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 چكيده

با كمبود  گاريكه براي ساز ايگستردههاي از ميان پاسخ .كمبود فسفر فاكتور محدود كننده مهمي در رشد و تكامل گياه است
دهند. اسيد فسفاتازها ميفسفر خاك وجود دارد، گياهان سطوح اسيد فسفاتاز داخل سلولي و ترشحي خود را افزايش 

(متحمل به كمبود هاي چمرانكنند. در اين مطالعه بذر گندم از ژنوتيپهيدروليز فسفات آلي به فسفات معدني را كاتاليز مي
 .در غياب و حضور فسفات كشت شدند به صورت هيدروپونيك ها(حساس) مورد ارزيابي قرار گرفتند. گياهچه119فسفر) و 

. نتايج نشان داد كه يمه كمي مورد ارزيابي قرار گرفتنRT- PCR با تكنيك  PAP26 ن ژن اسيد فسفاتازيسپس فعاليت و بيا
در هر دو  PAP26فعاليت اسيد فسفاتازي در ترشحات ريشه در رقم مقاوم باالتر از ژنوتيپ حساس بود در حاليكه ژن 

الَ در سازگاري گندم به كمبود فسفر درگير نيست و بنابراين احتما نشان داد كه اين ژن هادچار تنظيم كاهشي شد. داده ژنوتيپ
 نقش به توجه با تحقيق اين از هدف ديگر اسيد فسفاتازها بايستي براي شفاف شدن مكانيسم سازش مورد ارزيابي قرار گيرند.

 بررسي گياه، وژيكيفيزيول مختلف فرايندهاي در ها PAPخانواده همچنين و فسفر به دستيابي در فسفاتاز هاي¬آنزيم مهم

  .بود گندم گياه در تنش زمان در ژن اين بيان الگوي

 ، كمبود فسفرفعاليت فسفاتازي گندم،  :هاي كليديواژه    
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Abstract 

Phosphorus (P) deficiency is a major limitation factor for plant growth and development. Among the wide set of 

responses to cope with low soil P, plants increase their level of intracellular and secreted acid phosphatases 

(APases). APases helps to catalyze inorganic phosphate (Pi) hydrolysis from organo- phosphates. In this study, 

seedlings of two wheat genotypes, Chamran (phosphorous deficiency tolerant) and 119 (sensitive) were 

evaluated. Seedlings were hydroponically grown in the absence or presence of P availability ,then the APase 

activity and purple acid phosphatase 26 gene expression were evaluated by semi RT-PCR.The results 

demonstrated that acid phosphatase activity in root exudates was higher in Chamran than 119 while gene 

expression data showed PAP26 was down-regulated in P deficiency. The data indicated that these gene was not 

probably involved in adaptation to P-deficiency in wheat and other APase should be examined to clarify this 

adaptation.The purpose ofthis study, according to important role in achieving phosphorus, and PAP families in 

various physiological processes of the plant, the pattern of gene expression during stress in wheat plant. 
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  مقدمه

اين عنصر نه تنهـا يـك جـزء كليـدي در تركيبـات       ).7(است رشد و توسعه گياهانبراي  مورد نيازغذايي  اصرعن ي ازفسفر يك
آنزيمـي و تنظـيم    يهـا در كنتـرل واكـنش  بلكـه  اسـت   ATP،ها، فسـفوليپيدها پروتئين مانند نوكلئيك اسيدها، ،مولكولي سلول

اغلب خاكها دسترسي به فسفر كافي براي تقاضاي باالي گياهان خصوصـاً در   ن حال دربا اي .)3مسيرهاي متابوليك نقش دارد(
بنابراين براي جلوگيري از محدوديت فسفر هر دو گياهان تك لپه اي  .)9(وجود ندارد ي رشد،هاي خاصي از چرخهطول دوره

توليد اسـيد فسـفاتازها    ).2دارند() (Piمعدني ي تنظيمي خوبي براي به دام انداختن فسفاتو دولپه اي سيستم هاي تكامل يافته
و بـه   آزادسـازي سـبب  ايـن آنـزيم    )1(باشدميها فسفر در خاك محدويتگياهان براي غلبه بر  گاريساز هاياز استراتژي يكي

 Purple ( )4(شــوديو حفــظ هومئوســتازي آن مــ ي گيــاهفســفر هــاييــازدر جهــت رفــع ن يچــرخش در آوردن فســفر آلــ

acidphosphatasesكـه   هسـتند  متالوفسفواسترازها خانوادههاي چند كاره متعلق به اسيد فسفاتازهاي ارغواني يا بنفش) پروتئين
  )8(سازگاري گياهان به محدوديت فسفات نقش دارند فرايند در به ويژهفيزيولوژيكي  مختلف در عملكردهاي

هـا در فراينـدهاي   PAPيابي به فسفر و همچنين خـانواده  هاي فسفاتاز در دستهدف از اين تحقيق با توجه به نقش مهم آنزيم 
 . بوددر زمان تنش در گياه گندم و ميزان تغييرات فعاليت آنزيم الگوي بيان اين ژن  بررسي مختلف فيزيولوژيكي گياه،

  هامواد و روش

(به عنوان 119ن رقم متحمل) و چمران(به عنوا ،هاي گندم-ژنوتيپ :عبارتند بودند از در اين پژوهشمورد استفاده مواد گياهي 
اند. از سيستم هيدروپونيك كرده اثباترا  هااين ژنوتيپاي متحمل و حساس بودن ژنوتيپ حساس)، نتايج آزمايشات مزرعه

ريشه و اندام هوايي گياهان  هفته پس از كشت نسبت به نمونه برداري 7. تيمارهاي تنش و كنترل استفاده شدجهت اعمال 
و اندازه گيري كل  RNA و تا زمان استخراج  هبالفاصله در نيتروژن مايع قرار داد،نمونه ها  و پس از جمع آوري گرديد اقدام

  .نگهداري شدند -80 دمايآنزيم در 

  استخراج پروتئين و سنجش فعاليت آنزيم فسفاتاز

تبديل مي پارانيتروفنل انتي گراد بهدرجه س 37دماي دررا  فسفات نيتروفنيل- پارا خود سوبستراي ،بافري محيط در فسفاتازها
 ونانومتر  410موج طول در آن از آمده بدست رنگ جذب ميزان و شده استخراج سديم هيدروكسيد توسط محصول اين. كنند
استفاده  برادفورد روش از هانمونهتعيين مقدار پروتئين  يبراهمچنين  .شودميگيري  اندازه اسپكتروفتومتردستگاه  كمك به

  .قرار گرفت سنجش مورد نانومتر 595 و جذب در طول موج دگردي

  نيمه كمي RT-PCRو آناليز  RNAاستخراج 

RNA گندم با استفاده از كيت استخراج گياهان هاي ريشه كل از بافتRNA دستورالعمل با روش ترايزول و مطابق ه گياهي ب
 MMV Reverse واحد از آنزيم 200و  OligodTبا استفاده از آغازگرهاي  cDNAرشته  انجام گرفت. سازندهشركت 

Transcriptas  از . گرديد سنتزتوصيه شده  دستورالعملمطابق با RT-PCR ،جهت تكثير رونوشت ژن نيمه كميPAP26  با به
از  و) انجام GCATCATACACGTTTGGCATC :F، CCTGAATGCCGAGTAGTCCC :R(مربوطهكار گيري آغازگر 

 .گرديداستفاده  PAP26 ح بيان نسبي ژنورجع جهت محاسبه سطبه عنوان ژن مß actin ژن 
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  نتايج 

  هفته پس از كشت 7 بررسي فعاليت آنزيمي اسيد فسفاتاز در ريشه گندم در مرحله

لحاظ  ازفسفر ×ها، سطوح مختلف فسفر، اثر متقابل ژنوتيپ) نشان داد كه بين ژنوتيپ1(جدولتجزيه واريانس آناليزهاي نتايج
  درصد وجود داشت. 1تازي اختالف معني داري در سطح احتمال فعاليت فسفا

  تجزيه واريانس اثر ژنوتيپ، فسفر و اثر متقابل آنها بر فعاليت آنزيم فسفاتاز ريشه( هفت هفته پس از كاشت) -1جدول                                  

 

در شرايط  تازي نشان دادفعاليت فسفا ميزان فسفر بر تلفمخ متقابل ژنوتيپ و سطوح اثر(روش دانكن) مقايسه ميانگيننتايج 
در رقم  زيم فسفاتازآن فعاليتميزان هر دو ژنوتيپ به طور معني داري افزايش يافت و بيشترين  آنزيمي درفقر فسفر فعاليت 

ك از دو اختالف معني داري از نظر فعاليت فسفاتاز ي در هيچ يمشاهده گرديد. اما در شرايط بهينه و تنش متوسط چمران 
).1ژنوتيپ مشاهده نشد(شكل  

 

هفته پس از كشت در ژنوتيپ 7فسفر بر ميزان فعاليت آنزيم فسفاتاز در مرحله  سطوح مختلف مقايسه ميانگين- 1شكل   هاي متحمل و حساس گندم
 

 هفته پس از كشت 7 در مرحلهبررسي فعاليت آنزيمي اسيد فسفاتاز در عصاره برگ 

 ثر متقابل ژنوتيپ و سطوح فسفر ازو ا فسفر مختلف ها، سطوحنتايج حاصل از جدول تجزيه واريانس نشان داد بين ژنوتيپ

 ).2دار وجود نداشت(جدولمعني لحاظ فعاليت فسفاتازي در برگ، اختالف
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 برگ ابل آنها بر فعاليت آنزيم فسفاتاز عصارهتجزيه واريانس اثر ژنوتيپ، سطوح فسفر واثر متق- 2جدول

  

 بحث
در  گندم در شرايط فقر مطلق فسفرهر دو ژنوتيپ دار فعاليت اسيدفسفاتازي در نتايج مطالعه حاضر نشان دهنده افزايش معني

آگار تحت  گندم در محيط بر روي )5و همكاران( 1ريچاردسون اي كهمطالعهمقايسه با شرايط بهينه و تنش متوسط است. 
برابر در گياهاني كه تحت تنش  فعاليت اسيد فسفو مونواستراز تا دوبه طور معني داري نشان داد كه دادند شرايط استريل انجام 
براي غلبه بر اين تنش  ،در دسترس گياه هاي فسفاتيابد تا اين گياهان بتوانند از پيش مادهاند افزايش ميفسفات قرار گرفته

 119هاي قابل توجه در مطالعه حاضر افزايش بيشتر در فعاليت آنزيمي رقم چمران در مقايسه با ژنوتيپ از يافتهاستفاده كنند. 

نيز هاي متعلق به يك گونه توان نتيجه گيري كرد كه ميزان پاسخ به تنش فسفات حتي در ژنوتيپاست. لذا بر اين اساس مي
  تواند با يكديگر متفاوت باشد.مي

گونه اختالف معني داري درگياهان تحت تنش هفته پس از كشت هيچ 7عصاره برگ  يمي درآنز يتفعالبررسي يگر دسوي از 
گرفته شده به  هاي به كاركه استراتژي دهدنشان مي هااين يافته نسبت به گياهان در شرايط بهينه و تنش متوسط نشان نداد.

فسفات با يكديگر متفاوت است و يا اينكه زمان محروميت طوالنيپاسخ به محروميت  هاي مختلف گياهي دراندام يوسيله
 از روش تغيير فعاليت آنزيمي به عنوان يكي ازتري مورد نياز است تا تنش فسفات در برگ ايجاد شود تا به تبع آن گياه 

  .استفاده نمايد تنشموجود براي مقابله با راهبردهاي 

  نيمه كمي بيان ژن ليلتح

ژنوتيپ بيان شد. در رقم چمران اگر چه با افزايش تنش  دو در شرايط بهينه فسفات در هر PAP26 حاضر ژنپژوهش  در
محيط تا سطح فقر  بيان ژن با كاهش ميزان فسفر 119كه در ژنوتيپ بود ر حالي ژن كاهش يافت اما به صفر نرسيد، اين دبيان 

در آرابيدوپسيس مقايسه نمود كه تفاوت در بيان ) 6(2رابينسون توان با نتايجها را مياين يافته .)2شكل (مطلق به صفر رسيد
 با توجه به اينكه اين ژن در شرايط بهينه از نظرآنها است.  بذر در فسفر ذخيره شده مقدار ژنوتيپ براساس نوع و ژن در دو

اين  رودمي نشده است احتمال اما در شرايط فقر مطلق كاهش بيان داشته يا اصالً بيان گرددژنوتيپ بيان مي دو هر فسفر در
كند. البته هاي ديگري در اين گياهان ايفا ميداشته و نقش فسفر جبران كمبود اسيدفسفاتاز در گياه گندم نقش كمرنگ تري در

گندم همچنان وجود دارد و مطالعات بيشتري با استفاده از متدهاي  ابهامات در مورد نقش دقيق ژنهاي انتخابي در اين چالش و
 .باشدشدن موضوع مورد نياز مي روشنتر يگر جهت قطعيت اظهارنظر ود
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 ژن مرجع از طريق مقايسه باPAP26 محاسبه بيان نسبي ژنوگندم  119و  چمراندر ژنوتيپهاي  PAP26ژن نيمه كمي RT-PCRآناليز  -2شكل

ß actin 

) M: ،ماركرCHCكنترل،  : چمرانCHM متوسط،تنش : چمران:CHS 119 ، فسفر طلقچمران فقر مC ،119كنترلM 119متوسط، تنشS فقر مطلق 

 فسفر)
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