فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،9شماره  ،35فروردین و اردیبهشت 1399

ارزیابی میزان بیان برخی از ژنهای تحمل به خشکی و تغییرات آنزیمی

سعید نوابپور* ،سیده ساناز رمضانپور ،احد یامچی ،علی اصغر نصراله نژاد ،سید حسین شفاپور و ابوالفضل
مازندرانی
گروه اصالح نباتات و بیوتکنولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
(تاریخ دریافت ،97/12/01 :تاریخ پذیرش نهایی)98/02/18 :

چکیده
چغندر قند یکی از گیاهان استراتژیک و صنعتی دنیا محسوب میگردد و نقش مهمی در تولید قند دارد .خشکی یکی از مهمترین عوامل
محدودکننده تولید چغندر قند است .بر این اساس این آزمایش در قالب طرح کرتهای خردشده بر پایه طرح بلوک کامالً تصادفی در سال
زراعی  1394-95با چهار تکرار در منطقه چناران روستای بهمن جان انجام شد .فاکتور اصلی آزمایش شامل سه دور آبیاری  7و  14و 21
روز بهروش قطرهای و فاکتور فرعی مشتمل بر چهار رقم (شامل ارقام خارجی سمنتا و پیروال و ارقام داخلی شامل پایا ( )016و شکوفا
( ))034بود .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد با افزایش فواصل آبیاری از  7به  21روز موجب کاهش عملکرد ریشه چغندر قند از
 88/7به  76/1تن در هکتار گردید .همچنین با افزایش فواصل آبیاری از  7به  21روز میزان اکسیداسیون سلولی که بر آوردی از فعالیت
رادیکالهای آزاد اکسیژن است ،افزایش نشان داد که در تیمار آبیاری هر  21روز ( 21/8میکرومول بر گرم وزن تر) بیشترین مقدار آن
مشاهده شد .بیشترین مقدار آنزیم کاتاالز و سوپراکسید دیسموتاز بهترتیب  119و  1481واحد استاندارد بر میلیگرم پروتئین بود که
بهترتیب در تیمارهای آبیاری هر  14و هر  21روز مشاهده شد .نتایج بیان ژنهای  CPX2 ،CPX1و  NDPحاکی از افزایش میزان بیان هر
ژن سه تحت شرایط بروز تنش خشکی بود که مبین نقش آنها در القای تحمل به خشکی بود.
واژههای کلیدی :بیان ژن ،تنش خشکی ،سوپراکسید دیسموتاز ،چغندر قند ،کاتاالز

مقدمه

خشکسالیها در ایران نشان میدهد اقلیم ایران بهسوی خشکی

براساس آمار موجود 40 ،درصد از کره زمین جز مناطق

بیشتر پیش میرود (زارع و همکاران .)1383 ،چغندر قند یکی

خشک ،نیمهخشک و خشکِ نیمهمرطوب است .پدیده

از محصوالت زراعی با سطح کشت بسیار وسیع در ایران و

خشکسالی از نظر فراوانی ،شدت و تداوم گسترش یکی از

جهان است .با توجه به اهمیت این محصول در چرخه غذایی

فرایندهای مهم در اکثر کشورهای جهان بهخصوص کشور ما

کشورمان بهنظر میرسد مطالعه تحمل به خشکی در ارقام

محسوب میگردد .حدود  60درصد از اراضی کشور در گستره

مناسب و پرمحصول میتواند راهکار مؤثری برای کاهش

اقلیم خشک و نیمهخشک واقع شدهاند و بررسی روند

هدررفت آب در بخش کشاورزی باشد (خورشید و همکاران،

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيS.navabpour@yahoo.com : :
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بستگی به برهمکنش میان صفات مختلف مورفولوژیکی

انجام شد .فاکتور اصلی آزمایش شامل سه دور آبیاری  7و 14

(زودرسی ،کاهش سطح برگ ،لولهایشدن برگ ،میزان موم،

و  21روز به روش قطرهای و فاکتور فرعی مشتمل بر چهار

سیستم ریشهای کارآمد ،پایداری عملکرد) ،فیزیولوژیکی

رقم (شامل ارقام خارجی از شرکت  KWSآلمان که عبارتند از

(کاهش تعرق ،افزایش راندمان مصرف آب ،بستهشدن روزنهها

سمنتا و پیروال و ارقام داخلی شامل پایا ( )016و شکوفا ()034

و تنظیم اسمزی) و بیوشیمیایی (تجمع پرولین ،پلیآمین،

بود .تیمار آبیاری شامل آبیاری نرمال ( 7روز) ،تنش خشکی

ترهالوز ،افزایش فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز وافزایش

مالیم ( 14روز) و تنش خشکی شدید ( 21روز) بود.از هر رقم

ذخیرهسازی کربوهیدراتها) دارد .مکانیزمهای ژنتیکی

 4ردیف به طول  8متر در زمینی به مساحت تقریبی 1800

کنترلکننده این صفات چندان شناخته شده نیستند (عروجنیا و

مترمربع کشت شد و فاصله ردیفها از هم  50سانتیمتر بود؛

همکاران .)1391 ،از آنجاییکه درک درست از نحوه پاسخ

همچنین بین کرتها یک ردیف نکاشت و بین بلوکها هم

گیاهان در سطح ژن به تنش آبی برای نگهداری محصول و

خیابانی به عرض یک متر ایجاد شد .پس از رسیدن گیاه به

بهبود تولید ضروری است ،تالشهای تحقیقاتی اخیر در جهت

مرحله رشد فیزیولوژیک (زمان برداشت محصول) برای اندازه

شناسایی ژنهای القایی به تنش آبی و پاسخ مولکولی گیاه

گیری عملکرد ریشه در مورد کلیه ارقام در شرایط نرمال و

متمرکز شده است .در این زمینه تکنیکهای متداول مورد

تنش خشکی ،از هر واحد آزمایشی با حذف حاشیهها بهطور

استفاده برای تعیین کمیت سطح نسبی بیان ژن ،ریز آرایه

تصادفی از هر ردیف در هر کرت  5بوته برداشت و توزین

( )micro arrayو واکنش زنجیرهای پلیمراز در زمان واقعی

گردید .برای اندازهگیری صفات مولکولی و بیوشیمیای مورد

( )RT-PCRاست ( .)Nolan et al., 2006تجزیه و تحلیل با

بررسی شامل میزان بیان ژنهای تحمل به خشکی (،CPx 1

استفاده از ریز آرایهها جهت استفاده در مقیاس بزرگ (بهعنوان

 CPx 2و  ،)NDPکلروفیل ،میزان پرولین ،سطح اکسیداسیون

مثال کل ژنوم) ترجیح داده میشود ،در حالیکه روش واکنش

سلولی ( )TBARMو میزان فعالیت آنزیمهای کاتاالز و

زنجیرهای پلیمراز در زمان واقعی به روش انتخابی برای

سوپراکسید دیسموتاز ،نمونهگیری از بافت برگ در سه مرحله

اندازهگیری سطح بیان ژن در نمونههای متعدد که شامل تعداد

شامل :هفت روز پس از آبیاری ،چهارده روز پس از آبیاری و

محدودی از ژنها است تبدیل شده است .واکنش زنجیرهای

بیست و یک روز پس از آبیاری انجام شد .پنج برگ بهطور

پلیمراز در زمان واقعی تعیین مقدار دقیق و حساس رونوشت

تصادفی از هر تیمار برداشته شد ،سپس داخل فویل آلومینیومی

ژن را حتی برای آن دسته از ژنهایی که سطوح رونوشت

قرار گرفته و بالفاصله در نیتروژن مایع تا زمان رسیدن به

نسبتاً کمی دارند فراهم میکند ( .)Vanguilder et al., 2008با

آزمایشگاه منجمد شدند .در آزمایشگاه نمونهها در فریزر -80

توجه به مطالب ذکرشده ،این مطالعه جهت ارزیابی بیان افتراقی

درجه سانتیگراد تا انجام آزمایش نگهداری شدند.

برخی ژنهای مهم در القای تحمل به تنش خشکی بههمراه
تغییرات آنزیمی و عملکرد ریشه صورت گرفت.

برگها پس

اندازهگیری فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان:
از شستشو با آبمقطر در محلول بافر فسفات  -تریس 0/16
مول ( )pH=7.5وارد ،خرد و یکنواخت شد .سپس حجم

مواد و روشها

مشابه بافر حاوی دیجیتونین آنزیم هضمکننده دیواره اضافه

آزمایش در قالب طرح کرتهای خردشده بر پایه طرح بلوک

نموده تا فرآیند هضم غشا و دیوارههای سلولی صورت گیرد.

کامل تصادفی در سال زراعی  1394-95با چهار تکرار در

میزان  0/5میلیلیتر از محلول یکنواختشده برای سنجش

استان خراسان رضوی ،شهرستان چناران ،روستای بهمن جان

پروتئین به روش لوری و رادال ()Lowry and Radall, 1951
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برداشته شد و مقدار پروتئین آن بر حسب میلیگرم بر میلیلیتر

 :)Reactive Materialدر این سنجش که معیاری برای

تعیین گردید .در باقیمانده محلول استخراجی فوق مقدار هر

اندازهگیری میزان تنش اکسیداسیونی است مقدار تیوباربیورتیک

یک از آنزیمها با روشهای زیر

تعیین گردید.

اسید که محصول نهایی و نسبتاً پایدار واکنش اکسیداسیون

 )Ries 1977به شرح زیر اندازهگیری شد .یک گرم نمونه برگ

خصوص از روش  Hagegeو همکاران ( )1990با تغییراتی

منجمد ساییده و همگن گردید .سپس مقدار  0/1گرم آن و 3

استفاده گردید .مقدار  0/5گرم نمونه برگ را هموژنیزه نموده و

میلیلیتر محلول واکنش شامل (بافر فسفات پتاسیم 50 mM

یک میلیلیتر تری کلرواستیک اسید ( )%15 w/vبه آن اضافه

 ،pH=7.8متیونین  ،13 mMتترازایلوم  ،75 µMریبوفالوین

شد .محلول حاضر را با افزودن  10میلیلیتر استون بهشدت

 0/1 mM EDTA ،2µMو  100 µlآنزیم استخراج) مخلوط و

مخلوط نموده (ورتکس) و با دور  4750در دقیقه بهمدت 15

یکنواخت شد .مخلوط در شرایط نوری  5000لوکس بهمدت

دقیقه سانتریفوژگردید .رسوب کوچکی که پس از سانتریفوژ

 15دقیقه قرار داده شده و کالیبراسیون با افزودن یک واحد

حاصل شد را با  5میلیلیتر استون شستشو داده ،ورتکس و

آنزیم سوپراکسید برای احیا  50درصد تترازایلوم افزوده و

مجدداً با همان دور بهمدت  10دقیقه سانتریفوژ نموده و

میزان فعالیت با طولموج  560نانومتر توسط دستگاه جذب

آخرین مرحله چهار مرتبه تکرار شد .سپس مقدار  3میلیلیتر

نوری خوانده شد.

 )%1( H3PO4و یک میلیلیتر تیوباربیورتیک اسید ()%0/6 w/v

میزان فعالیت آنزیم کاتاالز  Iبا استفاده از روش

Aebi

افزوده ومحلول بهمدت  30دقیقه در دمای  100درجه

( )1984به شرح زیر تعیین گردید 0/5 .گرم نمونه یخزده برگ

سانتیگراد قرار داده شد سپس واکنش با سردکردن سریع لولهها

کوبیده و بهمیزان  0/1آن در  3میلیلیتر بافر واکنش شامل (بافر

در داخل یخ متوقف گردید .مقدار جذب محلول حاصل با

فسفات پتاسیم  ،pH=7.8 50 mMاستاندارد هیدروژن پراکسید

طولموج  532و  590بهوسیله دستگاه اسپکتروفوتومتر

و آنزیم استخراج  )200 µlمخلوط و یکنواخت شد .میزان

( )Uvikon930 watfordاندازهگیری شد.

جذب محلول در طولموج  240نانومتر توسط دستگاه جذب
نوری خوانده گردید.

استخراج  :RNAجهت استخراج  ،RNAیک میکرولیتر از
بافر بایوزول ( )BIOZOLشرکت فرمنتاز داخل تیوب ریخته

اندازهگیری کلروفیل :برای اندازهگیری میزان کلروفیل از

شد و  0/1گرم برگ کوبیده شده به آن اضافه گردید .سپس

روش  Poraو همکاران ( )1989استفاده شد .در این روش،

نمونه با دست تکان داده شد و  10تا  15دقیقه در دمای اتاق

مقدار  0/5گرم نمونه برگ منجمد ،کامالً خرد و با  10میلیلیتر

قرار داده شد .سپس  200میکرولیتر کلروفرم به این مایع اضافه

استون  80درصد مخلوط گردید .پس از  15دقیقه سانتریفیوژ

گردید و  15دقیقه روی یخ قرار گرفت .نمونهها بهمدت 15

نمونهها در دمای  4درجه سانتیگراد و با دور ،3000 rpm

دقیقه در دمای  4درجه سانتیگراد و با دور  12000در دقیقه

مقدار  2میلیلیتر از سوپ باالیی نمونه در کوت ریخته و میزان

سانتریفوژ شدند .فاز باالیی تیوب که حاوی مایع شفاف بود ،به

جذب ( )Aدر طولموجهای  646/7و  663/6نانومتر توسط

تیوب دیگری منتقل گردید و به همان میزان ایزوپروپانول به آن

دستگاه اسپکتروفوتومتر  WAPمدل  S2000UV/visثبت

اضافه گردید و بعد از  4-5بار تکاندادن در داخل فریزر -20

گردید .میزان کلروفیل  )Chla( aو کلروفیل  )Chlb( bو کل

بهمدت زمان  20دقیقه قرار داده شد .بعد از بیرونآوردن نمونه

کلروفیل براساس فرمولهای زیر محاسبه شد.
-1

از فریزر مجداداً بهمدت  10دقیقه در دمای  4درجه سانتیگراد

Chla (mg.gr ) = 12.25 A663.6 – 2.55 A646.6
Chlb (mg.gr-1) = 20.31 A646.6 – 4.91 A663.6

با دور  12000در دقیقه سانتریفوژ گردید .پس از سانتریفوژ،

Thiobarbituric

قسمت شفاف باالی تیوب حذف شد و پلت ایجادشده جدا

اندازهگیری ( TBARM

Acid
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مولکولهای بزرگ حیاتی است اندازهگیری میشود .در این
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جدول  -1توالی آغازگرهای ژنهای مورد مطالعه
شماره دسترسی
در پایگاه

NCBI

طول
محصول
واکنش

دمای

توالی آغازگر

ذوب

AW067625

469

57

BI543256

361

59

-

200

59

’For:5’-AAGCTCATGCTCCAATGGC-3

CPx1

’Rev:5’-GAGATAGACTTGGTGACATCGG-3
’For:5’-GTCTCATCAACACTACGGCC-3

CPx2

’Rev:5’-CCTCTCGTCGCACTCAATC-3
’For:5’-GATCAAGCCTGATGGTGTCC-3

NDP

’Rev:5’-GCTCTGCCAGTGGACAACA-3
’For:5’-TGACGGAGAATTAGGGTTCG-3
’Rev:5’-CCCCAATGGATCCTCGTTA-3

18S rRNA

گردید و  1میلیلیتر اتانول به آن اضافه شد .تیوبها بهمدت 5

رشته  ،cDNAدر واکنش زنجیرهای پلیمراز کمی

دقیقه در دمای  4درجه سانتیگراد با دور  12000در دقیقه

 )PCRاستفاده شد .این روش با استفاده از تکنولوژی رنگ

سانتریفوژ گردید و دوباره فاز باالیی حذف گردید و پلت

( SYBR Green Iساخت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع

 RNAدر دمای اتاق خشک شد .درنهایت  50میکرولیتر آب

طبیعی گرگان ،ایران) و در دستگاه ( iQ5شرکت بیورد ،آمریکا)

RNA

انجام شد .بهمنظور نرمالسازی دادهها از ژن خانهدار

استخراجشده بهترتیب با استفاده از اسپکتروفتومتر و

 18S rRNAکه دارای بیان یکسانی در تمام تیمارها است،

الکتروفورز روی ژل آگارز  1/5درصد تعیین گردید.

استفاده شد .مشخصات آغازگرهای مورد بررسی که با استفاده

مقطر ،به پلت ایجادشده اضافه گردید .کمیت و کیفیت

( Real-Time

(Real-

از نرمافزار  Primer 3طراحی شد در جدول  1آمده است.

 :)Time PCRبهمیزان  5میکرولیتر از هر نمونه  RNAبعد از

دادههای بهدست آمده با استفاده از نرمافزار  Restمورد ارزیابی

تیمار  DNaseIداخل تیوب ریخته شد و به هر تیوب 1

قرار گرفت.

ساخت  cDNAو واکنش زنجیرهای پلیمراز کمی

میکرولیتر آغازگر  oligodTاضافه گردید .سپس  5میکرولیتر
آب  DEPCافزوده شد تا به حجم  11برسد و در دمای 70

آنالیز دادهها :تجزیه دادهها با نرمافزار  SAS 9.2و رسم
نمودارها با استفاده از نرمافزار اکسل  2010انجام شد.

درجه سلسیوس بهمدت  5دقیقه قرار داده شد 4 .میکرولیتر
بافر  5xساخت  2 ،cDNAمیکـرولیتـر مخلـوط  dNTPبا
غلظـت  10میکـروموالر و  0/5میکرولیتر آنزیم

نتایج و بحث

Ribolock

نتایج تجزیه واریانس صفات بیوشیمیایی و عملکرد ریشه

 Rnase inhibitorاضافه و با آب  DEPCبه حجم 19

تحت تنش خشکی :نتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه

میکرولیتر رسید .سپس در دمای  37درجه سلسیوس برای 5

(جدول  )2نشان داد اثر بلوک برای تمامی صفات غیرمعنیدار

دقیقه قرار داده شدند و  1میکرولیتر آنزیم رونوشتبردار

و اثر تنش ،رقم و اثر متقابل تنش در رقم برای تمامی صفات

معکوس ( )Revert Aid M.Mulvشرکت فرمنتاز اضافه شده و

در سطح احتمال یک درصد معنیدار گردید.

مخلوط واکنش در دمای  42درجه سلسیوس بهمدت یک

کلروفیل  :aنتایج مقایسه میانگین اثر تنش بر روی میزان

ساعت قرار گرفت و جهت توقف واکنش ،برای  10دقیقه در

کلروفیل ( aجدول  )3نشان داد با افزایش تنش خشکی مقدار

دمای  70درجه سلسیوس قرار داده شد و درنهایت بهمیزان

کلروفیل  aافزایش یافت و اختالف بین تیمارها معنیدار

 380میکرولیتر به آن آبمقطر اتوکالوشده اضافه گردید .از این

گردید .بیشترین و کمترین میزان کلروفیل  7/21 ،aو 5/82
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جدول  -2تجزیه واریانس صفات بیوشیمیایی و عملکرد ریشه تحت تنش خشکی
میانگین مربعات

درجه

منابع تغییر

آزادی

کلروفیل

اکسیداسیون

اکسیددیسموتاز

ریشه

111 ns

235/6 ns

5/13 ns

** 67451

** 416
5/95
**234

a

کلروفیل b

0/109 ns

0/029 ns

0/323 ns

تنش

2

** 11/9

** 2/26

** 578

** 9013

خطای 1

6

0/096

0/016

0/292

71/1

158/3

رقم

3

** 6/60

** 0/936

** 19/5

** 3537

** 51937

تنش × رقم

2

**

**

**

0/415

سلولی

0/374

آنزیم کاتاالز

**

2/38

822

**

3422

**

32/4

خطای 2

27

0/044

0/011

0/207

48/9

97/9

5/12

ضریب تغییرات

-

2/4

2/1

3/2

3/4

4/6

3/3

 nsو** بهترتیب ،غیر معنیدار و معنیدار در سطح احتمال یک درصد
جدول  -3مقایسه میانگین اثرات ساده صفات بیوشیمیایی و عملکرد ریشه تحت تنش خشکی
کلروفیل

a

کلروفیل

b

صفات

سلولی (میکرومول
بر گرم وزن تر)

(میلیگرم بر گرم وزن تر)
تنش
خشکی

رقم

اکسیداسیون

کاتاالز

سوپراکسید
دیسموتاز

(واحد استاندارد بر میلیگرم پروتئین)

عملکرد ریشه
(تن در هکتار)

5/76 c

1/98 b

9/87 c

91/6 c

1372 c

88/7 a

 14روز

b

a

b

a

b

b

 7روز

6/58

2/64

15/4

119

1448

83/1

 21روز

7/21 a

2/91 a

21/8 a

117 a

1481 a

76/1 c

سمنتا

7/32 a

2/98 a

13/7 c

125 a

1456 a

89/1 a

پیروال

6/70 b

2/84 a

15/2 b

110 b

1450 a

88/3 a

پایا

6/31 b

2/19 b

15/4 b

107 b

1429 b

79/7 b

شکوفا

5/73 c

2/04 b

18/5 a

95/8 c

1399 c

73/5c

مقادیری که دارای حروف مشابه هستند اختالف معنیداری در سطح  5درصد آزمون  LSDندارند.

میلیگرم بر گرم وزن تر بود که بهترتیب در تیمار آبیاری هر

ارقام افزایش یافت و در شرایط آبیاری هر  14و  21روز مقدار

 21و  7روز مشاهده شد .این نتایج با نتایج  Nadaliو همکاران

کلروفیل  aدر رقم سمنتا (بهترتیب  7/35و  8/47میلیگرم بر

( )2010مبنی بر افزایش معنیدار محتوای کلروفیل برگ چغندر

گرم وزن تر) بیشتر از سایر ارقام بود و اختالف معنیداری با

Mensha

سایر ارقام نشان داد .در تیمار آبیاری هر  7و  14روز اختالف

و همکاران ( )2006میزان کلروفیل برگ در کنجد تحت تنش

بین مقدار کلروفیل  aدر ارقام پیروال و پایا معنیدار نبود اما در

خشکی افزایش یافت و تا پایان فصل بدون تغییر باقی ماند.

تیمار آبیاری هر  21روز مقدار کلروفیل  aدر رقم پیروال

قند تحت تنش خشکی مطابقت داشت .طبق گزارش

نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل تنش × رقم (شکل )1

افزایش بیشتری یافت و اختالف آن با رقم پایا معنیدار گردید.

نشان داد با افزایش فواصل آبیاری مقدار کلروفیل  aدر همه

مقدار کلروفیل  aدر رقم شکوفا در تیمار آبیاری هر  7روز 5/1
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میلیگرم بر گرم وزن تر بود که کمترین مقدار کلروفیل  aرا

کلروفیل  bدر رقم پیروال بیشترین افزایش را نشان داد و مقدار

داشت و اختالف آن با سایر ارقام معنیدار بود .همچنین با

آن به  3/17میلیگرم بر گرم وزن تر رسید و این درحالی بود

وجود افزایش مقدار کلروفیل  aدر این رقم در تیمارهای  14و

که اختالف آن با محتوای کلروفیل  bرقم سمنتا (2/99

 21روز (بهترتیب  6و  6/1میلیگرم بر گرم وزن تر) باز هم

میلیگرم بر گرم وزن تر) معنیدار نگردید .در تیمار آبیاری هر

کمترین مقدار کلروفیل  aرا نشان داد.

 21روز شرایط متفاوت بود و رقم سمنتا بیشترین محتوای

کلروفیل  :bنتایج مقایسه میانگین اثر تنش بر روی

کلروفیل  3/79( bمیلیگرم بر گرم وزن تر) را نشان داد و

کلروفیل ( bجدول  )3نیز نتایج مشابه با کلروفیل  aنشان داد.

اختالف آن با سایر ارقام معنیدار گردید .در تمامی تیمارهای

b

آبیاری رقم شکوفا کمترین مقدار محتوای کلروفیل  bرا دارا

با افزایش فواصل آبیاری از  7روز به  14روز میزان کلروفیل

از  1/98به  2/64میلیگرم بر گرم وزن تر افزایش یافت که

بود اما اختالف آن با رقم پایا معنیدار نبود.

اختالف بین این دو تیمار معنیدار گردید ،اما از تیمار آبیاری

اکسیداسیون سلولی :مقایسه میانگین اثر تنش خشکی بر

هر  14روز به تیمار آبیاری هر  21روز میزان کلروفیل 0/27 b

میزان اکسیداسیون سلولی (جدول  )3نشان داد با افزایش

(میلیگرم بر گرم وزن تر) افزایش یافت که اختالف این دو

فواصل آبیاری و بروز تنش خشکی مقدار اکسیداسیون سلولی

تیمار معنیدار نگردید .این نتایج با نتایج  Nadaliو همکاران

در برگ افزایش یافته و بیشترین و کمترین مقدار اکسیداسیون

( )2010مطابقت داشت (.)Nadali et al., 2010

سلولی ( 21/8و  9/87میکرومول بر گرم وزن تر) بهترتیب در

نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل تنش × رقم برای صفت

تیمارهای آبیاری هر  21و  7روز مشاهده گردید و اختالف بین

میزان کلروفیل ( bشکل  )2نشان داد بیشترین محتوای کلروفیل

تیمارها معنیدار گردید .بهطور کلی بروز تنش خشکی موجب

 bدر تیمار آبیاری هر  7روز مربوط به رقم سمنتا با 2/15

افزایش میزان رادیکالهای آزاد اکسیژن گردیده که آثار مخربی

میلیگرم بر گرم وزن تر بود که اختالف آن با ارقام پیروال و

بر روی سلولها داشته درنتیجه موجب افزایش میزان

پایا (بهترتیب  2و  1/97میلیگرم بر گرم وزن تر) معنیدار نشد

اکسیداسیون سلولی میگردد (.)Navabpour et al., 2003

ولی اختالف آن با رقم شکوفا ( 1/81میلیگرم بر گرم وزن تر)

در شکل  3مقایسه میانگین اثر متقابل تنش × رقم نشان

معنیدار گردید .با افزایش فواصل آبیاری به  14روز محتوای

داده شده است .نتایج نشاندهنده روند افزایشی میزان
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شکل  -3مقایسه میانگین اثر تنش × رقم بر روی میزان اکسیداسیون سلولی .میانگینهای با حداقل یک حرف مشترک دارای اختالف
معنیداری در سطح احتمال  %5براساس آزمون  LSDنیستند.

اکسیداسیون سلولی در ارقام با افزایش فواصل آبیاری و بروز

آنزیم کاتاالز :همانطور که در جدول  3مالحظه میشود

تنش خشکی است .کمترین میزان اکسیداسیون سلولی 8/2

با افزایش فواصل آبیاری از  7روز به  14روز با بروز تنش

میکرومول بر گرم وزن تر بود که در تیمار آبیاری هر  7روز و

خشکی مقدار آنزیم کاتاالز افزایش چشمگیری یافت و مقدار

در رقم سمنتا مشاهده شد که با افزایش فواصل آبیاری به  14و

آن از ( 91/6واحد استاندارد بر میلیگرم پروتئین) به 119

 21روز این مقدار بهترتیب به  13/3و  19/5میکرومول بر گرم

(واحد استاندارد بر میلیگرم پروتئین) افزایش یافت و اختالف

وزن تر افزایش یافت .بهطورکلی در بین ارقام کمترین مقدار

بین تیمارها معنیدار گردید .اما با افزایش فاصله آبیاری از 14

اکسیداسیون سلولی در هر سه تیمار مربوط به رقم سمنتا بود

روز به  21روز و شدتیافتن تنش خشکی مقدار آنزیم کاتاالز

که اختالف آن با سایر ارقام معنیدار بود .همچنین رقم شکوفا

 2واحد استاندارد بر میلیگرم پروتئین کاهش یافت با این

در هر سه تیمار آبیاری هر  14 ،7و  21روز باالترین مقدار

وجود اختالف بین تیمارها معنیدار نگردید .نتایج ایلکایی و

اکسیداسیون سلولی را دارا بود.

همکاران ( )1391نشان داد بیشترین میزان فعالیت آنزیم کاتاالز
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در چغندر قند ( 118/58میلیگرم پروتئین /واحد) بود که تحت

سوپراکسید دیسموتاز تحت تنش خشکی در جدول  3نشان

تنش خشکی مشاهده شد که با نتایج این تحقیق مطابقت

داده شده است .نتایج حاکی از افزایش مقدار این آنزیم تحت

داشت.

تنش خشکی است بهگونهای که اختالف بین تیمارهای مختلف

همانطور که در شکل  4مشاهده میشود مقایسه میانگین

آبیاری معنیدار گردید و بیشترین و کمترین مقدار این آنزیم

اثر متقابل تنش × رقم نشان داد مقدار آنزیم کاتاالز در همه

(بهترتیب  1481و  1372واحد استاندارد بر میلیگرم پروتئین)

ارقام با افزایش فواصل آبیاری از هر  7روز به هر  14روز و با

بهترتیب در تیمار آبیاری هر  21و  7روز مشاهده گردید که با

بروز تنش خشکی افزایش معنیداری یافت ولی با افزایش

نتایج ایلیکایی و همکاران ( )1391مبنی بر افزایش فعالیت این

فواصل آبیاری به هر  21روز و افزایش تنش خشکی ،مقدار

آنزیم تحت تنش خشکی مطابقت داشت .محققین نشان دادهاند

این آنزیم تنها در رقم سمنتا افزایش معنیداری یافت و در سه

که غلظت آنزیمهای اکساینده در شرایط تنش دو برابر شده و

رقم دیگر مقدار آنزیم کاتاالز کاهش نشان داد .بیشترین مقدار

لذا باعث افزایش مقاومت به تنشهای اکسیداتیو میشوند و از

آنزیم کاتاالز مربوط به رقم سمنتا بود ( 140واحد استاندارد بر

طرفی بیان داشتهاند تنش خشکی (که از جمله تنشهای

میلیگرم پروتئین) که در شرایط تیمار آبیاری هر  21روز

اکسیداتیو بهشمار میرود) نیز میزان فعالیت آنزیم سوپراکسید

مشاهده گردید .کمترین مقدار آنزیم کاتاالز در تیمار آبیاری هر

دیسموتاز را افزایش میدهد ( .)Lascano et al., 2005هر چند

 7روز و در رقم شکوفا ( 70/5واحد استاندارد بر میلیگرم

میزان این فعالیت ،بسته به حساسیت ارقام مختلف و همچنین

پروتئین) مشاهده شد که اختالف آن با سایر ارقام معنیدار

پتانسیل ژنتیکی گونههای مختلف ،متفاوت است (

گردید .همچنین بیشترین مقدار افزایش آنزیم کاتاالز در رقم

.)et al., 2010; Manavalan et al., 2009

Masoumi

شکوفا مشاهده شد که مقدار آن از  70/5واحد استاندارد بر

مقایسه میانگین اثر متقابل تنش × رقم بر روی مقدار آنزیم

میلیگرم پروتئین در تیمار آبیاری هر  7روز به  112واحد

سوپراکسید دیسموتاز (شکل  )5نشان داد با بروز تنش خشکی

استاندارد بر میلیگرم پروتئین در تیمار آبیاری هر  14روز

که درنتیجه افزایش فواصل آبیاری رخ داد ،مقدار آنزیم

افزایش یافت.

سوپراکسید دیسموتاز افزایش معنیداری یافت و مقدار این

سوپراکسید دیسموتاز :مقایسه میانگین مقدار آنزیم

آنزیم در همه ارقام در شرایط آبیاری هر  21روز بیشترین
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اختالف معنیداری در سطح احتمال  %5براساس آزمون  LSDنیستند.

شکل  -6مقایسه میانگین اثر متقابل تنش × رقم برای عملکرد ریشه .میانگینهای با حداقل یک حرف مشترک دارای اختالف معنیداری در
سطح احتمال  %5براساس آزمون  LSDنیستند.

مقدار را نشان داد و اختالف معنیداری با تیمارهای آبیاری هر

مقدار عملکرد ریشه کاهش یافت و کمترین مقدار عملکرد

 14و هر  7روز داشت .در بین ارقام مورد مطالعه رقم داخلی

ریشه ( 76/1تن در هکتار) در تیمار آبیاری هر  21روز مشاهده

شکوفا کمترین مقدار آنزیم سوپراکسید دیسموتاز را در هر سه

شد .مقدار عملکرد ریشه در تیمار آبیاری هر  7و  14روز

تیمار آبیاری نشان داد و اختالف آن با سایر ارقام معنیدار بود

بهترتیب  88/7و  83/1تن در هکتار بود و اختالف بین تیمارها

و رقم سمنتا در هر سه تیمار آبیاری بیشترین مقدار آنزیم

برای این صفت معنیدار گردید .کاهش عملکرد ریشه در

سوپراکسید دیسموتاز را دارا بود که اختالف آن با رقم پیروال

شرایط کم آبیاری بهدلیل کاهش سطح برگها ،مواد فتوسنتزی

معنیدار نگردید ولی با سایر ارقام اختالف معنیداری نشان داد.

و بهدنبال آن کاهش مواد ذخیرهای در ریشه است که در نتایج

عملکرد ریشه :مقایسه میانگین اثر تنش بر روی میزان

سایر محققین نیز گزارش شده است (عروجنیا و همکاران،

عملکرد ریشه (جدول  )3نشان داد با افزایش فواصل آبیاری

1391؛ جوزی و زارع ابیانه.)1394 ،
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جدول  -4تجزیه واریانس میزان بیان ژنهای دخیل در واکنش به تنش خشکی
میانگین مربعات

تنش

2

** 1/876

رقم

3

**

** 2/925

** 3/03

**

0/294

0/763

**

0/888

تنش × رقم

6

** 0/889

** 0/627

** 0/196

خطا

24

0/069

0/049

0/045

ضریب تغییرات

-

3/6

4/1

5/2

** معنیداری در سطح احتمال یک درصد

شکل  -7میزان بیان ژن  CPx1در ارقام چغندر قند تحت تأثیر سطوح خشکی .میانگینهای با حداقل یک حرف مشترک دارای اختالف
معنیداری در سطح احتمال  %5براساس آزمون  LSDنیستند.

نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل تنش × رقم بر روی عملکرد

نتایج تجزیه واریانس میزان بیان ژنهای دخیل در

ریشه (شکل  )6نشان داد در تمامی ارقام عملکرد ریشه با

واکنش به خشکی :همانطور که در جدول  4مشاهده میشود،

افزایش فواصل آبیاری کاهش یافت .بهطور کلی همانطور که

اثر تنش ،رقم و اثرمتقابل تنش × رقم بر روی میزان بیان

در شکل  3و  4نیز مشاهده میشود ارقام سمنتا و پیروال در

ژنهای مورد مطالعه ( CPx2 ،CPx1و  )NDPدر سطح احتمال

تمامی تیمارها عملکرد ریشه باالتری نسبت به سایر ارقام

یک درصد معنیدار گردید که نشاندهنده میزان بیان متفاوت

داشتند .مقدار عملکرد ریشه ارقام سمنتا و پیروال از تیمار

این ژنها تحت شرایط مختلف است.

آبیاری هر  7روز به  14روز بهترتیب  5/5و  6تن کاهش یافت

بیان ژن  :CPx1همانطور که در شکل  7مشاهده میشود

و در تیمار آبیاری هر  21روز بهترتیب  6/5و  5تن کاهش

میزان بیان ژن  CPx1در تیمار آبیاری هر  14و  21روز نسبت

نسبت به تیمار آبیاری هر  14روز نشان دادند .همچنین کمترین
مقدار عملکرد ریشه مربوط به رقم شکوفا ( 63/5تن در هکتار)
بود که در شرایط آبیاری هر  21روز مشاهده گردید و اختالف
آن با سایر ارقام معنیدار شد.

به تیمار شاهد (تیمار آبیاری هر  7روز) در همه ارقام افزایش
نشان داد که اختالف میزان بیان این ژن بین این دو تیمار نیز
معنیدار شد .در بین ارقام مورد مطالعه رقم سمنتا در هر دو
تیمار آبیاری هر  14و  21روز (بهترتیب  2/2و  3/6برابر نسبت
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منابع تغییر

درجه آزادی

CPx1

CPx2

NDP
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معنیداری در سطح احتمال  %5براساس آزمون  LSDنیستند.

به تیمار شاهد) باالترین میزان بیان این ژن را نشان داشت که

میزان بیان ژن  CPx2در تمامی ارقام با افزایش فواصل آبیاری

در تیمار آبیاری هر  21روز میزان بیان باالتری داشت .همچنین

و بروز تنش افزایش یافت .ژن  CPx2نیز در بیان پروتئین -2

افزایش دو برابری میزان بیان ژن  CPx1در رقم شکوفا در

سیس پراکسی ردوکسین نقش دارد .این پروتئین در تعدیل

تیمار آبیاری هر  21روز ( 2/8برابر نسبت به تیمار شاهد)

رادیکالهای آزاد اکسیژن ( )Reactive Oxygen Speciesنقش

نسبت به تیمار آبیاری هر  14روز ( 1/4برابر نسبت به تیمار

داشته و افزایش آن تحت تنش خشکی در نتایج شایانفر و

شاهد) قابل مالحظه بود اما با این وجود کمترین مقدار بیان را

همکاران ( )1393گزارش شده است .با توجه به این موضوع

نسبت به سایر ارقام برای این ژن نشان داد .ژن  CPx1کدکننده

افزایش میزان بیان ژن  CPx2تحت شرایط تنش خشکی که در

پروتئین  -2سیس پروکسی ردوکسین است .افزایش میزان این

نتایج رجبی و همکاران ( )2007نیز گزارش شده است توجیه

پروتئین تحت تنش خشکی در نتایج سایر محققین گزارش

پذیر است (.)Rajabi et al., 2007

شده است ( ;Huang et al., 2012شایانفر و همکاران)1393 ،

بیان ژن  :NDPنتایج میزان بیان ژن ( NDPشکل  )9تحت

که میتواند بهعلت افزایش بیان این ژن در شرایط تنش باشد.

تنش خشکی نسبت به تیمار شاهد (آبیاری هر  7روز) نشان

همچنین شایانفر و همکاران ( )1393گزارش نمودند افزایش

داد در تمامی ارقام بیان این ژن افزایش یافته است .در هر دو

میزان پروتئین سیس پروکسی ردوکسین تحت تنش خشکی

شرایط آبیاری هر  14و  21روز ارقام سمنتا و پیروال بیان

هم در ارقام حساس و هم در ارقام متحمل به خشکی افزایش

باالتری نسبت به سایر ارقام در رابطه با این ژن نشان دادند .در

یافت که این افزایش در ارقام متحمل بیشتر بود.

تیمار آبیاری هر  14روز رقم سمنتا بیشترین مقدار بیان ژن

بیان ژن  :CPx2در رابطه با میزان بیان ژن  CPx2نتایج

 2/7( NDPبرابر نسبت به تیمار شاهد) را نشان داد ولی

نشان داد (شکل  )8رقم سمنتا با افزایش  3/1برابری در تیمار

اختالف آن با رقم پیروال معنیدار نگردید اما در تیمار آبیاری

آبیاری هر  14روز و افزایش  3/5برابری در تیمار آبیاری هر

هر  21روز بیشترین مقدار بیان این ژن مربوط به رقم پیروال

 21روز نسبت به تیمار آبیاری هر  7روز (شاهد) بیشترین

بود ( 3/1برابر نسبت به تیمار شاهد) که اختالف آن با رقم

مقدار افزایش این ژن تحت تنش خشکی را دارا بود .همچنین

سمنتا نیز معنیدار گردید .رقم شکوفا در تیمار آبیاری هر 14
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معنیداری در سطح احتمال  %5براساس آزمون  LSDنیستند.

روز با بیان  1/1برابری نسبت به شاهد کمترین مقدار بیان را

شرایط تنش خشکی را میتوان ناشی از این امر دانست.

برای این ژن داشت و اختالف آن با سایر ارقام معنیدار شد اما

افزایش میزان آنزیمهای کاتاالز و سوپراکسید دیسموتاز

در تیمار آبیاری هر  21روز این مقدار به  2/1برابر نسبت به

درنتیجه افزایش فواصل آبیاری و بروز تنش خشکی با توجه به

شاهد افزایش یافت و اختالف آن با میزان بیان این ژن در رقم

نقش این آنزیمها در تعدیل رادیکالهای آزاد اکسیژن مورد

پایا ( 2/2برابر نسبت به تیمار شاهد) معنیدار نبود .محصول

انتظار بود که در این تحقیق ارقام متحمل (پیروال و سمنتا) به

بیان ژن  NDPآنزیم نوکلئوزید دیفسفات کیناز است که در

تنش خشکی باالترین سطوح این آنزیمها را نشان دادند.

متابولیسم ،رشد و پاسخ به تنشها در گیاهان نقش دارد .این

افزایش میزان فواصل آبیاری سبب کاهش رطوبت خاک و بروز

ATP

تنش خشکی میگردد و موجب کاهش عملکرد ریشه در

سلولی و دیگر نوکلئوزید تریفسفاتها نقش دارد و در سنتز

چغندر قند میشود .همچنین نتایج میزان بیان ژنها نشان داد با

Hajheidari et al.,

افزایش فواصل آبیاری میزان بیان ژنهای مورد مطالعه افزایش

 .)2005افزایش میزان بیان ژن  NDPتحت تنش خشکی در

یافت .ژنهای  CPx1و  CPx2در بیان پروتئین  -2سیس

نتایج رجبی و همکاران ( )2007نیز گزارش شده است

پروکسی ردوکسین نقش دارند .این پروتئین در تعدیل

(.)Rajabi et al., 2007

رادیکالهای آزاد اکسیژن نقش داشته و با توجه به اینکه تحت

آنزیم در متابولیسم نوکلئوتید و نگهداری تعادل بین
بازهای پورین و پریمیدین شرکت دارد (

تنش خشکی میزان رادیکالهای آزاد اکسیژن افزایش مییابد،
نتیجهگیری

افزایش میزان بیان ژنها  CPx1و  CPx2را میتوان یک

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد افزایش فواصل آبیاری

مکانیسم مقاومتی برای افزایش تولید پروتئین  -2سیس

موجب بروز تنش خشکی شده و در این شرایط میزان کلروفیل

پروکسی ردوکسین ،که در جهت تعدیل اثر رادیکالهای آزاد

برگ افزایش یافته و با افزایش فعالیت رادیکالهای آزاد

تولید میشود به حساب آورد .ژن  NDPآنزیم نوکلئوزید

اکسیژن ( )ROSمیزان اکسیداسیون سلولی در برگها نیز

دیفسفات کیناز را کد میکند که در پاسخ به تنشهای محیطی

افزایش یافت .با افزایش میزان فتوسنتز میزان مواد انتقالی به

نقش مهمی دارد در بین ارقام مورد مطالعه رقم سمنتا نسبت به

ریشه بیشتر شده و یکی از دالیل افزایش درصد قند ریشه در

سایر ارقام در اغلب صفات برتری داشت بنابراین میتوان

Downloaded from jispp.iut.ac.ir at 4:45 IRDT on Monday April 19th 2021

شکل  -9میزان بیان ژن  NDPدر ارقام چغندر قند تحت تأثیر سطوح خشکی .میانگینهای با حداقل یک حرف مشترک دارای اختالف

219

...ارزیابی میزان بیان برخی از ژن¬های تحمل به خشکی و تغییرات آنزیمی

برتری داشت و در سطوح تنش پایداری بیشتری برای صفات

.کشت این رقم را در مناطق با آب آبیاری محدود توصیه نمود

.مورد مطالعه نشان داد

همچنین در بین ارقام داخلی رقم پایا نسبت به رقم شکوفا
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Abstract
Sugar beet is a strategic and industrial crop and important in sugar production. Drought is a limited factor in sugar beet
yield. Base on this, an experiment carried out using a split-plot format in the randomized complete block design with 4
replications in 1394-5 at Chenaran area (Bahman Jan village). The main plot included three drop irrigation regimes: 7,
14 and 21 days interval as normal, mild and intensive stress, subplot included four cultivars: Iranian cultivars, Paya and
Shukufa and foreign cultivars Sementa and Pirola from German company KWS. The results showed, drought
treatments decreased total yield. Also, drought stress increased chlorophyll (a and b) and TBARM as cellular oxidative
index. It seems increased in chlorophyll is a mechanism for increasing drought tolerant. The maximum amount of
catalase (119 unit) and superoxide (1481 unit) enzymes were obtained in mild and intensive drought treatment
respectively. The expression of all three genes (CPX1, CPX2 and NDP) were increased by drought treatment, indicating
the important role of these genes in drought tolerant.
Key words: Catalase enzyme, Drought stress, Gene expression, Sugar beet, Superoxide dismutase enzyme
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