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چکیده

(تاریخ دریافت - 99/33/12 :تاریخ پذیرش)99/30/32 :

لوبيا ،يکی از حبوبات غنی از پروتئين است که در اثر بيماری با قارچ خاکزاد Sclerotium

 ،rolfsiiدچار پوسيدگی طوقه و کاهش شديد عملکرد میشود .زراعت لوبيا در گيالن ،عمدتاً به
کشت بهاره و تابستانه نوعی لوبيای محلی پاکوتاه با رگههای قرمز و سرمهای بر روی دانه،

اختصاص دارد 31 .الين انتخابی لوبيا محلی گيالن ،با بيماریزاترين جدايه  S. rolfsiiتحت آلوده-

واژههای کلیدی


سازی مصنوعی در گلخانه قرار گرفتند .شاخص شدت بيماری ( )DSIو صفات مورفولوژيک مرتبط

لوبیای گیالن

با واکنش به قارچ اندازهگيری شدند .از  8نشانگر اختصاصی  SCARپيوسته با مقاومت به بيماری

اسکلروتیوم رولفسی
کیتیناز

قارچی لوبيا نيز برای ارزيابی تکميلی استفاده شد .تغييرات بيان سه ژن دفاعی کيتيناز (،)Chiti
چالکون ايزومراز ( )ChIو فنيلآالنين آمونيا لياز ( )PALبا کمک  RT-PCRدر الينهای منتخب از
هر يک از گروههای مقاوم ،متحمل و حسّاس ،با فواصل  4 ،2و  6روز پس از آلودهسازی مصنوعی

چالکون ایزومراز

با قارچ  S. rolfsiiمورد ارزيابی قرار گرفت .بررسیهای آماری و غربالگری ژنوتيپها با استفاده از

فنیلآالنین آمونیا لیاز

دادههای گلخانه و نشانگرهای  ،SCARمنجر به تفکيک ژنوتيپها و شناسايی  9مقاوم 29 ،متحمل و
نيمه حساس و  8ژنوتيپ کامالً حساس شد .نتايج نشان داد ،ژن  Chitiبا افزايش تدريجی بيان در
طی زمان در الين های مقاوم و متحمل ،روند مشابهی داشت ،هرچند که ميزان بيان در مقاومها
بيش از متحملها بود .اگرچه بيان ژنهای  ChIو  PALنيز در ژنوتيپهای مقاوم روند افزايشی
داشت ،ولی تغييرات بيان با گذشت زمان مانند روند ژن  Chitiنبود .لذا ژن  Chitiمیتواند عامل
اصلی مقاومت به قارچ  S. rolfsiiدر لوبيا محلی گيالن باشد.
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لوبیا ( )Phaseolus vulgaris L.منبع اصلی پروتئین ،کربوهیدرات

انتخاب ژنوتیپهای مقاوم هستند که سبب کاهش زمان ارزیابی و

و آهن است و بههمین دلیل یکی از مهمترین حبوبات برای

افزایش دقت انتخاب میشوند .در لوبیا ،چندین  SCARsمرتبط

مصرف انسان در سراسر جهان است .همچنین لوبیا بهعنوان یک

با ژنهای مقاومت در برابر بیماری

آنتراکنوز ( Vallejo and Kelly

تثبیتکننده نیتروژن به کمک باکتریهای سازگار با نیتروژن ،نقش

 ،)2008بیماری ویروسی موزاییک (،)Naderpour et al. 2010

مهمی در کشاورزی پایدار دارد ( Gepts et al. 2008, Schmutz et

بیماری قارچی کپک سفید ( )Soule et al. 2011و زنگ لوبیا

 .)al. 2014بخش اعظم سطح زیر کشت لوبیا در استان گیالن،

( )Melmaiee et al. 2013با موفقیت شناسایی و معرفی شدهاند.

عمدتاً به کشت بهاره (حدود  11هزار هکتار) و تابستانه (حدود 7

از سوی دیگر ،بسیاری از مطالعات مربوط به مکانیسمهای دفاعی

هزار هکتار) نوعی لوبیای محلی ،معروف به "لوبیا پاکوتاه" با نام

و تنشها ،بر سنجش میزان بیان ژنها استوار است .مطالعات

محلی "پاچ باقال" اختصاص دارد که اهمیت اقتصادی کشت آن

مربوط به ترانسکریپتوم به ارائه درك بهتری از پاسخ به تنش در

به هزینههای اندك تولید ،میزان تولید و عملکرد قابل قبول و

گیاهان کمک نموده است Collinge )1987( .و  Slusarenkoاعالم

قیمت مناسب فروش است ( .)Ghanbari et al. 2011دو

نمودند که فعالیت هماهنگ آنزیمهای فنیلآالنین آمونیا لیاز

ژرمپالسم محلی ( )landraceغالب از این لوبیا با رگههای قرمز و

( )PALو چالکون سینتاز ( )ChSدر لوبیا ،سبب القای مقاومت در

سرمهای (مشکی) وجود دارد که اکوتیپهای زراعی آنها از غرب

برابر حمله قارچهای گیاهی میشود PAL .یک آنزیم کلیدی در

تا شرق گیالن پراکندهاند.

واکنش گیاهان به زخمیشدن است که سنتز آن توسط محركهای

تعدد عوامل بیماریزای لوبیا ،یکی از علل اصلی کاهش عملکرد

هماهنگ با  ChSالقا میشود ،در حالی که فعالیت آنزیم چالکون

( Pastor-Corrales and

ایزومراز ( ،)ChIبه شرط فعالیت حداکثری  PALو  ،ChSممکن

Sclerotium Sac.

است به اوج خود برسد .البته بسته به تفاوت ارقام لوبیا ،ممکن

 rolfsiiبا پراکنش گسترده در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری

است تفاوتهایی نیز در فعالیت آنزیمهای مذکور وجود داشته

جهان ،عامل بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه در دامنه وسیعی از

باشد .بهنظر میرسد که  ChIتوسط یک ژن ساختاری رمزگذاری

محصوالت کشاورزی میشود ( .)Eslami et al. 2013پوسیدگی

میشود ،در حالیکه ( PALحداقل  3ژن) و ( ChSحداقل  0ژن)،

طوقه ( )Collar Rotیا سوختگی جنوبی ( )Southern Blightیک

اعضای خانوادههای چند ژنی هستند و بهنظر میرسد مقاومت

بیماری جدّی در لوبیا است که دما و رطوبت باال در مناطق آلوده

القایی ناشی از عملکرد این آنزیمها در برابر حمله قارچهای

به نفع توسعه بیماری است .در این وضعیت ،خسارت یک مزرعه

گیاهی متفاوت است .مطالعات ( Dixon et al.)2002نشان داده

لوبیا بهطور متوسط  33درصد یا حتی بیشتر خواهد بود و حتی در

است که فرآوردههای مسیر فنیل پروپانوئید ممکن است بهعنوان

دورههای بارانی که اقدامات پیشگیرانه انجام نمیشود ،مزارع لوبیا

مولکولهای سیگنالینگ ،نقش مهمی را در رشد و سیستمهای

(Kator et al. ،Oliveira et al. 2005

دفاعی گیاهان ایفا کنند .همچنین این نقشها میتوانند همپوشانی

 .)2015استفاده از ارقام مقاوم ،مؤثرترین روش برای کنترل و

داشته باشند ،به گونهای که ممکن است بر فرآیندهای اصالح

محدود کردن تلفات بیماری پوسیدگی طوقه و کاهش خطرات

ژنتیکی برای بهبود مقاومت در برابر بیماری گیاهی تأثیر بگذارند.

ناشی از همهگیری است ( .)Castaño et al. 2005متاسفانه،

بسیاری از فنیل پروپانوئیدها طیف گستردهای از فعالیت ضد

در بسیاری از مناطق کشت حبوبات است

 .)Schwartz 1994قارچ بیماریزای خاكزی

تا  133درصد زیان میبینند

واریتههای تجاری لوبیا که در بسیاری از مناطق تولید کشت می-

میکروبی دارند و بنابراین اعتقاد بر این است که به گیاه در مبارزه

شوند ،سطح باالیی از تحمل در برابر عوامل غالب بیماریزا ریشه

با بیماری میکروبی کمک میکنند .چالکون ایزومراز و فنیلآالنین

نشان ندادهاند ( .)Abawi et al. 2011با توجه به محدودیتهای

آمونیا لیاز ،دو آنزیم مؤثر در بیوسنتز فنیل پروپانوئیدها هستند.

ارزیابی مقاومت به بیماری و غربالگری فنوتیپی در گلخانه،

طبق یافتههای ( Whitehead et al.)1982فیتوالکسینها نیز
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هستند که مانع گسترش میسیلومهای قارچ در گیاه میشوند.

روش معرفی شده  CIATانجام شد (.)Castellanos et al. 2015

عالوه بر این ،طبق تحقیقات ( ،Fontenelle et al.)2016شواهد

ژنوتیپهای حساس ،متحمل و مقاوم نسبت به قارچ مذکور بر

زیادی از نقش کیتینازها در دفاع گیاهان برابر امراض قارچی

اساس روش درجهبندی شدت بیماری و ارزیابی کمّی صفات

وجود دارد که بر پایه افزایش چشمگیر و سریع سطح فعالیت

مورفولوژیک شامل :نسبت تعداد گیاهان سالم باقیمانده به کل

آنزیم در واکنشهای فوقحسّاسیت در طول مقاومت القایی گیاه

گیاهان کشت شده در گلدان ،کل خسارت وارده به گیاهان هر

میزبان است .کیتینازها دارای فعالیت ضد قارچی هستند و اجزای

گلدان بر مبنای روش ( ،Fery and Dukes)2011طول زخم در

دیواره سلولی قارچها را تخریب میکنند.

ناحیه طوقه ،ارتفاع گیاه ،وزن تر و خشک اندام هوایی ،تفکیک

در مطالعه حاضر ،تغییرات الگوی بیان ژنهای فنیل آالنین

شدند .به این ترتیب که  14روز پس از آلودهسازی طوقه گیاهچه-

آمونیالیاز ( ،)PALچالکون ایزومراز ( )ChIو کیتیناز ( )Chitiو در

ها با قارچ خاکزاد  S.rolfsiiو توسعه بیماری در ساقه ،طی 3

زمانهای مختلف پس از آلودگی با قارچ بیماری پوسیدگی طوقه

مرحله با فاصله یک هفته با اندازهگیری طول زخم ،شمارش تعداد

در شش ژنوتیپ (شامل دو ژنوتیپ از سه گروه حساس ،متحمل

گیاهان بیمار و تعیین نسبت گیاهان سالم به کل و نیز محاسبه

و مقاوم به بیماری در لوبیا به روش  Real-Time PCRبررسی شد

مجموع درصد خسارت وارده به هر گلدان به روش (Fery )2011

تا واکنش گیاه به آلودگی قارچی در سطح نسخه برداری ،مورد

 and Dukesانجام شد و  22روز پس از آلودهسازی (مرحله

ارزیابی قرار گیرد.

سوم) ،ارتفاع گیاه ،وزن تر و وزن خشک اندام هوایی گیاه ،اندازه-
گیری شدند ( .)Eslami 2013مقیاسبندی شدت بیماری و تعیین
درصد خسارت با ثبت عالیم بیماری روی گیاه با مقیاس  1تا ،2

مواد و روشها
مواد گیاهی این تحقیق عبارتند از  33ژنوتیپ برتر لوبیا پاکوتاه
محلی گیالن که قبالً غربال و انتخاب شدهاند (

Gholami et al.

 .)2020آزمایش گلخانهای با  33الین انتخابی در قالب طرح
آماری کامالً تصادفی با  3تکرار و یک شاهد به ازای هر الین
انجام شد .بذور هر الین پس از ضدعفونی سطحی با هیپوکلریت
سدیم یک درصد ،در گلدانهای حاوی خاك ضدعفونی شده با
گاز متیل بروماید کشت شدند ( )Oever et al. 1982و در گلخانه
تحقیقاتی با تنظیم دمای شبانه روز روی  22درجه سانتیگراد و
رطوبت نسبی روی  73درصد ،استقرار یافتند (

Sennoi et al.

.)2012
آلودهسازی مصنوعی و یکنواخت الینهای انتخابی با
بیماریزاترین جدایه قارچ خاکزاد  Sclerotium rolfsiiکه قبالً از
بین  22جدایه قارچ به روش ( Erikilic et al. )2006شناسایی و
معرفی شده بود ( ،)Eslami 2013انجام شد .پس از کشت قارچ
 S. rolfsiiروی محیط  PDAو خالصسازی آن با سابکالچر ،از
قارچ تکثیر شده بر روی بستر ارزن برای آلودهسازی مصنوعی در

به روش ( Fery and Dukes )2011انجام شد .همچنین شاخص
شدت بیماری ( )DSIبرای هر ژنوتیپ از طریق فرمول

=DSI

 £NW/Tمحاسبه شد ( )Erikilic et al. 2006که اجزای آن
عبارتند از =N :تعداد گیاه دارای شاخص  = W ،Wدرجه شدت
بیماری گیاه ( 1تا  2از ساقه سالم بدون عالیم زخم تا پژمردگی
کامل و مرگ گیاه) = T ،تعداد کل گیاهان هر ژنوتیپ .پس از
تعیین مقدار شاخص شدت بیماری برای هر ژنوتیپ ،مقاومت
ژنوتیپهای انتخابی لوبیا بر اساس مقادیر شاخص شدت بیماری
به ( Farooq et al. )2011که عبارتند از گیاه مقاوم  ،3-2گیاه
متحمل (مقاومت متوسط)  ،2-3گیاه حساس  3-2و گیاه فوق
حساس  2میباشد ،تعیین شد.
برای مطالعات تکمیلی ،از ارزیابی مولکولی مقاومت در برابر
بیماری پوسیدگی طوقه و غربالگری  33الین انتخابی لوبیا پاکوتاه
محلی گیالن به کمک  2نشانگر اختصاصی

SCAR

شامل ،Phs

 SF6Em3 ،SF12R9 ،SMe1Em5 ،SF13R10 ،SS18 ،SAU5و
 SF18R7که پیوستگی آنها با بیماری کپک قارچی لوبیا گزارش
شده بود ،استفاده شد (.)Gholami et al. 2020
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محلی گیالن ( 2ژنوتیپ منتخب از هر گروه حسّاس ،متحمل و

سیناژن-ایران انجام شد.

مقاوم) با مقدار مشخص از قارچ  S. rolfsiiو  4 ،2و  0روز پس

بررسی بیان ژنها با استفاده از واکنش کمّی  PCRانجام شد .در

از آلودگی؛  RNAکل از نزدیکترین محل به موضع درگیر با

واکنش  PCRاز یک مخلوط پایه ( )Master Mixشامل کلرید

بیماری در گیاهان آلوده از هر ژنوتیپ و نیز محل مشابه در

منیزیم dNTP ،و آنزیم  Tagاستفاده شد .واکنش Real-Time PCR

شد.

در حجم  23میکرولیتر ( 1میکرولیتر پرایمر رفت 1 ،میکرولیتر

گیاهان شاهد (بدون آلودگی) با استفاده از  Trizolاستخراج

کمیتسنجی  RNAو تعیین غلظت آن با دستگاه نانودراپ و

پرایمر برگشت 4 ،میکرولیتر  1 ، Master Mixمیکرولیتر

cDNA

کیفیتسنجی  RNAبا استفاده از الکتروفورز بر روی ژل آگارز

و  13میکرولیتر آب  13 ،)DEPCمیکرولیتر مخلوط

Sybr

 3/2درصد انجام شد .پس از رقیقسازی و یکسان کردن غلظت

-Greenدو برابر 333 ،نانومول آغازگر و  1میکرولیتر محصول

کلیه نمونههای  ،RNAساخت  cDNAتک رشتهای طبق

 )Reverse Transcription( RTرقیق شده انجام شد .پس از تهیه

دستورالعمل کیت فرمنتاز انجام شد .در این تحقیق از سه آغازگر

حجم ،واکنش  RT-PCRطبق برنامه دمایی و با توجه به تعیین

( S.

مناسبترین دمای بازچسبی انجام شد .تعداد چرخه حرارتی و

 )rolfsiiاستفاده شد .ژنهایی که میزان بیان آنها در ژنوتیپهای

مدت زمان هر چرخه حرارتی عبارت بود از )1( :آغاز

مورد نظر مورد مقایسه قرارگرفتند ،شامل ژنهای کدکننده

واسرشتهسازی با  94درجه سانتیگراد در  4دقیقه)2( ،

پروتئینهای دفاعی مرتبط با مقاومت به بیماری عبارتند از کیتیناز

واسرشتهسازی با  94درجه سانتیگراد در  33ثانیه )3( ،اتصال با

( ،)Chitiچالکون ایزومراز ( )ChIو فنیلآالنینآمونیا لیاز ()PAL-3

 29درجه سانتیگراد در  33ثانیه و طویل شدن با  72درجه

Real-

سانتیگراد در  42ثانیه انجام شد .در ارزیابی بیان ژنها فوق به

 Time PCRبر اساس توالیهای موجود ژنهای لوبیا از مقاالت

کمک واکنش  RT-PCRکمّی ،از دستگاه  Bio-Rad iQ5استفاده

استخراج و در سایت  NCBIشناسایی و انتخاب شدند (جدول

شد .سه تکرار زیستی برای هر ژن از هر گیاه (گلدان) انجام شد.

 .)1صحت عملکرد آغازگرهای انتخابی از لحاظ عدم اتصال غیر

این آزمایش در سه تکرار زیستی و دو تکرار آزمایشگاهی انجام

NCBI

گرفت .برای تصحیح و تعیین میزان نسبی بیان ژنهای هدف ،از

( )https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blastبر روی

ژن اکتین ( )Actinبهعنوان ژن خانهدار ( )House-keepingاستفاده

مرتبط با واکنش دفاعی گیاه لوبیا در مقابل قارچ عامل بیماری

بودند .آغازگرهای الیگونوکلئوتیدی برای انجام واکنش

اختصاصی ،با استفاده از  Primer Blastدر سایت

شد.

جدول  -1کد شناسایی و توالی آغازگرهای ژنهای درگیر در دفاع در برابر بیماری قارچی پوسیدگی طوقه
نام ژن
Chitinase
ChI
PAL-3
Actin

توالیهای رفت ( )Fو برگشت ()R
´(F) 5´-ATTGTTGTGCCAATCCCTTT -3
´® 5´-CACCGCCATACAGTTCAAAA -3
(F) 5′-TCATTTCAGGACCCTTTGAA-3′
® 5′-CAACTTTAGTGAGAAGAAAGAGAGAAA-3′
´(F) 5´- GACACACAAGTTGAAGCACCA -3
´® 5´-TGCAGCTTCTTAGCATCCTTC -3
´(F) 5´- TGCATACGTTGGTGATGAGG -3
´® 5´-AGCCTTGGGGTTAAGAGGAG -3

منبعOliveira et al. 2015 :
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بالفاصله قبل از آلودهسازی مصنوعی گیاهچههای  0الین لوبیا

ژنوم لوبیا مورد بررسی قرار گرفت .سنتز آغازگرها توسط شرکت

بيان ژنهای دفاعی لوبيا محلی گيالن....

آسا ابراهیمی و همکاران

Principal

نشان داد که الین  2با کمترین طول زخم ( 0/313میلیمتر) ،از

 ،)Componentsتعیین رابطه نشانگرهای مولکولی و صفات کمّی

ژنوتیپهای مقاوم و الین  2با بیشترین طول زخم (23/993

گلخانه به روش رگرسیون گام به گام ،و تجزیه خوشهای به روش

میلیمتر) در مرحله دوم ،از جمله الینهای حساس به بیماری

 ،UPGMAاز نرمافزار  SPSS Ver:17استفاده شد .برای بررسی بیان

بودند .از نظر نسبت گیاهان سالم به کل نیز مقایسه میانگینهای

آماری  SAS 9.4و برای تجزیه به مؤلفههای اصلی (

هر یک از ژنهای مورد مطالعه ،از سریهای غلظت بهمنظور

 14روز پس از آلودهسازی نشان داد الین  ،)3/23( 2از حساس-

کنترل راندمان واکنش زنجیرههای پلیمراز استفاده شد و تجزیه

ترین الینها بود .مقایسه میانگینها در  21روز پس از آلودهسازی

دادههای بیان ژن و محاسبه نرخ بیان هر ژن ( )Ratioبه کمک

نیز نشان داد که الین  2با کمترین نسبت گیاهان سالم به کل

نرمافزار  RESTانجام شد .پس از محاسبه نرخ بیان ژنهای مورد

( )3/207همچنان به عنوان حساسترین الین ارزیابی میشود.

مطالعه برای هر نمونه به کمک فرمول  ،2-ΔΔCtانحراف معیار

مقایسه میانگینهای درصد خسارت گلدان  14روز پس از آلوده-

دادهها محاسبه گردید و در نهایت از نتایج به دست آمده برای

سازی نشانگر آن بود که الین  2با بیشترین درصد خسارت گلدان

مقایسه بین روزهای پس از آلودگی ( 4 ،2و  0روز) به کمک

( )233حساسترین ژنوتیپ بود .البته هشت ژنوتیپ (ازجمله

آزمون  tدر گیاه تیمار شده با گیاه شاهد استفاده شد .برای

الین شماره  )2با خسارت  22درصد ،در گروه الینهای مقاوم یا

محاسبه  STDEVو  t-Testاز نرمافزار  Excelاستفاده شد.

متحمل قرار گرفتند .مقایسه میانگینها در  21روز پس از

(تیمار)

(– ΔCtشاهد) ΔΔCt = ΔCt

آلودهسازی هم نشان داد که الین  2با  22درصد خسارت جزو

( = Ctشاهد) ΔCt

ژنوتیپهای مقاوم محسوب میشود .بیشترین میانگین کل درصد

ΔCt

خسارات وارده به گیاهچههای هر گلدان ،بهترتیب برای الینهای

(ژن خانهدار /شاهد) (– Ctژن هدف /شاهد)

(ژن خانهدار /تیمار) (– Ctژن هدف /تیمار) ( = Ctتیمار)

حساس  222/33( 11درصد) 233/33( 2 ،درصد) و 233/33( 23
نتایج و بحث
واکنش فنوتیپی مواد گیاهی به آلودهسازی مصنوعی و تحلیل
پیوستگی نشانگرهای  SCARبا مقاومت به بیماری:
تجزیه واریانس دادههای موفولوژیک نشان داد بین الینهای
انتخابی از نظر طول زخم و نیز مجموع درصد آلودگی هر گلدان،
در دو یادداشتبرداری اول و دوم ،اختالف معنیداری وجود
داشت .نسبت گیاهان سالم به کل گیاهان هر گلدان فقط در
یادداشتبرداری اول ،با هم اختالف معنیداری داشتند .با توجه به
صفات اندازهگیری شده در مرحله سوم یادداشتبرداری (شامل
ارتفاع گیاه و وزن تر و خشک اندام هوایی) ،نتایج نشان داد که
بین الینهای انتخابی لوبیا از نظر هر سه صفت ،اختالف
معنیداری (با احتمال یک درصد) وجود داشتند (نتایج ارایه نشده
است) .مقایسه میانگینهای طول زخم 14 ،روز پس از آلودهسازی
به روش ( LSDبا احتمال پنج درصد) نشان داد ،الین  2با
بیشترین طول زخم ( 24/17میلیمتر) ،حساسترین الین در این

درصد) بهدست آمد .الینهای متحمل به بیماری از نظر این
خصوصیت عبارت بودند از الینهای  12و  21که میانگین کل
درصد خسارت هر گلدان در آنها 22/33 ،درصد برآورد شد.
مقایسه میانگینهای تفاوت ارتفاع گیاهان آلوده نسبت به شاهد،
 22روز پس از آلودهسازی نشان داد که الین  29/33( 2سانتیمتر)
از جمله الینهای حساس ارزیابی میشود .از نظر تفاوت وزن
خشک اندام هوایی گیاهان آلوده از شاهد ،مقایسه میانگینها نشان
داد که الین  2با کمترین مقدار تفاوت ماده خشک اندام هوایی
( 3/143گرم) و به دنبال آن الین  20جزو ژنوتیپهای مقاوم و
الینهای  3/929( 24گرم) و  3/202( 2گرم) از جمله الینهای
حساس در این ارزیابی محسوب میشوند (نتایج ارایه نشده
است) .بهمنظور گروهبندی ژنوتیپهای تحت بررسی از نظر
واکنش به آلودهسازی مصنوعی ،ابتدا به کمک تجزیه به مؤلفههای
اصلی 13 ،خصوصیت مورد بررسی در گلخانه به دو مولفه که
 97/44درصد از تغییرات را توجیه نمودند ،خالصه شدند .نتایج
ژنتیک نوین /دوره پانزدهم /شماره  /2تابستان 9311
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برای تجزیه واریانس دادههای کمّی گلخانه به کمک نرمافزار

مرحله بود .مقایسه میانگینهای  21روز پس از آلودهسازی نیز

بيان ژنهای دفاعی لوبيا محلی گيالن....

آسا ابراهیمی و همکاران

گروه متوالی ،ژنوتیپها را در دو گروه حساس و متحمل-مقاوم

روش ( Farooq et al. )2011بهترتیب بهعنوان گیاه مقاوم و

تقسیمبندی مینماید .به نحوی که در نمودار پراکنش بای پالت

گیاهان حساس شناخته شدند .بر اساس این شاخص ،ژنوتیپهای

دو مولفه اول نیز حضور الینهای ناحیه سه و چهار (بجز

 20 ،17 ،12 ،13 ،0 ،1و  33از جمله گیاهان متحمل با شاخص

ژنوتیپهای  7و  )24موید این موضوع است .بیشترین فاصله

شدت بیماری بیشتر از  2و کمتر از  2/20هستند که میتوان آنها

مربوط به دو ژنوتیپ ( 2مقاوم) و ( 2حساس) است (شکل .)1

را در یک تقسیمبندی جدید "نیمه مقاوم" و سایر ژنوتیپهای

نتایج تحقیق ( Miklas et al. )2001نشان داد که مقاومت

گروه متحمل مانند  19 ،12 ،10 ،12 ،14 ،7و  27با شاخص

فیزیولوژیکی در آزمایشهای آلودهسازی مصنوعی در گلخانه،

بیماری بیشتر از  2/7و کمتر از  3را "نیمه حساس" نامید .در

جزء جدایی ناپذیری از مقاومت مزرعهای است و هر دو مکانیسم

مجموع ،بر اساس نتایج مقایسهای رتبهبندی میانگینهای سه

فیزیولوژیکی و اجتناب از بیماری ،در ایجاد مقاومت به بیماری

مرحله یادداشتبرداری صفات مورفو-فیزیولوژیک و درختواره

قارچی لوبیا مشارکت دارند .محاسبه مقادیر شاخص شدت

حاصل از تجزیه خوشهای خصوصیات مذکور ،و با لحاظ نمودن

بیماری ( )DSIنیز به روش ( Erikilic et al. )2006برای سه

نتایج حاصل از مقایسات آماری شاخص  ،DSIالینهای شماره 2

تکرار تحت آلودهسازی مصنوعی بر حسب مجموع درصدهای

و  4از گروه حساسها بهعنوان شاخصهای حساسیت و

میزان خسارت در دو یادداشتبرداری اول و دوم انجام شد .نتایج

الینهای شماره  2و  20بهعنوان شاخص مقاومت شناسایی شدند.

تجزیه واریانس حاکی از اختالف معنیدار در سطح احتمال یک

 19الین با مقادیر متفاوت خسارت و شاخص  DSIدر گروه

درصد و مقایسه میانگینها به روش  LSDدر سطح احتمال پنج

گیاهان متحملها قرار گرفتند که البته ژنوتیپهای  7و  12بهعنوان

درصد (جدول  )000حاکی از محاسبه کمترین مقدار  DSIبرای

الینهای شاخص تحمل شناسایی شدند.

الین  )1/93( 2و بیشترین مقدار شاخص مذکوربرای سه الین ،2

شکل  -1درختواره حاصل از تجزیه خوشهای دو مؤلفه اصلی دادههای مورفولوژیک و نمودار بای پالت دو مولفه مذکور
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نشان داد برش درختواره حاصل از ناحیه بیشترین فاصله دو

 4و  )3/00( 23بود که برحسب جدول تعیین سطوح مقاومت به

بيان ژنهای دفاعی لوبيا محلی گيالن....

آسا ابراهیمی و همکاران

گیالن نسبت به بیماری قارچی پوسیدگی طوقه (،)S. rolfsii

است که اثر ضد قارچی کیتیناز لوبیا بهواسطه تخریب کیتین

بهکمک  2آغازگر نشانگرهای اختصاصی  SCARپیوسته با

موجود در دیواره سلولی قارچها صورت گرفته است

( Yang and

مقاومت به بیماری نیز نشان داد که اگرچه تمام نشانگرهای SCAR

 .)Luo 1998; Wanga et al. 2005بررسیهای میکروسکوپ

قادر به شناسایی ژنوتیپ مقاوم ( )Pach-08بودند ،اما کآرایی

نوری ،تورم ناشی از تاثیر کیتیناز در نوك هیفهای قارچ و

نشانگرهای اختصاصی  Phsو  SAU5بیشتر از بقیه نشانگرها بود

اعوجاج هیفها را نشان میدهد .اختالالت ناشی از انتشار

و فقط نشانگر  SMe1Em5توانست ژنوتیپهای حساس و متحمل

الیگوساکاریدهای کیتین از دیوارههای سلولی و نشت

را از هم جدا کند .از آنجا که بین صفت "خسارت کل گلدان در

سیتوپالسمی آنها در مطالعات فراساختاری و سیتوشیمیایی نیز

SF6EM3 ،SAU5 ،Phs

مشاهده شده است ( .)Wang et al. 2005بهنظر میرسد

رابطه رگرسیونی معنیداری وجود داشت ،پیشبینی میشود که

مکانیسمهای مختلفی برای کنترل القای کیتیناز در گونههای

انتخاب غیرمستقیم برای مقاومت در برابر بیماری پوسیدگی طوقه

مختلف گیاهی وجود دارد .در لوبیا ،کیتیناز توسط یک خانواده

در لوبیای پاکوتاه گیالن میتواند از طریق سه نشانگر مذکور

چند ژنی رمزگذاری میشود و حداقل دو مورد از این ژنها در

بهدست آید (.)Gholami et al. 2020

پاسخ به اتیلن بیان میشوند .از این رو ،اتیلن ممکن است به

با توجه به نتایج بهدست آمده از آلودهسازی مصنوعی ژنوتیپها

عنوان پیامرسان دوم برای کیتیناز عمل کند .کیتینازهای گیاهی

در گلخانه و محاسبه شاخص شدت بیماری ( )DSIو نیز

مهارکنندههای قدرتمند در برابر رشد قارچها هستند و عامل اصلی

اندازهگیری صفات مورفولوژیک مرتبط با واکنش گیاهان در برابر

واکنشهای دفاعی گیاه در برابر قارچهای مهاجم هستند

( Boller

عامل بیماریزای قارچی (مانند طول زخم و غیره) ،و نیز حسب

 .)et al. 1983در تحقیق حاضر ،بررسی بیان ژن کیتیناز در

تطابق نسبی (بیش از  23درصد) گروهبندی ژنوتیپها با استفاده

ژنوتیپهای حساس نشان داد که بیان این ژن در روزهای دوم و

از درختوارههای حاصل از تجزیههای خوشهای دادهها؛

چهارم پس از آلودهسازی با قارچ  S.rolfsiiدر الینهای 2

ژنوتیپها به سه گروه اصلی مقاوم ،متحمل و حساس تقسیمبندی

(شاخص حسّاسیّت) و  4با کاهش بیان همراه بود .اگر چه در روز

شدند و سپس از درون هر گروه 2 ،فرد بهعنوان شاخص انتخاب

ششم پس از آلودهسازی ،الین  4همچنان روند کاهش بیان را

شدند .ژنوتیپهای  2و  20بهعنوان شاخص مقاومت ،ژنوتیپهای

نشان داد ،ولی در الین شماره  2افزایش بیان قابل توجهی رخ داد

 7و  12به عنوان شاخص تحمل و ژنوتیپهای  2و  4به عنوان

که البته با توجه به اثرات شدید قارچ بیماریزا طی  4روز اول

افراد شاخص در گروه حساسها برای بررسی میزان بیان ژنهای

پس از آلودگی ،امکان بازیابی و رشد مجدد برای ژنوتیپ حساس

کد کننده پروتئینهای دفاعی مورد بررسی قرار گرفتند.

 PACH-02فراهم نشد و این الین از آزمایش خارج شد .بررسی

بررسیهای نشان داده است که کیتینازها مهارکنندههای قوی برای

بیان ژن در ژنوتیپهای متحمل ،نشان داد که روند افزایش بیان در

رشد قارچها در گیاهان هستند ،اما کالسهای مختلفی دارند .با

هر دو ژنوتیپ  7و  ،12از روز دوم به روز چهارم و از روز

توجه به مقایسه هالل مهار رشد میسیلیوم ،فعالیت مهارکنندگی

چهارم به روز ششم پس از آلودهسازی مصنوعی بهصورت پلکانی

کیتیناز لوبیا مانگ ( )mung beanبر رشد قارچ ،بسیار قویتر از

بود .در واقع با پیشرفت زمان ،میزان بیان ژن کیتیناز در هر دو

لوبیا معمولی ،ولی مشابه با پروتئین شبهتاماتین در لوبیا فرانسوی،

ژنوتیپ افزایش یافت و بهنظر میرسد گیاهان متحمل ،سعی

و ضعیفتر از پروتئین شبه کیتیناز در لوبیای رایس ()rice bean

داشتند که با افزایش تعداد نسخههای آنزیم کیتیناز به مقابله با

بود .فعالیت ضد قارچی کیتیناز جدا شده از دانههای لوبیا مانگ بر

قارچ بپردازند .بیان ژن کیتیناز در ژنوتیپهای انتخابی شاخص

روی چندین گونه قارچ از جمله ،F.oxysporum ،F.solani

مقاومت نیز نشان داد که مشابه گروه متحملها ،روند افزایش بیان

روز 21اُم" و سه نشانگر  SCARشامل
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نتایج ارزیابی مولکولی مقاومت ژنوتیپهای برتر لوبیا محلی

 S.rolfsii ،M.arachidicolaو  P. aphanidermatumنشان داده

بيان ژنهای دفاعی لوبيا محلی گيالن....

آسا ابراهیمی و همکاران

مصنوعی ،بیشترین مقدار بیان ژن کیتیناز نسبت به ژن خانهدار

تماس بیمارگر و دریافت سیگنالهای مربوطه ،به وسیله القای باال

حادث شود .نکته حائز اهمیت اینکه بیان ژن کیتیناز در ژنوتیپ

و سریع ژنهای دفاعی در مراحل اولیه رشد لوله تندشی و میخ

مقاوم  PACH-08در سومین مرحله بهطور معنیداری بیشتر از

رخنه ،از نفوذ قارچ جلوگیری نموده و با القای مرگ سلولی در

بقیه ژنوتیپها بود و بهنظر میرسد که افزایش نسخههای آنزیم

 10تا  24ساعت پس از آلودگی (زمان اوج حمله قارچ) ،از رشد

کیتیناز و تخریب دیواره کیتینی قارچ  S.rolfsiiسبب بروز مقاومت

و توسعه هاستوریوم جلوگیری مینمایند (.)Ahangar 2014

در  PACH-08شده است (نمودار .)1

مطالعات ( Liang et al. )1989نشان داد ،در حالی که نسخههای

بیان ژن کدکننده فنیلآالنین آمونیا لیاز)PAL-3( 3-

ژن  PAL3بهجز ریشه در اندام دیگری از گیاه تظاهر نیافتهاند،

مطالعات نشان داده است که تاثیر الیسیتورهای دیواره سلولی

نسخههایی از ژنهای  PAL1و  ، PALعالوه بر ریشه ،در برگها،

قارچها در کشتهای سوسپاسیون سلولی لوبیا منجر به فعالسازی

گلها و ساقههای نیز یافت میشوند .تحقیقات

(et al. )1992

دست کم  2آنزیم از مسیر بیوسنتز فنیل پروپانویید منجمله فنیل

 Cahillو  McCombنشان داد که فعالیت  PALدر ریشه

آالنین آمونیا لیاز ( ،)PALشده که با شروع انباشت فیتوآلکسین

 Eucaluptus calophyllaکه گونهای مقاوم به قارچ phytophthora

همراه است ( .)Bolwell et al. 1986همچنین آلودگی لوبیا با

 cinnamomiاست ،پس از عفونت با پاتوژن مذکور به سرعت و

Colletotrichum

در سطح بسیار باالیی افزایش یافته است .با این حال ،در

نژادهای مختلف قارچ عامل بیماری آنتراکنوز (

 )lindemuthianumمنجر به القای آنزیمهای مسیر فنیل

( Eucaluptus marginataگونه حسّاس به قارچ) ،فعالیت

پروپانوئیدی ،از جمله ژن  PALو تجمع فیتوالکسین شده است

در  24ساعت اول بعد از تلقیح با قارچ ،فقط کمی افزایش یافته

( .)Bell et al. 1986بررسی ژنتیکی پاسخ گیاه گندم به بیماری

است و پس از آن ،یک کاهش سریع در فعالیت  PALمشاهده شد

سفیدك پودری به کمک مطالعه بیان ژنهای مرتبط با بیماریزایی

و در  90ساعت پس از تلقیح فعالیت  PALحتی تا  77درصد

و همچنین آنزیم فنیل آالنین آمونیالیاز نشان داد که قارچ میکوریزا

نسبت به شاهد کاهش نشان داده است .این محققان ،دریافتند که

با القای مقاومت از طریق افزایش بیان ژنهای دفاع ،سبب القای

کاهش سنتز فنل عامل کاهش فعالیت  PALو حسّاسیت به قارچ

مقاومت در گندم میشود .مطالعه بیان ژنهای دفاعی در واکنش

است .تیمار کردن گونه مقاوم به قارچ با آمینواکسیاستیک اسید

ارقام گندم فالت و تجن در برابر سفیدك سطحی نشان داد میزان

(مهارکننده فعالیت  ،)PALنشان داد که سرکوب سنتز فنل منجر به

بیان ژنهای مورد نظر در ارقام مذکور ،پس از آلودگی روندی

حساسیت میشود Oliveira et al. )2015( .اگر چه افزایش بیان

افزایشی داشت .بهطوری که در هر دو رقم حساس و مقاوم،

حداقل دو برابری ژن  PALدر  12ساعت پس از آلودگی به قارچ

بیشترین میزان بیان ژنها  24ساعت پس از آلودگی بود و از این

 S. sclerotiorumو نیز افزایش  13برابری آن در  42ساعت پس

طریق از نفوذ و استقرار هاستوریوم قارچ در میزبان ممانعت نمود.

از آلودگی را گزارش نمودهاند .ولی  72ساعت پس از آلودگی،

هر چند که بیان چنین ژنهایی با افزایش زمان بعد از آلودگی

بیان ژن  PAL-3با روند کاهشی گزارش شده است .بررسی روند

کاهش یافته ،ولی در برهمکنش عامل بیماری و گیاه نقش اساسی

تغییرات بیان ژن  PAL-3در ژنوتیپهای شاخص حسّاسیّت در

دارند .بررسی الگوی بیان پروتئین دفاعی  PR1نشان داد که 0

این تحقیق نشان داد که بهجز افزایش بیان جزئی در روز دوم پس

ساعت پس از آلودگی به قارچ ،میزان بیان به  2برابر و  12ساعت

از آلودهسازی در  ،PACH-02در هر دو ژنوتیپ  2و  4و در

پس از آلودگی ،افزایش بیان تا  21/0برابر نسبت به زمان صفر و

زمانهای نمونهبرداری دیگر ،کاهش بیان ژن رخ داده است.

 24ساعت پس از آلودگی به حداکثر میزان بیان خود در گندم

بررسی روند بیان ژن  PAL-3در متحملها (ژنوتیپهای  7و )12

میرسد .اما  42ساعت پس از آلودهسازی مصنوعی ،میزان بیان ژن

از روز دوم به چهارم پس از آلودهسازی که در ژنوتیپ  7با

مذکور در هر دو گروه حساس و مقاوم دچار روند کاهشی

کاهش شدید و در ژنوتیپ  12با کاهش نسبتاً مالیم همراه بود،
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پلکانی سبب شده است که در روز ششم پس از آلودهسازی

میشود .بر اساس نتایج ،چنین استنباط شده که گیاهان به محض

بيان ژنهای دفاعی لوبيا محلی گيالن....

آسا ابراهیمی و همکاران

حاکی از آن است که گیاه پس از مواجهه با تنش قارچ ابتدا کلیه

مقاومها ،روند تغییرات بیان  PAL-3از روز دوم به چهارم و از

سیگنالها را برای افزایش بیان به سمت چرخه پروپانوئیدی

چهار به ششم ،در  PACH-26با روند بیان این ژن در

هدایت نموده ،اما در روز چهارم پس از آلودهسازی این سیگنالها

متفاوت بود ،به نحوی که بیشترین بیان ژن  PAL-3در ژنوتیپ

و تبعاً بیان ژن  PAL-3دچار نقصان میشود .بررسی بیان ژن در

 ،20در روز چهارم و در ژنوتیپ مقاوم  ،2در روز ششم پس از

روز ششم پس از آلودهسازی نیز نشان داد روند افزایش نسبی بیان

آلودهسازی بود (نمودار .)2

PACH-08

Chitinase
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نمودار  - 1تغییرات میزان بیان ژن کیتیناز در ژنوتیپهای حساس ،متحمل و مقاوم 4 ،2 ،و  0روز پس از آلودهسازی مصنوعی
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نمودار  -2میزان بیان ژن فنیلآالنینآمونیالیاز 3-در ژنوتیپهای حساس ،متحمل و مقاوم 4 ،2 ،و  0روز پس از آلودهسازی
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در هر دو ژنوتیپ شاخص تحمل مشهود است .اما در گروه

بيان ژنهای دفاعی لوبيا محلی گيالن....

آسا ابراهیمی و همکاران

بیان ژن کدکننده چالکون ایزومراز ()ChI

پس از بروز زخمهای مکانیکی در بافتها انباشته میشوند،

چالکون ایزومراز یک آنزیم مونومر است که چرخه چالکونها به

نیز به شدت در طول عفونت و در پاسخ به زخم تولید میشود

فالوانونها را در سیتوپالسم کاتالیز میکند .فعالیت چالکون

( .)Bolwell et al. 1986بررسی روند تغییرات بیان ژن چالکون

ایزومراز ( )ChIاز آن جهت بسیار مهم است که مسئولیت تولید

ایزومراز در گروه حساسها در هر سه زمان نمونهبرداری ،کاهش

فالوانونهای فعال بیولوژیکی را بر عهده دارد (.)Jez et al. 2002

بیان را نشان داد .در گروه متحملها نیز در دو زمان از  3مرحله

در اکثر گیاهان ChI ،توسط یک ژن منفرد رمز میشود ،ولی در

بررسی ،کاهش بیان ژن چالکون ایزومراز کامالً مشهود و در یک

 petuniaدو ژن آن را رمز میکند ،هر چند که بهنظر نمیرسد که

زمان باقیمانده نیز افزایش بیان بهصورت بطئی بهدست آمد .در

محصول ( )ChIدر مسیر تولید فالونوئیدها دخیل باشد .در گیاهان

مقابل ،دو ژنوتیپ شاخص از گروه مقاومها ( 2و  )20با ارایه

دولپهای ،ژنهای مسیر بیوسنتز فالونوئیدها بهصورت متفاوتی

روند تغییرات تقریباً مشابه ،افزایش بیان کامالً معنیداری را نسبت

تنظیم شدهاند؛ دسته اول که برای  ،ChI ،ChSو فالونون-3

به  4ژنوتیپ دیگر نشان داد (نمودار  .)3در جمعبندی نتایج این

هیدروکسیالز ( )F3Hبرنامهریزی میکنند ،زودتر بیان میشوند و

تحقیق ،بهنظر میرسد که روند افزایش بیان تدریجی و مشابه ژن

آنهایی که برای  ،DFRآنتوسیانیدین سنتاز ( )ANSو

 chitiبا گذشت زمان در الینهای مقاوم و متحمل ،میتواند عامل

فالونوئیدهای گلیکوزیلت ترانسفراز ( )FGTبرنامهریزی میکنند

اصلی مقاومت به قارچ  S. rolfsiiدر لوبیا محلی گیالن باشد .این

دیرتر بیان میشوند ( .)Quattrocchio et al. 2006بهنظر میرسد

فرضیه میتواند با افزایش بیان ژن  chitiدر مقاومها بیش از

همه این فرایندها تنظیم کنندهی تولید مجموعهای از ترکیبات فنیل

متحملها تقویت شود .بیان ژنهای  ChIو  PAL-3نیز در

پروپانوئید است که نقش محافظتی را در شرایط تنشهای مختلف

لوبیاهای مقاوم روند افزایشی داشت ،ولی نوسانات بیان با گذشت

بر عهده دارند ( .)Chutipaijit et al. 2009گزارش شده است که

زمان ،مشابه روند بیان ژن  chitiنبود و افت و خیزهای متوالی

چالکون ایزومراز ( )ChIو ایزوفالون سنتاز  ،1که هر دو مربوط

بیان این دو ژن ،حاکی از نقش پیچیدهتر این ژنها در مسیر فنیل

به بیوسنتز ایزوفالونها هستند ،ویژگیهای ضد قارچی از خود

پروپانوئید و تاثیرات غیر مستقیم آنها بر مقاومت به قارچ

نشان دادهاند .مطالعات نشان داده است همانطور که فیتوالکسینها

 rolfsiiدر لوبیا محلی گیالن باشد.
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Chalcon Isomeras

ChI

....بيان ژنهای دفاعی لوبيا محلی گيالن

آسا ابراهیمی و همکاران
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