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چکيده

(تاریخ دریافت - 1099/90/90 :تاریخ پذیرش)1099/90/90 :

تنش خشکی تهديدی جدی برای کشاورزی است و يکی از گزينههای مناسب برای مقابله با اين
مشکل ،همزيستی با قارچ مايکوريزا است که عالوه بر حفظ محتوای آب در بافتهای گياهی ،قادر
است ميزان جذب عناصر را که در شرايط خشکی با کمبود مواجه میشود ،بهبود بخشد .در اثر اين
همز يستی ،تغييرات فيزيولوژيک و مولکولی گياه در شرايط تنش ،تعديل میشود .در اين تحقيق،

واژههای کليدی


اثر همزيستی قارچ ميکوريزا بر صفات مرفولوژيک ،ميزان پرولين و بيان ژن  UGT73C6در پايه

پایه GF677

هيبريد  GF677تحت تنش خشکی مورد بررسی قرار گرفت .در اثر افزايش تنش خشکی اغلب

خشکی
ژن UGT73C6

صفات مرفولوژی شامل تعداد برگ ،طول برگ ،حجم ريشه ،وزن تر و خشک کاهش داشتند ولی
با حضور قارچ مايکوريزا ،طول و عرض برگ کاهش و همزمان با کاهش طول ريشه ،حجم ريشه
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* نویسنده مسئول مکاتبات ،پست

الکترونیکيbeshiran45@gmail.com :

افزايش داشت .وزن تر و خشک هم نسبت به شاهد افزايش پيدا کردند .پرولين در شرايط تنش و

مایکوریزا

همزيستی نسبت به عدم همزيستی کاهش داشت .کليه عوامل تنش خشکی ،مايکوريزا ،زمان و

مرفولوژی

عوامل اين تلفيق آنها در بافت ريشه اثر معنیدار و بسيار متغير بر بيان ژن  UGT73C6داشت.
ابتدايی با تنش خشکی را دارد .در کل ،همزيستی با مايکوريزا تحمل گياه نسبت به تنش خشکی را
بهبود میبخشد.
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مقدمه

پیچیدهتری طي کاهش آب دارند .در ضمن این نتایج نشان

بادام با نام علمي ] [Prunus dulcis (Miller) D.A. Webbمتعلق

ميدهد که پایه ،نقش کلیدی در تقلیل تنش دارد (

به خانواده  Rosaceaeیکي از قدیميترین محصوالت خشکباری

.)2016

بهشمار ميآید که امروزه باالترین میزان تولید را در میان

حدود  09درصد از گیاهان عالي شامل گونههای زراعي و باغي،

محصوالت آجیلي به خود اختصاص داده است .در سالهای اخیر

قادر به تثبیت همزیستي با قارچهای شاخه

به دالیل مختلف ،از جمله برای یکنواخت سازی درختان ،به جای

هستند .از طریق این ارتباط سودمند دو طرفه ،قارچ

Ksouri et. al.

Glomeromycota
AM

پایهGF677

( )Arbuscular Mycorrhizaeمواد فتوسنتزی را از گیاه میزبان

دورگ طبیعي بادام و هلو است و جزء اولین پایههایي به شمار

جذب ميکند تا دوره زندگي خود را تکمیل نماید و در مقابل به

Moreno and

گیاهان در جذب آب و مواد معدني کمک ميکند .بنابراین ،گیاهان

 .)Cambra 1994این پایه برای تکثیر بادام و هلو بهکار برده

همزیست با  AMعموماً توانایي بهتری برای جذب مواد غذایي و

ميشود .در میان پایههای مختلفي که برای تکثیر هلو در دسترس

تحمل تنش زیستي و غیر زیستي نشان ميدهند (

است GF677 ،بهخاطر سازگاری آن به انواع خاک و القای توان

.)et al. 2015

بیشتر درختان هلوی حاصل شده بهخوبي شناخته شده است.

قارچهای مایکوریزا کربوهیدراتهای مورد نیاز برای کامل کردن

بههمین دلیل GF677 ،هنوز پایه اصلي مورد استفاده برای تکثیر

چرخه زندگي خود را از گیاه میزبان دریافت نموده و در مقابل،

هلو ميباشد بهطوری که حداقل  09درصد گیاهان هلو بر

برای گیاه ،مواد غذایي مانند نیتروژن و فسفر را فراهم ميکنند که

روی  GF677پیوند شدهاند .از مهمترین ویژگيهای این پایه

این کار از طریق ترانسپورترهای درگیر در انتقال کربن و مواد

تحمل خشکي است (.)Gullo et al. 2014

تغذیهای مانند ترانسپورترهای ساکارز از گیاهان و ترانسپورترهای

طبق مدلهای تغییر اقلیمي ،خشکي بیشتر رخ داده و دمای

آمونیوم از قارچ صورت ميگیرد ( .)Pérez-Tienda et al. 2011با

میانگین و بیشینه افزایش یافته است .در گیاهان ،پاسخ به خشکي

اینکه مکانیزم بهبود روابط آبي گیاه میزبان هنوز مشخص نیست،

شامل سیگنالهای پیچیده بین سطوح تنظیمي مختلف است که

ولي مشخص شده که قارچ میکوریزا جذب آب را با تنظیم

شامل تنظیم متابولیسم و بیان ژن برای سازگاریهای فیزیولوژیک

هدایت روزنهای افزایش ميدهد ( .)Auge et al. 2015با جذب

پایههای بذری از پایههای رویشي استفاده ميشود.
ميرود که به روش رویشي تکثیر ميشود (

آب ،عالوه بر فراهم کردن عناصر ماکرو و میکرو (

Smith and

 .)2007بهعالوه ،سایر تنشهای غیرزیستي هم ميتواند به از

 ،)Read 2008ارتباط با میکوریزا به گیاه کمک ميکند تا تحت

دست رفتن آب گیاه منجر شود مانند یخ زدگي ،بادهای گرم و

شرایط محدودیت آب هم به حیات ادامه دهد .در رابطه با تنش

خشک و تنش شوری .کاهش آب خاک در بسیاری از گیاهان به

خشکي ،میکوریزا گیاه را با حفظ محتوای آب در بافتهای

کاهش میزان فتوسنتز و تنفس منجر ميشود .هرچند میزان اثر به

گیاهي محافظت ميکند .در مطالعه

شدت خشکي ،پایداری آن و ژنوتیپ گونه بستگي دارد اما مطمئناً

( )2004مشخص شد که همزیستي  AMتنظیم اسمزی را در

تغییراتي را در بیان ژنها بههمراه خواهد داشت.

ریشهها بهبود بخشیده که شیب پتانسیل آب را برای ورود آب از

در مطالعات قبلي نشان داده شده است که تواليیابي  RNAپایه

خاک به ریشهها حفظ ميکند ( .)Auge et al. 2015حضور

 GF677و پیوند هلو ،تفرق بیاني  099ژن در ریشه و  230ژن در

مایکوریزا باعث تغییرات مرفولوژیک ،فیزیولوژیک و مولکولي در

تنش خشکي شناسایي شدند ( Ksouri et al.

گیاه همزیست ميگردد .این مطالعه به بررسي دوازده صفت

 .)2016بر اساس نتایج این تحقیق )1 ،ریشه ،اولین اندامي است

مرفولوژیک ،میزان پرولین و بیان ژن  UGT73C6که محصول آن

که تنش خشکي را درک کرده و تحت تأثیر خشکي قرار ميگیرد

در فرایندهای مختلف فیزیولوژیکي مؤثر ميباشد ،پرداخته است.

و  )2ریشهها نسبت به برگ سریعتر پاسخ ميدهند ،که تنظیم ژني

ژن -UDPگلیکوزیل ترانسفراز ( )UGTبا تشکیل پیوند
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گلیکوزیدی ميتواند ویژگيهای شیمیایي و فعالیت زیستي گیرنده

 ABAبا استر گلوکز  )ABA-GE( ABAیک پدیده شناخته شده

را تغییر دهد ،تنظیماتي که برای حفظ هموستازی سلولي الزم

است که فعالیت زیستي  ABAرا تغییر ميدهد .چند  UGTمرتبط

است .بهعالوه ،اتصال توسط گلیکوزیل ترانسفرازها به سلولهای

با  ABAاز نظر عملکردی شناخته شدهاند که شامل

گیاهي اجازه ميدهد تا ویژگيهای بیوشیمیایي خودشان را ایجاد

(آرابیدوپسیس) )V. angularis( ABAGT ،و ( UGT71A35توت

نموده و بنابراین ،اثر قوی بر فعالیت زیستي و ذخیره سازی نشان

فرنگي) است (.)Zhang et al. 2018

دهند ( .)Le Roy et al. 2016از آنجا که گلیکوزیل ترانسفرازها از

بیان بیش از حد  UGT74E2در آرابیدوپسیس و  UGT85A5در

قند  UDPبهعنوان مولکول دهنده استفاده ميکند ،به آن -UDP

توتون ،گیاهان تراریختي را تولید کرد که تحمل بیشتری به تنش

گلیکوزیل ترانسفراز ( )UGTگفته ميشودUGT .ها یک توالي

شوری و خشکي نشان دادند

( Sun et al. 2013و Tognetti et al.

مشترک در ناحیه  Cبا  00آمینواسید به شدت حفاظت شده دارند

 .)2010نتایج مشابهي در  UGT85U1/2و  UGT85V1در

که جعبه گلیکوزیل ترانسفراز محصول ثانویه گیاهي نامیده

آرابیدوپسیس مشاهده شده است که در تحمل تنش شوری و

ميشوند ( Offen et al. 2014و .)Vogt and Jones 2000

اکسیداتیو دخیل هستند.

گلیکوزیالسیون که توسط  -UDPگلیکوزیل ترانسفراز ()UGT

هدف از انجام این تحقیق ارزیابي اثر همزیستي با مایکوریزا بر

انجام ميشود آخرین مرحله بیوسنتز تریترپنوئیدها برای بسیاری

کاهش اثرات سو تنش خشکي بر نهال بادام است .تغییرات تنش

از ترکیبات دفاعي گیاه مانند فنولیکها ،گلوکوزینوالتها،

و همزیستي با مایکوریزا در سطوح مختلف مرفولوژیکي،

سالیسیالتها و آنتوسیانینها است و منجر به تکمیل مولکول

فیزیولوژیکي و مولکولي رخ ميدهد که در این بین صفات

آنتوسیانین در آرابیدوپسیس ميشود ( .)Shi and Xie 2014همه

مختلف مربوط به ریختشناسي پایه  ،GF677تغییرات میزان

آنتوسیانینهای شناسایي شده در آرابیدوپسیس حاوی حداقل یک

ترشح پرولین در بافت گیاهي و بیان ژن  UGT73C6در بافت

سیانیدین بیشتر در اثر گلیکوزیالسیون تغییر ميکنند (

ریشه و برگ بررسي شد.

Tohge et

 al. 2005و .)Pourcel et al. 2010
از آنجا که بیان هر کدام از ژنهای  UGTدر گیاهان مختلف و در
بافت های مختلف ریشه ،برگ ،کالوس ،گل و غیره متفاوت است،
امکان ارتباط الگوی بیان این ژن با گروه فیلوژني به سختي ممکن
است ولي در کل ،بیان در مرحله خزان بیشتر دیده شده است .بیان
 UGT73E1در نمونههای برگي تیمار شده با  09میليموالر

ABA

برای سه ساعت ،و نمونههای سلولي تیمار شده با  20میکروموالر
 ABAبعد از سه ساعت و  20ساعت کاهش داشت .در نمونههای
برگي آرابیدوپسیس بیان ،UGT73C1 ،UGT73B5 ،UGT73B3
داشتند .بین دو رقم متحمل و حساس به خشکي گالبي تفاوت
معنيداری در بیان -UDPگلیکوزیل ترانسفراز مشاهده شده است
( .)Wang et al. 2018برای سازگاری با شرایط محیطي متغیر،
گیاهان باید سطوح  ABAرا تنظیم کنند و اشکال مختلف

ABA

را بهصورت متعادل حفظ نمایند ( .)Mierziak et al. 2014اتصال

مطالعه بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفي با
دو فاکتور شامل فاکتور تلقیح در دو سطح (گیاهان شاهد بدون
قارچ میکوریزا و گیاهان تلقیح شده با قارچ مایکوریزا
آربوسکوالر) و فاکتور تنش خشکي در چهار سطح (شاهد50 ،
درصد  09 ،FCدرصد  FCو  20درصد  )FCانجام شد .پنج تکرار
برای هر تیمار در نظر گرفته شد که در مجموع  109گلدان و در
هر گلدان یک گیاه کشت شد .در این تحقیق از قارچ
 Funneliformis mosseaبهمنظور ایجاد همزیستي استفاده شد.
این گونه یکي از رایجترین گونههای مورد استفاده جهت ایجاد
همزیستي با گیاهان و بهبود ویژگيهای گیاه هستند.
پایههای  GF677که از طریق قلمه ریشهدار شده تکثیر یافتهاند،
تهیه شدند و بافت خاک لوميشني بود .خاک جمعآوری شده را
از الک  2میليمتری عبور داده سپس برخي ویژگيهای فیزیکي و
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گیاهان پایه  GF677سازگار شده با استفاده از مایه تلقیح قارچ ،که

آبمقطر شسته و رطوبت اضافي آن با کاغذ صافي گرفته ،ریشهها

از شرکت زیست فناور توران (سمنان) بهدست آمد مایهزني و در

از محل طوقه قطع شده و وزن تر ریشه و اندام هوایي بر حسب

گلدانهای به قطر  19سانتيمتر کشت شدند .پس از اطمینان از

گرم اندازهگیری شد .جهت محاسبه وزن خشک هر یک از

Phillips and Hayman

نمونهها در پاکتهای کاغذی قرار گرفت و به مدت  00ساعت

( ،)1970به گلدانهای  19کیلویي منتقل شدند .برای حذف کلیه

در آون  00درجه سانتيگراد خشک و سپس بر حسب گرم توزین

اسپورها و پروپاگولهای قارچي در خاک مورد آزمایش و

شد.

همچنین حذف بیمارگرهای احتمالي و سایر عوامل تلقیح کننده

برای محاسبه متوسط طول اندام هوایي ،از محل طوقه تا نوک

گیاه ،خاک در اتوکالو (دمای  121درجه ،فشار دو اتمسفر به

برگها و جهت محاسبه طول ریشهها ،از محل طوقه تا نوک ریشه

مدت یک ساعت) سترون شد و به گلدانهای پالستیکي یک

در هر گلدان توسط خط کش بر حسب سانتيمتر اندازهگیری شد.

کیلویي منتقل شد .کلیه گلدانها با محلول هیپوکلریت سدیم پنج

برای اندازهگیری پرولین از روش نین هیدرین استفاده شد که از

درصد ضدعفوني و با آبمقطر سترون شستشو شدند ،در کف

این مواد استفاده شد :اسید سولفوسالسیلیک  3درصد؛ معرف نین

گلدانها سوراخهای زهکشي ایجاد شد .سپس جهت انجام تلقیح،

هیدرین در  00میليلیتر اسید استیک و  39میليلیتر اسید فسفریک

مقدار  19گرم از مایه تلقیح قارچهای حاوی ریسه ،اسپور و

 0موالر توأم با گرم کردن تولید شد؛ اسید فسفریک  0موالر؛

پروپاگول قارچي در عمق سه تا پنج سانتيمتری سطح گلدان

تولوئن؛ پرولین خالص جهت تهیه استاندارد؛ برای تهیه استاندارد

ریخته شده و گیاهان در باالی این مایه تلقیح کاشته شدند .پس از

 9/1 ،199 ppmگرم پرولین خالص در  199سي سي آبمقطر

استقرار گیاهان بر روی آنها خاک ریخته و آبیاری شد.

حل شد ،سپس از محلول مادری  ،199 ppmاستانداردهای ،2 ،1

آزمایش تحت شرایط گلخانهای و دمای حدود  20درجه

 19 ،0و  29تهیه شد .ابتدا  9/0گرم از هر نمونه گیاه را پس از

سانتيگراد با دوره  10ساعت روشنایي به هشت ساعت تاریکي با

خارج کردن از فریزر توزین و به آنها  19میليلیتر اسید

شدت  099میکرومول فوتون بر متر مربع در ثانیه و رطوبت نسبي

سولفوسالسیلیک  3درصد اضافه شد و در هاون چیني خوب

 09درصد انجام شد .آبیاری بهصورت روزانه جهت جلوگیری از

ساییده و هموژنیزه شد .سپس مخلوط حاصل در درون لوله

هر گونه تنش و فراهم کردن شرایط تلقیح صورت گرفت .گیاهان

آزمایش ریخته و  19دقیقه با سرعت  2999دور در دقیقه

بعد از تلقیح به مدت  39روز قبل از اعمال تنش در شرایط مذکور

سانتریفیوژ شد 2 .میليلیتر از عصاره صاف شده برداشته و در یک

نگهداری شدند تا رشد کافي نموده و همزیستي صورت گیرد.

لوله آزمایش ریخته سپس به هر لوله  2میليلیتر معرف نین

سپس تیمارهای تنش به این صورت اعمال شد :هر سه روز یک

هیدرین و  2میليلیتر اسید استیک اضافه شد .لولههای آزمایش در

بار با توجه به  FCو نوع خاک ،شاهد  199درصد  FCو تیمارها

بن ماری با دمای  199درجه سانتيگراد به مدت یک ساعت قرار

به میزان  50درصد 09 ،درصد و  20درصد  FCآبیاری شدند .در

داده و پس از یک ساعت لولهها جهت خاتمه واکنش داخل حمام

طول این مدت ،هر هفته یکبار آبیاری با  19میليلیتر از محلول

یخ گذاشته شدند .مدت زمان خاصي برای این مرحله ذکر نشده و

هوگلند تغییر یافته که  20درصد فسفر داشت به ازای هر گلدان

به محض سرد شدن ميتوان وارد مرحله بعد شد .پس از سرد

صورت گرفت .علت کاهش فسفر این است که فسفر بیش از حد

شدن لولهها ،به آنها  0میليلیتر تولوئن اضافه شد و  39ثانیه بههم

مانع از کلونیزه شدن ریشه با قارچ  AMميشود.

زده شدند .پس از تشکیل دو فاز مجزا قسمت رنگي برداشته شد

همزیستي قارچ با ریشه گیاهان با روش

و توسط طیف سنج نوری میزان جذب آنها در طول موج 029
propagules
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نانومتر قرائت شد .آنگاه غلظت پرولین بر حسب میکرومول بر

] [ Downloaded from mg.genetics.ir on 2022-08-18

(.)Aghababaei et al. 2011

در هر گلدان به این صورت زیر اندازهگیری شد :ابتدا نمونهها با

] [ DOR: 20.1001.1.20084439.1400.16.4.3.7

شیمیایي آن با استفاده از روشهای متداول آزمایشگاهي تعیین شد

وزن تر و خشک ریشه و بخش هوایي سه ماه بعد از اعمال تیمار

اثر همزيستی قارچ ميکوريزا بر صفات مرفولوژی...

بهروز شیران و همکاران

گرم ماده تر با استفاده از رابطه زیر محاسبه شد (

Bates et al.

هم

تنش

خشکي

تغییر

نشان

بیان

داده

است

(.)https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/818251

:)1973

طراحي آغازگر توالي ژن  UGT73C6با استفاده از نرمافزار
تولوئن مصرفي

عدد دستگاه

وزن نمونه

پرولین

در این تحقیق ،بهمنظور بررسي ژنهای مرتبط با تنش خشکي که
توسط قارچ مایکوریزا القا ميشوند و در ایجاد مقاومت به تنش
خشکي نقش دارند ،ابتدا ژنهای مشابهي که توسط قارچ
مایکوریزا در سایر گیاهان القا ميشوند و نیز ژنهایي که در ایجاد
مقاومت به تنش خشکي نقش دارند با مطالعه در مقاالت و
بررسي دادههای بیان ژن در دیتابیسهای مرتبط شناسایي شدند.
ژنهای مرتبط با تحمل تنش خشکي و همزیستي با قارچ
مایکوریزا ،جداگانه در کتابخانههای ریزآرایه موجود در

NCBI

 )https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/( GEOبررسي شد .برای
(،)http://www.affymetrix.com/

R x64 4.0.1 (https://cran.r-

)CLC Genworkbench v.8 ،FlexArray v.2.15.2 ،project.org/
)(https://digitalinsights.qiagen.com/

و

GEO2R

) (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/geo2r/استفاده شد .در
مرحله بعد ،ژنهای دارای تفرق بیان بر اساس

Fold Change

انتخاب شدند ID .ژنهای شناسایي شده جهت بررسي یکسان
تمام کتابخانهها با هم با استفاده از سایت

Ensemble Biomart

( )http://plants.ensemble.org/biomart/به

Arabidopsis ( AGI

 )genome identification numberتبدیل شد .از AGIهای
مشترک برای رسم شبکه و مشخص کردن آنتولوژی و مشخصات
ژنها استفاده شد .آنتولوژی ژنهای دارای تغییر بیان با استفاده از
سایت  )http://bioinfo.cau.edu.cn/agriGO/( AgriGOصورت
لیست ژنهای آرابیدوپسیس بهعنوان مرجع مقایسه آماری شدند.
برای رسم شبکه ،سایت  )https://string-db.org( stringمورد
استفاده قرار گرفت .در مرحله آخر توالي مربوط به ژنهای
شناسایي شده از ژنوم هلو در  NCBIاستخراج شدند .ژن
 UGT73C6یکي از ژنهایي است که هم در حضور مایکوریزا و

بررسي قرار گرفت .محتوای  GCحدود  09درصد ،طول قطعه
تکثیرشده  199تا  299نوکلئوتید و میزان دمای  00 TMتا 00
درجه سانتيگراد در نظر گرفته شد .پرایمرهای طراحي شده به
این

ترتیب

هستند:

AAGGAGCCTTCTGATTCGGG

آغازگر
و

آغازگر

رفت
برگشت

.TTGGTCTGAAAACAGTGGCC
 RNAکل از ریشه و برگ گیاهان شاهد و تحت تنش خشکي که
دارای قارچ و بدون قارچ میکوریزا هستند بر اساس روش روبینا
( Rubio-Pina, and Zapata-Perez )2011استخراج شد .پس از
پودر نمودن  199میليگرم بافت منجمد شده به کمک نیتروژن
مایع ،حدود  1199میکرولیتر بافر استخراج اضافه شد ،و با توجه
به روش مذکور ،پس از اضافه کردن ترکیباتي مانند کلروفرم و
کلروفرم:ایزوآمیل الکل ( )1:20جهت جداسازی فازها و
خالصسازی توسط الکل  09درصد و بهمنظور حذف آلودگي
 DNAاز آنزیم  DNaseIاستفاده شد تا  RNAبا کیفیت مناسب
بهدست آمد .سنتز رشته اول  cDNAبا کیت سنتز  cDNAشرکت
تاکارا

(RT reagent Kit Cat. #RR037A

TM

 )PrimeScriptانجام

شد .واکنش  PCRزمان واقعي با استفاده از مخلوط واکنش
( )Takaraحاوی  SYBR Greenو پرایمر اختصاصي صورت
گرفت .این واکنش برای هر نمونه در دو تکرار بیولوژیک و هر
تکرار بیولوژیک با دو مرتبه تکرار تکنیکي انجام شد .میزان
رونویسي هر ژن در مقایسه با ژن اکتین با استفاده از روش
( Livak and Schmittgen )2001و روش مقایسه کمي
( )quantitativeبررسي شد .بررسي کمي نتایج حاصل از روش
 Real-Time PCRبا استفاده از نرمافزار

Gene Expression

 Relative Quantitationساخت شرکت بایورد ( )Bioradدر
مقایسه با ژن اکتین ،میزان افزایش یا کاهش بروز ژن مورد نظر را
در شرایط تنش نسبت به شرایط کنترل نشان داد.
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گرفت .برای بررسي آنتولوژی ،لیست ژنهای انتخاب شده با

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

مورد

] [ Downloaded from mg.genetics.ir on 2022-08-18

آنالیز کتابخانهها از نرمافزارهای

Expression Console v1.0.3

 primer3صورت گرفت و با استفاده از

primer-blast NCBI

اثر همزيستی قارچ ميکوريزا بر صفات مرفولوژی...

برای آنالیز دادههای کمي بهدست آمده از نرمافزار

بهروز شیران و همکاران
SAS 9.4

تنهایي و در اثر متقابل با مایکوریزا معنيدار نشده است ولي در

استفاده شد .با در نظر گرفتن عوامل خشکي ،مایکوریزا و زمان

حضور مایکوریزا در سطح یک درصد معنيدار شد.

بهعنوان فاکتورهای مؤثر بر بیان ژنهای مورد نظر طرح فاکتوریل

حجم ریشه هم در همزیستي و هم در شرایط خشکي در سطح

در قالب  LSDبا دو تکرار بیولوژیک و دو تکرار فني در نظر

یک درصد معنيدار شد و هم در اثر متقابل خشکي و مایکوریزا

گرفته شد آنالیز صفات فیزیولوژیکي و مرفولوژیکي در قالب

صفت قابل توجهي است .زیرا در مطالعات دیگر هم آمده است

طرح بلوک کامالً تصادفي انجام شد.

که هم در اثر همزیستي با قارچ مایکوریزا و هم تنش خشکي
بهعلت رشد ریشههای مویین افزایش حجم ریشه امری طبیعي

صفات مرفولوژیکي شامل تعداد برگ  ،NLطول برگ  ،LLعرض

قارچ مایکوریزا و هم تنش خشکي بهعلت رشد ریشههای مویین

برگ  ،WLطول دمبرگ  ،Petiolطول ریشه اصلي  ،LRطول ساقه

افزایش حجم ریشه امری طبیعي خواهد بود که دسترسي به آب را

 ،SLقطر ساقه  ،SDحجم ریشه  ،RVوزن تر  ،FWوزن خشک

برای گیاه مساعدتر ميکند.

 ،DWرطوبت نسبي  RWو وزن خشک برگ  LRWاندازهگیری

وزن تر و خشک تحت تأثیر تنش خشکي و همزیستي با

شد.

مایکوریزا در سطح یک درصد معنيدار بود ولي در اثر متقابل

با توجه به جدول  ،1اثر خشکي بر تعداد برگ ،طول برگ ،وزن

تنش و همزیستي ،تنها در وزن تر در سطح یک درصد معنيدار

تر ،وزن خشک و رطوبت نسبي برگ و وزن خشک برگ در

شد و در وزن خشک معنيدار نشد .بهعبارتي ،حضور مایکوریزا

سطح یک درصد و بر عرض برگ در سطح پنج درصد معنيدار

توانسته است تا حدودی اثر خشکي را بپوشاند .قبالً اشاره شده

بود .اثر قارچ مایکوریزا بر صفات تعداد برگ ،طول ساقه ،حجم

بود که کاربرد مایکوریزا بهطور چشمگیری میزان وزن تر و خشک

ریشه ،وزن تر ،وزن خشک در سطح یک درصد و بر صفات طول

ساقه و ریشه را نسبت به شاهد افزایش داد ،ولي با افزایش سطح

برگ ،عرض برگ ،طول ریشه اصلي ،رطوبت نسبي برگ و وزن

تنش خشکي مقدار وزن خشک ریشه روند نزولي را طي نمود

خشک برگ در سطح پنج درصد افزایش معنيدار داشت که در

(.)Shirinzadeh et al. 2020

تحقیقي نتایج مشابهي از اثر قارچ مایکوریزا بر پایه فالیینگ

برای بررسي تأثیر تنش خشکي بر صفات مختلف مرفولوژی به

دراگون بهدست آمد که همزیستي باعث افزایش معنيدار وزن تر

بررسي نتایج مقایسه میانگین صفات مرفولوژی پایه  GF677تحت

و خشک ریشه و طول ساقه شد (.)Abedi and Esfandiari 2018

اثر سطوح مختلف تنش خشکي شامل شاهد ،تنش  50درصد

همچنین همزیستي با مایکوریزا در نهالهای گالبي (پیرودوارف)

 ،FCتنش  09درصد  FCو تنش  20درصد  FCپرداختیم (جدول

باعث افزایش معنيدار سطح برگ کل ،ارتفاع ساقه ،وزن تر برگ

 .)2همانطور که مشاهده مي شود ،در اثر افزایش تنش ،اغلب

و وزن خشک ریشه شد ( .)Shirinzadeh et al. 2020اثر متقابل

صفات روند نزولي را نشان ميدهند که شامل تعداد برگ ،طول

خشکي و همزیستي با  AMدر مورد صفات حجم ریشه ،رطوبت

برگ ،حجم ریشه ،وزن تر و وزن خشک ميشود .وقتي که آب در

نسبي برگ ،وزن خشک برگ در سطح یک درصد معنيدار بود،

دسترس ریشه گیاه کاهش یافته است صفات مذکور نیز کاهش

در مورد صفات طول برگ و وزن تر در سطح پنج درصد معنيدار

یافته و در نتیجه وزن تر و وزن خشک نیز بالطبع کاهش نشان

بود.

داد ،که همین اثر در نهال ریزازدیادی گالبي دیده شده که با

همچنین طول ریشه اصلي در شرایط همزیستي با مایکوریزا در

مایکوریزا باعث افزایش حجم ریشه شده ولي با افزایش شدت

سطح پنج درصد معنيدار بود ولي در دو حالت دیگر معنيدار

تنش ،از تأثیر مایکوریزا کاسته شده است (

نبودند ،شبیه به صفت طول ساقه که در شرایط تنش خشکي به

.)2020
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Shirinzadeh et al.

] [ Downloaded from mg.genetics.ir on 2022-08-18

صفات مرفولوژی

( )Ksouri et al. 2016به آن اشاره شده هم در اثر همزیستي با

] [ DOR: 20.1001.1.20084439.1400.16.4.3.7

نتایج و بحث

خواهد بود که دسترسي به آب را برای گیاه مساعدتر ميکند

اثر همزيستی قارچ ميکوريزا بر صفات مرفولوژی...

بهروز شیران و همکاران

جدول  -1نتایج تجزیه واریانس صفات مرفولوژی پایه  GF677تحت تنش خشکي و تیمار مایکوریزا و اثر متقابل تیمارها
درجه آزادی

تعداد برگ

طول برگ

عرض برگ

طول دمبرگ

طول ریشه اصلي

طول ساقه

قطر ساقه

حجم ریشه

وزن تر

وزن خشک

رطوبت نسبي

وزن خشک برگ

منابع تغییرات
خشکي

3

**200/03

**000/32

*20/05

0/10ns

0350/00ns

0300/1ns

9/33ns

0/00ns

**2300/1

**050/53

**9/910

**9/911

مایکوریزا

2

**002/11

*110/03

*20/00

0/11ns

*12203/00

**33509/90

9/0ns

**23/93

**200/20

**00/20

*9/912

*9/995

خشکي * مایکوریزا

0

09/10ns

*03/20

2/00ns

0/51ns

001/5ns

0039/10ns

1/93ns

**19/1

*190/00

20/90ns

**9/913

**9/911

صفت
تعداد برگ
طول برگ
عرض برگ
طول دمبرگ

شاهد
A

C

02/11

00/05

00/05

50/0A

53/20A

02/10B

01/50B

B

A

B

15/30

A

0/93

طول ریشه اصلي
طول ساقه

A

020/22

قطر ساقه

0/00A

وزن تر

AB

B

خشکي %20
30/11

AB

حجم ریشه

خشکي %50

خشکي %09

090/00

15/00

A

19/01

B

A

19/30

10/00

A

0/00

309/05

000

A

A

000

000/11

0/00A

0/5A

0/02A

B

C

003

B

0/00

05/33

A

AB

A

A
A

29/05

0

B

31/33

B

0/00

B

25/50

BC

15/32
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جدول  -2نتایج مقایسه میانگین صفات مرفولوژی پایه  GF677تحت تنش خشکي

AB

090/00

A

0/00

C

10/00

C

10/02

رطوبت نسبي

9/21B

9/20A

وزن خشک برگ

9/10B

9/23A

9/10B

9/10B

در هر ستون میانگینهایي که دارای حرف مشابه هستند ،اختالف معنيداری ندارند.
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وزن خشک

32/02

10/00

9/23B

9/10B
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افزایش تنش هیچ تأثیری بر صفاتي مانند طول دمبرگ ،طول و

جدول  -3نتایج مقایسه میانگین صفات مرفولوژی پایه  GF677تیمار شده با

قطر ساقه نشان نداد .طول ریشه اصلي در سطح تنش  09درصد

مایکوریزا

 FCبیشتر از بقیه بود در حالي که بعد از آن نمونه شاهد قرار

صفت

شاهد

F. mossea

تعداد برگ

30/0B

00/0A

داشت.

طول برگ

52/20A

00/93B

بررسي تأثیر قارچ مایکوریزای مورد استفاده در این تحقیق نشان

عرض برگ

29/20A

B

طول دمبرگ

19/22A

0/10A

داد در حضور مایکوریزا تعداد برگ نسبت به شاهد بهطور قابل

طول ریشه اصلي

030/00A

021/50AB

توجهي افزایش داشته است ولي طول و عرض برگ در حضور

طول ساقه

099/50B

قطر ساقه

0/50A

0/00A

قارچ نسبت به شاهد کاهش داشت .با حضور قارچ طول ریشه

حجم ریشه

0/0A

0/03B

اصلي نسبت به شاهد کاهش ولي طول ساقه در حضور قارچ

وزن تر

20/20B

وزن خشک

10/20B

21/01AB

نسبت به شاهد افزایش داشته است و در مورد وزن تر و خشک

رطوبت نسبي

9/20A

9/10B

وزن خشک برگ

9/21A

همزیستي با  AMافزایش قابل مشاهدهای نسبت به شاهد ایجاد
کرده است (جدول .)3

A

15/02

090/05

A

30/0

AB

9/10

در هر ستون میانگینهایي که دارای حرف مشابه هستند ،اختالف معنيداری
ندارند.

میزان پرولین در برگ
یکي از مهمترین ترکیباتي که تغییر آن در گیاه نشان دهنده میزان

با توجه به نمودار  ،1الف ،دادههای موجود نشان ميدهد که در

تحمل گیاه به شرایط تنش بهخصوص خشکي است میزان

شرایط شاهد و تنش  50درصد  ،FCتفاوت بیان بین حضور و

اسیدآمینه پرولین در گیاه است .میزان پرولین در حالت شاهد

عدم حضور مایکوریزا معنيدار نشد ولي با تنش  09درصد

بدون تنش و بدون مایکوریزا  9/05که نسبت به شاهد دارای

تفاوت بیان کامالً معنيدار شد ،بنابراین ،با توجه به اینکه این پایه

مایکوریزا که  9/35بود ،بیشتر است .در حالت تنش که انتظار

نسبت به خشکي متحمل است ،این انتظار وجود دارد که تفاوتي

تولید بیشتر پرولین ميرود ،مقدار  1/30است ولي با حضور

بین شاهد و  50درصد  FCدیده نشود در حاليکه تفاوت کامالً

مایکوریزا حتي کمتر از شاهد یعني  9/10تولید شده است .پرولین

معنيداری در سطح  09درصد  FCرخ داده است .نکته قابل توجه

یک آمینواسید شاخص برای بررسي وضعیت تحمل گیاه به تنش

اینکه این ژن در شرایط تنش خشکي افزایش بیان دارد زیرا این

است که اغلب با افزایش تنش میزان آن نیز در گیاه افزایش

ژن در انتقال قند به مولکولهای درگیر در پاسخ به تنش فعال

ميیابد ،اما حضور مایکوریزا باعث کاهش تولید پرولین در شرایط

ميشود ،ولي از آنجا که مایکوریزا توانسته اثر تنش را کاهش دهد

تنش شده است که ميتوان استنباط کرد ،حضور مایکوریزا تا

بیان ژن کمتر از شرایط بدون مایکوریزا شده است که نتایج

( Abedi

مشابهي را در مقاله که نتایج مشابهي را در مقاله اخیر شاهد

 and Esfandiari 2018و .)Rahimi et al. 2020
الگوی بیان ژن  UGT73C6تحت تاثیر تنش خشکي و
میکوریزآنالیز دادههای  RT-PCRبا چهار سطح خشکي شاهد

هستیم ( )Shahvali et al. 2020در نمودار  ،1ب نتیجه مشهود
نمودار ،یک تفاوت تقریباً معکوس بیان ژن  UGT73C6در ریشه
در حضور و عدم حضور مایکوریزا را نشان ميدهد .زمانيکه

 ،FCدو سطح مایکوریزا (حضور و عدم حضور گونه )F. mossea

متفاوتي نسبت به برگ در بیان ژنها دخیل هستند .در سطح 50

در دو بافت ریشه و برگ بهصورت جداگانه و در دو زمان  20و

درصد  FCدر حالت بدون مایکوریزا کاهش بیان و در حضور

 00ساعت با دو تکرار بیولوژیکي و دو تکرار تکنیکي بر روی ژن

مایکوریزا دقیقاً معکوس و افزایش بیان مشاهده شد.
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 199درصد ( 50 ،)FCدرصد  09 ،FCدرصد  FCو  20درصد

ریشه در معرض تنش خشکي قرار ميگیرد فاکتورهای بسیار

 UGT73C6با استفاده از نرمافزار  SAS 9.4صورت گرفت.
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حدودی توانسته است اثر خشکي بر گیاه را کاهش دهد

FC
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-1.38
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پ

-216.91

-250.00

ت

نمودار  -1بررسي بیان ژن UGT73C6؛ الف) در زمان  20ساعت بعد از اعمال تنش خشکي در بافت برگ .ب) در زمان  20ساعت بعد از اعمال تنش خشکي در بافت
ریشه .پ) در زمان  00ساعت بعد از اعمال تنش خشکي در بافت برگ .ت) در زمان  00ساعت بعد از اعمال تنش خشکي در بافت ریشه :C100( .شاهد بدون
مایکوریزا :C75 ،تنش  50درصد  FCبدون مایکوریزا :C50 ،تنش  09درصد  FCبدون مایکوریزا :C25 ،تنش  20درصد  FCبدون مایکوریزا :M100 ،شاهد همزیست با
مایکوریزا :M75 ،تنش  50درصد  FCهمزیست با مایکوریزا :M50 ،تنش  09درصد  FCهمزیست با مایکوریزا و  :M25تنش  20درصد  FCهمزیست با مایکوریزا.

حاليکه در همزیستي با مایکوریزا ،نیاز به افزایش انتقال قند به

ميرسد شرایط خشکي توانسته بر توان تحمل گیاه در برابر تنش

قارچ همزیست افزایش بیان را نشان ميدهد.

غلبه نماید ولي حضور مایکوریزا باعث افزایش تولید قند در گیاه

در زمان  00ساعت در بافت برگ (نمودار  ،1پ) و بعد از هدر

شده و همچنان مانع از اثر سوء تنش شده است ،زیرا در شرایط

رفتن آب از طریق تبخیر و تعرق و همچنین کاهش انتقال آب از

 FCحضور مایکوریزا باعث افزایش بیان شد.

ریشه به سمت برگها ،تغییرات بیان ژن  UGT73C6در برگ باز

با توجه به نمودار  1ت ،مشخص ميشود کاهش میزان آب در

هم مشهود است .بیان در تنش  50درصد  FCبا حضور یا عدم

اطراف ریشه باعث شد که بیان ژن در هر دو حالت حضور یا

حضور مایکوریزا افزایش یافته است ولي در  09درصد  FCدر

عدم حضور مایکوریزا به شدت کاهش یابد .این کاهش در مورد

عدم حضور مایکوریزا کاهش بیان شدید مشاهده ميشود در

حضور مایکوریزا بسیار کمتر از عدم حضور آن بود.
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شاید در این میزان تنش ،تحمل گیاه باعث این رخداد ميشود در

حاليکه در حضور مایکوریزا بیان افزایش یافته است .بهنظر
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جدول  -0نتایج تجزیه واریانس ژنهای  UGT73C6در بافت ریشه و برگ

جدول  -0نتایج مقایسه میانگین اثر زمان  20و  00ساعت بر بیان ژنهای

پایه GF677

 UGT73C6در بافت ریشه و برگ پایه GF677

منابع تغییرات

درجه آزادی

ریشه

برگ

خشکي

3

**110/50

**20/90

مایکوریزا

1

**

*

02/00

12/30

زمان

1

**250/95

*11/91

خشکي * مایکوریزا

3

**100/30

**23/13

خشکي * زمان

3

**120/90

**15/00

مایکوریزا * زمان

1

**20/3

3

**220/00

خشکي * مایکوریزا
* زمان

زمان

ریشه

برگ

20

0/02A

0/21A

00

9/01B

3/93B

در هر ستون میانگینهایي که دارای حرف مشابه هستند ،اختالف معنيداری
ندارند.

البته همانطور که اشاره شده است اعمال تنش بعد از اثبات

ns

0/00

**50/00

همزیستي و تقریباً یک ماه بعد از آن صورت گرفته است بنابراین
نوسان بیان با حضور مایکوریزا تقریباً به ثبات رسیده است و این

کلیه عوامل مورد بررسي بهصورت جداگانه و در تلفیق با یکدیگر

زمان بعد از اعمال تنش در نظر گرفته شده است .با این وجود

بر بیان ژنها و تغییرات بیان ریشه اثر داشته است (جدول .)0

نیاز به بررسي بیان طي زمانهای بیشتر احساس ميشود .یعني هم

تفاوت بیان ژن در شرایط تنش و عدم تنش خشکي ،حضور و

قبل از اعمال همزیستي و هم بعد از بیان  20و  00ساعت بعد از

عدم حضور مایکوریزا ،زمان  20و  00ساعت بعد از اعمال تنش

اعمال تنش .در بافت برگ هم کاهش بیان معنيداری نسبت به

و تلفیق آنها وجود دارد.

زمان  20ساعت داشته است که مطابق با ریشه است (جدول .)0

در گذر زمان از  20تا  00ساعت بیان ژن در ریشه بهصورت
نميتواند به میزان کافي تغییرات بیان را نشان دهد.

جدول  -0اثر متقابل خشکي ،مایکوریزا و زمان بر بیان ژن  UGT73C6در بافت ریشه پایه GF677
خشکي

مایکوریزا -زمان

C24

M24

C48

M48

1CD

9/01D

1CD

9/91D

9/95D

10/00B

2/10C

9/92D

شاهد ()FC
 50درصد FC
 09درصد FC

A

 20درصد FC

9/991D

33/02

D

9/15

9/00CD

D

9/991

9/02CD

D

9/90

9/91D

در هر ستون میانگینهایي که دارای حرف مشابه هستند ،اختالف معنيداری ندارند.
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معنيداری کاهش داشته است ،البته بین زمان  20و  00ساعت

جدول  -5اثر متقابل خشکي ،مایکوریزا و زمان بر بیان ژن  UGT73C6در بافت برگ پایه GF677
خشکي

مایکوریزا -زمان
شاهد ()FC

1FG

9/50FG

1FG

 50درصد FC

0/03CD

9/20G

0/50CDE

9/50FG

 09درصد FC

13/05A

 20درصد FC

G

9/93

EFG
B

2/05

0/30

G

9/01

BC

0/00

در هر ستون میانگینهایي که دارای حرف مشابه هستند ،اختالف معنيداری ندارند.
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C24

M24

C48

M48
3/20DEF
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باعث افزایش بیان نسبت به شاهد شده است (جدول  0و .)5

ميباشد (.)Zhang et al. 2018

آنچه مسلم است حضور مایکوریزا بدون در نظر گرفتن تنش و

نتیجهگیری کلی

زمان اعمال آن در بافت ریشه ،باعث کاهش بیان نسبت به شاهد

در مطالعه حاضر مشخص شد که همزیستي با مایکوریزا بر

شده است .بنابراین در دید کلي ميتوان نتیجه گرفت که حضور

صفات مرفولوژی مانند حجم ریشه تأثیر مستقیم دارد ولي با

مایکوریزا تأثیر معنيداری بر شرایط کلي گیاه دارد (جدول  0و

افزایش تعداد مویین باعث بهبود جذب آب ميشود در ضمن

 .)5در مورد ریشه ،در سطح  09درصد تفاوت معني داری در بیان

نسبت به تنش خشکي اثر معکوس بر صفاتي مانند حجم ریشه،

ژن  UGT73C6وجود دارد و با حضور مایکوریزا فقط سطح 50

رطوبت نسبي برگ و وزن خشک برگ داشت .البته در صورتيکه

درصد تفاوت معنيداری را نشان ميدهد .اما آنچه قابل توجه

شدت تنش خشکي افزایش یابد تاثیر مایکوریزا هم کاهش یافته و

است حضور مایکوریزا باعث شده است که بیان ژن در سطح 09

بنابراین تا حدودی ميتواند تحمل تنش را در پایه  GF677اعمال

درصد  FCبا شاهد بدون مایکوریزا تقریباً یکسان باشد و بنابراین

کند .میزان اسید آمینه پرولین در شرایط تنش معموالً افزایش

تغییر بیان محسوسي وجود ندارد .اما اینکه کدام فاکتور بر بیان ژن

ميیابد تا تحمل گیاه نسبت به تنش را افزایش دهد ولي از آنجایي

تأثیر بیشتری داشتهاند با توجه به اینکه همزیستي قبالً صورت

که همزیستي با مایکوریزا توانسته است اثر تنش را کاهش دهد،

گرفته است بهنظر ميرسد تنش نتوانسته است باعث تغییر چنداني

میزان تولید آن در گیاه هم کاهش یافته است.

در بیان این ژن شود .بهعنوان نتیجهگیری کلي ميتوان عنوان کرد

فعالسازی پروتئین بعد از تکمیل ساختار آن با فرایندهای مختلفي

که اگر بخواهیم در مصرف آب آبیاری برای نهال صرفهجویي

مانند گلیکوزیالسیون صورت ميگیرد .یکي از شرایطي که باعث

کنیم بهتر است حتماً قبل از کشت ،نهال را با مایکوریزا همزیست

فعالسازی یا عدم فعال شدن پروتئین در گیاه ميشود ،تنش

نماییم (جدول .)0

محیطي مانند خشکي است .گلیکوزیالسیون توسط ژنهای گروه

در برگ ،در سه سطح شاهد 50 ،و  09درصد  FCمیزان بیان در

 UGTانجام ميشود .در این بررسي مشخص شد که ژن

حضور مایکوریزا نسبت به عدم حضور آن کمتر است ولي در

 UGT73C6از این خانواده در شرایط تنش و همزیستي تغییر بیان

سطح  20درصد افزایش بیان را شاهد هستیم .با اینکه در ریشه

نشان ميدهد .روند کلي به این صورت است که میزان بیان با

تفاوت معنيداری در سطح شاهد و  20درصد  FCدر حضور یا

افزایش تنش ،افزایش ميیابد ولي با حضور مایکوریزا و تعدیل

غیاب مایکوریزا مشاهده نميشود ولي در برگ تفاوت تا حدودی

اثر تنش بیان آن کمتر از حالت تنش است.

معنيدار است (جدول .)5
آنزیمهایي که ميتوانند قند متصل به یوریدین دی فسفات

مرحله کاشت ،همزیستي و برداشت نمونه این پژوهش در گلخانه

( )UDPرا به تعداد زیادی گیرنده مرتبط به ویژگيهای

آقای دکتر نوربخش واقع در منطقه شوراب انجام و برای اجرای

بیوشیمیایي سلولي وصل کنند ،که بر فعالیت زیستي سلول و

 Real time PCRاز آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم پزشکي

ذخیره مواد اثر بگذارد ( ،)Le Roy et al. 2016و در نتیجه

اصفهان استفاده شد و در همه مراحل از حمایت دانشگاه شهرکرد

ميتواند در پاسخ به تنش هم مؤثر باشد .اطالعات کمي در مورد

برخوردار بودیم که از همه عزیزان کمال قدرداني را داریم.

اثر گلیکوزیل ترانسفرازها در مورد تحمل تنش گیاهان وجود دارد
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از آنجایي که  UDPGT73C6به UGTهای گیاهي تعلق دارد،

سپاسگزاری
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تنش خشکي در ریشه و برگ با افزایش شدت تنش تا  09درصد

( ،)Rehman et al. 2018و نتایج ما تأیید کننده مطالعات قبل
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