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نقش جهش ایزولویسین-۲۰۴۱-آسپاراژین در ایجاد مقاومت سطح باال به علفکش
کلودینافوپ-پروپارژیل در تودههای یوالف وحشی زمستانه ()Avena ludoviciana
حمیدرضا ساسانفر۱و ،۲مهدی راستگو* ،۱اسکندر زند ،۲عبدالرضا باقری 3و محمد حسن

راشدمحصل۱

 -1گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد  -2موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران
 -3گروه بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ دریافت95/8/۱ :
تاریخ پذیرش95/۱2/۱ :

چکیده
یوالف وحشی زمستانه یکی از علفهایهرز مهم و مشکلساز مزارع گندم ایران میباشد .علفکشهای بازدارنده استیل کوآنزیم آ کربوکسیالز ( )ACCaseبه
طور وسیعی برای کنترل یوالف وحشی در ایران استفاده میشوند .این روند باعث بروز مقاومت این علفهرز به این گروه از علفکشها شده است .به منظور
بررسی سطح مقاومت به علفکش کلودینافوپ-پروپارژیل ( ،)EC 8%آزمایش دوز-پاسخ با  10مقدار (از  0تا  32برابر مقدار توصیه شده ( 64گرم ماده موثره در
هکتار)) روی  15توده یوالف وحشی مقاوم و یک توده حساس جمعآوری شده از استانهای فارس و خوزستان انجام شد .همچنین جهت ارزیابی مکانیسم مقاومت
مبتنی بر محل هدف از روش  CAPSو  dCAPSاستفاده شد .بر اساس نتایج آزمایش دوز-پاسخ سطح مقاومت به کلودینافوپ-پروپارژیل در سه توده ،M3 ،M2
 S4از فارس و توده  R5از خوزستان بسیار باال بود .به طوری که این تودهها حتی با کاربرد مقدار  32برابر مقدار توصیه شده نیز کنترل نشدند .شاخص مقاومت در
این تودهها بر اساس باالترین شاخص برآورد شده (در توده  )AN13بیش از  21/93بود .سه توده S1 ، M1و  F3از فارس نیز مقاومت متوسطی ( )5-10به
علفکش نشان دادند .بر اساس نتایج آزمایش مولکولی ،دو جهش ایزولویسین-1۷۸1-لویسین و ایزولویسین-2041-آسپاراژین در تودههای مقاوم شناسایی شد.
ارزیابی نتایج آزمایش دوز-پاسخ و مولکولی نشان داد که در تودههای  M2و  R5جهش ایزولویسین-2041-آسپاراژین و در توده  R5به همراه شش توده از فارس
شامل  ES1 ،S4 ،S3 ،S2 ،S1و توده  AN13از خوزستان جهش ایزولویسین-1۷۸1-لویسین رخ داده است .این اولین گزارش وجود همزمان این دو جهش در
یک توده یوالف وحشی در دنیا میباشد .نکته قابل توجه این بود که تودههای  M2و  R5مقاومت بسیار باالیی به کلودینافوپ-پروپارژیل داشتند که با توجه به
گزارشهای موجود ،جایگزینی ایزولویسین-2041-آسپاراژین مرتبط با بروز مقاومت سطح باال به علفکش کلودینافوپ-پروپارژیل و احتماالً علفکشهای دیگر
از خانواده فوپها در یوالف وحشی میباشد.
واژههای کلیدی :بازدارنده  ،ACCaseروشهای  CAPSو  ،dCAPSشاخص مقاومت ،مقاومت به علفکش
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Rastgoo, 2007; Benakashani, et al., 2006; Gherekhloo,
.)2008; Sasanfar, et al., 2009a,b

مقدمه
،)Avena

مکانيسم مبتنی بر محل هدف متداولترین مکانيسم مقاومت در

یکساله

علفهایهرز میباشد که باعث بروز مقاومت با درجه باالتری

( )Lolium rigidum Gaudin.از تيره گندميان ،از

به علفکش میشود ( .)Hochberg et al., 2009نتایج بسياری

علفهایهرز مشکلساز غالب در غالت هستند و عدم کنترل

از مطالعات روشن کرده است که در بيشتر موارد

مناسب آنها سبب افت عملکرد قابل مالحظهای در گندم

غيرحساس به علفکش (به دليل وقوع یک جهش) مسئول

میشود ( .)Baghestani et al., 2009یوالف وحشی به دليل

مقاومت به باریکبرگکشها میباشد (

رقابت با گياه زراعی ،جوانهزنی متناوب و قابليت دوام بذر آن

 .)Seefeldt, 1996; Gherekhloo, et al., 2012تاکنون ۱2

در بانک بذر مزرعه ،تهدیدی جدی برای عملکرد گياه زراعی

جهش در هفت موقعيت (،2078 ،204۱ ،2027 ،۱999 ،۱78۱

از نظر اقتصادی محسوب میشود (.)Owen & Powles, 2009

 2088و  )2096در دامنه کربوکسيالز ترانسفراز ژن پالستيدی

یوالف
علف

وحشی
خونی

(Durieu.
(spp.

ludoviciana

)Phalaris

و

چچم

علفکشهایی بازدارنده استيل کوآنزیم آ کربوکسيالز
( )ACCaseاز زمان معرفیشان در سال  ۱978به طور گسترده
برای کنترل باریک برگها و به خصوص یوالف وحشی در
دنيا استفاده شدهاند (

;Adamczewski et al., 2013

 .)Powles & Yu, 2010کارآیی باال بر عليه علفهایهرز
باریکبرگ و امکان مصرف این گروه از علفکشها به
صورت پس رویشی در گياهان زراعی مختلف از عوامل مهم
تأثيرگذار در استفاده گسترده آنها طی سالهای گذشته
محسوب میشود ( .)Cruz-Hipolito et al., 2015اما ،تکيه
بيش از اندازه روی این گروه از علفکشها منجر به تکامل
مقاومت در علفهایهرز شده است ( .)Delye, 2005تاکنون
 73مورد یوالف وحشی مقاوم در دنيا ثبت شده است که
بيشتر موارد مربوط به مقاومت به بازدارندههای

ACCase

میباشند ( .)Heap, 2017در ایران ،اولين مورد مقاومت به
علفکشها در سال  ۱383در یک توده یوالف وحشی جمع
آوری شده از استان فارس به علفکش فنوکساپروپ-پی-
اتيل گزارش شد ( .)Zand et al., 2004پس از آن گزارشهای
متعدد از مقاومت علفهایهرز باریک برگ شامل یوالف

ACCase

;Shukla et al., 1997

کد کننده آنزیم  ACCaeکشف شده است که با ایجاد تغيير در
ساختمان آنزیم  ACCaseمنجر به مقاومت به علفکشها در
علفهایهرز باریکبرگ میشوند (

Liu et al. 2007,

 .)Yuan et al., 2015جهشهای مختلف میتوانند الگوهای
مقاومت

عرضی

گوناگونی

در

ميان

علفکشهای

بازدارنده  ACCaseایجاد کنند (.)Jang et al., 2013
به طور کلی ،جهشهای تریپتوفان-۱999-سرین/سيستئين
(  ،) Trp -1 999 -Ser/Cysتریپتوفان  - - 2027سيستئين
(  ،) Trp-2027-Cysایزولویسين  - 204۱ -آسپاراژین/والين
(  ) Ile-2041-Asn/Valو گالیسين  - 2096 -آالنين/سرین
( )Gly-2096-Ala/Serتنها سبب ایجاد مقاومت به یک یا چند
علفکش از خانواده فوپ میشوند ،در حالی که
جانشينیها در ایزولویسين-۱78۱-لویسين/والين/تریپتوفان
(  ،) Ile-1781-Leu/Val/Thrآسپارتات  - 2078 -گالیسين
(  ) Asp -2078 -Glyو سيستئين  - 2088 -آرژنين
( )Cys-2088-Argباعث بروز مقاومت به همه علفکشهای
بازدارنده  ACCaseشامل فوپها ،دیمها و دن میشود
(.)Jang et al., 2013; Powles & Yu, 2010

وحشی ،علف خونی و چچم به علفکشهای بازدارنده

در جهت شناسایی مکانيزم مقاومت مبتنی بر محل هدف

 ACCaseدر مزارع گندم استانهای فارس ،اصفهان ،گلستان،

استفاده از روشها مولکولی نظير  CAPSو  dCAPSدر

لرستان ،ایالم و خوزستان ثبت شد (

;Elahifard, 2005

سالهای اخير رو به گسترش بوده است .این روشها قادر به

۱35

نقش جهش ایزولویسين-204۱-آسپاراژین در ایجاد مقاومت .....
تشخيص بين بوتههای هموزایگوس و هتروزایگوس میباشند

با توجه وضعيت بروز مقاومت به علفکشهای بازدارنده

و شامل سه مرحله  ،PCRهضم آنزیمی و الکتروفورز هستند.

 ACCaseدر یوالف وحشی ،آگاهی از الگوها و مکانيزم

هر دو روش بسيار شبيه هم میباشند با این تفاوت که در

مقاومت در جهت مدیریت مقاومت به علفکشها از اهميت

روش  dCAPSبا ایجاد یک یا چند تغيير پایهای در یکی از دو

ویژهای برخوردار است .از آنجا که مکانيزم مبتنی بر محل

پرایمر مورد استفاده در روش ،CAPSامکان تشخيص ناحيه

هدف بدليل وجود جهشهای متفاوت ،سبب الگوهای خاصی

هضم شده برای توالی  DNAجهش یافته و وحشی ميسر شده

از بروز مقاومت در یوالف وحشی خواهند شد که مدیریت

است (.)Barth et al., 2002; Kaundun & Windass, 2006

مخصوص به خود را میطلبد ،از اینرو این آزمایش با هدف

در یک آزمایش ) Rastgoo et al. (2006مبنای مولکولی

بررسی سطح مقاومت و مطالعه مولکولی مکانيزم مقاومت

مقاومت در یوالف وحشی را با استفاده روش  dCAPSمطالعه

مبتنی بر محل هدف در تودههای مختلف یوالف وحشی

کرد .نتایج این پژوهش ،بروز مقاومت در  ۱9توده یوالف

زمستانه جمعآوری شده از استانهای فارس و خوزستان انجام

وحشی را نشان داد ،که از این تودهها  ۱0توده جهش  ۱78۱را

شد.

داشتند .بر اساس گزارشها مقاومت به واسطه جانشينی

مواد و روشها

علفکشهای خانواده فوپ و دیم ،به استثنای کلتودیم

این پژوهش طی سالهای  ۱393و  ۱394در دو بخش شامل

میشود ) Liu et al. (2007) .(Yu et al. 2007بيان کرد که

آزمایش دوز-پاسخ با گياه کامل در گلخانه بخش تحقيقات

جهش در  Trp-2027-Cysمنجر به مقاومت به علفکشهای

علفهایهرز موسسه تحقيقات گياهپزشکی کشور (تهران) و

فوپ و تغيير در Asp-2078-Glyباعث مقاومت به

بررسی مبنای مولکولی مقاومت در آزمایشگاه بخش بيولوژی

علفکشهای فوپ و دیم و همچنين کلتودیم میشود .در

سيستمها در پژوهشکده بيوتکنولوژی کشاورزی (کرج) انجام

مطالعه دیگر با استفاده از روش  dCAPSروی تودههای

شد.

فاالریس جمعآوری شده از استان فارس ،هيچ یک از

مواد گیاهي

تودههای مورد بررسی جهشی در موقعيت  ۱78۱آنزیم

مواد گياهی این پژوهش شامل  ۱5توده علفهرز یوالف

 ACCaseنداشتند ،اما سایر جهشها در مکان  2027یا 2028

وحشی زمستانه مقاوم و یک توده حساس به علفکش بود

یا هر دو تایيد شد ( .)Gherekhloo et al. 2012کروز-

(جدول  ،(۱که طی سالهای گذشته با نظارت بخش تحقيقات

هيپوليتو ( )20۱5نيز با بررسی مبنای مولکولی مقاومت در یک

علفهایهرز و همکاری جمعی از پژوهشگران و براساس

 Ile-1781-Leuمنجر به مقاومت عرضی به هر دو گروه

بيوتيپ فاالریس جهشهای نقطهای

 Ile-1781-LeuوAsp-

معيارهای تعيين شده جمع آوری بذر تودههای مشکوک به

2078-Glyرا شناسایی کرد ).(Cruz-Hipolito et al., 2015

مقاومت به علفکش ( ،)Beckie, et al., 2000از مزارع

این جانشينیها که سبب مقاومت به همه علفکشهای

استانهای فارس و خوزستان جمعآوری شده بودند .الزم به

خانواده فوپ ،دیم و دن میشود ،پيش از این در

ذکر است که با انجام آزمایشهای غربال اوليه ،مقاومت به

 )Liu et al., 2007( Avena ludoviciana Durieu.و

علفکش کلودینافوپ-پروپارژیل در تودههای آزمایش تأیيد

 )Powles & Yu, 2010( Lolium rigidum Gaudin.نيز

شده بود .توده حساس از مناطقی جمع آوری شد که تاکنون

گزارش شده

است.

سابقهای از مصرف علفکش در آن مناطق وجود نداشت.
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جدول  .۱تاریخچه مصرف باریکبرگکشها طي سالهای  ۱۳۸۰-۸۵در مزارع گندم مورد نمونهبرداری تودههای یوالف وحشي زمستانه.
Table 1. A history of Graminicides usage during 2000-2006 at wheat farms where winter wild oat populations were collected.
Herbicide applied
)Clodinafop (6 years
)Clodinafop (4 years), fenoxaprop (2 years
)Clodinafop (4 years), fenoxaprop (2 years
)Clodinafop (5 years), fenoxaprop (1 year
)Clodinafop (4 years), clodinafop + diclofop (1 year), fenoxaprop (1 year
)Clodinafop (5 years
)Clodinafop (3 years), fenoxaprop (2 years), fenoxaprop + difenzoquat (1 year
)Clodinafop (2 years), diclofop (1 year
)Clodinafop (3 years), fenoxaprop (2 years), fenoxaprop + difenzoquat (1 year
)Clodinafop (2 years
)Clodinafop (5 years), clodinafop + fenoxaprop (1 year), diclofop (1 year
)Clodinafop (2 years), fenoxaprop (4 year), benzoylprop (1 year
)Clodinafop (5 years), clodinafop + fenoxaprop (1 year
)Clodinafop (6 years
)Clodinafop (6 years
–

Location
Marv Dasht
Marv Dasht
Marv Dasht
Marv Dasht
Fasa
Sepidan
Sepidan
Sepidan
Sepidan
Estahban
Andimeshk
Andimeshk
Andimeshk
Ramhormoz
Shushtar
Sepidan

Population
W/F-M1/85
W/F-M2/85
W/F-M3/85
W/F-M4/85
W/F-F3/85
W/F-S1/85
W/F-S2/85
W/F-S3/85
W/F-S4/85
W/F-ES1/85
W/Kh-AN6/84
W/Kh-AN9/84
W/Kh-AN13/84
W/Kh-R5/84
W/Kh-SHT1/84
*W/F-S(s)/85

* توده حساس پيش از این در معرض کاربرد هيچ علفکش قرار نگرفته بود.
susceptible population has never been treated with any herbicide.

جهت رفع خواب بذر ،پيش از اجرای آزمایش ابتدا بذرهای
تودههای یوالف وحشی توسط دست پوستکنی و از
سرمادهی مرطوب در دمای  4درجه سانتیگراد به مدت یک
هفته ،استفاده شد ( .)Beckie, et al., 2000پس از سپری شدن
این زمان ،بذرها جهت کشت به گلدانهای پالستيکی به قطر
 ۱2سانتیمتر و حجم  500ميلی ليتر حاوی رس ،شن ،کود
دامی پوسيده و پرليت به نسبت مساوی منتقل شدند .گلدانهای

* The

علفکش در مرحلهی دو تا سه برگی یوالف وحشی بوسيله
دستگاه سمپاش ثابت اتوماتيک و مجهز به نازل ()1103
متحرک بادبزنی یکنواخت با حجم پاشش  ۱78ليتر در هکتار
در فشار  2بار انجام شد ۱6 .توده یوالف وحشی در معرض
 ۱0مقدار از علفکش کلودینافوپ-پروپارژیل (تاپيک)EC 8% ،
شامل  ۱6 ، 8 ،4 ،2 ،۱ ،0/5 ،0/25 ،0/۱25 ،0و  32برابر
مقدار توصيه شده ( 64گرم ماده موثره در هکتار) قرار گرفتند.

کشت شده در گلخانه تحت شرایط کنترل شده با  ۱6ساعت

در هفتهی چهارم پس از سمپاشی و بعد از شمارش تعداد

روشنایی در دمای  20درجه سانتیگراد و  8ساعت تاریکی در

بوتههای زنده هر توده ،نمونههای هر گلدان به صورت

دمای  ۱5درجه سانتیگراد قرار داده شدند و با مشاهده روزانه

جداگانه از سطح خاک برداشت و پس از قرار گرفتن در دمای

رطوبت سطح خاک و در صورت نياز آبياری شدند.

 75درجه سانتیگراد به مدت  48ساعت ،وزن خشک آنها

آزمایش دوز-پاسخ

اندازهگيری شدند .بر اساس وزن خشک اندام هوایی بوتههای

به منظور ارزیابی سطح مقاومت در تودههای یوالف وحشی،

داخل هر گلدان ،وزن خشک اندام هوایی تکبوته برای هر

آزمایشی در قالب طرح کامل تصادفی با شش تکرار در

توده بدست آمد و درصد وزن خشک تکبوته تيمار شده با

گلخانه انجام شد .بذر تودههای مختلف یوالف وحشی پس از

علفکش نسبت به شاهد خودش (تيمار نشده با علفکش از

رفع خواب در داخل گلدان کشت شده و به گلخانه منتقل

همان توده) محاسبه شد.

شدند .در ابتدا در هر گلدان  ۱0تا  ۱2عدد گياهچه با در نظر

برای بدست آوردن شاخص مقاومت و منحنیهای واکنش به

گرفتن فاصلهی مناسب ،و در عمق  ۱/5سانتیمتری ازسطح

دوز در تودههای مقاوم و حساس ،دادههای مربوط به وزن

خاک ،کشت شدند .اما برای کاهش قدرت رقابتی ،پيش از

خشک با معادله

چهار پارامتره (معادله Streibig et al., 1993( )۱

سمپاشی بوتههای داخل هر گلدان به  8عدد تنک شدند .تيمار

; )Seefeldt et al., 1995لوگ-جستيک برازش داده شدند.
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جهت تعيين مکانيسم مقاومت در تودههای مقاوم و حساس از
روش  CAPSو  dCAPSاستفاده شد .الزم به ذکر هست هر

در این معادله  =Yميزان پاسخ (درصد نسبت به شاهد) در دوز

آزمایش دو مرتبه تکرار شد .این آزمایش شامل سه مرحله

 =x ،xغلظت علفکش (گرم ماده موثره در هکتار) =c ،حد

استخراج  ،DNAواکنشهای  PCRو در نهایت هضم آنزیمی

پایين منحنی =d ،حد باالی منحنی =b ،شيب خط و =Zميزان

توسط آنزیم برش دهنده بود (.)Kaundun & Windass, 2006

 ED50یا دوزی از علفکش است که باعث کاهش 50

استخراج DNA

درصدی وزن خشک بين حد باال و پایين منحنی میشود .باید
به این نکته توجه کرد که هنگامی که  c ≠0است ،نيازی به
توصيف پارامتر  Zنمیباشد ،زیرا این دوز سبب کاهش مطلق
 50درصدی در وزن خشک میشود که برابر با .ED50واقعی
است .به زبان دیگر کاهش وزن خشکی که در یک ميزان
کاربرد برابر با  Zایجاد میشود ،مساوی

𝑐𝑑+
2

است ،نه ( 𝑑2که

برابر با کاهش  50درصدی واقعی وزن خشک است)
همانطور که اشاره شد ،پارامتر  dميزان بيوماس توليدی در
شاهد تيمار نشده را نشان میدهد و نياز است تا دوزی که این
ميزان را تا نصف کاهش میدهد برآورد شود .این دوز به
عنوان ” ED50مطلق“ ناميده میشود و به صورت

AED50

مشخص میشود ،که میتوان آن را با استفاده از فرمول زیر از
معادله  2محاسبه کرد ):)Sasanfar et al., 2017
()2

1⁄
𝑏

𝑐 𝑧𝑏 𝑑 −
( AED50
)
𝑐𝑑 − 2

سطح مقاومت (شاخص مقاومت )R/S :تودههای مختلف
نسبت به علفکش کلودینافوپ-پروپارژیل ،بر اساس نسبت
 AED50توده مقاوم به  AED50توده حساس تعيين و ميزان
خطای استاندارد برای  AED50و شاخص مقاومت ( )RIبا
استفاده از روش دلتا برآورد شد ( .)Billingsley, 1986تجزیه
رگرسيون با استفاده از دستور  PROC NLMIXEDتوسط
نرم افزار  SAS Ver.9.4صورت گرفت .همچنين برای رسم
منحنیهای دوز-پاسخ از نرم افزار
استفاده شد.
آزمایش مولکولي

SigmaPlot Ver.12.5

برای استخراج  DNAاز نمونه برگ تازه تودههای یوالف
وحشی کشت شده جهت آزمایش دوز-پاسخ در گلخانه
استفاده شد .به این صورت که پس از گذشت سه هفته از
کاربرد علفکش ،برگ جوان بوتههایی که پس از کاربرد
علفکش در مقدار توصيه شده یا باالتر زنده باقی مانده
بودند ،جهت نمونهبرداری انتخاب شدند .استخراج  DNAاز
برگ گياه با استفاده از روش تغيير یافته دالپورتا انجام شد
( .)Dellaporta et al., 1983جهت انجام آزمایشهای بعدی،
DNAهای استخراج شده در دمای  -20درجه سانتیگراد
نگهداری شدند.
تعیین کمیت و کیفیت DNA

با سنجش نسبت جذب طول موجهای  260/280و 260/230
توسط دستگاه نانودراپ ،خلوص و کميت DNAهای
استخراج شده تعيين شد .برای اطمينان از کيفيت مناسب
 DNAو عدم شکستگی آن ،مقداری از  DNAروی ژل آگارز
الکتروفورز شد .سپس  DNAهر توده به غلظت  50نانوگرم
در ميکروليتر رقيق و برای واکنش  PCRاستفاده شدند.
واکنش زنجیرهای پلیمراز ()PCR
در این مطالعه از  CAPSو  dCAPSبرای شناسایی جهشها در
چهار نقطه  2078 ،204۱ ،۱78۱و  2088آنزیم

ACCase

استفاده شد .به این صورت که در روش  dCAPSاز جفت
پرایمر  NsiI1781f / NsiI1781rبرای شناسایی جایگزینی اسيد
آمينه لوسين بجای ایزولوسين در نقطه )Ile-1781-Leu( ۱78۱
و از جفت پرایمر  ACCF1/EcoRV2078rبرای شناسایی
جایگزینی گالیسين بجای آسپارژین در جایگاه 2078
( )Asp-2078-Glyاستفاده شد .همچنين در روش  CAPSاز

ساسانفر و همکاران ( /)۱395مجله دانش علفهایهرز )2( ۱2

۱38
جفت پرایمر  ACCF1/ACCR1برای شناسایی جایگزینی

اطمينان از تکثير قطعات مورد نظر 5 ،ميکروليتر از محصول

آسپارژین بجای ایزولوسين در جایگاه )Ile-2041-Asn( 204۱

 PCRبر روی ژل آگارز  2درصد حاوی  0/5ميکروگرم در

و جایگزینی آرژنين بجای سيستئين در جایگاه 2088

ميلیليتر اتيدیوم بروماید در بافر ) TBE(1xمورد الکتروفورز

( )Cys-2088-Argاستفاده شد (جدول .)2

قرار گرفت و قطعات مورد نظر توسط دستگاه ژل داک مجهز

واکنش  PCRبا استفاده از دستگاه ترمال سایکلر

Abi

(™ )Veritiدر حجم  25ميکروليتر انجام شد .هر واکنش

به اشعه  UVمشاهده شد.
واکنش هضم آنزیمي

حاوی یک ميکروليتر از هر پرایمر (جدول  )2با غلظت 5

به منظور تشخيص تودههای مقاوم و حساس از آنزیمهای

ميکروموالر 2 ،ميکروليتر از  25 MgCl2ميلی موالر۱/2 ،

برشی  EcoRI ،EcoRV ،NsiIو  Eco47IIIبه ترتيب برای

PCR

بررسی جهش های ، Asp-2078-Gly ، Ile-1781-Leu

 2 ،buffer10Xميکروليتر از  50 DNAنانوگرم در ميکروليتر،

 Ile-2041-Asnو  Cys-2088-Argروی محصول  PCRمربوطه

 0/2ميکروليتر از  5 Taq DNA polymeraseواحد و بقيه تا

استفاده شد (جدول  .)3واکنشهای هضم آنزیمی در حجم

حجم  25ميکروليتر نيز آب مقطر دیونيز بود .برنامه حرارتی

نهایی  32ميکروليتر انجام شد .بدین منظور  ۱0ميکروليتر

شامل یک مرحله واسرشت سازی اوليه در دمای  94درجه

محصول  ،PCRبه ميکروتيوب منتقل شد و سپس  2ميکروليتر

سانتیگراد به مدت  3دقيقه و به دنبال آن  35سيکل که هر

آنزیم برشی مربوط به هر محصول  2 ، PCRميکروليتر بافر

سيکل خود از سه مرحله مجزا شامل واسرشت سازی در

 10xو  ۱8ميکروليتر آب دیونيزه به آن اضافه شد .واکنش هضم

دمای  94درجه سانتیگراد به مدت  30ثانيه ،اتصال آغازگر به

آنزیمی به مدت  6ساعت در دمای  37درجه سانتیگراد انجام

رشته الگو در دمای  60درجه سانتیگراد به مدت  30ثانيه و

و پس از آن محصول هضم آنزیمی روی ژل آگارز  2درصد

گسترش رشته جدید در دمای  72درجه سانتیگراد به مدت

حاوی  0/5ميکروگرم در ميلیليتر اتيدیوم بروماید در بافر

یک دقيقه تشکيل میشد .آخرین مرحله شامل گسترش نهایی

) TBE(1xمورد الکتروفورز قرار گرفت و نتایج توسط دستگاه

در دمای  72درجه سانتیگراد به مدت  ۱0دقيقه بود .برای

ژل داک مجهز به اشعه  UVرویت شد.

ميکروليتر از  ۱0 dNTPميلی موالر 2/5 ،ميکروليتر از

جدول  .2پرایمرهای مورد استفاده در روش  CAPSو .dCAPS
Table 2. Primers used in CAPS and dCAPS methods.
Reference

Method

Yu et al., 2007

CAPS for 2041and 2088

Kaundun and Windass, 2006

dCAPS for 1781

Yu et al., 2007

dCAPS for 2078

'Sequence 5'-3
CACAGACCATGATGCAGCTC
CTCCCTGGAGTTGTGCTTT
CTGTCTGAAGAAGACTATGGCCG
AGAATACGCACTGGCAATAGCAGCACTTCCATGCA
CACAGACCATGATGCAGCTC
GCACTCAATGCGATCTGGATTTATCTTGATA

Primer
ACCF1
ACCR1
NsiI1781f
NsiI1781r
ACCF1
EcoRV2078r

جدول  .۳آنزیمهای برشي مورد استفاده در روش .dCAPS ,CAPS
Table 3. Restriction enzymes used in CAPS and dCAPS methods.
Reference

Method

Kaundun and Windass 2006

)dCAPS (1781

Yu et al., 2007

)dCAPS (2078

Yu et al., 2007

)CAPS (2041

Yu et al., 2007

)CAPS (2088

Restriction Site
'5'-ATGCA^T-3
'3'-T^ACGTA-5
'5'-GAT^ATC-3
'3'-CTA^TAG-5
'5'-G^AATTC-3
'3'-CTTAA^G-5
'5'-AGC^GCT-3
3'-TCG^CGA-5

Commercial Isoschizomers
AvaIII, EcoT22I, Mph11031,
Zsp2I

Enzyme
NsiI

Eco32I

EcoRV

FunII

EcoRI

AfeI, Aor51HI, FunI

Eco47III

۱39
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برابر توصيه شده نيز توانستند حدود  40درصد از وزن خشک

نتایج و بحث

خود را نسبت به شاهد حفظ کنند .در ميان تودهها باالترین

آزمایش دوز-پاسخ

شاخص مقاومت برآورد شده مربوط به تودههای  AN13و

مدل لوگ-لجستيک استفاده شده (معادله  )۱توانست به خوبی

 SHT1بود .به طوری که نسبت مقاومت در این تودهها به

پاسخ وزن خشک یوالف وحشی را به افزایش دوزهای

ترتيب برابر با  2۱/93و  ۱9/45برآورد شد 50 .درصد کاهش

علفکش کلودینافوپ-پروپارژیل توصيف کند .نتایج آزمایش

در وزن خشک این تودهها نسبت به شاهد بدون علفکش به

نشان داد که سطح مقاومت به علفکش کلودینافوپ-

ترتيب در ميزان  ۱57/42و  ۱39/60گرم ماده موثره از

پروپارژیل در ميان تودههای مختلف یوالف وحشی متنوع بود.

علفکش کلودینافوپ-پروپارژیل حاصل شد .در ميان

بر اساس نتایج توده حساس ( )Sبطورکامل در ميزان پایين تر

تودههای مورد آزمایش بر اساس وزن خشک ،نسبت مقاومت

از توصيه شده (بين مقدار  32تا  64گرم ماده موثره در هکتار)

در تودههای  R5 ،M3 ،M2و  S4برآورد نشد و به نظر

کنترل شد .بطوری که در مقایسه با مقدار توصيه شده  64گرم

میرسد این تودهها مقاومت بسيار باالیی به علفکش

ماده موثره در هکتار ،وزن خشک توده حساس تنها با 7/۱8

کلودینافوپ-پروپارژیل داشته باشند .به طوری که این تودهها

گرم ماده موثره در هکتار علفکش کلودینافوپ-پروپارژیل به

حتی در باالترین ميزان استفاده علفکش کلودینافوپ-

AED50

پروپارژیل ( 32برابر ميزان توصيه شده) معادل  2048گرم ماده

برآورد شده تودههای مقاوم نشان داد که این پارامتر به طور

موثره در هکتار نيز توانستند بيش از  50درصد وزن خشک

معنیداری بزرگتر از توده حساس بود (جدول .)4

خود را نسبت به شاهد حفظ کنند (شکل  .)۱در نتيجه

ميزان  50درصد کاهش یافت .مقایسه ميزانهای

بر اساس نتایج شاخص مقاومت به علفکش کلودینافوپ-
پروپارژیل در تودههای مختلف از  ۱/50تا  <2۱/93متغير بود.
سطح مقاومت در شش توده پایين تر از  5بود .بر این اساس
تودههای  ES1و  S3به ترتيب با  ۱/50و  ۱/66پایينترین
شاخص مقاومت را به خود اختصاص دادند .همچنين

شاخص مقاومت برای این تودهها قابل محاسبه نبود .به همين
دليل سطح مقاومت در این چهار توده بيشتر از باالترین
شاخص برآورد شده ( ) <2۱/93در این بررسی برای توده
 AN13بود (جدول .)4
آزمایش مولکولي

شاخص مقاومت در تودههای  S2 ،M4 ،AN6و  AN9به

روش CAPS

ترتيب  3/۱0 ،3/04 ،2/58و  3/54بدست آمد .تودههای ،M1

جهش ایزولویسین-2۰4۱-آسپاراژین ()Ile-2041-Asn

 S1و  F3سطح مقاومت متوسطی داشتند .به طوری که

بررسی وقوع جانشينی آسپاراژین با ایزولوسين در نقطه 204۱

شاخص مقاومت در این تودهها به ترتيب برابر با 7/24 ،5/87

آنزیم  ACCaseتودههای یوالف وحشی با استفاده از جفت

و  9/2۱بود .ميزان علفکش مورد نياز برای کاهش 50

پرایمر  ACCF1/ACCR1انجام شد .این پرایمرها توانستند به

درصدی در این تودهها به ترتيب برابر با ،2۱/85 ،۱8/55

خوبی قطعه  492جفت بازی مورد نظر را در همه تودههای

 22/22و  25/44گرم ماده موثره در هکتار بود .هر چند این

یوالف وحشی تکثير کنند (شکل  2الف) .جهت شناسایی

دوزها پایينتر از دوز توصيه شده بودند اما باید به این نکته

گياهان حساس و مقاوم از نظر وقوع این جهش ،نياز به هضم

اشاره کرد که افزایش دوز تاثيری در کاهش بيشتر وزن خشک

آنزیمی این قطعه با استفاده از آنزیم برشی بود .لذا در این

این تودهها نداشت .بهطوری که این تودهها حتی در دوز 32

مرحله محصوالت  PCRتودههای مختلف یوالف حشی با

ساسانفر و همکاران ( /)۱395مجله دانش علفهایهرز )2( ۱2

۱40

جدول  .4شاخص مقاومت و پارامترهای مدل لوگ-لجستیک استفاده شده برای محاسبه مقدار مورد نیاز برای  ٪۵۰کاهش در وزن خشک  ۱۵توده
یوالف وحشي مقاوم ( )Rو یک توده حساس ( )Sبه علفکش کلودینافوپ-پروپارژیل.
Table 4. Parameters of the log-logistic equation used to calculate the herbicide dose required for 50% reduction in the dry
weight (AED50) of 15 resistant (R) and one susceptible (S) biotypes of winter wild oat to clodinafop-propatgyl.
AED50a
)(g ai ha-1
)42.18 (5.622
> 2048d
> 2048
)21.85 (1.392
)51.99 (8.989
)22.22 (2.407
)10.74 (1.340
> 2048
)66.13 (8.598
)11.89 (0.570
)18.55 (2.264
)25.44 (3.279
)157.42 (44.674
> 2048
)139.60 (31.065
)7.18 (0.468

RIb
)5.87 (0.872
>21.93
>21.93
)3.04 (0.277
)7.24 (1.338
)3.10 (0.391
)1.50 (0.211
>21.93
)9.21 (1.340
)1.66 (0.134
)2.58 (0.357
)3.54 (0.512
)21.93 (6.385
>21.93
)19.45 (4.509
-

)Slope (b

)Lower limit (c

)Upper limit (d

)1.73 (0.190
)0.97 (0.227
)3.55 (0.82
)3.23 (0.387
)3.44 (0.635
)2.62 (0.350
)3.77 (1.570
)3.21 (0.675
)1.88 (0.308
)2.42 (0.241
)2.02 (0.453
)2.22 (0.425
)0.89 (0.156
)1.38 (0.601
)1.09 (0.198
)1.04 (0.088

)0.07 (0.002
)0.14 (0.005
)0.09 (0.002
)0.08 (0.002
)0.11 (0.002
)0.11 (0.002
)0.11 (0.003
)0.13 (0.003
)0.09 (0.003
)0.03 (0.001
)0.05 (0.003
)0.06 (0.002
)0.08 (0.005
)0.08 (0.003
)0.06 (0.004
)0.05 (0.004

0.17 (0.003)c
)0.22 (0.006
)0.17 (0.004
)0.21 (0.004
)0.23 (0.004
)0.26 (0.006
)0.27 (0.007
)0.25 (0.007
)0.21 (0.006
)0.15 (0.003
)0.18 (0.007
)0.17 (0.005
)0.21 (0.006
)0.12 (0.006
)0.15 (0.005
)0.50 (0.007

 AED50 aدوزی از علفکش است که باعث کاهش  50درصد واقعی وزن خشک

Population
M1
M2
M3
M4
S1
S2
S3
S4
F3
ES1
AN6
AN9
AN13
R5
SHT1
Se

میشود.

 bشاخص مقاومت ،مقدارهای مشخص شده به صورت پر رنگ نشان دهنده معنیداری شاخص مقاومت میباشد (.)RI > 1
 cمقدارهای داخل پرانتز ميزان خطای استاندارد میباشند.
 dکاهش وزن خشک در دامنه دوزهای مصرف شده کلودینافوپ-پروپارژیل کمتر از  50درصد بود ،از اینرو  AED50برآورد نشد.
 eتوده حساس
a

AED50 is the dose of herbicide causing absolute 50% reduction in dry weight.
Resisance index, values shown in bold indicate herbicide resistant populations as determined by a significantly RI > 1.
Values in parentheses indicate standard error.
d
Shoot dry weight reductions were less than 50% over the range of clodinafop-propargyl application rates, thus the AED50 was not estimable.
e
Susceptible biotype
b
c

استفاده از آنزیم برشی  ،EcoR1مورد هضم آنزیمی قرار

نتایج حاصل از برش آنزیمی قطعه تکثير شده در مرحله

گرفتند .در برش آنزیمی صورت گرفته بوسيله این آنزیم

تودههای مختلف یوالف وحشی نشان داد که در دو توده سه

گياهان هموزیگوت مقاوم حمل کننده دو آلل -204۱

باند مشاهده میشود .به این صورت که بر اساس نتایج،

آسپاراژین ،تک باند هضم نشده  492جفت بازی دارند .این

تودههای  M2از فارس و  R5از خوزستان هر دو با دادن یک

در حالی است که گياهان حساس هموزیگوت با دو آلل

باند هضم نشده  492جفت بازی همراه با دو باند هضم شده

-204۱ایزولویسين ،دارای دو باند هضم شده  208و 282

 208و  282جفت بازی حمل کننده جهش ایزولویسين-

جفت بازی میباشند .همچنين گياهان هتروزیگوت مقاوم که

-204۱آسپاراژین میباشند .سایر تودههای یوالف وحشی دارای

و

دو باند هضم شده  208و  282جفت بازی بودند و از این نظر

-204۱ایزولویسين هستند ،هر سه باند را نشان میدهند

با توده حساس ( )Sتفاوتی نداشتندکه نشان از عدم وقوع این

(( )Yu et al., 2007شکل  2ب).

جهش در این نقطه از آنزیم  ACCaseدارد (شکل  2ب).

حمل

کننده

هردو

آللهای

-204۱

آسپاراژین

PCR

۱4۱

..... آسپاراژین در ایجاد مقاومت-204۱-نقش جهش ایزولویسين
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،)M1-M4( ) جمع آوری شده از مزارع مرودشتS(  توده یوالف وحشي مقاوم و حساس۱۵ پروپارژیل بر وزن خشک- تاثیر کلودینافوپ.۱ شکل
.پاسخ-) در آزمایش دوزR5( ) و رامهرمزAN6, AN9, AN13(  اندیمشک،)SHT1(  شوشتر،)ES1(  استهبان،)S1-S4(  سپیدان،)F3( فسا
.هر نشانه میانگین شش تکرار را نشان میدهد
Figure 1. Effect of clodinafop-propargyl on dry weight of 15 resistant (R) and susceptible (S) biotypes of wild oat collected
from the fields of Marvdasht (M1-M4), Fasa (F3), Sepidan (S1-S4) Estahban (ES1), Shushtar (SHT1), Andimeshk (AN6,
AN9, AN13) and Ramhormoz (R5) in dose-response bioassay.
Each symbol represents the mean of six replicates.

تودههای یوالف وحشی آزمایش به خوبی تکثير شد

)Cys-2088-Arg( آرژنین-2۰۸۸-جهش سیستئین

 حاصل از این قطعه درPCR  سپس محصول.) الف3 (شکل

 جهت،همانطور که در بخش مواد و روشها شرح داده شد

 مورد هضم آنزیمیEco47III  توسط آنزیم برشی،هر توده

آرژنين از جفت-2088-بررسی احتمال وقوع جهش سيستئين

.قرار گرفت

PCR

 محصول. استفاده شدACCF1/EcoRV2078r پرایمر

 جفت بازی بود که در همه492 این پرایمرها یک قطعه

ساسانفر و همکاران ( /)۱395مجله دانش علفهایهرز )2( ۱2

۱42

492 bp

)(A

492 bp
)(B

282 bp
208bp

شکل  .2نتایج محصول ( PCRالف) و هضم آنزیمي با استفاده از آنزیم برشي ( EcoR1ب) برای شناسایي جهش ایزولویسین-2۰4۱-آسپاراژین در
تودههای یوالف وحشي.
 SSبيوتيپ حساس هموزیگوت و  RSبيوتيپ مقاوم هتروزیگوت را نشان میدهد.
Figure 2. Results of PCR product (A) and enzyme digestion with EcoR1 (B) to identify Ile-2041-Asn mutaion in wild oat
biotypes.
SS shows the susceptible homozygote biotype and RS shows the resistance heterozygote biotype.

نتایج هضم آنزیمی در گياهان هموزیگوت حساس حمل
کننده دو آلل -2088سيستئين ،دارای یک باند هضم نشده
 492جفت بازی مشاهده خواهد شد .در حالی که گياهان

یوالف وحشی فاقد جهش سيستئين-2088-آرژنين باشند و از
این نظر مشابه توده حساس هموزیگوت بودند.
روش dCAPS

هموزیگوت مقاوم محتوی دو آلل -2088آرژنين دو باند

جهش ایزولویسین-۱7۸۱-لویسین ()Ile-1781-Leu

هضم شده  ۱4۱و  35۱جفت بازی را نشان می دهند .در

جهت بررسی وقوع جهش ایزولویسين-۱78۱-لویسين در

حالی که گياهان هتروزیگوت حمل کننده هر دو آلل -2088

تودههای یوالف وحشی مور آزمایش ،نياز به تکثير

سيستئين یافته و -2088آرژنين ،هر سه باند (هضم نشده 492

قطعه

پرایمرهای

جفت بازی و هضم شده  ۱4۱و  35۱جفت بازی) را نشان

 NsiI1781f/NsiI1781781rبود .نتایج این آزمایش نشان داد

میدهند (.)Yu et al., 2007

که پرایمرهای مربوطه توانستند قطعه مورد نظر را در همه

بر اساس نتایج حاصل از برش آنزیمی  ،Eco47IIIدر هيچ

تودههای یوالف وحشی به خوبی تکثير کنند (شکل  .)4پس

یک از تودههای یوالف وحشی مورد آزمایش باندهای هضم

۱65

جفت

بازی

توسط

از آن آنزیم برشی ׀ Nsiجهت هضم آنزیمی روی قطعه مورد

شده  35۱و  ۱4۱جفت بازی مشاهده نشد و همه تودههای

نظر مورد استفاده قرار گرفت .این آنزیم برشی توانایی

یوالف وحشی یک باند هضم نشده  492جفت بازی را نشان

شناسایی گياهان مقاوم هموزیگوت و هتروزیگوت و گياهان

دادند (شکل  3ب) .از اینرو به نظر میرسد تودههای مختلف

حساس را دارد .به این صورت که در هضم آنزیمی توسط

۱43

نقش جهش ایزولویسين-204۱-آسپاراژین در ایجاد مقاومت .....
این آنزیم برشی ،گياهان هموزیگوت حساس دارای آلل

باند  ۱30جفت بازی و  ۱65جفت بازی میباشند (شکل 4

-۱78۱ایزولویسين ،تک باند هضم شده  ۱30جفت بازی،

ب) ،که با توجه به الگوی برشی آنزیم ׀ ،Nsiاین تودهها

گياهان هموزیگوت مقاوم دارای آلل -۱78۱لویسين ،تک باند

مقاوم هتروزیگوت میباشند و احتماال در آنها جهش

هضم نشده  ۱65جفت بازی و گياهان هتروزیگوت دارای هر

ایزولویسين به لویسين در نقطه  ۱78۱رخ داده است .البته

دو آلل -۱78۱ایزولویسين و -۱78۱لویسين ،هر دو باند هضم

نتایج مطالعه مولکولی روی سایر تودههایی که در آزمایش

نشده  ۱65جفت بازی و تک باند ۱30هضم شده جفت بازی

دوز-پاسخ مقاوم بودند نشان داد که جهش ایزولویسين-

را نشان می دهند (.)Kaundun and Windass, 2006

-۱78۱لویسين در این تودهها رخ نداده است .زیرا این تودهها

نتایج حاصل از مطالعه جانشينی لوسين به جای ایزولوسين در

( AN9 ،AN6 ،F3 ،M4 ،M3 ،M2 ،M1و  )SHT1همانند

نقطه  ۱78۱دامنه کربوکسيالرانسفراز آنزیم  ACCaseبر روی
تودههای مختلف یوالف وحشی نشان داد که وقوع این جهش
در  7توده اتفاق افتاده است .بر اساس نتایج حاصل از هضم
آنزیمی تودههای مقاوم و حساس تودههای  S4 ،S3 ،S2 ،S1و

توده حساس ( )Sتنها یک باند هضم شده  ۱30جفت بازی را
نشان دادند که حاکی از عدم وقوع جهش مذکور در این نقطه
میباشد (شکل  4ب) .بنابراین این تودهها از نظر وقوع این
جهش حساس هموزیگوت بودند.

 ES1از فارس و تودههای  AN13و  R5از خوزستان دارای دو

492 bp
)(A

492 bp
)(B

شکل  .۳نتایج محصول ( PCRالف) و هضم آنزیمي با استفاده از آنزیم برشي ( Eco47IIIب) برای شناسایي جهش سیستئین-2۰۸۸-آرژنین در
تودههای یوالف وحشي.
 SSبيوتيپ حساس هموزیگوت را نشان میدهد.
Figure 3. Results of PCR product (A) and enzyme digestion with EcoR1 (B) to identify Cys-2088-Arg mutaion in wild oat
biotypes.
SS shows the susceptible homozygote biotype.

ساسانفر و همکاران ( /)۱395مجله دانش علفهایهرز )2( ۱2

۱44

)(A

165 bp

)(B

165 bp
130 bp

شکل  .4نتایج محصول ( PCRالف) و هضم آنزیمي با استفاده از آنزیم برشي ׀( Nsiب) برای شناسایي جهش ایزولویسین-۱7۸۱-لویسین در
تودههای یوالف وحشي.
 SSبيوتيپ حساس هموزیگوت و  RSبيوتيپ مقاوم هتروزیگوت را نشان میدهد.
Figure 4. Results of PCR product (A) and enzyme digestion with EcoR1 (B) to identify Ile-1781-Leu mutation in wild oat
biotypes.
SS shows the susceptible homozygote biotype and RS shows the resistance heterozygote biotype.

هموزیگوت مقاوم حمل کننده آللهای گالیسين یک باند هضم
آسپارتات-2۰7۸-گالیسین ()Asp-1781-Gly

نشده  353جفت بازی می دهند .اما گياهان دارای هر دو آلل

جهت بررسی وقوع جهش در کدن  2088آنزیم  ACCaseکه

حساس آسپارتات و مقاوم گالیسين هردو باند  323و 353

منجر به جانشينی گالیسين به جای آسپارتات میشود ،ابتدا از

جفت بازی را دارند (.)Yu et al., 2007

جفت پرایمر  ACCF1/ EcoRV2078rجهت تکثير یک قطعه

نتایج هضم آنزیمی روی تودههای مختلف یوالف وحشی نشان

 353جفت بازی استفاده شد .نتایج نشان داد که این پرایمرها به

داد که در همه تودههای آزمایش یک باند هضم شده 323

خوبی توانستند این قطعه را در همه تودههای یوالف وحشی

جفت بازی مشاهده شد و هيچ یک از تودهها باند هضم نشده

مورد آزمایش تکثير کند (شکل  5الف) .سپس با استفاده از

 353جفت بازی را نداشتند (شکل  5ب) .از اینرو به نظر

آنزیم برشی  EcoRVروی محصول  PCRهضم آنزیمی انجام

میرسد در هيچ یک از تودههای یوالف وحشی وقوع جهش

شد تا امکان شناسایی تودههای مقاوم و حساس فراهم شود.

آسپارتات -2078-گالیسين رخ نداده است و همه تودهها از

نتيجه هضم قطعه تکثير شده توسط آنزیم برشی مربوطه در

این نظر هموزیگوت حساس میباشند و تفاوتی با توده حساس

تودههای حساس هموزیگوت دارای آللهای آسپارتات ،یک

از نظر وقوع جهش در این نقطه ندارند.

باند هضم شده  323جفت بازی میباشد .در مقایسه تودههای

۱45

نقش جهش ایزولویسين-204۱-آسپاراژین در ایجاد مقاومت .....

353 bp

)(A

323 bp

)(B

شکل  .۵نتایج محصول ( PCRالف) و هضم آنزیمي با استفاده از آنزیم برشي ( EcoRVب) برای شناسایي جهش آسپارتات -2۰7۸-گالیسین در
تودههای یوالف وحشي.
 SSبيوتيپ حساس هموزیگوت را نشان میدهد.
Figure 5. Results of PCR product (A) and enzyme digestion with EcoR1 (B) to identify Asp-2078-Gly mutaion in wild oat
biotypes.
SS shows the susceptible homozygote biotype.

بحث

پروپارژیل بسيار باال بود به طوری که حتی با کاربرد ۱024

به طورکلی با توجه به نتایج آزمایش گلخانهای سطح مقاومت

گرم ماده موثره در هکتار از علفکش کلودینافوپ-

به علفکش کلودینافوپ-پروپارژیل در تودههای یوالف

پروپارژیل ،کاهش وزن خشک و زندهمانی در برخی از تودهها

وحشی مقاوم بطور معنیداری باالتر از توده حساس بود.

کمتر از  50درصد بود .)Uludag et al. (2007( .نيز با بررسی

سطح مقاومت ایجاد شده در تودههای مختلف در این آزمایش

مقاومت عرضی تودههای یوالف وحشی ()Avena sterilis L.

به همراه سایر گزارشهای موجود به این نکته اشاره میکند

در ایاالت متحده گزارش کردند که  7توده (از  20توده)،

که فشار انتخاب کاربرد علفکشهای بازدارنده  ACCaseبه

مقاومت عرضی به فنوکساپروپ-پی-اتيل و کلودینافوپ

ویژه فوپها در گندم منجر به تکامل و افزایش سطح مقاومت

دارند .اما سطح مقاومت برای فنوکساپروپ-پی-اتيل باالتر

به این گروه از علفکشها در تودههای یوالف وحشی جمع

بود اولوداگ و همکاران ( )2008در مطالعهای دیگر نشان

آوری شده از استانهای فارس و خوزستان شده است.

دادند که شاخص مقاومت در  5توده یوالف وحشی به

بهطوری که برخی تودهها حتی با کاربرد  32برابر

(فنوکساپروپ-پی-اتيل،

علفکشهای

خانواده

فوپ

نيز کنترل نشدند.

دیکلوفوپ-متيل-متيل و کویيزالوپ-پی-تفوریل)  2تا  4برابر

) Sasanfar et al. (2009نيز گزارش کردند که سطح مقاومت

توده حساس بود ( .)Uludag et al., 2008سطح مقاومت باال به

در دو توده یوالف وحشی به علفکش کلودینافوپ-

علفکشهای فوپ در تودههای یوالف وحشی توسط محققين

مقدار توصيه شده علف کش

ساسانفر و همکاران ( /)۱395مجله دانش علفهایهرز )2( ۱2

۱46
دیگر نيز گزارش شده است

(;Mansooji et al. 1992

میکند ( .)Jang et al., 2013به طور کلی گزارش شده

.) Seefeldt et al. 1994

است که جهش  Ile-2041-Asn/Valبه همراه جهشهای

با مقایسه نتایج آزمایش دوز-پاسخ و مولکولی و گزارشهای

 Trp-2027-Cys ،Trp-1999-Ser/Cysو

متعدد میتوان به این نکته اشاره کرد که وقوع جهش
 Ile-1781-Leuاز فراوانی بيشتری نسبت به سایر جهشها در
تودههای

مقاوم

دارد

(2005

al.,

et

.)Delye

) Zand et al. (2010نيز با مطالعه جهشهای احتمالی در
نقطه  ۱78۱و  204۱به روش  CAPSو  dCAPSروی

Gly-2096-Ala/Ser

تنها سبب ایجاد مقاومت به یک یا چند علفکش فوپ
میشود .در حالی که جانشينیها در ،Ile-1781-Leu/Val/Thr
 Asp-2078-Gly,و  Cys-2088-Argباعث بروز مقاومت به
همه علفکشهای بازدارنده  ACCaseشامل فوپها ،دیمها و
دن میشود (.)Jang et al., 2013; Powles & Yu, 2010

تودههای یوالف وحشی به این نتيجه رسيدند که بيشتر

با توجه به این که شاخص مقاومت متفاوتی از  ۱/5تا

تودههای آزمایش دارای جهش در نقطه ۱78۱بودند .به طوری

 <2۱/93در تودههای مختلف یوالف وحشی دارای جهش

Ile-1781-Leu

 Ile-1781-Leuمشاهده شد ،باید به این نکته اشاره کرد که از

را داشتند .در حالی که جهش  Ile-2041-Asnدر هيچ کدام از

آنجا که یوالف وحشی یک گونه هگزاپلویيد میباشد و سه

(Benakashani et )2014

جایگاه ژنی ناپيوسته دارد که به طور مستقل جور (تفکيک)

 alبر روی تودههای مختلف یوالف وحشی با استفاده از این

شدهاند ،هر ژن همولوگ  ACCaseقادر به حمل جهش

روش نيز حاکی از وجود جهش در نقطه  ۱78۱در  57درصد

مربوط به خودش است .از اینرو هر جهش انفرادی مقاومت

تودههای آزمایش بود .Rastgoo et al. )2006( .نيز با مطالعه

در این جایگاههای ژنی  ،ACCaseمیتواند سطح پایينی از

روی  ۱9توده یوالف وحشی مقاوم به علفکشهای بازدارنده

مقاومت به علفکش را ایجاد کند ،در حالی که وقوع همين

 ACCaseنشان دادند که از این تودهها  ۱0توده دارای جهش

جهشها در گونهها دیپلویيد هم خانواده سبب مقاومت باالتر

 Ile-1781-Leuبودند

خواهد شد ( .)Yu et al., 2013از اینرو احتماالً در تودههای

که از  ۱7توده مورد مطالعه  44درصد جهش
تودهها مشاهده نشد .نتایج بررسی

دو توده  M2و  R5که بر اساس آزمایش دوز-پاسخ مقاومت
بسيار باالیی به علفکش کلودینافوپ-پروپارژیل نشان دادند،
بر اساس نتایج مطالعه مولکولی دارای جهش

Ile-2041-Asn

هستند .لذا به نظر میرسد وقوع جهش یکسان در نقطه 204۱
در هر دو توده ،دليل مقاومت باال به علفکش کلودینافوپ-
پروپارژیل باشد .با بررسی گزارشهای دیگر نيز میتوان به
این نکته اشاره کرد که وقوع جهش  Ile-2041-Asnدر

دارای جهش  Ile-1781-Leuبا درجه مقاومت باال ،بروز این
جهش در بيش از یک جایگاه ژنی در این نقطه رخ داده است
که منجر به مقاومت سطح باال به علفکش در برخی از
تودهها شده است .همچنين بر اساس نتایج در توده  R5هر دو
جهش  Ile-2041-Asnو  Ile-1781-Leuمشاهده شد که این
اولين مورد کشف وجود همزمان هر دو جهش در یک توده
یوالف وحشی در ایران و دنيا میباشد.

تودههای یوالف وحشی منجر به مقاومت سطح باال به

هر چند در تودههای آزمایش در دو نقطه  2078و  2088جهشی

علفکشهای فوپ شده است .جهشهای مختلفی در باریک

مشاهده نشد اما وقوع این جهشها در علفهایهرز باریک برگ

برگهای مقاوم به علفکشهای بازدارنده  ACCaseشناسایی

مانند ،)Delye et al., 2005( Alopecurus myosuroides Huds.

شده است ( )Liu et al., 2007, Yuan et al., 2015که بروز

L.

هر یک از این جهشها در علفهایهرز ،الگوهای مقاومت

(Liu et al., 2007؛  ،)Benakashani et al., 2014گزارششده

عرضی خاصی را به علفکشهای بازدارنده  ACCaseایجاد

است .همچنين با توجه به این که تودههای ،M4 ،M3 ،M1

sterilis

Avena

وGaudin.

rigidum

Lolium

۱47
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استفاده از روشهای مولکولی به منظور کشف سریع و تعيين

پاسخ به- در آزمایش دوزSHT1  وAN9 ،AN6 ،F3

 از آنجا که برخی از.مکانيزم مقاومت رو به افزایش میباشد

علفکش مقاومت نشان دادند اما بر اساس مطالعه مولکولی

 قادر به تشخيصdCAPS  وCAPS این روشها مانند

،هيچ کدام از جهشهای مورد بررسی در آنها مشاهده نشد

 لذا،گونههای هموزیگوت و هتروزیگوت نيز میباشند

میتوان نتيجه گرفت که علت مقاومت در این تودهها میتواند

میتواند به شناخت هرچه بهتر در زمينه مکانيزم مقاومت به

 باشد و2096  و2027 ،۱999 وقوع جهش در سایر نقاط مانند

علفکشها در علفهایهرز باریک برگ کمک کند تا با

یا مکانيسمهای مقاومت مبتنی بر غير محل هدف در مقاومت

تشخيص سریع و تعيين الگوی مقاومت نسبت به ارائه

.)Powles & Yu, 2010( این تودهها به علفکش دخيل است

.راهکارهای مدیریتی مناسب اقدام شود
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Role of Ile-2041-Asp in Conferring High-Level Resistance to ClodinafopPropargyl in Winter Wild Oat (Avena Ludoviciana) Populations
Hamidreza Sasanfar1,2, Mahdi Rastgoo1, Eskandar Zand2, Abdolreza Bagheri 3 and Mohammad Hassan Rashed
Mohassel1
1- Agronomy and Plant Breeding Department, Agriculture Campus, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran 2- Institute of Plant Protection, Agricultural Research
Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran 3- Biotechnology Department, Agriculture Campus, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

Abstract
Winter wild oat is an important and troublesome weed in wheat fields. Herbicides that inhibit the enzyme acetylcoenzyme A carboxylase (ACCase inhibitors) have been widely used to control grass weeds such as wild oat in Iran,
which has resulted in evolution of resistance to theses herbicides in wild oat. Whole-plant dose-response assay with 10
doses (from 0 to 32 times of the recommended rate, 64 g ai ha -1) was conducted to determine resistance level (RI) to
clodinafop-propargyl (EC 8%) in 15 resistants and one susceptible wild oat populations from Fars and Khuzestan in
southwest Iran. To evaluate the mechanism of resistance in resistant populations, cleaved amplified polymorphic
sequence (CAPS) and derived cleaved amplified polymorphic sequence (dCAPS markers were used). The results of
dose-response experiment clearly revealed that four (M2, M3, S4 from Fars and R5 from Khuzestan) out of fifteen
populations were highly resistant to clodinafop-propargyl, where these populations were not even controlled over the
range of 32 times of clodinafop-propargyl recommended rate. Therefore, resistance level in above population was
greater than 21/93, the highest estimated RI for AN13. Three populations (M1, S1 and F3 from Fars) showed moderate
resistance to clodinafop-propargyl with RI, 5-10. Based on molecular approaches, two known mutations (Ile-1781-Leu
and Ile-2041-Asp) were identified in resistant populations. Results of a robust molecular assay demonstrated that the
Ile-2041-Asp substitution occurred in M2 and R5 populations and the Ile-1781-Leu substitution occurred in the R5
population and 6 other populations; S1 S2, S3, S4, ES1 from Fars and AN13 from Khuzestan. This is the first report of
a winter wild oat population carrying the both mutations in the world. Interestingly, this study revealed that Ile-2041Asp substitution is associated with conferral of high-level resistance to clodinafop-propargyl and possibly other
herbicides from FOPs family in winter wild oat.
Key words: Accase inhibitors, CAPS and dCAPS methods, herbicide resistance, resistance index

