از

متحمل تحت تنش سرما در روز اول تنش سرما در مقایسه با

 1/2برابر در روز ششم پس از تنش سرما) (شـکل  .)4بـر اسـاس

شاهد بهطور معنیداری کاهش یافته و مجددا در روز سوم و

گزارشات گیاهان تراریخت شده با ایزوفرمهای ژن  SPDSتحمـل

ششم تنش سرما بهطور معنیداری افزایش یافت (بهتقریب

Wen et

حداکثر تا بیش از  14برابر) ،بهطوریکه در روز ششم تنش سرما

بهبود یافتهای به تنشهای زیستی و غیرزیستی داشتهاند (

 .)al. 2008; Rodríguez-Kessler et al. 2008یافتههـا نشـان داده

در ژنوتیپ متحمل حداکثر میزان بیان نسبی این ژن مشاهده شد.

که افزایش محتوی  Spdتحت تنش سـرما مخصوصـاً در ژنوتیـپ
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شاهد بهطور پیوسته افزایش (تقریبا حداکثر تـا بـیش از دو برابـر)

متحمل در امتداد بـا برنامـهریـزی مجـدد ژنـوم و افـزایش سـطح

ارزيابی بيان نسبی ژنهای مسير بيوسنتز پلیآمينها...

رضا معالیامیری و همکاران

سوم تنش سرما در مقایسه با شاهد بهطور معنیداری کاهش یافته

جهــت باال بردن تولید محصوالت در همزیســتی نخود-

و مجدداً در روز ششم تنش سرما بهطور معنیداری افزایش یافت

ریزوبیوم مورد بررسی قرار گرفته و اهمیت سویه ریزوبیوم در

(بهتقریب حداکثر تا بیش از چهار برابر) .با این وجود میزان بیان

بهبود پتانسیل محصوالت از طریق فرآیند تثبیت نیتروژن پیشنهاد

این ژن در روز ششم تنش در ژنوتیپ متحمل در مقایسه با

شده است ( .)Vadez et al. 2000نقش سویه ریزوبیوم و نوع گیاه

ژنوتیپ حساس بهطور معنیداری بیشتر بود (بهتقریب حداکثر تا

میزبان در بهبود عملکرد همزیســتی در مورد سایر لگومها نظیر

بیش از شش برابر) (شکل .)2

نخود فرنگی ( )Fesenko et al. 1994; Oliveira et al. 2017نیز

کمتر بودن میزان بیان نسبی این ژن در روز ششم تنش سرما در

گزارش شده است .بنابراین از طریق بهبود تثبیت نیتروژن و

ژنوتیپ حساس در مقایسه با ژنوتیپ متحمل بیانگر ظرفیت

احتمال بهبود ســطح تحمل به شرایط تنش به افزایش بهرهوری

ژنتیکی محدود ژنوتیپ حساس بوده که منجر به پاسخ ضعیف و

در بخش کشــاورزی میتوان اقدام کرد (.)Aydi et al. 2004

با تاخیر این ژن تحت تنش سرما شده است .تطابق تغییر بیان

ارتباط بین سطح تجمع  PAsو همزیستی در این است که

نسبی این ژن با تغییر محتوی  Spdو  Spmنقش احتمالی محصول

باکتریهای همزیست (ریزوبیا) ،بهمیزان پنج تا ده برابر بیشتر از

CaSPMS

سایر اندامهای گیاه  PAsرا در گره ریشه حبوبات ذخیره میکنند.

López-Gómez et al.

میزان  PAsبه فعالیت نیتروژناز ریزوبیا بستگی دارد و بسیاری از

این ژن در مشارکت با محصوالت ژنهای  CaSPDSو
را در سنتز این متابولیتها اثبات میکند (
.)2016; Poormazaheri et al. 2020

مطالعات تجمع پلیآمینهایی مانند هموسپرمیدین در گره ریشه

بنابراین افزایش بیان ژنهای مسیر بیوسنتز  PAsبا القاء تجمع

 )López-Gómez et al. 2014a( Medicago sativaو

 PAsسبب تحمل بهتر سرما در ژنوتیپ متحمل در مقایسه با

 )López-Gómez et al. 2014b( vulgarisیا تجمع  -4آمینوبوتیل

ژنوتیپ حساس نخود شده است .گزارشهای پیشین نیز وجود

کاداورین در گره ریشه ( Vigna angularis

ارتباط مابین افزایش بیان ژنهای مسیر بیوسنتز  PAsدر بهبود

 )1995و  )López-Gómez et al. 2014b( P. vulgarisرا در

تحمل به تنش شوری در آزمایشات همزیستی با  P. vulgarisرا

افزایش تحمل به تنش توسط توانایی ریزوبیا در تثبیت نیتروژن

( Hernandez-Lucero et al. 2008; López-Gómez

گزارش کردهاند و باالتر بودن میزان  PAsدر گره ریشه ژنوتیپ

SAMDC

متحمل احتماال بهدلیل افزایش فعالیت آنزیم نیتروژناز ،منجر به

تحت تنش افزایش یافته اما بهدلیل سایر تنظیمات در سطح

افزایش تحمل تنش سرما ژنوتیپ متحمل در برابر ژنوتیپ

فعالیت آنزیمی تجمع  Spdو  Spmافزایش نیافته است

حساس شده است .نتایج این پژوهش از مشارکت و القا متمایز

( .)Tiburicio et al. 2014در گیاهان اغلب القا بیان ایزوفرمهای

بیان ژنهای مسیر بیوسنتز ،CaSPDS ،CaODC ،CaADC( PAs

مختلف ژن  SAMDCبه موازات افزایش بیان ایزوفرمهای ژنهای

 )CaSAMDCدر بهبود تحمل نخود تحت تنش سرما حمایت

 ADCو  SPMSتحت تنشهای غیرزیستی گزارش شده است

میکند ،نتایجی که توسط شاخصهای خسارت (نتایج  )H2O2نیز

( .)Liu et al. 2009; Wang et al. 2011aدر گیاهان تراریخت نیز،

به اثبات رسیده است .این یافته که در گرههای گیاهچه نخود مسیر

تشدید بیان ژنهای مسیر بیوسنتز  PAsاز طریق تجمع این گروه

متابولیک  PAsبهعنوان اسموپروتکتنت سلولی فعالیت شدیدتری

( Gill and Tuteja

دارند ،سبب کاهش میزان آسیبهای سلولی (نتایج  )H2O2و در

تایید کردهاند

 .)et al. 2016با این وجود در برخی مطالعات ،بیان ژن

متابولیتی سبب افزایش تحمل تنش شده است

Phaseolus

Fujihara et al.

.)2010; Wang et al. 2011b

نتیجه تحمل بیشتر به تنش سرما میشود .تامین عناصر غذایی

با انتخاب ارقام مناسب لگوم تحت شرایط سرما و سویههای

بهویژه نیتروژن از عوامل دخیل در ساخت متابولیتهای دخیل در

مطلوب ریزوبیوم میتوان از طریق افزایش تثبیت نیتروژن ،تولید
محصول را بــهمیزان قابل مالحظهای افزایش داد .اخیراً در

)4-aminobutylcadaverine (4-ABcad
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رضا معالیامیری و همکاران

احتماال کاربرد جدیدی را در استعمال باکتریهای همزیست ریشه

رشد و پاسخ به تنشهای محیطی از جمله سرما محسوب

نخود جهت بهبود تحمل سرما در برنامههای کشاورزی پایدار

 (بهعنوان ترکیباتPAs  در این پژوهش مسیر بیوسنتز.میشود

 بهنظر میرسد مطالعه این فرایندها که غالباً با.پیشنهاد میکند

غنی از نیتروژن) یکی از راهبردهای دفاعی سلول در جهت بهبود

 به درک بهتر نحوه بهبود،القای سامانههای دفاعی همراه است

 فعالیت مطلوب باکتریهای.پاسخهای دفاعی معرفی شد

 با توجه به.تحمل به تنش سرما در نخود زراعی منجر خواهد شد

همزیست با نخود و متعاقب آن تثبیت نیتروژن احتماال از عوامل

 آثار استعمال باکتریهای همزیست،چالشهای زیستمحیطی

مهم در دستیابی به این هدف اصالحی میباشد که نیاز به

.ریشه بر عملکرد و کیفیت نخود باید بهطور جامع مطالعه شود

PAs

 این نتایج به نقش بیوسنتزی.تحقیقات گستردهای دارد

بهعنوان نشانگرهایی آگاهیبخش در شناسایی باکتریهای
 این یافتهها.همزیست مطلوب تحت تنش سرما اشاره میکند
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