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ارزیابی برخی شاخصهای فیزیولوژیکی و مولکولی دو رقم گیاه گوجهفرنگی

4

اکرم قربانپور ،1اعظم سلیمی* ،1محمدعلی تاجیکقنبری ،2همتاله پیردشتی 3و علی دهستانی

 1گروه علوم گیاهی ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران 2 ،گروه بیماریشناسی گیاهی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی ساری ،ایران 3 ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ایران4 ،پژوهشکده ژنتیک و زیست
فناوری کشاورزی طبرستان ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ایران
(تاریخ دریافت ،1395/04/27 :تاریخ پذیرش نهایی)1396/06/05 :

چکیده
گیاه گوجهفرنگی از جمله گیاهان حساس به تنش سرما میباشد و حساسیت به سرما ممکن است توزیع جغرافیایی و زمان کاشت گوجه
فرنگی را محدود سازد .در این مطالعه برای شناخت رقم متحمل به سرما ،پس از تولید گیاهان  30روزه دو رقم تجاری گوجهفرنگی،
 CaljN3و  Peto Meckدر معرض تنش سرمای  8 oCقرار داده شدند و سپس در شش زمان صفر 144 ،72 ،24 ،5 ،2 ،ساعت پس از تیمار
سرما شاخصهای رشدی ،بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی در آنها بررسی شد .نتایج نشان داد که تحت تنش سرما پارامترهای رشدی هر دو رقم
تحت تیمار سرما با کاهش همراه بود و تمام این پارامترها جز وزن تر ریشه در رقم  Peto Meckکاهش بیشتری مشاهده شد .همچنین شاخص
 Fv/Fmکاهش و محتوای مالوندیآلدهید ( )MDAبرگ و ریشه در هر دو رقم افزایش یافت که این افزایش در رقم  Peto Meckبیشتر بود.
همچنین تحت تیمار سرما درصد نشت یونی تنها در رقم  Peto Meckافزایش یافت .در رقم  CaljN3تحت تنش سرما ،محتوای قند محلول
و نامحلول به ترتیب افزایش و کاهش یافت در حالیکه در رقم  Peto Meckتغییر محسوسی در محتوای قند محلول و نامحلول مشاهده نشد.
همچنین بیان فاکتور رونویسی  SlNAC1در پنج ساعت تیماردهی ،به ترتیب  7/5و  3/5برابر در ارقام  Peto Meckو CaljN3افزایش یافت،
درحالیکه میزان بیان فاکتور رونویسی  CBF1تنها در رقم  CaljN3افزایش یافت .نتایج و بررسی شاخصهای مختلف و اندازهگیری میزان
بیان ژنهای فوق پیشنهاد میکند که رقم  CaljN3دارای مکانیسمهای مقاومت بهتر و کارآمدتری است.
واژههای کلیدی :سرما ،شاخص نشت الکترولیتی ،محتوای مالوندیآلدهید،

SlNAC1 ،Fv/Fm ،CBF1

مقدمه

گیاهان حساس به تنش سرما میباشد و حساسیت به سرما

سرما از عوامل محیطی مهمی است که رشد ،تولید و پراکنش

ممکن است نه تنها توزیع جغرافیایی کشت گوجه فرنگی را

محصوالت کشاورزی را محدود میکند .هر ساله به دلیل

محدود سازد بلکه زمان کاشت آن در مناطق معتدل را نیز

سرماهای غیرمنتظره در فصل پاییز یا بهار خسارتهای

محدود میسازد ( .)Foolad and Lin, 2001از این رو ،گوجه

چشمگیری به گیاهان وارد میشود .گیاه گوجهفرنگی از جمله

فرنگی مقاوم در برابر سرما میتواند زودتر کاشت و برداشت

*

نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيSalimi@khu.ac.ir :
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) (Lycopersicon esculentum Mill.در واکنش به شرایط تنش دمای پایین
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گردد ( .)Foolad and Lin, 2000رقم  Peto Meckو

CaljN3

سرمایی باشد (.)Steponkus and Lanphear, 1967

کشور ایران مورد کشت قرار میگیرند ،به طوریکه رقم

که به دنبال آن الکترولیتهای داخل سلول به خارج از آن نشت

 ،CaljN3رقم تجاری متداول برای کشت در مناطق جنوب

میکنند و به همین دلیل محققان با اندازهگیری میزان نشت

کشور و رقم  Peto Meckبیشتر در مناطق معتدله کشور کشت

الکترولیتها از بافتهای گیاهی به عنوان روشی مناسب برای

میگردد .بررسی واکنش رقمهای مختلف گوجهفرنگی به تنش

تخمین سالمت و تراوایی غشاء پس از تنشهای محیطی از

دمای پایین و گزینش ارقام متحمل از اهمیت باالیی ،بهویژه

جمله سرما استفاده میکنند (.)Azzarello et al., 2009

برای مناطقی که دارای تنش دمایی هستند ،برخوردار بوده و

تنشهای زیستی و غیر زیستی منجر به شکلگیری گونه

تاکنون تأثیر تنش سرما روی این ارقام تجاری گوجهفرنگی

های اکسیژن واکنشپذیر ()ROS( )Reactive oxygen species

مورد بررسی قرار نگرفته است.

میشود .تولید گونههای اکسیژن فعال سبب پراکسیداسیون

در دماهای پایین ،از متابولیسم برگ به شدت ممانعت به

لیپیدهای غشاء ،تخریب پروتئینها و اسیدهای نوکلئیك میشود

عمل میآید و خسارت نوری به فتوسیستم  ΙΙزیاد میشود ،لذا

( .(Jiang and Zhang, 2001امروزه پذیرفته شده است که میزان

اندازه گیری  Fv/Fmکه ماکزیمم عملکرد کوانتومی واکنش

پراکسیداسیون لیپیدهای غشاء توسط رادیکالهای آزاد اکسیژن،

فتوشیمیایی فتوسیستم  ΙΙرا نشان میدهد ،میتواند بهعنوان یك

بازتابی از شدت تنش در سطح سلولی است

روش موفقیتآمیز در شناسایی میزان تحمل به تنش سرما در

 (2001گیوو همکاران ( )2005گزارش نمودند در گیاهچههای

گیاهان مختلف و مقایسه آنها با یکدیگر به کار گرفته شود

برنج در تنش سرما و کم آبی ،مقادیر  H2O2و  MDAدر واریته

( .)Mishra et al., 2011به طوریکه از این سنجش برای

های حساس افزایش بیشتری یافت.

). Jain et al.,

ارزیابی واریتههای مقاوم و حساس در بسیاری از گیاهان از

در سالهای اخیر ،با دسترسی به بسیاری از اطالعات جدید

Zivcak et

مولکولی ،امکان درک بهتر عمل ژنهای دخیل در سازگاری به

 )al., 2008تحت تنش سرما استفاده نمودند .سرما بر فرایند

سرما و پاسخ به شرایط انجماد فراهم شده است

( Knight and

فتوسنتز در گیاهان تأثیر مهمی گذاشته ،انتقال سریع الکترونها

 .)Knight, 2012یکی از پیشرفتهای عمدۀ پژوهشها در

را کاهش داده و تشکیل مواد اولیه فتوسنتز را تغییر میدهد ،از

زمینه تحمل به سرما ،کشف فاکتورهای رونویسی است .با

جمله بر میزان کربوهیدراتهای گیاهان مؤثر است.

بررسی نقش فاکتورهای رونویسی در فعال کردن زنجیرۀ ژن

کربوهیدراتهای مرکب به کربوهیدراتهای ساده تجزیه شده

های دخیل در مقاومت به سرما و فرایندهای مختلف

و بنابراین در اثر سرما بر میزان قندهای محلول افزوده میشود.

فیزیولوژیکی ،مشخص شده است که بسیاری از فاکتورهای

جمله ذرت ( )Fracheboud et al., 1999و گندم (

تحت شرایط تنش افزایش نسبت ساکارز به نشاسته و تجزیه
نشاسته ،همچنین کاهش انتقال ساکارز به خارج از برگها منجر
به افزایش کربوهیدراتهای محلول میگردد .نقش قندهای
احیاء شده مانند گلوکز و فروکتوز در این گونه مکانیزمها هنوز
مورد بحث است ،و حتی تجمع آنها میتواند از چند جنبه زیان
آور نیز باشد ( .)Koster and Leopold, 1988اما برخی از
محققین عقیده دارند که نقش قندها در ایجاد تحمل نسبت به
دماهای پایین میتواند بیشتر از سایر محافظت کنندههای

رونویسی ،از جمله
factor

dehydration responsive ( DREB1/CBF

1/C-repeat-binding

factor

)element-binding

و )NAM, ATAF1 and CUC1/CUC2( NACدر پاسخ به
سرما در گیاهان نقش دارند ( .)Peng et al., 2015پروتئین
های ( CBFعناصر متصل شونده به تکرار  )Cدر گیاهان هنگام
مواجهه با تنشهای غیرزنده تأثیر حیاتی دارند .در آرابیدوپسیس
ژنهای CBF2 ،CBF1و  CBF3بر اثر تنش سرما میزان بیان
باالیی نشان دادند ولی تنش خشکی و شوری چنین تأثیری را
بر این ژنها نداشت

(; Gilmour et al., Gilmour et al., 2004
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دو رقم استاندارد گوجهفرنگی مورد مطالعه در این پژوهش در

همچنین سرمازدگی باعث اختالل در فعالیت غشاء میشود
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خیلی سریع و زودگذر از طریق مسیر غیر وابسته به آبسیزیك

فیتوترون با شرایط نوری  16ساعت روشنایی و  8ساعت

اسید القاء میشوند که محصول آنها ریگولون  CBFرا فعال

تاریکی و دمای  24 oCو رطوبت نسبی  60درصد ،به مدت

( Agarwal et

شش روز با محلول آب مقطر ،و پس از آن به مدت هفت روز

ساخته و مقاومت به یخزدگی را افزایش میدهد

به ترتیب با محلول  1/4و  1/2هوگلند آبیاری و پس از این

.)al., 2006
عوامل رونویسی  NACیکی از بزرگترین خانوادههای

مرحله هر سه روز با محلول هوگلند کامل آبیاری شدند.

تنظیم کننده رونویسی نقش مهمی در تنظیم برنامهریزی مجدد

اعمال تنش و اندازهگیری صفات مورفولوژیک :بعد از

Wang et

چهار هفته رشد گیاهان داخل فیتوترون ،در معرض تنش دمای

مرتبط با پاسخهای گیاهان به تنشها بازی میکنند (

 .)al., 2013مطالعات گسترده اخیر پروتئین  NACرا در ابعاد

 8 oCبه مدت شش روز قرار گرفته و در فاصلههای زمانی

مختلف رشد گیاه از جمله تشکیل سلولهای مرزی مریستمی،

صفر 144 ،72 ،24 ،5 ،2 ،ساعت پس از شروع تنش ،نمونه

تقسیم سلولی و توسعه ،تکامل ریشه جانبی ،پیری برگ،

برداری برگ به صورت نمونههای تر و خشك انجام شد.

بیوسنتز دیواره سلولی ثانویه ،زمان گلدهی ،تشکیل جنین ،رشد

صفات مورفولوژیك از قبیل ارتفاع گیاه ،وزن تر و خشك برگ

و توسعه مریستم ساقه ،ریشههای فرعی ،سیگنالینگ اکسین،

و ریشه هر گیاه از هر واحد آزمایشی اندازهگیری شدند .برای

پاسخ به تنشهای غیرزنده و دفاع سلولی دخیل دانستند

تهیه نمونههای خشك ،نمونهها به مدت  72ساعت در آون با

( .)Ricachenevsky et al., 2013محقیقین با القاء بیش بیانی

دمای  68درجه منتقل و سپس با دقت  0/0001گرم وزن

ژن  MfNAC3از  - Medicago falcataرقم مقام به سرما -

شدند.

توانستند مقاوت به تنش سرما در رقم

Medicago truncatula

اندازهگیری حداکثر کارایی کوانتومی فتوسیستم

II

که حساسیت آن به سرما نسبت به رقم پیشین بیشتر است را

( : )Fv/Fmپس از اعمال تنش سرما ،اندازهگیری پارامترهای

افزایش دهند (.)Qu et al., 2016

فلورسنس کلروفیل در آخرین برگ توسعهیافته در فاصلههای

از اینرو در این پژوهش تأثیر تنش سرما بر دو رقم گوجه

زمانی صفر 144 ،72 ،24 ،5 ،2 ،ساعت پس از شروع تنش با

فرنگی که در ایران کشت میشود ،از دیدگاه اثر بر شاخص

استفاده از دستگاه فلورومتر ( )PAM 2500-Walz, Germanyو

های ریختی و فیزیولوژیکی و ارتباط آنها با بیان دو فاکتور

بر اساس روش  Gentlyو همکاران ( )1990انجام شد .بدین

رونویسی دخیل در فرایند مقاومت در این گیاهان بررسی و

منظور ،برگها با استفاده از گیرههای مخصوص (

ارزیابی خواهد شد.

2030-B,

 )Walzبه مدت  15دقیقه در تاریکی قرار گرفتند .فلورسانس
حداقل ( )Foبا همه مراکز واکنشی باز فتوسیستم  ،IIتوسط

مواد و روشها

تابش تنظیمی با شدت پایین ( (0/1 µmol m-2 s-1و فلورسانس

شرایط رشد گیاهان :در این پژوهش بذر دو رقم گیاه گوجه

حداکثر ( )Fmبا تابش پالس ( ( 8000µmol m-2 s-1به مدت

فرنگی ،به نامهای  CaljN3و - Peto Meckکه از رقمهای

یك ثانیه در برگهای سازگار به تاریکی تعیین شد .فرکانس

تجاری رایج در کشور میباشند -از موسسه تحقیقات اصالح و

تابشی برای اندازهگیری  600 ،Foهرتز و برای  20 ،Fmکیلو

تهیه نهال و بذر ،بخش تحقیقات سبزی و صیفی ،حبوبات آبی

هرتز بود .با استفاده از پارامترهای تعیین شده در برگهای

کرج تهیه شد .بذرها با هیپوکلریت سدیم یك درصد به مدت

سازگار شده به تاریکی ،میزان  Fv/Fmطبق معادله 1محاسبه

 10دقیقه ضد عفونی شده و پس از سه بار شستشو با آب مقطر،

گردید : Fv( :فلورسانس متغیر)

به گلدانهای حاوی ماسه منتقل شدند .در کف گلدانها یك

معادله ()1

Downloaded from jispp.iut.ac.ir at 22:40 IRST on Wednesday March 3rd 2021

 .)1998این ژنها پس از قرارگیری در معرض تنش سرما

الیه سنگریزه استریل قرار داده شد .پس از انتقال گلدانها به
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نمونه پودر شده را در لوله سانتریفوژ ریخته ،ده برابر میزان

انجام شد 0/2 .گرم بافت تر برگ و ریشه در  5میلی لیتر تری

نمونه اتانول  80درصد اضافه کرده و به مدت  50ثانیه ورتکس

کلرواستیكاسید ( 0/1 )TCAدرصد همگن شده سپس عصاره

شد .سپس لولهها به مدت  10دقیقه با سرعت  7000دور در

ی حاصل به فالکون انتقال یافته و به مدت  5دقیقه در 6000 g

دقیقه سانتریفوژ شد و روشناورهای حاصل را در پتریدیش

سانتریفیوژ شد .به یك میلیلیتر از محلول رویی  4میلیلیتر

ریخته و عمل فوق سه یا چهار بار تکرار شد .تفالههای

تری کلرواستیك اسید  20درصد که حاوی  0/5درصد

باقیمانده در ته لوله برای استخراج پلیساکاریدها استفاده شد.

تیوباربیتوریكاسید بود اضافه شد .مخلوط فوق به مدت 30

مجموع روشناورها درون پتری دیش جلوی پنکه با دور کم

دقیقه در حمام آب گرم ( 95درجه سانتی گراد) ،انکوبه

تبخیر و باقیمانده ته ظرف با  40میلیلیتر آب مقطر نیمهگرم

گردیدند .سپس مخلوط حاصل بالفاصله در حمام یخ سرد شد

شسته و در دو لوله سانتریفوژ تقسیم شد .به هر لوله  10میلی

و بعد از آن در سرعت  6000 gبه مدت  10دقیقه سانتریفیوژ

لیتر باریم هیدروکسید  0/3نرمال و  10میلیلیتر محلول

گردید .میزان جذب مایع رویی در طول موج  532نانومتر

سولفات روی  5درصد اضافه شد و به مدت  15دقیقه با

تعیین و جذب ناویژه در  600نانومتر از آن کسر شد .غلظت

سرعت  3500دور در دقیقه سانتریفوژ شدند .مجموع

مالوندی آلدئید ( )MDAبا استفاده از ضریب تصحیح

(μ mol-1

روشناورها جمعآوری و به حجم  100میلیلیتر رسید و برای

) 0/155 cm-1محاسبه و براساس واحد میکرومول بر گرم وزن

سنجش قندهای محلول استفاده شد ( .)Nelson, 1944تفاله

تر ( )μmol g-1 FWبیان شد

).(Health and Packer, 1968

های خشك شده حاصل از عصارهگیری الکلی به ارلن انتقال

اندازهگیری شاخص نشت الکترولیتی :اندازهگیری نشت

یافت و به آن حدود  40میلیلیتر آب مقطر اضافه شد و به

یونی به روش  Luttsو همکاران ( )1996انجام شد .برای این

مدت  10دقیقه جوشید .پس از آن محتویات درون ارلن با

منظور ابتدا نمونههای برگ با آب مقطر شستشو و سپس درون

کاغذ صافی صاف شد .محلول صافشده به حجم  100میلی

لولههای آزمایش حاوی ده میلیلیتر آب مقطر قرار داده شدند.
o

لیتر رسید و از آن برای سنجش قندهای پلیساکاریدی استفاده

لولهها در دمای  25 Cو به مدت  24ساعت در شیکر قرار

شد ( .)Seyyednejad et al., 2001برای سنجش قندهای

گرفتند و پس از آن نشت یونی محلول ( )L1با استفاده از

محلول و نامحلول از روش فنل سولفوریكاسید استفاده شد

دستگاه اندازهگیری هدایت الکتریکی ( ECمتر) اندازهگیری شد.

( )Dubois et al., 1956و برای رسم منحنی استاندارد از گلوکز

در مرحله بعدی به مدت  20دقیقه در دمای 120 oCاتوکالو

استفاده گردید .بدین صورت که ابتدا  0/5میلیلیتر از عصارهها

شده و در نهایت نشت یونی محلول ( )L2بعد از به تعادل

پس از انتقال به لولههای آزمایش با آب مقطر به حجم دو

رسیدن با دمای محیط اندازهگیری شد .میزان نشت

میلیلیتر رسانده و به هر لوله یك میلیلیتر محلول فنل پنج

یونی(خسارت غشاءسلولی) طبق معادله ( )2محاسبه

درصد اضافه و به خوبی مخلوط و بالفاصله به هر لوله پنج

( : ELنشت الکترولیتی)

میلیلیتر سولفوریك اسید غلیظ اضافه شد .لولهها به مدت 30

معادله ()2

دقیقه در محیط آزمایشگاه قرار گرفتند ،سپس جذب آنها توسط

گردید:

استخراج  RNAو ساخت  RNA :cDNAکل برگهای

دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج  485نانومتر اندازهگیری

گیاه شاهد و گیاه تیمار شده هر دو رقم با استفاده از محلول

گردید.

ترایزول (شرکت  )Invitrogenاستخراج گردید .کیفیت

RNA

سنجش میزان پراکسیداسیون لیپید غشاء :اندازهگیری

استخراجی با دو روش اسپکتروفتومتر و ژل آگاروز یك و نیم

میزان پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی به وسیله تست

درصد ارزیابی شد .برای اطمینان از حذف کامل  DNAژنومی،
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جدول  -1مشخصات آغازگرهای استفاده شده در این تحقیق.
منبع آغازگرها

()bp

GC

پرایمر

ذوب

52/4

21

63/2

ACAGGGGAATCAGGAAGAGGA

63/2

19

63/8

CCGCCATTTCAGCCGTAGG

R: CBF1

55

20

61/3

GGCAACCGGAGCTGATAAAC

F: SlNAC1

52/4

21

62/7

AGGCGGTACTCGTGCATAATC

R: SlNAC1

55/6

18

60/4

CATGACCACAGTCCACTCCATC

F: GAPDH

57/9

19

60/7

GAACGAAGCAGCTCTTCCACC

R: GAPDH

NM_001247194.2

108

NM_001247553.2

127

NM_001247874.1

140

نمونههای  RNAبا آنزیم ( DNase1

DNaseI, RNase-free,

F: CBF1

 BioEdit 7.0.9.0و  OligoExplorer V 1.4طراحی

شدند.

 ( Fermentas Cat. No: EN0525تیمار و به عنوان الگوی

صحت آغازگرهای طراحی شده از لحاظ عدم اتصال

واکنش  PCRاستفاده شد .پس از همسانسازی غلظتهای

غیراختصاصی و تشکیل دایمر ،با استفاده از  Primer Blastدر کل

 cDNA ،RNAمربوط به هر نمونه با استفاده از کیت

ژنوم تأیید شد .نرخ بیان ژنهای مورد نظر با استفاده از فرمول

 RevertAid™ First Strand cDNA Synthesisشرکت

 )Livak and Schmittgen, 2001( 2ΔΔCtاندازهگیری شد.

فرمنتاز ،طبق دستورالعمل کیت ساخته شد.

تجزیههای آماری :آزمایش ،به صورت فاکتوریل بر پایه

اندازهگیری الگوی بیان ژنهای مطالعه شده :بررسی کمی

طرح کامالً تصادفی با سه تکرار انجام شد .مقایسه میانگین با

بیان ژنها در همه نمونهها در سه تکرار تکنیکی و بیولوژیکی با

استفاده از نرمافزار  SPSS16و به روش دانکن در سطح احتمال

استفاده از دستگاه ) C1000TM Thermal Cycler (BioRadو

پنج درصد ،و رسم نمودارها نیز با کمك نرمافزار  Excelانجام

کیت

Maxima SYBR Green/ROX qPCR Master Mix

)( (2Xفرمنتاز( انجام شد .هر واکنش  PCRدر حجم ده

شد .برای آنالیز دادههای بیان نیز از دستگاه

BIORAD CFX96

 Real-Time Systemاستفاده شد.

میکرولیتر شامل پنج میکرولیتر مخلوط سایبرگرین0/3 ،
میکروموالر از هر یك از آغازگرهای رفت ()Forward primer

نتایج

و برگشت ( ،)Reverse primerدو میکرولیتر از  cDNAالگو

میزان رشد گیاه :بررسی وزن تر و خشك برگ و وزن تر ریشه

رقیق شده و آّب عاری از نوکلئاز بود .واکنش زنجیرهای پلیمراز

و ارتفاع گیاه دو رقم  CaljN3و  Peto Meckکه در این تحقیق

شامل مرحله واسرشت سازی اولیه ده دقیقه در  95 oCسپس 40

مورد بررسی قرار گرفتند ،نشان داده است که هر دو رقم تحت

چرخه (شامل  15ثانیه در  1 ،95 oCدقیقه در  )60 oCبود .به

تنش سرما با کاهش معنیداری همراه بودند و در تمام صفات

منظور استاندارد سازی دادهها ،نمونهها بوسیله ژن خانهدار

مورد بررسی جز وزن تر ریشه در رقم  Peto Meckکاهش

)glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase( GAPDH

بیشتری نسبت به رقم  CaljN3مشاهده شد (جدول .)2

نرمال شدند.

بیشینه کارایی فتوشیمیایی فتوسیستم :)Fv/Fm( ΙΙ

اطالعات مربوط به آغازگرهای استفاده شده در این تحقیق

فلوئورسانس فتوسیستم  ΙΙو نسبت  Fv/Fmکه بیشینه عملکرد

در جدول  1آمده است .این آغازگرها پس از همردیف نمودن

کوانتومی واکنش فتوشیمیایی فتوسیستم  ΙΙرا نشان میدهد ،می

توالیهای

بدست

آمده

از

)(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

بانك
بوسیله

ژنی

NCBI

تواند به عنوان یك معیار مهم در تعیین شدت تنش سرما به کار

نرمافزارهای

رود ( .)Baker and Rosenqvist, 2004با افزاش سرمادهی به
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جدول  -2اثر تیمار سرما بر روی وزن تر و خشک برگ و وزن خشک ریشه و ارتفاع در دو رقم  CaljN3و  Peto Meckگیاه گوجهفرنگی.
Peto Meck

CaljN3

ارتفاع ()cm

18/67 ±8/8a

9/27 ± 0/63b

50/4

16 ± 1/58a

6/67 ± 0/67b

58/3

وزن خشك برگ ()g

0/31 ±0/01a

0/14 ± 0/01b

54/3

0/26 ± 0/04a

0/17 ± 0/02b

67/6

وزن تر برگ ()g

3/09 ± 0/11

b

1/44 ± 0/04

53/5

2/57 ± 0/28

1/66 ± 0/21

66/2

1/71 ±0/05a

0/35 ± 0/16c

79/3

0/44 ± 0/06c

61/3

وزن تر ریشه ()g

a

a

1/14 ± 0/11b

b

حروف یکسان بیانگر عدم اختالف معنیدار در سطح احتمال پنج درصد با استفاده از آزمون دانکن است.

شکل  -1بیشینه کارایی فتوشیمیایی فتوسیستم  )Fv/Fm( ΙΙتحت تنش سرما در دو رقم  CaljN3و  . Peto Meckخطوط خطا نشاندهنده
خطای

استاندارد است.

مدت شش روز ( 144ساعت) شاخص  Fv/Fmدر هر دو رقم

میزان پراکسیداسیون لیپید برگ و ریشه :در شکل  4میزان

شدیداً کاهش یافت (شکل  )1و در کل تفاوت چشمگیری بین

پراکسیداسیون لیپید در برگ و ریشه نشان داده شده است.

دو گونه مشاهده نشد.

میزان پراکسیداسیون لیپید برگ در هر رقم تحت تنش دمای

میزان قند محلول و نامحلول برگ :تحت تأثیر تیمار شش

پایین افزایش معنیداری نسبت به گیاهان شاهد نشان داد .به

روز سرمای هشت درجه سانتیگراد ،میزان قند محلول و

طوریکه در رقم  CaljN3به میزان  %74و در رقم

نامحلول برگ در رقم  CaljN3به طور معنیداری به ترتیب به

به میزان  %156افزایش داشت .در ریشه نسبت به شاهد میزان

میزان  % 49/5و % 36افزایش و کاهش یافت (شکل  .)2در

پراکسیداسیون لیپید تنها در رقم  Peto Meckبه میزان %163

صورتیکه در رقم  Peto Meckمیزان این پارامترها تحت تاثیر

افزایش یافت.

سرما تغییر معنیداری نیافت (شکل .)2

Peto Meck

بررسی میزان بیان ژنهای مربوط به فاکتورهای

میزان نشت یونی :در شرایط شاهد رقم  Peto Meckبه

رونویسی :در این آزمایش میزان بیان ژنها در همه نمونهها در

طور معنیداری نشت یونی پایینتری داشته که با قرار گرفتن

C1000TM

سه تکرار بیولوژیکی و تکنیکی با استفاده از دستگاه

در معرض تنش سرما به مدت شش روز به میزان معنیداری

 Thermal Cyclerبررسی شد .نتایج بهدست آمده از آنالیز

نشت یونی در این رقم افزایش یافت ،به طوریکه تحت تنش

منحنی ذوب نشان داد که تکثیر تمام ژنها به صورت اختصاصی

سرما نشت یونهای آن نزدیك به  18درصد افزایش یافت .در

و بدون محصوالت غیراختصاصی مثل دایمر در آغازگرها انجام

رقم  CaljN3نشت یونی تغییر معنیداری نیافت (شکل .)3

شده است .در این آزمایش جهت اطمینان از عدم وجود آلودگی
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است .اعداد با حروف التین متفاوت ،نشاندهندهی اختالف معنیداری در بین تیمارهای مختلف هستند (.)P ≤ 0.05

شکل  -3درصد نشت یونی تحت تنش سرما در دو رقم  CaljN3و  . Peto Meckخطوط خطا نشاندهنده خطای استاندارد است .اعداد با
حروف التین متفاوت ،نشاندهندهی اختالف معنیداری در بین تیمارهای مختلف هستند (.)P ≤ 0.05

شکل  -4میزان پراکسیداسیون لیپید برگ و ریشه در دو رقم  CaljN3و  . Peto Meckخطوط خطا نشاندهنده خطای استاندارد است .اعداد با
حروف التین متفاوت ،نشاندهندهی اختالف معنیداری در بین تیمارهای مختلف هستند (.)P ≤ 0.05
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شکل  -6سطوح نسبی رونوشت ژن  CBF1در مقایسه با کنترل تحت تنش سرما در دو رقم  CaljN3و .Peto Meck

در ترکیبات استفاده شده در واکنش از شاهد منفی استفاده

شد.

نرمالسازی دادههای CTمربوط به نمونههای مختلف و نمونه

سرمادهی حدود  0/5برابر کاهش یافت ،اما در رقم  CaljN3با
افزایش مدت زمان تیمار سرما به مدت پنج ساعت نزدیك به

).(ΔCT

سه برابر و در زمان یك روز سرما دهی به میزان  2/5برابر

سپس ΔCTهر نمونه با  ΔCTنمونه شاهد کالیبره شد و تغییر

افزایش یافت (شکل  .)6با افزایش مدت سرما دهی به بیش از

بیان ژنها بهصورت  –ΔΔCTگزارش شد .بررسی میزان بیان

یك روز منجر به کاهش رونوشتهای این ژن گردید .در

عامل رونویسی  SlNAC1نشان داد که میزان رونوشتهای این

مقایسه ،این ژن در رقم  Peto Meckنه تنها افزایشی نداشته

ژن در رقم  Peto Meckبا افزایش مدت زمان تیمار سرما تا

بلکه با افزایش مدت سرمادهی شاهد کاهش آن نسبت به زمان

زمان پنج ساعت افزایش و پس از آن کاهش یافت .به طوریکه

صفر بودیم.

شاهد با استفاده از  CTژن مرجع

انجام شد

در زمان دو ساعت به میزان  3/6برابر و در زمان پنج ساعت،
رونوشتهای این ژن  7/5برابر افزایش یافت .در رقم

CaljN3

بحث

نیز میزان رونوشتهای این ژن در زمان پنج ساعت سرمادهی،

اثر تنش سرما بر کاهش میزان رشد گیاه از واضحترین پاسخهای

 3/4برابر بیشتر شد (شکل .)5

گیاهان به سرما میباشد .وزن تر و خشك برگ و وزن تر ریشه

بررسی میزان بیان عامل رونویسی  CBF1نشان داد که

و ارتفاع هر دو رقم تحت تیمار سرما با کاهش معنیداری همراه

میزان رونوشتهای این ژن در هر دو رقم پس از دو ساعت

بوده است و در تمام صفات مورد بررسی جز وزن تر ریشه در
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شد (جدول  .)2مشابه این نتایج از طریق اندازهگیری میزان

بین دو رقم تفاوت چشمگیری مشاهده نشد .همچنین با مقایسه

نشت یونی در این ارقام به دست آمد (شکل  .)4در پژوهش

اثر تنش سرما بر گیاهان مختلف مشاهده شد که حداکثر بازده

حاضر حتی در دماهای باالتر از صفر درجه سانتیگراد در مرحله

کوانتومی فتوسیستم  IIدر گیاهان ریحانسبز ،ریحانبنفش و

گیاهچهای بر خالف رقم  CaljN3افزایش خسارت به غشاء در

گوجهفرنگی در شرایط تنش سرما به طور معنیداری کمتر از

رقم  Peto Meckمشاهده شد که نشاندهنده حساسیت باالی

گیاهان شاهد است (.(Bruggemann and Linger, 1994

این رقم به تنش سرما میباشد (شکل  .)4در بررسی اثر تنش

قندها میتوانند به روشهای مختلف در تحمل تنشهای

سرما در مرحله گیاهچهای در دو رقم گندم نشان داده شد که

اسمزی در گیاهان مؤثر باشند .عمل اصلی این ترکیبات حفاظت

سطوح نشت یونی توسط دماهای باالتر از صفر درجه سانتی

اسمزی ،تنظیم فشار اسمزی ،ذخیره کربن و حفاظت از

گراد تحت تأثیر قرار نمیگیرد در حالیکه تیمار گیاهان با دماهای

رادیکالهای آزاد است ( .)Morgan, 1984در پژوهش حاضر

زیر صفر درجه سانتیگراد منجر به افزایش شدیدی در نشت

نیز محتوای قند محلول و نامحلول برگ در رقم  CaljN3تحت

غشای پالسمایی میشود ) .(Apostolova et al., 2006بر

سرما به ترتیب افزایش و کاهش یافت ،درصورتیکه در رقم

اساس یافتهها ،روند افزایش و کاهش نشت یونی با افزایش و

 Peto Meckتغییر معنیداری نداشت (شکل  )2که میتواند

کاهش نسخههای عوامل رونویسی همبستگی داشت .به

نشان از تحمل بیشتر رقم  CaljN3باشد .مطالعات انجام شده

طوریکه افزایش بیان ژنهای مذکور در بیشتر موارد با خسارت

توسط  Fujimuraو همکاران ( )2012نشان داد که در تنش

کمتر غشاء همراه بود و اهمیت این ژنها را به عنوان ژنهای

سرما  12درجه سانتیگراد در گوجه فرنگی ،قندهای محلول

مؤثر در فرایند سازگاری نمایان میسازد.

برگ افزایش یافت که با نتایج ما در رقم  CaljN3مطابقت

مالوندیآلدهید محصول رایج پراکسیداسیون لیپید و یك

داشت .افزایش کربوهیدراتها طی تنش سرما احتماالً به علت

شاخص تشخیص حساسیت نسبت به آسیب اکسیداتیو است

کاهش به کارگیری و مصرف فراوردههای کربنی است نه تولید

( .)Janero, 1990در این رابطه افزایش پراکسیداسیون لیپید

آنها و همین امر موجب تجمع قندهای محلول و کاهش قندهای

تحت تنشهای محیطی مختلف از جمله سرما در بسیاری از

نامحلول در اندام هوائی گیاه میشود ).(Joshi et al., 2007

گیاهان گزارش شده است ( .)Zhang et al., 2014موافق با این
یافتهها نتایج نشان داد که تحت تیمار دمای پایین مقدار

MDA

در برگ و ریشه رقم  Peto Meckو برگ رقم  CaljN3افزایش
یافت که البته مقدار  MDAبرگ و ریشه رقم

Peto Meck

در بررسی نتایج میزان بیان فاکتورهای رونویسی مطالعه
شده ،مشخص گردید که هر دو ژن انتخاب شده در پاسخ به
تنش سرما دخیل هستند و در فرآیند پاسخ ،بیان ژن  SlNAC1در
هر دو رقم (شکل  )5و بیان ژن  CBF1تنها در رقم

CaljN3

تحت تیمار دمای پایین بیشتر از رقم  CaljN3بود که نشان

(شکل  ،)6افزایش یافته است .نتایج این پژوهش با نتایج آنالیز

دهنده مقاومت بیشتر این رقم میباشد (شکل .)4

بیان  ZmSlNAC1در ذرت که به شدت توسط تنشهای دمای

مطالعات متعددی نشان داده است که فتوسنتز پس از مدت

پایین ،شوری باال و خشکی القاء گردید ،مطابقت دارد (

Lu et

کوتاهی (بین چند ساعت تا چند روز) تحت تأثیر دمای پایین

 .)al., 2012به طوریکه با تنش دمای چهار درجه سانتیگراد

قرار میگیرد ( .)Yadeghari et al., 2008در پژوهشی که

بیان  ZmSlNAC1از ساعات آغازین تنش شروع به افزایش کرد

توسط  Liو همکاران ( )2004در گیاه توتون انجام شد نیز

و پس از  24ساعت سرمادهی ،بیان تا هشت برابر افزایش

کاهش میزان  Fv/Fmتحت تنش سرما مشاهده گردید .در این

یافت .افزایش بیان  ZmSlNAC1در آرابیدوپسیس نیز منجر به

تحقیق اگرچه نسبت  Fv/Fmدر هر دو رقم در شرایط تنش

حساسیت باالی آن به آبسیزیك اسید ( )ABAو تنش اسمزی
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افزایش داد ( .)Lu et al., 2012آنالیز بیان در بافت گوجهفرنگی

محتوای  MDAدر رقم  CaljN3کمتر از رقم  Peto Meckبوده

نشان داد که  SlNAC1عمدتاً در ریشه ،گل و برگهای سبز

است که میتوان آن را با بیان بیشتر  CBF1در این رقم مرتبط

گیاه بیان میشود .همچنین الگوی بیان این ژن تحت القاء تنش

دانست.

شوری در رقم مقاوم و حساس گوجهفرنگی متفاوت بوده و
احتماالً در مقاومت گیاه به تنش شوری نقش مهمی دارد

نتیجهگیری کلی

( .)Yang et al., 2011محققین نشان دادند که بیش بیانی

در مجموع نتایج این تحقیق اهمیت فرایند ماکرومولکولها در

 SlNAC1منجر به افزایش مقاومت گوجهفرنگی به تنش سرما

پاسخ به سرما را تأیید میکند .نتایج این مطالعه پیشنهاد میکند

از طریق حفظ حداکثری کارایی فتوسیستم  ΙΙو کاهش نشت

که تغییر بیان ژنهای مختلف شامل فاکتورهای رونویسی

یونی و افزایش محتوای مالوندیآلدهید ( )MDAگردید

 CBF1و  SlNAC1با تحمل به سرما مرتبط بوده و حداقل برخی

(.)Ma et al., 2013

از این ژنها میتوانند به عنوان نشانگر برای شناسایی گیاهان

بیش بیانی  CBF1در آرابیدوپسیس ،باعث افزایش مقاومت

متحمل و یا برای دست ورزیهای ژنتیکی استفاده شوند .نتایج

گوجهفرنگی به تنش دمای پایین شد (.)Zhang et al., 2011

بدست آمده نشان داد که رقم  Peto Meckدارای محتوای قند

بیش بیان  CBF3در آرابیدوپسیس منجر به تجمع پروتئینهای

نامحلول کمتر و بالعکس نشت یونی و محتوای  MDAبیشتر

 ،)Cold Responsive( CORپرولین ،قندهای محلول همانند

در روز ششم سرمادهی بود .در ضمن رقم  CaljN3دارای

سوکروز ،رافینوز ،فروکتوز و گلوکز گردید (

Gilmour et al.,

 .)2000تحت تنش دمای پایین افزایش بیان  CBF1در گیاهان
تراریخت ،منجر به کارایی بیشتر فتوشیمیایی فتوسیستم

ΙΙ

مکانیسم دفاعی بهتر و کارآمدتری نسبت به رقم

Peto Meck

بوده است که میتوان آن را به بیان بیشتر  CBF1نسبت داد لذا
متحملتر به تنش سرما تلقی نمود.

( )Fv/Fmدر این گیاهان نشد .همچنین در گیاهان تراریخته
افزایش فعالیت سوپراکسید دیسموتاز (

superoxide

 )SOD( )dismutaseو خاموشی غیرفتوشیمیایی (

non

سپاسگزاری
از مسئولین پژهشکده ژنتیك و زیستفناوری کشاورزی

 )NPQ( )photochemical quenchingو کاهش محتوای

طبرستان برای حمایتهای مالی جهت انجام این پژوهش و

CBF1

مرکز تحقیقات نهال و بذر کرج برای مساعدت و فراهم نمودن

 MDAمشاهده شد .این نتایج نشان داد که پروتئین

نقش مهمی در حفاظت فتوسیستم  Ιو  ΙΙتحت تنش دمای

بذرهای گیاهی سپاسگزاری میگردد.
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