Crop Biotech.
Spring (2017) 17: 73-84.

مجله علمی ـ پژوهشی زیستفناوری گیاهان زراعی
)73-84( 1396  بهار، شماره هفدهم،سال هفتم

 درDehydrin 1  وCapLEA-1 روند تغییر پارامترهای فیزیولوژیک و بیان نیمهکمی ژنهای
ژنوتیپهای نخود زراعی تحت تنش کمآبی
4

 عبدالرضا باقری،3 فرجاهلل شهریاری،*2 سعیدرضا وصال،1علیاصغر صداقتی
 ایران، دانشآموخته کارشناسیارشد رشته بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.1
 ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، استادیار پژوهشکده علوم گیاهی.2
 ایران، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، استادان گروه بیوتکنولوژی.4 ، 3
)1396/3/30 : تاریخ تصویب-1395/11/15 :(تاریخ دریافت

Trend of changes in physiological parameters and semi-quantification gene
expression for CapLEA-1 and Dehydrin 1 genes in chickpea genotypes under water
deficit stress
Aliasghar Sedaghati1, Saeedreza Vessal2*, Farajollah Shahriari3, Abdoreza Bagheri3
1. M.Sc. Department of Biotechnology, College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
2. Assistant Professor, Research Center for Plant Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
3, 4. Professor, Department of Biotechnology, College of Agriculture, & Research Center for Plant Sciences, Ferdowsi
University of Mashhad, Iran
(Received: Feb. 5, 2017 - Accepted: Jun. 20, 2017)
Abstract

چکیده

Water deficit is the most important abiotic stress limiting
crop productivity in most arid and semi-arid areas of the
world and Iran. In order to achieve precise experimental
comparisons, the response of chickpea genotypes
MCC508 and MCC 521 to water deficit was evaluated and
then expression of the genes assessed under the same stress
situation. Decreasing trend of Relative Water Content
(RWC) was significantly less in MCC508 compared with
MCC521, especially after 24 hours (p≤0.05). Membrane
Stability Index (MSI) was also higher in MCC508 whereas
electrolyte leakage and Malondialdehyde (MDA)
accumulation were almost stable but increased 1.2-fold
relative to control after four days stress. Proline was
accumulated up to 16.8 and 9.4 µ mol g-1FW in MCC508
and MCC521 after 4 days, which indicated an increase of
5.1 and 3.8 fold related to the control, respectively. Semiquantification gene expression analysis for Dehydrin1and
CapLEA-1 showed different response to water deficit for
each genotype. Both of these genes up-regulated in tolerant
genotype MCC508 with the amount of 4 and 2.1 fold
compared to their respective control (p≤0.05) so that the
up-regulation trend steadily continued under the stress
situation. However, CapLEA-1 expression was not
significantly regulated in the sensetive genotype; instead,
Dehydrin1regulation was significantly evident as much as
1.4 fold increase and then decreased (p≤0.05). It, therefore,
seems that stable, high up-regulation of Dehydrin1and
CapLEA-1 genes and their function (stability of lipids and
cell memebrane, correct protein folding and detoxificaton)
might be a possible reason for high tolerancy response to
water deficit in MCC508 compared to MCC521.

کمآبی مهمترین تنش غیرزیستی است که تولید محصوالت زراعی را در مناطق
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 بهمنظور انجام مقایسات.خشک و نیمهخشک دنیا و ایران محدود میکند
 وMCC508 کنترلشده ابتدا پاسخ فیزیولوژیک دو ژنوتیپ متمایز
 نخود به تنش کمآبی بررسی و سپس بیان دو ژن مؤثر در همانMCC521
24  بهویژه پس ازMCC508  رطوبت نسبی برگ.شرایط اندازهگیری شد
 در.)p≥ 0/05(  بودMCC521 ساعت در حد معنیداری کمتر از
 پایداری غشا ثبات بیشتری داشت بهطوریکه نشت الکترولیت وMCC508
، اما چهار روز تنش.) تقریباً ثابت بودMDA( میزان تجمع مالوندیآلدئید
 میزان تجمع پرولین چهار روز. برابری نسبت به شاهد شد1/2 باعث افزایش
 میکرو مول9/4  و16/8  به ترتیبMCC521  وMCC508 پس از تنش در
 بیان. برابر افزایش داشت3/8  و5/1 بر گرم بافت تر برگ بود که نسبت به شاهد
 در ژنوتیپ متحملCapLEA-1 و

Dehydrin1نیمه کمی دو ژن

 افزایش معنیداری نشان، برابر نسبت به شاهد2/1  و4  به ترتیب باMCC508
 بیان ژن.) و با ادامه روند تنش این افزایش ادامه داشتp≥ 0/05( داد
 اما بیان ژن، در ژنوتیپ حساس تغییرات معنیداری نشان ندادCapLEA-1
 برابر افزایش و سپس با ادامه تنش1/4  در ابتدا نسبت به شاهدDehydrin1
CapLEA- وDehydrin1 با توجه به نقش ژنهای.)p≥ 0/05( کاهش یافت
 پایداری تاخوردگی صحیح، در حفظ ساختار لیپیدها و غشای سلولی1
پروتئینها و سمزدایی به نظر میرسد سطح بیان باالتر و منظمتر این ژنها
 نسبت بهMCC508 میتواند یکی از دالیل احتمالی تحمل بیشتر ژنوتیپ
. در برابر تنش کمآبی باشدMCC521

 سعیدرضا وصال:* نويسنده مسئول
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مقدمه
نخود زراعی ( )Cicer arietinum L.گیاهی است
يکساله ،خودگردهافشان و ديپلوئید ()2n=2x=16
که با تولید جهانی  8میلیون تن ،سومین حبوبات مهم
دنیا میباشد ( .)Malhotra & Saxena, 2002اين
گیاه به دلیل تثبیت نیتروژن اتمسفر در کاهش
مصرف کود نیتروژن و نیز تأمین پروتئین در جیره
غذايی انسان نقش بسزايی بر عهده دارد ( Mantri
 .)et al., 2007سازگاری به شرايط مختلف آب و
هوايی از پتانسیل باال در اين گیاه حکايت دارد .با
اينحال ،شرايط نامساعد محیطی نظیر کمآبی و
درجه حرارت باال در طول دوره رشد به مقدار
قابلمالحظهای از عملکرد آن میکاهد ( Kuper,
.)1998
تنش کمآبی مهمترين عامل غیرزيستی کاهش
تولید محصوالت کشاورزی در دنیا است که باعث
کاهش رشد گیاه از طريق تغییر فرايندهای مولکولی،
بیوشیمیايی و فیزيولوژيکی ازجمله تغییر بیان ژنها و
فعالیت آنزيمها ،نفوذپذيری غشاء سلول و وضعیت
آب برگ میشود ( Hussain, 2006; Jaleel et al.,
 .)2009راهکارهای تحمل به خشکی در گیاهان
دربرگیرنده مسیرهای فنولوژيکی ،مورفولوژيکی و
مولکولی مختلف است که در مواجهه با خشکی
بهصورت فرار ،اجتناب و تحمل در گیاهان بروز پیدا
میکند ( .)Cattivelli et al., 2008شناسايی
راهکارهای مولکولی و ژنهای کلیدی که باعث
بهبود تحمل نخود به شرايط تنش میشود میتواند
در راستای اصالح اين گیاه به تنش خشکی و افزايش
عملکرد بسیار مؤثر باشد.
در مطالعه مزرعهای که روی  150ژنوتیپ نخود
در قالب آزمون مقدماتی ارزيابی عملکرد در دو شرايط
تنش خشکی (ديم) و بدون تنش (فارياب) انجام شد،
تنوع قابلتوجهی میان ژنوتیپهای موردمطالعه
مشاهده شد .در بررسی ژنوتیپهای برتر ازنظر
شاخصهای تحمل و پاسخ به خشکی ،مشخص شد

که  MCC508و  MCC521جزء ژنوتیپهای
متمايز قرار میگیرند .يکی از داليل احتمالی برتری
ژنوتیپهای کانديدا برای تحمل به خشکی در شرايط
مزرعهای ،برخورداری از قابلیت فرار از خشکی
(زودرسی) و اجتناب از تنش خشکی انتهايی بیان
شده است (.)Ganjeali et al., 2010
در بررسی اولیه توسط )2014( Arefian et al.
پنج ژنوتیپ کانديد متحمل و حساس به خشکی و
شوری ،به کمک نشانگرهای فیزيولوژيک و
بیوشیمیايی در مرحله گیاهچهای مورد ارزيابی
قرارگرفتهاند .نتايج نشان داد که برخی از اين
نشانگرها همانند میزان پرولین ،مالوندیآلدئید
( ،)MDAمحتوای رطوبت نسبی و نشت الکترولیت
از مؤثرترين صفات در شناسايی میزان تحمل به تنش
در اين گیاه و در مرحله گیاهچهای محسوب
میشوند .مکانیسمهای تحمل به شوری را میتوان
در سه سطح کل گیاه ،سلولی و در سطح مولکولی
موردبررسی قرار داد (.)Munns & Tester, 2008
برخی ژنهای مؤثر در تنش ،پروتئینهای شوک
حرارتی ( 1)HSPsرا کد میکنند .از ديگر محصوالت
ژنهای بیانشده در تنشهای شوری ،خشکی و دمای
پايین میتوان به پروتئینهای  2LEAو همچنین
آنزيمهای مرتبط با عوامل رونويسی اشاره کرد
(.)Groover et al., 2001
پروتئینهای  LEAدر دامنه وسیعی از گونههای
گیاهی در پاسخ به تنشهای کمآبی ،شوری ،سرما و
همچنین تنشهای اسمزی بیان میشوند .اين
ترکیبات همانند چاپرونها ،با اتصال به مولکولهای
آب و پروتئینها باعث پايداری ماکرومولکولها ،غشاء
و يونهای ناقل میشوند .اين پروتئینها بر اساس
ساختمان و کارکرد در چند خانواده قرار میگیرند .اکثر
پروتئینهای  LEAو پروتئینهای  Dehydrinدر
)1. Heat Shock Proteins (HSPs
)2. Late Embryogensis Abundant Proteins (LEA proteins

صداقتی و همکاران :روند تغییر پارامترهای فیزيولوژيک و بیان نیمه کمی ...

75

فرم طبیعی خود اکثراً بهصورت ساختارهای
غیرتاخورده قرارگرفتهاند .از خصوصیات بارز
پروتئینهای  LEAو  Dehydrinآبدوستی و
پايداری در برابر حرارت است .چنین تصور میشود که
پروتئینهای  LEAبهعنوان مولکولهای متصل
شونده به آب ،در ترشح يونها و در پايداری
ماکرومولکولها و غشاها ازنظر فعالیت ،شبیه
چاپرونها عمل میکنند ( ;Goyal et al., 2005
 .)Campbell & Close, 1997هدف از مطالعه
حاضر بررسی دقیق دو ژنوتیپ کانديد متحمل و
حساس نخود زراعی به تنش خشکی در شرايط کامالً
کنترلشده در سطح فیزيولوژيکی و بیوشیمیايی بود
که بر اساس مطالعات قبلی مزرعهای نسبت به تنش
کمآبی ارزيابیشده بودند .عالوه بر اين ،روند بیان
نیمهکمی دو ژن کلیدی  CapLEA-1و
 Dehydrin1طی چهار روز تنش کمآبی پیشرونده
در اين دو ژنوتیپ ارزيابی شد.

ظرفیت نگهداری آب خاک تعیین و رطوبت هر يک
از گلدانها با مقدار تقريبی  30میلیلیتر آبیاری روزانه
در حدود  %80ظرفیت زراعی نگهداری و سه هفته
پس از سبز شدن ،با قطع آبیاری ،شرايط تنش کمآبی
پیشرونده برای گیاهچهها ايجاد شد .برای انجام
آزمايش فیزيولوژيک ،نمونهگیریها از بافت برگ
گیاهی در فواصل زمانی صفر 48 ،24 ،و  96ساعت از
زمان شروع تنش کمآبی انجام شد .بر اساس
دادههای حاصل از آزمايش نخست ،شرايط کاشت و
رشدی گیاهچهها همانند آزمايش نخست بوده و
نمونهگیریهای آزمايش برای مطالعات بیان ژن در
مقاطع زمانی صفر 48 ،و  96ساعت پس از تنش
کمآبی انجام گرفت .درصد محتوای آب نسبی برگ
( )%RWCطبق معادله زير به دست آمد که در آن
 FWوزن تر برگ DW ،وزن خشک برگ (48
ساعت در آون  80درجه سلسیوس) و  TWوزن
آماس برگ ( 24ساعت شناور در آب مقطر) است ( de
.)Silva et al., 1996

مواد و روشها
بر اساس نتايج مطالعات انجامشده ( Ganjeal et al.,
 )2006, 2010دو ژنوتیپ کانديد کامالً متمايز نسبت
به تنش کمآبی به نامهای  MCC508و MCC521
انتخاب و بذور آنها از بانک بذر حبوبات پژوهشکده
علوم گیاهی دانشگاه فردوسی تهیه گرديد .ابتدا بذور
از لحاظ همشکلی ،يکنواختی ،عدم وجود صدمات
سطحی بررسی گرديد .بذور انتخابی با الکل و سپس
با محلول هیپوکلريدسديم ضدعفونی و قبل از کاشت
در ظروف پتری به مدت حداکثر  48ساعت در
تاريکی و دمای  24±1جوانهدار شدند .بذور کامالً
يکنواخت ازلحاظ جوانهزنی و برخوردار از بنیه مناسب
درون گلدانهايی با ظرفیت يک لیتر حاوی ترکیب
خاکی  2:1خاک زراعی و ماسه کشت و در دمای
 25±2و با دوره نوری  16ساعت روشنايی و 8
ساعت تاريکی با تراکم دو بوته در هر گلدان در
اتاقک رشد نگهداری شدند .قبل از کشت بذور،

RWC(%) = (FW-DW/TW-DW) × 100

جهت سنجش ضريب پايداری غشاء 1،ابتدا 0/1
گرم برگ به مدت  30دقیقه در بن ماری  40°Cو
 0/1گرم برگ نیز به مدت  10دقیقه در بن ماری
( 100°Cهر دو حاوی  10mlآب ديونیزه) قرارگرفته
و میزان نشت الکترولیت آنها با دستگاه  ECمتر
تعیین و طبق معادله زير میزان  MSIآنها سنجیده
شد (:)Premachandra et al., 1990
EC40
EC100

MSI  1 

برای استخراج و سنجش پرولین 0/2 ،گرم از
بافت برگ در  4میلیلیتر اسید سولفوسالیسیلیک آبدار
( %3 )W/Vکامالً سائیده شده تا همگن شود و پس
از انجام سانتريفیوژ 2ml ،از محلول بااليی با  2mlاز
)1. Membrane Stability Index (MSI
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معرف نینهیدرين و  2mlاسیداستیک گالسیال
مخلوط و به مدت يک ساعت در حمام آب 100 °C
قرار گرفتند .مخلوط واکنش به کمک  4mlتولوئن
جدا شده و میزان جذب نور در طول موج 520nm
تعیین شد .نهايتاً با استفاده از منحنی استاندارد ،مقدار
پرولین به کمک فرمول زير محاسبه شد ( Bates et
:)al., 1973

میزان پراکسیداسیون لیپیدهای غشاء با استفاده از
روش  )1968( Heath & Parkerاندازهگیری شد.
بهاينترتیب که  0/2گرم بافت تر برگ با  5mlتری
کلرواستیک اسید  %0/1سايیده و در  10000دور در
دقیقه سانتريفیوژ شد .پس از مخلوط کردن با محلول
تریکلرواستیک اسید  %20حاوی تیوباربیتوريک اسید
 1( %0/5به  30 ،)4دقیقه در حمام آبگرم  90°Cقرار
گرفته و پس از تعیین جذب نوری در طول موجهای
 532و  600نانومتر توسط اسپکتروفتومتر
 OPTIMAمدل  ،sp-3000 plusبا استفاده از
رابطه زير غلظت مالوندیآلدئید محاسبه شد:
MDA (µmol/gFW) = .

بهمنظور دستیابی به  RNAبا کیفیت و کمیت
مناسب ،از روشهای مختلف استخراج استفاده شد که
درنهايت کیت ستونی Total RNA Extraction Kit
(تکاپو زيست ،تهران) بهترين نتیجه را داشت .طبق
دستورالعمل شرکت سازنده ،ابتدا  50میلیگرم از بافت
برگ تازه نخود ،توسط هاون اتوکالو شده و عاری از
 RNaseدر نیتروژن مايع بهخوبی سايیده شد .پودر
حاصل سريعاً به تیوبهای  1/5میلیلیتری انتقال يافت
و  300میکرو لیتر از نخستین بافر لیزکننده به آن افزوده
شد .پس از مخلوط کردن 500 ،میکرولیتر کلروفرم به
محلول اضافه و به مدت  10دقیقه در 10000g
سانتريفیوژ گرديد .پس از افزودن  300میکرو لیتر
ايزوپروپانول به محلول بااليی ،به ستون ويژه کیت با
نام  spin columnمنتقل و سانتريفیوژ شد .در مرحله
بعد ،پس از شستشو با بافرهای اولیه و ثانويه و سپس
اتانول  RNA ،%70استخراجشده در دمای  -70درجه
سانتیگراد نگهداری شد .کیفیت  RNAاستخراجشده با
استفاده از ژل آگارز  %1تائید شده و غلظت و کیفیت آن
نیز توسط نانودراپ ( Thermo NanoDrop 2000
 )uv-visاندازهگیری شد.

A532-600/ 1.55 × 10-5 Mcm-1 × b.
جدول  .1توالی آغازگرهای مورداستفاده بهمنظور تکثیر ژنهای  Dehydrin1 ،CapLEA-1و Actin

آغازگر
CapLEA-1-F
CapLEA-1-R
Dehydrin1-F
Dehydrin1-R
Actin-F
Actin-R

توالی آغازگر
ACAGACAACCGAAGCAAC
GGGCCATACCCTTAACCT
TGGTGGCACTGGAGATG
AACTACCTGGGTTGTGGG
TGTCTTGAGTGGTGGTTCTAC
TTCATCATATTCTGCCTTTG

پس از همسانسازی غلظت  RNAدر همه
نمونهها ،رشته مکمل ( )cDNAبرای  5میکرو لیتر
 RNAدر هر نمونه ،با استفاده از آنزيم  M-Mulvو
کیت دومرحلهای ( RT-PCRسیناکلون ،تهران)
طبق دستورالعمل شرکت سازنده سنتز شد .مشخصات
آغازگرهای مورداستفاده ( )Gao et al., 2008و

اندازه محصول

دمای اتصال

164bp

54

158 bp

54/5

202 bp

52/7

شرايط انجام واکنش زنجیرهای پلیمراز به ترتیب در
جدولهای  1و  2آورده شده است .اندازه باندهای
حاصل و وضوح آنها روی ژل آگارز  1درصد برای
اطمینان از درست بودن طراحی آغازگرها ،اطمینان از
درست بودن مراحل سنتز cDNAها ،اطمینان از
مناسب بودن برنامه  PCRو نیز عدم مشاهده باند
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برای نمونههای  ،)False negative( RNAو
همچنین خلوص cDNAهای سنتزشده از نظر
کیفیت و وضوح باندها روی ژل آگارز يک درصد
بررسی شد .همچنین بیان ژنهای موردمطالعه در
تمام نمونهگیریها و در هر دو ژنوتیپ ،با استفاده از
ژن  Actinبهعنوان ژن خانهدار نرمالسازی شد .با
توجه به نیمه کمی بودن اين مطالعه ،مقايسه بیان
ژنها در محدوده فاز نمايی مرحله تکثیر  PCRبرای
هر ژن انجام گرفت .برای اين منظور تکثیر هر ژن
بهصورت جداگانه در سیکلهای ،30 ،28 ،25 ،20
 32و  35مورد ارزيابی قرار گرفت و با مقايسه
باندهای حاصل ،با توجه به فاز نمايی و تکثیر
اختصاصی (عدم حضور باندهای اضافی) ،مناسبترين
تعداد سیکل انتخاب شد .در اين راستا ،تعداد سیکل
بهینه برای ژن اکتین  28و برای دو ژن ديگر 25
سیکل ،انتخاب شد .تفکیک محصوالت  PCRروی

77

ژل آگارز  1درصد با استفاده از  4میکرولیتر نمونه2 ،
میکرولیتر گرينويوور و 1میکرولیتر بافر بارگذاری در
هر چاهک با ولتاژ  95ولت به مدت  45دقیقه انجام
شد.
آنالیز آماری و رسم نمودارها در اين مطالعه با
استفاده از نرمافزارهای  SPSS 19و Excel 2013
انجام شد .آنالیز باندهای تفکیکشده با سه تکرار
بیولوژيک در ژلهای آگارز جداگانه با استفاده از نرمافزار
 TotalLabصورت گرفت .در اين مرحله پس از
انتخاب خودکار باندها و ستونها ،بهصورت دستی هر
باند انتخاب و محدوده آن مشخص شد .پس از حذف
پسزمینه ،کمیت هر باند تعیین گرديد .تبديل دادههای
درصدی با روش آرکسینوس انجام شد و پس از
بررسی معنیدار بودن آنالیز واريانس ،میانگینها به
روش دانکن مقايسه و سطح معنیداری بهکار رفته در
کلیه تجزيه تحلیلها  %5در نظر گرفته شد.

جدول  .2شرايط دمايی ،زمان و تعداد چرخههای واکنش  PCRدر مراحل مختلف تکثیر
مرحله
واسرشتسازی اولیه
واسرشتسازی ثانويه
اتصال
بسط
بسط نهايی

دما
95°C
94°C
Tm- 1/5 °C
72°C
72°C

نتایج و بحث
مقایسات فیزیولوژیک

محتوای آب نسبی برگ در هر دو ژنوتیپ با افزايش
مدتزمان تنش کمآبی در طول چهار روز ،بهصورت
معنیداری کاهش يافت ( .)p≥ 0/05اين کاهش در
هر دو ژنوتیپ حساس و متحمل در چهار روز پس از
تنش بیشتر از زمانهای نمونهگیری ديگر بود .در اين
میان ،رطوبت نسبی در ژنوتیپ  MCC521با %55
کاهش ،نسبت به ژنوتیپ ديگر افت بیشتری داشت.
رطوبت نسبی برگ در ژنوتیپ  MCC508از ابتدا

زمان
 5دقیقه
 25ثانیه
 30ثانیه
 1دقیقه
 7دقیقه

تعداد چرخه
1
 25و 28
1

بیشتر بوده و با ادامه روند تنش کمآبی اين اختالف
بیشتر و پس از يک روز معنیدار شد .چهار روز تنش
کمآبی باعث کاهش 46درصدی آب نسبی برگ در
اين ژنوتیپ شد (شکل  -1الف) .محتوای آب نسبی
برگ بهعنوان دادهای جهت تعیین میزان تحمل
ژنوتیپهای گیاهی نسبت به تنش شوری و کمآبی
معرفیشده است (.)Terzi & Kadioglu, 2006
قدرت حفظ آب موجود در برگ در شرايط تنش
کمآبی ،در ژنوتیپهای حساس به تنش کمآبی
کاهش میيابد ،بنابر اين آب موجود در برگ از طريق
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تبخیر سطحی و يا تعرق ،کاهشيافته و درنتیجه گیاه
دچار کمآبی میشود ( .)Beck et al., 2007کاهش
رطوبت نسبی برگ بهويژه در ژنوتیپهای حساس نخود
به تنش کمآبی در مطالعات ديگر نیز گزارش شده است
( .)Bhushan et al., 2011دادههای حاصل از
سنجش اين پارامتر تائید کننده متحمل بودن ژنوتیپ
 MCC508و حساسیت بیشتر ژنوتیپ MCC521
نسبت به تنش کمآبی میباشد (شکل  -1الف).
در گیاهان ذرت ،سويا و گندم ،محتوای نسبی آب
برگ بهعنوان کمیتی جهت شناسايی ژنوتیپهای
متحمل به تنش کمآبی معرفیشده است
( Figueiredo et al., 2001; Galle et al.,
 .)2002; Helal & Samir, 2008در اين گیاهان،
همبستگی مثبتی میان محتوای نسبی آب برگ و
میزان مواد محلول و متابولیتها وجود دارد .باالتر
بودن محتوای نسبی آب برگ در شرايط تنش

کمآبی ،به همراه بیشتر بودن مواد محلول و
متابولیتها سبب افزايش مقاومت اين گیاهان به
تنش کمآبی میشود ( .)Guerfel et al., 2008در
اين آزمايش در بیشتر مراحل نمونهگیری نشت
الکترولیت ژنوتیپ  MCC521نسبت به ژنوتیپ
 MCC508بهصورت معنیداری بیشتر بود ()p≥ 0/05
که بیانگر ضريب پايداری غشای ( )MSIکمتر در اين
ژنوتیپ میباشد (شکل  -1ب) .میزان نشت الکترولیت
ژنوتیپ  MCC521در طول تنش کمآبی تفاوت
معنیداری نداشت که میتواند نشاندهنده ثبات و
پايداری غشا در شرايط تنش کمآبی باشد .بیشترين
اختالف معنیدار میان دو ژنوتیپ در اين پارامتر ،چهار
روز پس از تنش کمآبی ايجاد شد که تفاوت آنها به
بیش از  20درصد میرسد (شکل  -2ب).

شکل  .1تأثیر چهار روز تنش کمآبی بر (الف) درصد تغییرات مقدار آب نسبی برگ و (ب) نشت الکترولیت ،در ژنوتیپهای
نخود (.)p≥ 0/05

تنش کمآبی از طريق افزايش تولید مواد
تخريبکننده غشاء ازجمله پراکسید هیدروژن ،سبب
تخريب غشاء سلولی گشته و در نتیجه ضريب پايداری
غشاء در شرايط تنش کمآبی کاهش میيابد .گیاهان
متحمل به تنش کمآبی مکانیسمهايی برای مقابله با
تخريب غشاء دارند که يکی از اين مکانیسمها تجزيه
پراکسید هیدروژن توسط آنزيمهای کاتاالز و پراکسیداز
است ( .)Groover et al., 2001بنابراين انتظار میرود

میزان تخريب غشاء در شرايط تنش کمآبی در
ژنوتیپهای متحمل به تنش کمآبی کمتر از
ژنوتیپهای حساس باشد .با ادامه روند تنش کمآبی،
مقدار تولید پرولین در دو ژنوتیپ نسبت به شاهد
بهصورت معنیدار افزايش يافت (،)p≥ 0/05
بهطوریکه چهار روز تنش کمآبی باعث تجمع باالترين
میزان پرولین در هر دو ژنوتیپ شد .اين میزان تجمع
پرولین در ژنوتیپ  MCC508و  MCC521به ترتیب
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 16/8و  9/4میکرومول پرولین در يک گرم بافت تر
برگ بود که در مقايسه با شاهد به ترتیب  5/1و 3/8
برابر افزايشيافته است .دو روز تنش کمآبی نیز باعث
اختالف معنیدار تجمع اين اسیدآمینه در هر دو ژنوتیپ
نسبت به هم شده است (شکل  -2الف).
از آنجاکه پرولین در تنظیم اسمزی ،ذخیره کردن
انرژی و نیتروژن نقش دارد ( )Bates et al.,1973و
از عوامل مؤثر در تحمل به تنشهای شوری و
کمآبی در گیاهان میباشد ( & Amini
 .)Ehsanpour, 2005تجمع سريعتر و بیشتر پرولین
در ژنوتیپ  MCC508میتواند بیانگر تحمل بیشتر
اين ژنوتیپ در شرايط تنش کمآبی باشد (شکل -2
الف) .نتايج تحقیق حاضر مطابق با مطالعات ديگران
( Arefian et al., 2014; Najaphy et al.,
 )2010بود که تائیدکننده تجمع بیشتر اين اسیدآمینه
در ژنوتیپهای متحمل نخود به تنشهای غیر
زيستی میباشد .در تحقیق حاضر ،تنها چهار روز پس
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از تنش کمآبی ،میزان تجمع مالوندیآلدئید
) (MDAبهصورت معنیداری در هر دو ژنوتیپ
افزايش يافت ( .)p≥ 0/05پر اکسیداسیون اسیدهای
چرب غیراشباع منجر به ايجاد محصول ثانويهای به
نام مالوندیآلدئید میگردد که از آن بهعنوان
شاخصی جهت تعیین میزان پر اکسیداسیون لیپیدها و
میزان نفوذپذيری غشاء استفاده میشود ( Eraslan et
 .)al., 2007همانطور که در شکل  -2ب مشخص
است ،ژنوتیپ  MCC521با افزايش  55درصدی
نسبت به شاهد ،بیشترين افزايش  MDAرا نشان داد
که بیانگر میزان نفوذپذيری بیشتر غشاء نسبت به
ژنوتیپ ديگر است .از سوی ديگر افزايش  MDAدر
ژنوتیپ  ،MCC508به میزان  17درصد بود که
میتواند بیانگر ثبات بیشتر اين ژنوتیپ در شرايط
تنش کمآبی باشد.

شکل  .2تغییرات مقدار پرولین (برحسب میکرو مول بر گرم وزن تر بافت برگ) (الف) و مقدار مالوندیآلدئید (برحسب
میکروموالر بر گرم وزن تر بافت برگ) (ب) در دو ژنوتیپ نخود زراعی تحت تنش کمآبی (.)p≥ 0/05

بهطورکلی نتايج حاصل از آزمايش فیزيولوژيک تائید
کننده تحمل بیشتر ژنوتیپ  MCC508در شرايط تنش
کمآبی بود .پارامترهای نشت الکترولیت و MDA
همراستا با يکديگر پايداری بیشتر غشا در اين ژنوتیپ را
نشان دادند .از سوی ديگر روند افزايش پرولین تجمع
يافته ،نشاندهنده سازگاری مناسبتر اين ژنوتیپ در
شرايط تنش است .عالوه بر پرولین ،تجمع ديگر
اسمولیتها و همچنین ديگر مکانیسمهای پاسخ گیاه به
تنش ازجمله مواردی است که میتواند باعث حفاظت

بیشتر رطوبت نسبی برگ و نهايتاً تحمل بیشتر ژنوتیپ
 MCC508نسبت به  MCC521در شرايط تنش
کمآبی شده باشد.
بررسی بیان ژنهای مؤثر در تنش کمآبی

پس از تائید حساس و متحمل بودن ژنوتیپها در
شرايط آزمايشی نخست و تعیین زمانهای مناسب
نمونهگیری ،بیان دو ژن کلیدی نخود تحت تنش
کمآبی مورد بررسی قرار گرفت .سطوح بیان ژنهای
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کانديد موردنظر در ژنوتیپهای متحمل و حساس گیاه
نخود پس از گذشت صفر 2 ،و  4روز از تنش بررسی
شد .پس از همسانسازی غلظت  RNAها و پس از
ساخت  cDNAمتناظر ،در میزان بیان ژن  Actinدر
نمونهگیریها در زمانهای مختلف پس از تنش
تغییراتی مشاهده نشد که میتواند تأيیدی مجدد برای
مناسب بودن اين ژن بهعنوان کنترل داخلی برای
آزمايش  RT-PCRبهمنظور نرمالسازی دادههای بیان
ژن در مقاطع زمانی مختلف باشد (شکل  .)3همچنین
نتايج حاصل حاکی از طراحی صحیح آغازگرها و تکثیر
اختصاصی ژن موردنظر بود و هیچ باند اضافهای ديده
نشد .در نمونهها و کنترل منفی نیز هیچگونه باند
اضافهای مشاهده نشد (شکل  ،3چاهکهای  11و .)18
همانطور که در شکلهای  3و  4مشخص است،
بهطورکلی در هر دو ژنوتیپ با ادامه روند تنش کمآبی،
نسبت بیان اين دو ژن در حال افزايش است .دو و چهار
روز تنش کمآبی به ترتیب باعث افزايش  19و 21
درصدی نسبت بیان ژن  CapLEA-1در مقايسه با
شاهد در ژنوتیپ  MCC521شد .از سوی ديگر اين
روند تغییرات بیان در ژنوتیپ متحمل  MCC508در
همان مقاطع زمانی به ترتیب باعث افزايش نسبت
شدت بیان  43و  223درصدی ژن  CapLEA-1شد
(شکل  .)4تفاوت بیان ژن در اين دو ژنوتیپ در مورد
ژن  Dehydrin1بسیار بیشتر بود ،بهطوریکه دو و
چهار روز تنش کمآبی به ترتیب باعث افزايش نسبت
شدت بیان اين ژن به میزان  1/4و  0/6برابر نسبت به
شاهد در ژنوتیپ حساس شد .از سوی ديگر ،افزايش
معنیدار بیان اين ژن در ژنوتیپ  MCC508در همان
مقاطع زمانی به ترتیب  1/24و  4برابر نسبت به شاهد
بود .بنابراين پاسخ ژنوتیپ متحمل  MCC508به چهار
روز تنش کمآبی ،افزايش  2و  4برابری بیان ژنهای
 CapLEA-1و  Dehydrin1بود (شکل  .)4نتايج
حاصل از اين آزمايش با گزارشهای قبلی ( Marjani
 )et al., 2014; Guo et al., 2009منطبق بود که در
مطالعات آنها نیز بیان هر اين دو ژن در پاسخ به تنش

کمآبی در ژنوتیپ متحمل نخود افزايشيافته بود.
پروتئینهای فراوان در اواخر دوره جنینزايی
) (LEAدر حفاظت و کمک به پايداری ماکرو
مولکولها شامل کلروفیل و کمپلکس پروتئین-
کلروفیل نقش دارد و همچنین اين پروتئینها به
دلیل مولکولهای آبی که در خود دارند از خشک
شدن غشاء و ساير پروتئینها جلوگیری میکنند
( .)Webb et al., 1996در ديگر مطالعات نیز بیان
ژنهای خانواده LEAتحت تنشهای سرمايی و
کمآبی در گیاهان ديگر مانند گندم افزايش نشان داد
( .)Kume et al., 2005; Seki et al., 2002اين
ژن ،کدکننده پروتئینهای بسیار آبدوست میباشد
که از آسیبهای غشايی و کمآبی جلوگیری میکند
( .)Webb, et al., 1996بر اساس دادههای اين
آزمايش ،افزايش معنیدار بیان اين ژن در ژنوتیپ
متحمل  MCC508میتواند يکی از داليل اصلی
توانايی اين ژنوتیپ در حفظ رطوبت نسبی برگ،
جلوگیری از تخريب ساختار غشا و میزان کمتر نشت
الکترولیت باشد .بر اين اساس به نظر میرسد کارکرد
پايدار پروتئینها در شرايط تنش از داليل مهم و
احتمالی تحمل به کمآبی در ژنوتیپ متحمل
 MCC508باشد که با افزايش معنیدار اين ژن
همراه بوده است (شکل  -4الف).
در طبقهبندی کلی ،پروتئینهای دهیدرين بخشی از
گروه بزرگی از پروتئینهايی هستند که تحت عنوان
 LEAشناخته میشوند ( .)Rodriguez, 2005اين
پروتئینها دارای وزن مولکولی  9تا  200کیلو دالتون
هستند و بر اساس موتیفهای حفظشده به پنج گروه
طبقهبندی میشوند ( )Choi & Close, 2000به
نظر میرسد دهیدرينها بهعنوان نقش چاپرونی در
پايداری ويزيکولها ،پروتئینها و ساختار غشايی،
تنظیم اسمزی و سمزدايی در گیاهان تحت تنش
نقش ايفا میکنند ،اما عملکرد دقیق آنها تاکنون
مشخص نشده است ( Wise & Tunnacliffe,
 .)2004در بررسی  )2009( Guo et al.يکی از
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داليل احتمالی تحمل ژنوتیپ متحمل نخود به 48
ساعت تنش کمآبی ،به افزايش بیان اين ژن نسبت
داده شده است .در مطالعه حاضر نیز افزايش بسیار
معنیدار بیان ژن دهیدرين در ژنوتیپ MCC508

81

که کارکرد آن حفظ ساختار پروتئینها و غشای
سلولی و همچنین سمزدايی ناشی از تنش است،
میتواند يکی از داليل احتمالی تحمل باالتر اين
ژنوتیپ به تنش کمآبی باشد.

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

3 4 5 6
1 2

شکل  .3روند بیان ژنهای CapLEA-1و  Dehydrin1در ژنوتیپهای متحمل و حساس نخود در پاسخ به تحت تنش
کمآبی .چاهک  :1سايز مارکر؛ چاهکهای  2تا  :7بیان ژن CapLEA-1در ژنوتیپ( MCC521سه چاهک نخست) و
ژنوتیپ ( MCC508سه چاهک دوم) به ترتیب در زمانهای صفر ،دو و چهار روز پس از تنش؛ چاهکهای  8تا  :10بیان ژن
خانهدار  Actinدر ژنوتیپ متحمل  MCC508در سه زمان تنش؛ چاهک  :11کنترل منفی برای ژنوتیپ متحمل
MCC508؛ چاهکهای  12تا  :17بیان ژن  Dehydrin1در ژنوتیپ( MCC521سه چاهک نخست) و ژنوتیپ MCC508
(سه چاهک دوم) به ترتیب در زمانهای صفر ،دو و چهار روز پس از تنش؛ چاهک  :18کنترل منفی برای ژنوتیپ حساس
MCC521؛ چاهکهای  19تا  :21بیان ژن خانهدار  Actinدر ژنوتیپ حساس  MCC521در سه زمان تنش.
(ب)

(الف)

شکل  .4تغییرات بیان ژنهای (الف) CapLEA-1و (ب)  Dehydrin1در ژنوتیپهای متحمل  MCC508و حساس
 MCC521نخود زراعی در پاسخ به صفر ،دو و چهار روز تنش کمآبی.
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 با در نظر گرفتن کارکردهای، درمجموع.نسبت داد
،اين دو ژن در حفظ ساختار لیپیدها و غشای سلولی
،پايداری تاخوردگی صحیح پروتئینها و سمزدايی
احتماالً بهنظر میرسد بتوان اين موارد را
MDA  تجمع، بیشترRWC از جمله داليل احتمالی
MCC508 و نشت الکترولیت کمتر در ژنوتیپ
 تحت شرايط تنش کمآبی درMCC521 نسبت به
.نظر گرفت
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با توجه به نتايج حاصل از دو آزمايش میتوان
نتیجه گرفت که سطح بیان باالی ژنهای
 در ژنوتیپ متحمل وDehydrin 1 وCapLEA-1
روند منظم افزايشی آن احتماالً در ايجاد تحمل
 نقشMCC508 نسبت به تنش کمآبی در ژنوتیپ
 از سوی ديگر يکی از داليل حساسیت.داشته باشد
 را میتوان به سطح پايینتر بیان وMCC521
همچنین روند نامنظم بیان اين ژن در شرايط تنش
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