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ABSTRACT
Blackleg caused by Leptosphaeria maculans is one of the important diseases widely affecting canola
production worldwide. Effectiveness of three plant defence related genes transferred from pea (Pisum
sativum) to canola was tested against blackleg in two experiments. In the first experiment, three
transgenes including PR10.1, Chitinase, and DRR206 were transferred from transgenic Wester variety
into four commercial cultivars (Apollo, Sentry, OAC Triton, and MillenniUM 03) via backcrossing to
examine the effects of different genetic backgrounds on disease response. In the second experiment, to
study the effect of gene pyramiding on level of disease resistance, three transgenic Wester lines were
crossed. Cotyledon inoculation was performed for indoor disease screening tests of blackleg. DRR206 in
Sentry and Chitinase×DRR206 appeared to be the best combinations conferring disease resistance.
Overall, DRR206 had the highest impact on disease, probably due to delayed infection development.
Promising lines of this research could be utilized in breeding programs and cultivar release projects after
field trials.
Keywords: Chitinase, disease screening, DRR206, PR10.1, transgenic plants.

) انتقال یافته ازLeptosphaeria maculans( کارآمدی ژنهای مقاومت به بیماری ساق سیاه
)Brassica napus( ) به کلزاPisum sativum( نخود فرنگی
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چکیده
 بهشدت تحت، تولید کلزا را در ایران و جهان، ایجاد میشودLeptosphaeria maculans بیماری ساق سیاه که توسط قارچ
) به کلزاPisum sativum(  از نخود فرنگیDRR206  وChitinase ،PR10.1  سه ژن، در این پژوهش.تأثیر قرار میدهد
 در آزمایش. مورد بررسی قرار گرفت،منتقل شد و کارایی آنها در ایجاد مقاومت به بیماری ساق سیاه در قالب دو آزمایش
،OAC Triton ،Sentry  به چهار رقم زراعی، از طریق آمیزش برگشتی، کلزاWester  سه تراژن از الین تراریخت،اول
 بررسی شد در، منتقل شدند و تأثیر پسزمینه ژنتیکی سه رقم مختلف بر پاسخ به بیماریMillenniUM 03 وApollo
 الینهای مختلف وستار تراریخت با،آزمایش دوم و جهت مطالعه تأثیر تجمیع دو به دوی تراژنها بر سطح مقاومت
 درDRR206  تراژن. غربالگری گلخانهای بیماری ساق سیاه به روش مایهزنی لپه صورت گرفت.یکدیگر آمیزش داده شدند
 بهترین،DRR206  بهطورکلی تراژن. باالترین مقاومت را ایجاد کرد،Chitinase×DRR206  و ترکیب دو تراژنSentry رقم
 این تأثیر از طریق به تأخیر انداختن مراحل اولیه توسعه بیماری،عملکرد را در کاهش بیماری داشت که به نظر میرسد
 قابلیت بهکارگیری در، پس از آزمایشهای مزرعهای، الینهای امیدبخش حاصل از این پژوهش.صورت میگرفت
.برنامههای بهنژادی آزادسازی رقم را خواهند داشت
.DRR206 ،Chitinase ،PR10.1 ، نخود فرنگی، کلزا، ساق سیاه، تراریخت:واژههای کلیدی
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مقدمه
کلزا ( )Brassica napus L.به دلیل عملکرد و کیفیتت
باالی روغن ،نقت مهمتد در متنمین روغتن کت راکد
ایران و جهان دارد .آمارهای فائ نشان مددهتد کته در
سال  ،2014کلزا با  49درصتد کتل م لیتد ،مهممترین
منبتتت م لیتتتد روغتتتن نبتتتامد ایتتتران بتتت ده استتتت
(.)http://www.fao.org/faostat/en/#data/QD
بیماری قتارید ستاق ستیاه ،یکتد از من هتای زنتده
بسیار مهم کلزاست که مدم اند کسارتهای عمتدهای
را به م لید این گیاه وارد کند .این بیماری ،عامل مهتم
مهدید زراعت کلزا در آمریکای شتمالد ،ارواتا و یتین
استت ) (Wang et al., 1999و در ایتران نیتز یکتد از
بیماریهای مهم کلزا به شمار مد رود .میزان کستارت
این بیماری در ایران ما  40درصتد هتم گتزارد شتده
است ( )Abravan et al., 2016و محققان متعتددی در
ایران آن را گزارد کردهانتد ;(Fernando et al. 2007
) .Mirabadi et al. 2009ستتاق ستتیاه ،یتتر بیمتتاری
Leptosphaeria
دانتتهزاد استتت کتته م ستت قتتار
 maculansایجاد مدش د .فرم غیر جنسد ایتن قتار ،
 Phoma lingamنامیده مدشت د .ایتن قتار  ،بر هتا،
ساقه ،و غالفها را م رد حملته قترار مددهتد و باعت
شتتانکر ستتاقه ،باریتتر شتتدن م ضتتعد آن و در نهایتتت
شکستگد و ک ابیدن ب مه مدش د .عالیتم بیمتاری در
گیاه شامل زکمهای کمرنگ بر روی لپتهها ،بر هتا و
ساقه مدباشتد .زکمهتا بته متدریت متمایتل بته رنتگ
کاکستری مدش ند که حاوی ایکنیدیای میره رنگ در
وس است .زکمها اغلب دارای حاشیههای میتره رنتگ
یا متمایل به ارغ اند هستند و مبدیل به حلقته شتانکر
کشر و باریر در نزدیکتد ست خ کتا و یتا بتاالمر
مدش ند .این وضعیت شانکر در ساقه ،عامل اصلد افت
عملکرد ناشد از بیماری ساق سیاه بته شتمار متدرود.
ب مههاید کته محتت متن یر شتدید ایتن بیمتاری واقت
مدش ند ،شکسته مدش ند و قبل از م لید دانه از بتین
مدروند ).(Wang & Fristensky, 2001
قار عامل بیمتاری ستاق ستیاه ،در بقایتای ب متههای
آلتتت ده زمستتتتانگذراند مدکنتتتد و در فبتتتل بعتتتد،
ستتاکتارهای جنستتد حامتتل استتپ ر م لیتتد مدکنتتد.

آل دگدهای جدید ،منجر به م لید ایکنیدیا مدش د که
حجم انب هد از اسپ رهای مابستتاند آلت ده کننتده یتا
همتتان ایکنیدی ستتپ ر را رهتتا مدکننتتد؛ آل دگدهتتای
دانهزاد نیز امکاناذیر است .انتشار بیماری ساق ستیاه،
از طریت دانتههای آلت ده ،استتپ رهاید کته بته همتتراه
ق رات باران به اطراف ااشیده مدش ند و یا م س بتاد
در مزرعه ص رت مدگیرد.
واریتههای کلزا و جدایههای قار عامل ساق سیاه ،بتر
طب الگ ی "ژن-به-ژن" عمل مدنمایند ،بهط ریکته
ژنهتتای مقاومتتت گیتتاهد ( ،)Rمکمتتل ژنهتتای غیتتر
بیماریزاید اام ژن ( )Avrهستند .ژنهای متعددی به
عنتت ان ژنهتتای مقاومتتت بتته ایتتن بیمتتاری در کلتتزا
شناستتاید و بعًتتاو کلتت ن شتتدهاند .از جملتته Rlm4
).(Raman et al., 2012; Tollenaere et al., 2012
ژنهتتای مقاومتتت  Rlm1متتا  Rlm9و نیتتز  LepR1متتا
 LepR4با منشنهای مختلفد در گ نههای مختلف کلزا
از قبیل Brassica ،Brassica rapa ،Brassica napus
 nigraو  Brassica junceaماکن ن شناستاید شتدهاند
) .(Yu et al., 2012ژنهای غیر بیماریزاید که حً ر
آنها در اام ژن ،م جب واکن به م ق و کارآمد گیاه
مدشتتت د ،از جملتتته ژن  AvrLepR1در ایتتتن قتتتار ،
شناستتاید شتتده استتت ).(Ghanbarnia et al., 2012
همچنین ژنهای غیر بیماریزای  AvrLm1و AvrLm6
نیز کل ن شدهاند ).(Fudal et al., 2007
یکد از بهترین راهها جهت کنترل بیماری ساق ستیاه،
استفاده از واریتههای مقاوم مدباشد .از سایر شی هها از
جمله کنترل بی ل ژیر ،مناوب زراعد ،کنترل علفهتای
هرز ،عملیات زراعد ،رعایت بهداشتت بتذرها و مزرعته،
سم م شیمیاید (ضد عف ند دانته) و متدیریت فراگیتر
آفتتت ( )Integrated Pest Managementمدم ت ان در
جهتتت کنتتترل ایتتن بیمتتاری بهتتره بتتردWang & ( .
)Fristensky, 2001
مب ر مدش د که ژنهای دکیل در مقاومت گیاه نخ د
فرنگد به قاریهای بیماریزا ،در ص رت انتقال به کلزا
بت انند س خ مقاومت این گیاه را نیز به این بیماری
بهب د بخشند .در این ص رت ،با بت و مجاری سازی
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ارقام کلزای حاوی این ژنهای منشن گرفته از نخ د
فرنگد ،مدم ان به م لید اایدار کلزا و در نتیجه افزای
م لید روغنهای ک راکد و صنعتد در کش ر ،امیدوارمر
ب د .معدادی الین مراریخت کلزا (واریته )Westar
حاوی سه ژن مرمب با مقاومت به بیماری با منب
ال
نخ د فرنگد ( Chitinase ،PR10.1و  )DRR206قب و
م لید و ارزیابد شده است ) .(Wang et al., 1999م اد
گیاهد مراریخت م رد استفاده در این اژوه  ،شامل
ژن میپهای کلزای حاوی یکد از سه ژن بیگانه
مقاومت به بیماری ساق سیاه ،فرصتد را برای کاود
بیشتر میزان مفید ب دن این ژنهای بیگانه برای
کنترل بیماری ساق سیاه در زمینههای ژنتیکد متن ع
فراهم مدکند .این اژوه  ،دو هدف عمده داشت که
از طری دو آزمای ایگیری شد :انتقال این سه مراژن
به واریتههای مجاری کلزا و ارزیابد س خ مقاومت
آنها در آزمای اول و هرمد کردن یا مجمی دو به
دوی این مراژنها و ارزیابد س خ مقاومت آنها در
آزمای دوم بررسد شد.
مواد و روشها
مواد گیاهی
انت واریته کلزا به نامهای
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 Sentry ،Apolloو  MillenniUM 03که از گروه عل م
گیاهد دانشگاه مانیت بای کانادا دریافت شده ب دند،
م رد استفاده قرار گرفتند که از میان آنها ،واریته
 Westarغیر مراریخت ب د و به عن ان کنترل منفد
استفاده شد و یهار واریته دیگر به عن ان گیرنده سه
مراژن در این اژوه م رد استفاده قرار گرفتند.
ویژگیهای الینهای مختلف واریته مراریخت Westar
حاوی یکد از سه مراژن معرفد شده در جدول 1
آمدهاند .آزمای ها در فاصله سالهای  2006ما 2015
انجام شدند.
آزمایش اول
انتقال سه مراژن ( ،GN2 ،GN1و  )GN3به یهار
واریته مجاری کلزا ( Sentry ،Apollo ،OAC Tritonو
 ،)MillenniUM 03از طری مالقد بین الینهای
مراریخت ف ق و واریتههای مجاری و سپس انجام
مالقد برگشتد ص رت گرفت (شکل  .)1اولین سری
غربالگری بیماری ( )Disease screeningدر مرحله
هتروزیگ ت (به بیان دقی مر :همدزیگ ت یا
 )Hemizygousانجام گرفت .سپس ب مهها برای
گزین افراد هم زیگ ت ،ک دگشن شدند و در اد
آن ،غربالگری بیماری در مرحله هم زیگ ت انجام شد.

،OAC Triton ،Westar

جدول  -1سه ژن بیگانه مقاومت به بیماری در سه الین مراریخت واریته وستر کلزا با منشن نخ د فرنگد.
Table 1. Three disease resistance transgenes originated from pea in three transgenic lines of canola
Westar cultivar
Function
;P. sativum pathogenesis-related protein
;477bp; GenBank locus: X13383
Ribonuclease-like protein.
P. sativum chitinase class I (chi2) gene
;976bp; GenBank locus: PEACHI2I
Degradation of fungal cell wall.
;P. sativum disease resistance response protein
;555bp; GenBank locus: AF115574
Strengthening cell wall, lignin biosynthesis.

مالقد به ص رت دستد و با حذف کاسبر ها،
گلبر ها و اریمهای والد ماده در مراحل آکر
غنچهدهد (قبل از شکفتن گل) انجام شد و اس از ان
کاللهها با گرده والد نر آغشته شدند .جهت جل گیری
از ورود گردههای ناک استه ،گلهای دور گیری شده
با ااکت االستیکد ا شانیده شدند .نسل  BC2S2محت

Name
PR10.1

Transgene
GN1

Chitinase

GN2

DRR206

GN3

آزمای هم زیگ سیتد از طری انتخاب مستقیم برای
مراژن مرب طه با استفاده از  PCRو آغازگرهای
اکتباصد قرار گرفت که طد آن ،حداقل  24گیاه
برای حً ر مراژن آزمای شدند و کان ادههاید که
مفرق نشان ندادند ،یعند همگد مثبت شدند ،به عن ان
ژن میپ هم زیگ ت شناکته شدند .دو بار آزم ن
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غربالگری گلخانهای برای بیماریها انجام گرفت؛ یر
بار در مرحله هتروزیگ ت که گیاهان نسل  BC2که
مخل طد از ژن میپهای  Aaو  aaب دند ،اس از حذف
ب مههای  aaم س  PCRمحت بیماریسنجد قرار
گرفتند و بار دوم در مرحله هم زیگ ت که گیاهان
نسل  BC2S2که عدم مفرق آنها با  PCRمنیید شد و
ژن میپ  AAداشتند.
برای مقایسه ااسخ به بیماری ساق سیاه در مرحله
هتروزیگ ت ،آزمای اول آزمای عاملیل در قالب
other

with

Westar

Transgenic

ال مبادفد انجام شد و مبدیل داده به ص رت
طرح کام و
مبدیل به جذر به منظ ر نرمال کردن م زی ک اهای
آزمایشد و یکن اکت کردن واریانس ک اها انجام شد.
م اد گیاهد طد نسلها بر اساس شکل  1مدیریت
شدند ما به مرحله هم زیگ مد رسیدند .اطمینان از
هم زیگ ت ب دن آنها بر اساس عدم مفرق ژند در
ل ک س مرب طه با انجام غربالگری  PCRدر نتاج آنها
حاصل شد.

Crossing
cultivars

)Cross) Transgenic (AA) × cultivar (aa

)F1 (Aa) × cultivar (aa

)BC1 (Aa, aa) × cultivar (aa

First series of indoor screening
for disease resistance,
heterozygous stage

)BC 2 (Aa , aa

)Segregating

)Backcross2

Selfing 1

)BC2S1 (AA , Aa , aa

BC2S2 (Not segregating

)Backcross1

Selfing 2

Second series of indoor
screening for disease resistance,
homozygous stage

شکل  -1دور گیریها ،مالقیهای برگشتد و ک دگشندها و نیز آزمای های غربالگری بیماری در آزمای
مراریخت و  aaواریته مجاری فاقد مراژن یا ن ل است.

اول AA .واریته وستر

Figure 1. Crosses, backcrosses and selfings, as well as disease screening tests in Experiment 1. AA is the
transgenic cultivar of Westar and aa is the commercial cultivar lacking the transgenes(null).

همان گ نه که در شکل  1نشان داده شد ،انتظار
مدرفت که نسلهای  BC1و  ،BC2مخل ط  50:50از دو
ژن میپ  Aaو  aaباشند .هدف این ب د که منها
ژن میپهای  Aaنسل بعد را ایجاد کنند؛ بنابراین از
ژن میپهای  Aaاستفاده شد.
 PCRبرای گزین
گیاهان  BC2با استفاده از ااکتهای االستیکد،
ک دبارور شدند ما نسل  BC2S1م لید ش د که
مخل طد از ژن میپهای  ،Aa ،AAو  aaب دند .گیاهان

 aaاز طری غربالگری  PCRحذف شدند ،ولد گیاهان
 AAو  Aaدوباره ک دبارور شدند ما نسل  BC2S2م لید
ش ند ما ژن میپهای  AAو  Aaنسل  BC2S1از هم
مشخیص داده ش ند.
آزمایش دوم
دوی(

جهت هرمد کردن ) Pyramidیا مجمی دو به
مراژنها در  Westarو ارزیابد س خ مقاومت آنها،
ژن میپهای حاوی این ژنها دو به دو با هم مالقد داده
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شدند .با فرض این که هر کدام از دو والد در یر
مالقد ،برای یکد از مراژنها هم زیگ ت و برای دیگری
کالد یا ن ل ب دند ،نتاج این مالقدها انتظار مدرفت
که برای هر دو مکان ژند هتروزیگ ت (در واق ،
همدزیگ ت) باشد .اولین مرحله غربالگری بیماری در
مرحله هتروزیگ ت ص رت گرفت .بهمنظ ر انتخاب
هم زیگ تها ،ک دباروری انجام شد و اس از آن،
غربالگری بیماری در مرحله هم زیگ ت اجرا شد
(شکل  .)2برای هر کدام از مرکیبات دو به دوی

الینهای والدیند مراریخت ،مالقد انجام شد؛ آن گاه
گیاهان حاصل از بذور  F3نیز نسبت به حً ر مراژنها
از طری  PCRبررسد شدند و کان ادههاید که مفرق
نشان دادند (در حداقل  24ب مه) کالو حذف شدند و
آنهاید که مفرق نشان ندادند بهعن ان ژن میپهای
هم زیگ ت ،محت آزمای های غربالگری گلخانهای
برای بیماری قرار گرفتند .یادآوری مدش د که در
مرحله هتروزیگ ت نیز بیماریسنجد برای گیاهان F1
انجام شد.

Crossing any 2 × 2 combination of Westar transgenics

First series of indoor screening for disease
resistance, heterozygous stage
)aabb

_aaB

5

Cross) AAbb × aaBB

F1 (AaBb) 

F2 (AABB AABb AaBB AaBb A_bb

Second series of indoor screening for
disease resistance, homozygous stage

)Selfing

)Selfing

)F3 (Not segregating Segregating

شکل  -2دور گیریها و ک دگشندها و نیز آزمای های غربالگری بیمار در آزمای دوم AAaa .و  ،BBbbدو الین وستر
مراریخت حاوی دو مراژن متفاوت و  aaو  bbرقم های مجاری فاقد آن مراژن یا ن ل هستند.
Figure 2. Crosses and selfings, as well as disease screening tests in the second experiment. AAaa and
BBbb are the transgenic lines of Westar and aa and bb are the commercial cultivars lacking the
transgenes(null).

برای بررسد من یر اسزمینههای ژنتیکد مختلف بر
روی کارکرد مراژنها علیه بیماری ساق سیاه در مرحله
ال
هم زیگ مد ،یر آزمای عاملیل در قالب طرح کام و
مبادفد با  24مکرار انجام شد .یکد از عاملها مراژن
س خ (،GN2- ،GN2+ ،GN1- ،GN1+
در ش
 ،GN3+و  )GN3-و دیگری واریته مجاری در یهار
س خ ب د.
غربالگری حضور تراژنها به روش PCR
استخراج  DNAبرای PCR

استخراج  DNAبا مغییرات جزئد در ارومکل معرفد
شده م س  ( 2001) Wang & Fristensky,انجام شد.
ق عات بر گیاهان م ض ع غربالگری ،در داکل

میکرومی بهای  1/5میلد لیتری شناور در نیتروژن
مای با استفاده از میلههای االستیکد شبیه دسته
ال ک بیده شدند و بالفاصله روی
هاون کرد شده و کام و
یخ قرار گرفتند .سپس  650میکرو لیتر از بافر CTAB
( 100mM TRIS Ph=8, 20mM EDTA, 1.4 mM
ال مخل ط شد و
 )NaCl, 2% CTABبه آن اضافه و کام و
در حمام آبگرم (بن ماری)  65درجه سانتیگراد به
مدت  90-120دقیقه نگهداری شد .سپس نم نهها
بیرون آورده شدند و به آنها  650میکرو لیتر کلروفرم
اضافه شد و با استفاده از دستگاه لرزاننده ورمکس به
ک بد مخل ط شدند .می بها سپس به مدت انت
دقیقه با سرعت  15000دور در دقیقه سانتریف ژ
شدند و قسمت باالید به می ب جدید منتقل شد .به
اندازه  ./5 – ./6برابر حجم مای م ج د در می ب،
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ایزوارواان ل به آنها اضافه شد و بخ بد مخل ط شد.
سپس می بها به مدت  30انیه با سرعت  10000دور
در دقیقه سانتریف ژ شدند و قسمت مای دور ریخته
شد و رس ب  DNAبا امان ل  70درصد شسته شدند.
می بها به ط ر مختبر سانتریف ژ شدند و مابقد امان ل
هم با میکروایپت حذف شد .رس ب  DNAدر مقدار
 400میکرو لیتر آب مق ر حل شد و به عن ان DNA
الگ در  PCRاستفاده شد.

یهار دقیقه در دمای  94درجه سانتد گراد که به
دنبال آن  40بار یرکه زیر مکرار شد 45 :انیه دمای
 94درجه سانتد گراد 45 ،انیه دمای  55درجه
سانتد گراد و یر دقیقه دمای  72درجه سانتد گراد.
واکن با ده دقیقه دمای  72درجه سانتد گراد کاممه
یافت .محب الت  PCRبر روی ژل آگاروز یر درصد
به مدت  45دقیقه با ولتاژ  120ولت الکتروف رز شدند
و با امیدی م بروماید قابل رؤیت شدند.
غربالگری گلخانهای برای بیماری

آزمایش  PCRبرای تعیین ژنوتیپ
با استفاده از نرم افزار 1 Primer3آغازگرهای اکتباصد
برای هر سه مراژن طراحد شد ما در غربالگری PCR
برای ا بات حً ر مراژنها در گیاهان در طد نسلهای
مختلف م رد استفاده قرار گیرند .مخل ط م رد استفاده
برای  PCRعبارت ب د از :یر میکرولیتر از بافر 10X
که شامل م اد زیر ب د 500 :میلد م ل 100 ،KCl
میلد م ل  0/3 ، Tris-HCl Ph= 8.3میکرولیتر
از  50 MgCl2میلد م ل 0/15 ،میکرو لیتر از مخل ط
 dNTPهر کدام با غلظت  25میلد م ل 0/15 ،میکرو
لیتر آنزیم  ،Taq polymeraseیر میکرو لیتر از DNA
الگ با غلظت انت نان گرم بر میکرو لیتر ،حجم نهاید
مخل ط هر می ب به ده میکرو لیتر با آب دی نیزه
منظیم شد ).(Wang & Fristensky, 2001
م الد آغازگرهای م رد استفاده برای رهگیری مراژنها
با  PCRبه شرح زیر ب د :برای  GN1آغازگر
' 5'GCACCTGCTATACTCTACAAAGCTC3به
'،5'GGCAGCCAAATTAAGCACAC3
همراه
آغازگرهای
GN2
برای
شد.
استفاده
و
'5'ACGGGGTCTATCCACAAACA3
' 5'CGGTGTCGAGAAGGATTGAT3و برای
 GN3نیز '5'TGGAAAGAATGCAGCAAATG3
به همراه '5'ACCCACGTTCAACCAGTTTT3
م رد استفاده قرار گرفت (Wang & Fristensky,
).2001
یرکه حرارمد م رد استفاده در  PCRبه شرح زیر ب د:
Howard Hughes Medical Institute, Virginia, 1
USA

آزم ن ک میلدون یا لپه بر روی گیاهچههای هفت ما
هشت روزه به منظ ر بررسد ا ر حً ر مراژن در
واریتهها و الینهای کلزا روی مقاومت به بیماری انجام
شد .طرح آزمای م رد استفاده در آزمای اول که
بهمنظ ر من یر اسزمینههای مختلف ژنتیکد بر روی
ااسخ به بیماری انجام گرفت ،فاکت ریل و در قالب
ال مبادفد ب د .عامل اول شامل مراژنها در
طرح کام و
ش س خ ( ،GN3+ ،GN2- ،GN2+ ،GN1- ،GN1+و
 )GN3و عامل دوم شامل واریتهها در یهار س خ ب د.در آزمای دوم (مجمی دو به دوی مراژنها) از طرح
کامالو مبادفد با یهار میمار شامل سه مرکیب مختلف
مراژنها به همراه یر شاهد یعند واریته غیر مراریخت
 Westarدر  20مکرار استفاده شد .دادهها (شاکص
بیماری) با استفاده از نرمافزارهای  SPSS ،SASو
 MSTATCمجزیه واریانس شدند و مقایسه میانگینها
به رود دانکن در س خ یر درصد انجام شد.
جهت اندازه گیری شاکص بیماری ،دانهها در عم نیم
سانتیمتری بهص رت منفرد در گلدانهای 12ماید ار
شده از مخل ط کاکد  Metromixکشت شدند و به
مدت هفت روز رشد داده شدند .گلدانها بهط ر روزانه
آبیاری شدند و در دمای  21درجه سانتد گراد روز و
 16درجه شب با ط ل روز  16ساعت نگهداری شدند
ما لپهها ادیدار و کامل شدند .مخل ط معل
ایکنیدی سپ رهای قار Leptosphaeria maculans
اام مایپ  PG2که کب صیت مهاجمد دارد ،با غلظت
 2×107اسپ ر در هر میلدلیتر از کشتهای
مراسپ ری بر روی محی کشت  V8-Agarکه از
زکمهای منفرد برگد منشن گرفته ب دند ،مهیه شد .هر
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لپه یر بار با استفاده از یر س زن استریل زکم شد و
با استفاده از میکروایپت ،ده میکرولیتر از مخل ط
معل ایکنیدی سپ ر بر روی زکم ریخته شد .واکن
به بیماری  12روز اس از ملقیخ یادداشتبرداری شد.
معیین فن میپ ،م اب شکل  3و با استفاده از شاکص
بیماری صفر ما نهبرای یادداشتبرداری استفاده شد که
در آن صفر به معنای کیلد مقاوم و نه به معنای کیلد
حساس ب د ).(Williams, 1985
آزمای های غربالگری بیماری در دو مرحله انجام شد؛
اول ،هنگامد که مراژنهای منتقل شده در مرحله
هتروزیگ ت ب دند و دوم ،زماند که نسلها ما رسیدن
به مرحله هم زیگ مد مراژنها در واریتههای گیرنده،
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مدیریت شدند .از دیدگاه نظری ،وقتد ل ک س
نسبت به  aغالب است ،نباید هیچ مفاومد در فن میپ
 AAو  Aaوج د داشته باشد .در م رد مراژنهای م رد
بررسد در این اژوه  A ،بیانگر حً ر آن مراژن و a
بیانگر کالد یا ن ل ب دن یا عدم آن ب د .اگر مراژن،
مقاومت علیه یر بیماری کاص را اع ا مدکند ،حً ر
حتد یر نسخه بیان ش نده آن ژن نیز منجر به م لید
محب ل آن ژن و در اد آن ،فن میپ مقاومت ک اهد
شد؛ بنابراین ،بررسد من یر یر مراژن در حالت
هتروزیگ ت مب یر واضحد از نح ه عمل آن در حالت
هم زیگ ت به دست مددهد.
A

شکل  -3شاکص صفر ما نه م رد استفاده برای معیین فن میپ گیاهان در غربالگری بیماریسنجد ) .(Williams, 1985صفر ما
سه :مقاوم؛ انت :نیمه مقاوم و هفت ما نه :حساس.
Figure 3. The 0-9 index used for phenotyping of plants during indoor disease screening tests
)(Williams, 1985
0-3 Resistant
5: Partially resistant
7-9: Susceptible
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8
نتایج و بحث

تجزیههای آماری پاسخ به بیماری

رهگیری تراژنها با  PCRدر طی نسلها

مرحله هتروزیگوت

استفاده از آغازگرهای اکتباصد برای  PCRابزار
ارزشمندی را فراهم مدکند که بت ان بهط ر مستقیم
برای ژن م رد نظر (که در این اژوه  ،مراژنها ب دند)
گزین کرد .ای از هر کاری ،ضروری است که
حً ر مراژنها در الینهای مراریخت و عدم هر گ نه
م الد مشابه در واریتههای والدیند و شاهدها یا
کنترلهای غیر مراریخت منیید ش د .این کار با انجام
 PCRو با استفاده از آغازگرهای اکتباصد روی
نم نههای  DNAژن مد استخراج شده از الینهای
مراریخت و واریتههای مجاری عملد شدDNA .
االسمید حاوی هر مراژن ،بهعن ان کنترل مثبت و آب
به عن ان کنترل منفد استفاده شد .الکتروف رز
محب الت  PCRمنیید کرد که والدین مراریخت ،حاوی
مراژنهای مرب طه ب دند و واریتههای مجاری ،فاقد
م الدهای مشابه مراژنها ب دند .در غیر این ص رت،
م الدهای مشابه در واریتههای مجاری ،باع ایجاد
مشکل در رهگیری مراژنها در طد نسلهای آزمایشد
مدشدند .الینهای والدیند مراریخت ،برای مراژن
مرب طه هم زیگ ت ( )AAهستند؛ در حالد که
واریتههای مجاری ،کالد یا ن ل ( )aaمدباشند.

همان ط ر که انتظار مدرفت ،هر سه الین والدیند
مراریخته دارای زمینهی ژنتیکد واریته ،Westar
حساسیت باالید را نسبت به بیماری ساق سیاه نشان
دادند (شاکص نه) .این امر نشان مددهد که Westar
با وج د داشتن یر ژن مقاومت به بیماری منتقل شده
از نخ د فرنگد ،هن ز قادر به مقاومت علیه بیماری
ساق سیاه نیست .این م ض ع یکد از دالیل اصلد
طراحد آزمای نخست در این اژوه ب ده است که
آیا اسزمینههای ژنتیکد مختلف برای این مراژنها،
قادر به اع ای س خ باالمری از مقاومت به بیماری به
واریتههای مجاری هستند یا کیر.
برای مقایسه ااسخ به بیماری ساق سیاه در مرحله
هتروزیگ ت آزمای اول ،مجزیه واریانس نشان داد که
اکتالف کیلد معندداری بین مراژنها از نظر ااسخ
آنها به مایهزند ساق سیاه وج د داشت (جدول .)2
وضعیت مشابهد نیز برای ااسخ به بیماری بین
واریتههای مجاری م رد استفاده در این آزمای
مشاهده شد .ا ر متقابل معنددار بین مراژن و واریته،
داللت بر این امر دارد که رفتار مراژنها در واریتههای
مختلف ،بهط ر معندداری متفاوت ب د.

جدول  -2مجزیه واریانس بیماری ساق سیاه در مرحله هتروزیگ ت در آزمای

اول.

Table 2. Variance analysis of blackleg disease in heterozygous stage in Experiment 1.
Pr>F
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
-

Mean of Squares
***4.554
***1.974
***23.716
***1.582
0.025

Degree of Freedom
23
5
3
15
552

-

-

575

Source of Variation
Treatment
Transgene
Cultivar
Transgen × Cultivar
Error
Total

*** بیانگر اکتالف معنددار در س خ  0/1درصد است .ضریب مغییرات 5/9 :درصد.
***: significant difference at 0.1% of probability level.. CV=5.9%

بهمنظ ر مقایسه واضخ و نزدیر ااسخ الینهای
آزمایشد مراریخت ،نتایت بیماریسنجد آنها به همراه
واریتههای مجاری غیر مراریخت مرب طه در جدول 3
آورده شده است .مقایسه میانگینها با رود دانکن در
س خ یر درصد نشان مددهد که حً ر  GN3در
واریتههای  Sentryو  MillenniUM 03به کاه قابل

م جه بیماری ساق سیاه در آنها منجر شده است.
بیشترین کاه بیماری در مرکیب  GN3و واریته
 Sentryدیده شد و به دنبال آن ،مرکیبهای  GN1و
 GN3در  MillenniUM 03ب دند .این نتایت نشان
مددهد که اسزمینه ژنتیکد واریتههای مجاری ،ا ر
قابل م جهد بر یگ نگد واکن مراژنها علیه بیماری
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ساق سیاه داشت .یر م ضیخ ممکن برای این امر،
احتماالو وج د ا ر متقابل مثبت بین ژنهای ب مد و
مراژنهای جدیداو وارد شده مدباشد که یر ااسخ
مؤ رمر و بهنگاممر به بیماری را م جب مدش ند .این
ا ر مثبت اسزمینه ژنتیکد ،آینده روشند را در مفید
ب دن اژوه های بیشتر روی مجاریسازی واریتههای
حامل این مراژنها ن ید مددهد.
آزمای دوم برای بررسد ا رات متقابل احتمالد بین
مراژنها در حالت مجمی دو به دو علیه بیماری ساق
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سیاه ب د .برای حالت هتروزیگ ت ،سه مرکیب مختلف
بین مراژنهای سهگانه به همراه واریته غیر مراریخت
 Westarبهعن ان شاهد در یر طرح آزمایشد CRD
م رد مقایسه قرار گرفتند .نتایت مجزیه واریانس برای
بیماری ساق سیاه در جدولهای  4و  5آورده شدهاند.
وج د اکتالف معنددار بین میمارها در س خ 0/1
درصد ،نشان دهنده من یر قابل م جه مجمی مراژنها
در ااسخ کلزا به این بیماری ب د.

جدول  -3مقایسه میانگینها بیماری ساق سیاه در مرحله هتروزیگ ت در آزمای

اول.

Table 3. Mean comparison of blackleg disease in heterozygous stage in Experiment 1.
GN2

GN3

Transgene

GN1

-

+

-

+

-

+

5.50bcd
8.92a
8.92a
5.79abcd

2.58e
8.92a
8.88a
4.17cde

8.38ab
8.92a
8.96a
5.13cd

6.79abc
8.88a
8.88a
4.75cd

8.54ab
8.83a
8.96a
4.54cd

6.42abc
8.46ab
8.92 a
3.71de

Genetic
background
Sentry
Apollo
OAC Triton
MillenniUM 03

اعداد در مقیاس بیماریسنجد صفر ما نه هستند :a-e .اکتالف معنددار بین میانگینها با آزم ن دانکن در س خ یر درصد را نشان مددهد.
Numbers show disease screening scores in 0 to 9 scale. a-e: Signicant difference between means using Duncen test in 1% of
probability level.

جدول  -4مجزیه واریانس برای بیماری ساق سیاه در مرحله هتروزیگ ت در آزمای

دوم.

Table 4. Variance analysis of blackleg disease in heterozygous stage in Experiment 2.
Source of Variation
Degree of Freedom
Mean of Squares
Pr>F
Treatment
3
***4.325
<0.001
Error
76
0.023
Total
79
*** بیانگر اکتالف معنددار در س خ  0/1درصد است .ضریب مغییرات 5/7 :درصد.
***: significant difference at 0.1% of probability level.. CV=5.7%

مقایسه میانگینها (جدول  )5نشان داد که برای
بیماری ساق سیاه ،مرکیب  GN2×GN3بهترین نتیجه
را داشت و بعد از آن GN1×GN3 ،قرار گرفت.
بنابراین ،نتیجهگیری مدش د که عملکرد ن یدبخ

این ژن ،یعند  DRR206در برابر بیماری ساق سیاه با
این آزمای ها ا بات شد و اهمیت بهرهبرداری از این
ژن در برنامههای اصالحد آمد برای کلزا و سایر نبامات
زراعد را نشان مددهد.

جدول  -5مقایسه میانگین ها برای ساق سیاه در مرحله هتروزیگ ت در آزمای

دوم.

Table 5. Mean comparison of blackleg disease in heterozygous stage in Experiment 2.
*Blackleg score
8.8 a
6.1 b
4.1 c
8.9 a

Transgene combination
GN1×GN2
GN1×GN3
GN2×GN3
)Control (Non-transgenic Westar cultivar

 :a-cاکتالف معنددار با رود دانکن در س خ احتمال یر درصد :* .مقیاس بیماریسنجد صفر ما نه.
Numbers show disease screening scores in 0 to 9 scale. a-c: Signicant difference between means using Duncen test at 1% of
probability level.
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مرحله هموزیگوت
شکل  ،4نم نهای از مباویر ژلهای الکتروف رز جهت
رهگیری مراژنها طد نسلها را نشان مددهد.
کان ادههای هم زیگ ت ،محت بیماریسنجد ساق
سیاه قرار گرفتند .نتایت آزم نهای بیماریسنجد برای
مرحله هم زیگ ت در زیر آورده مدش د .همان ر که
انتظار مدرفت ،نتایت اکثراو همانند نتایت آزم نهای
مرحله هتروزیگ مد ب د ،یعند یر دوز از مراژن م رد
نظر من یری مشابه وج د دوز دو برابر آن داشت.
برای بررسد من یر اسزمینههای ژنتیکد مختلف بر
روی کارکرد مراژنها علیه بیماری ساق سیاه در مرحله
هم زیگ مد ،مجزیه واریانس (جدول  )7 ،6نشان داد

که اکتالف بسیار معندداری بین مراژنها و بین
واریتهها از نظر من یر روی ااسخ به بیماری وج د
داشت .ا ر متقابل بسیار معنددار ( )1/563نیز حاکد
از آن است که رفتار مراژنها در واریتههای مختلف،
متفاوت از هم ب ده است ،یعند میزان کاه بیماری
یر مراژن ،بستگد به واریته حامل آن داشت و این
ییزی است که م رد سؤال این اژوه ب ده است،
یعند من یر اسزمینه ژنتیکد بر روی ا ر مراژن بر روی
بیماری .این امر در نتیجه همافزاید مثبت یا منفد
مراژن با ژنهای ب مد ک د واریته مدباشد که جزئیات
این همافزاید ،مستلزم انجام بررسدها و اژوه های
بیشتری است.

M
500kb

M
500bp

M

M
500bp

M
500bp

شکل  -4نم نهای از غربالگری  PCRبرای رهگیری مراژنها در طد نسلها با استفاده از آغازگرهای اکتباصد ژن هدف .گیاهان
نشان دهنده باند ،هم زیگ ت یا هتروزیگ ت هستند .گیاهان کلزاید که باند ندادهاند ،کالد یا ن ل هستند که مراژن ندارند=M .
نشانگر اندازه.
Figure 4. A sample of PCR screening of tracking of the transgenes during generations using specific primers of the target genes.
Plants showing the bands are either heterozygous or homozygous and thosethat do not show bands are null without the transgenes.
M: size marker.

عل م گیاهان زراعد ایران ،دورة  ،53شمارة  ،1بهار 1401

مقایسه میانگین میمارها با رود دانکن در س خ یر
درصد (جدول  )7نشان داد که مرکیب  GN3با واریته
 Sentryکمترین بیماری ساق سیاه را داشته است و
بهدنبال آن ،مرکیبات  GN3و  GN1در واریته
 MillenniUM 03قرار داشت .من یر مراژن  PR10.1در
اسزمینه واریته  Apolloدر حالت هم زیگ ت مشابه
حالت هتروزیگ ت ب د که در آن نیز این مرکیب ،با
دارنده بهترین نتیجه یعند مراژن  GN3در  Sentryدر
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یر کالس طبقهبندی شدند.
برای آزمای دوم در مرحله هم زیگ ت نیز آزم نهای
بیماریسنجد انجام شد .میمارها ،مرکیبهای دو به
دوی مراژنها به اضافه واریته  Westarبه عن ان شاهد
ب دند .نتایت مجزیه واریانس در جدول  )8آمده است.
همان ر که مشاهده مدش د  ،من یر میمار در س خ
 0/1درصد معنددار ب د.

جدول  -6مجزیه واریانس بیماری ساق سیاه در مرحله هم زیگ ت در آزمای

اول.

Table 6. Variance analysis of blackleg disease in homozygous stage in Experiment 1.
Source of Variation
Treatment

Pr>F
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
-

Mean of Squares
***4.686
***2.214
***24.423
***1.563
0.027

Degree of Freedom
23
5
3
15
552

Error

-

-

557

Total

Transgene
Cultivar
Cultivar × Transgene

*** بیانگر اکتالف معنددار در س خ  0/1درصد است .ضریب مغییرات 6/2 :درصد.
***: significant difference at 0.1% of probability level. CV=6.2%

جدول  -7مقایسه میانگینها بیماری ساق سیاه در مرحله هم زیگ ت در آزمای

اول.

Table 7. Mean comparison of blackleg disease in homozygous stage in Experiment 1.
GN3

GN1

GN2

-

+

-

+

-

+

5.3d
8.9a
8.9a
5.6d

2.4g
8.9a
8.9 a
4.0f

8.0b
8.9a
8.9a
5.3d

6.4c
8.9a
8.9a
5.0de

8.6ab
8.9a
9.0a
4.6e

6.2c
8.7ab
8.9 a
3.9 f

Transgene
Genetic background
Sentry
Apollo
OAC Triton
MillenniUM 03

دادهها ،نتایت بیماریسنجد صفر ما نه هستند a-g.نشانگر اکتالفات معنددار مدباشد.
Numbers show disease screening scores in 0 to 9 scale. a-g: Signicant difference between means using Duncen test at 1% of
probabilitylevel.

جدول  -8مجزیه واریانس بیماری ساق سیاه در مرحله هم زیگ ت در آزمای

دوم.

Table 8. Variance analysis of blackleg disease in homozygous stage in Experiment 2.
Pr>F
<0.001
-

Mean of Squares
***3.563
0.023

Degree of Freedom
3
92

-

-

95

Source of Variation
Treatment
Error
Total

*** بیانگر اکتالف معنددار در س خ  0/1درصد است .ضریب مغییرات 5/8 :درصد
*** indicates significant difference at 0.1% of probability level. CV=5.8%.

در مرحله هم زیگ ت آزمای دوم ،مقایسه میانگین
میمارها با رود دانکن در س خ یر درصد برای ااسخ
به بیماری ساق سیاه انجام شد .جدول  9نشان
مددهد که در م رد بیماری ساق سیاه ،طبقهبندی

میمارها مشابه حالت هتروزیگ ت ب د ،یعند
مرکیبهای  GN1×GN3و  ،GN1×GN3بهترین
کاه بیماری را داشتند.

باقری و همکاران :کارآمدی ژنهای مقاومت به بیماری ساق سیاه انتقال یافته ...
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جدول  -9مقایسه میانگینها بیماری ساق سیاه در مرحله هم زیگ ت در آزمای

دوم.

Table 9. Mean comparison of blackleg disease in homozygous stage in Experiment 2.
Blackleg
8.1a
6.3 b
4.3 c
8.3 a

Transgene combination
GN1×GN2
GN1×GN3
GN2×GN3
)Control (Non-transgenic Westar cultivar

دادهها ،نتایت بیماریسنجد بر حسب شاکص بیماری صفر ما نه :a-c .اکتالف معنددار در س خ یر درصد با آزم ن دانکن.
Numbers show disease screening scores in 0 to 9 scale. a-c: Signicant difference between means using Duncen test in 1% of
probability level.

نتیجهگیری کلی
مالدهای زیادی برای بهرهگیری از ژنهای بیگانه در
گیاهان زراعد علیه اام ژنهای گیاهد انجام شده است
) .(Verma et al., 2012اصالحگران برای گزین ،
همیشه به دنبال من ع هستند و اگر من ع طبیعد در
استفاده
دسترس نباشد ،از دور گیری و جه
مدش د .ژنهای مقاومت به بیماری که از یر گ نه
گیاهد به گ نه دیگر منتقل مدش ند ،ممکن است
مقاومتد را اع ا کنند که بهط ر طبیعد قبالو در گیاه
گیرنده ،یافت نشده است .استفاده از ژنهای مقاومت
به بیماری از سایر گ نهها برایاصالح برای مقاومت در
واریتههای کلزا ممکن است راه مفیدی برای مبارزه با
بیماری ساق سیاه باشد .بیان ژنهای بیگانه که
اپتیدهای ضد میکروبد را در گ نه گیرنده کد
مدکنند ،یر استرامژی جایگزین برای مهندسد
ژنتیر کلزا علیه اام ژنهای قارید مدباشد .این
راهکار ،بهکب ص در م رد کنترل آن دسته از
اام ژنهای کلزا جذابتر است که مناب طبیعد
محدودی برای مقاومت علیه آنها م ج د است .به
عن ان مثال (2001) Wang & Fristensky, ،نشان
دادند که گیاهان کلزای مراریخت که ژن  DRR206را
بیان مدکنند ،اس از مایهزند با جدایههای مهاجم
 PG3و  PG4از قار  L. maculansشدت کمتری از
بیماری ساق سیاه را در مرحله بل غ نشان مددهند.
همچنین محققان نشان دادهاند که اپتیدهای ضد
میکروبد غند از سیستئین که از گیاهان استخراج
مدش ند ،یر منب بالق ه حفاظت از گیاهان علیه
اام ژنها به شمار مدروند.
 ،)2012( Verma et al.,نق یر اپتید ضد میکروبد

به نام  PmAMP1را که از کاج سفید غربد یا
 monticolaمنشن گرفته است را در اع ای مقاومت به
کلزا علیه اام ژنهای مختلف گیاهد بررسد کردند.
رشته  cDNAکد کننده  PmAMP1بهط ر
م فقیتآمیز به داکل ژن م کلزا وارد شد و بیان این ژن
در داکل گیاه باع ارمقای مقاومت آنها علیه ع امل
بیماریزای Leptosphaeria ،Alternaria brassicae
 ،maculansو  Sclerotinia sclerotiorumشد ..این
نتایت بیانگر آن است که ایجاد گیاهان زراعد مراریخت
با استفاده از ژن  PmAMP1مدم اند راه مؤ ری برای
کنترل همزمان یندین اام ژن گیاهد باشد.
م فقیت استفاده از ژنهای بیگانه ،یه از راه اصالح
نبامات کالسیر (مالقد دور و اینتروگرسی ن) و یه از
راههای مهندسد ژنتیر و مرانسف رماسی ن ،به وف ر به
ا بات رسیده است که این آزمای  ،نم نهای از آنها
مدباشد ،ولد از س ی دیگر ،اذیرد این گ نه گیاهان
به عن ان م اد غذاید ،هم از جانب مبرفکنندگان و
هم از طرف سیاستگذاران سالمت غذاید جامعه ،باید
م رد بررسد قرار گیرد.
بهط رکلد مدم ان نتیجهگیری نم د که مراژن
 ( DRR206یا ) GN3در بین مراژنهای سهگانه این
اژوه از نظر ارمقای مقاومت به اام مایپ م رد
م العه بهترین گزینه ب د .بنابراین ،ایشنهاد مد ش د
که این ژن به سایر واریتههای کلزا و حتد سایر
گیاهان زراعد نیز وارد و ا رات مشابه احتمالد آن
بررسد ش د .اگریه ،کارکرد دقی این ژن و نیز دو
مراژن دیگر هن ز جای اژوه و بررسد دارد ،آنچه در
جاری منیید شد این است که DRR206
اژوه
قابلیت مقابله با بیماریهای قارید را دارا ب د.
همچنین یافتههای ما حاکد از آن ب د که اسزمینه
Pinus
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.آزادسازی ارقام جدید ش ند
سپاسگزاری
 محقیقات و،مناب مالد این اژوه م س وزارت عل م
فناوری جمه ری اسالمد ایران و همچنین ش رای
محقیقات عل م و مهندسد طبیعد کانادا منمین شده
.ست که بدین وسیله از آنها سپاسگزاری مدش د

 یکد از ع امل معیین،ژنتیکد واریته گیرنده ژن جدید
.کننده میزان مقاومت مدباشد
 بهعن ان گام بعدی،آزمای بیماریسنجد مزرعهای
 در ص رت مایید نتایت.این اژوه ایشنهاد مد ش د
،حاصل از بیماریسنجد گلخانهای در شرای مزرعهای
الینهای امیدبخ در ص رت داشتن سایر کب صیات
دلخ اه زراعد مدم انند وارد برنامههای بهنژادی و
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