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 هاي ايراني فسفر در گندم سوخت و ساز يهاشاخص بررسي عوامل فيزيولوژيك و ژنتيكي موثر بر 
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 چكيده

و توسعه  ي. معرفباشديم تيگندم همواره دچار محدود اهيگ هنيبه ديتول ران،يا يهاميفسفر در اغلب اقل يوجود كمبود دائم ليبه دل
 يراهكار برا كيبرخوردار هستند  يداشته و از محصول بهتر يكمبود فسفات رشد مناسب طيگندم كه در شرا يهاتهياستفاده از وار

به صورت  يرانيا ديگندم هگزاپلوئ پيتژنو 26منظور،  ني. به اباشديمدرن م يموجود و توسعه كشاورز يكير ژنتياز ذخا نهياستفاده به
) كشت نهيدر دو سطح فسفات (كمبود و مقدار به كيدروپونيه ستميبا استفاده از س  در گلخانه يدر قالب طرح كامالً تصادف ليفاكتور
ل و فسفات آزاد فسفات ك ،يفسفاتاز تيمختلف از لحاظ وزن خشك، فعال يهاپيژنوت يكيژنتتوان  نينشان داد كه ب جي. نتادنديگرد
 يك و پنج درصدح ودر سط يداريو شاخص استرس فسفات تفاوت معن يبه اندام هوائ شهينسبت وزن خشك ر ،يو اندام هوائ شهير

 ،يبا فسفات كاف يطيفسفر در شرا تيبا قدرت تثب يهائپيكمبود فسفات و ژنوت طيكارا در شرا يهاپياساس ژنوت نيوجود دارد. بر ا
متحمل و حساس از  پيدو ژنوت يانيب ليپروفا سهيشدند. به منظور مقا يبه كمبود فسفات شناسائ هاپيژنوت نيرتحساس نيهمچن

متفاوت تفاوت قابل  يمنتخب از نظر حضور باندها يهاپيژنوت نينشان داد كه ب يبررس نياستفاده شد. ا cDNA-AFLPروش 
  وجود دارد. يتوجه

 
  cDNA-AFLP, گندم هگزاپلوئيد و تنوع ژنتيكي, كلمات كليدي: بيان ژن, تنش فسفات

  
  مقدمه

ها در شود و يكي از مهمترين محدوديتترين منبع غذائي محسوب ميگندم در بسياري از نقاط جهان به عنوان غذاي اصلي و عمده
برداري از مواد مغذي هرههاي كشاورزي است. با افزايش تقاضاي جهاني براي گندم، بايد اين گياه در برشد آن كمبود فسفات خاك

هاي متفاوت در شرايط يكسان دسترسي به توليد محصول ژنوتيپكارامدتر و مصرف كودهاي شيميائي مغذي براي آن كاهش يابد. 
در ريشه و ها نتيجه وجود سازوكارهاي متفاوت و نوع ارتباط بين آنها باشد. اين تفاوتاي ميمواد مغذي، داراي رنج تغييرات گسترده

هاي آنيوپلوئيدي، نفشهكارهاي متفاوتي از قبيل بررسيبراي درك سازوكارهاي تحمل كمبود فسفات در گندم راه باشد.هوائي مي اندام
 AFLP-cDNAشود. استفاده مي cDNA_AFLPهائي مانند ها از روشو بررسي بيان افتراقي ژن QTL(1( هاي لوكوس صفات كمي

يكند، استفاده مير مييمتفاوت تغ يطيط محيانشان تحت شرايكه ب ييهاژن ييشناسا يبرا يعيور وساست كه به ط ييهااز روش يكي
، يتوان به سادگين روش ميا يايكند. از مزايم يمعرف DNA يك الگوي يرا بر رو AFLPاستاندارد از  ين روش، روشيشود. ا

متفاوت اشاره  يهاcDNAاز  ياديو غربال كردن تعداد ز mRNAكم  زانياج به مي، احتيقبل ياز كم به اطالعات ژنومياد، نيسرعت ز

                                                 
1 - Quantitative trait locus mapping 
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ان يبا ب ييهاافتن ژنين روش يبودن ا يت و اختصاصي). حساس1است ( يميتنظ يهاژن يبرا يكاربرد ين روش روشين ايكرد. همچن
  . هدف ....د استيالميژل آكر يرو يسيل كردن رونويپروفا ين روش برمبنايسازد. اساس ايز ممكن ميف را نيار ضعيبس

  هامواد و روش
هيدروپونيك با  كشت صورت به تكرار دو و) ميكرومولي 250 و 25( فسفات سطح دو در نان ايراني گندم ژنوتيپ 26 اهان:يگ شتك

  شدند. به صورت جداگانه برداشت ريشه و اندام هوائي گياهان تنش شرايط اعمال ماه يك از پس .شت شدندك گلخانه بستر پرليت در
خشك، فسفات كل، فسفات  و تر وزن فسفات از قبيل سوخت و ساز يكولوژيزيف يهاشاخص :يكولوژيزيف يهاشاخص يريگاندازه

(نسبت تغييرات وزن خشك اندام هوائي در اثر تنش به وزن آزاد، ميزان پروتئين، فعاليت اسيد فسفاتازي و شاخص تنش فسفات 
  ).2گيري شد (براي اندام هوائي و ريشه هر نمونه جداگانه اندازه خشك اندام هوائي در شرايط كنترل)

 توسط آمده دست به انجام و نتايج يامالً تصادفكل در قالب طرح يتوركش به صورت فايهاي آماري آزمابررسي :يآمار يهايبررس
در بافت يمورد بررس يهات در شاخصراييدار بودن تغيردن معنكمشخص  يگرفت. برا قرار تحليل و تجزيه مورد SPSS افزارنرم
تفاوت يك درصد ها در سطح تمامي شاخص .شد استفاده دانكن آزمون ش ازيمار فسفات مورد آزمايمختلف در سطوح ت يها

داري تفاوت معني پنج درصدكنش سطوح فسفات و نوع بافت براي شاخص وزن كه در سطح داري نشان دادند به جز بر هممعني
  داري نشان نداد. براي شاخص وزن تفاوت معني و سطوح فسفات پيبرهمكنش نوع بافت و ژنوتمچنين نشان داد، ه

با  كل RNA نظر مورد هاينمونه ريشه كوبيده بافت از متحمل و حساس هاينمونه شدن مشخص از پس :cDNA AFLP آزمون
 با ايرشته دو DNA آن از پس و شد سنتز يارشته كت cDNA سيناكلون تكي از استفاده با. شد استخراج RNXPLUSروش 
 قطعات اتصال واكنش. گرفت صورت Taq I آنزيم از استفاده با ايدو رشته cDNAهضم آنزيمي. شد ساخته فرمنتاز كيت از استفاده
با  PCR IIو  PCR I يهاواكنش اتصال مرحله از پس). 3(شد  انجام شدن هضم عمل از پس بالفاصله L4T2 لينكر به شده هضم

 PCR II و PCR I حالت بدست آوردن بهترين منظور به كه است اهميت حايز .گرفت ) صورت3( يآغازگر انتخاب 16استفاده از 
 و صحت شيافزا و نترلك جهت كه است ذكر به الزم. شد مشخص نمونه هر براي رقت بهترين و گرديد تهيه متفاوتي هايرقت

 بار دو نيز PCRI هر براي و PCRI نشكوا دو تكرار، هر از شده استخراج RNA هر ازاي به ،cDNA-AFLPروش  يريرارپذكت
. شد دهي امتياز يك و صفر صورت به باندها غياب و حضور و چشمي طريق از باندها دهي امتياز. شد گرفته نظر درPCRII  واكنش

 مجدداً PCRII شرايط و آغازگرها همان با. شدند بريده نسترو تيغ از استفاده با و ژل روي از هانمونه در متفاوت حضور با باندهايي
هاي يابي قطعات متمايز و يافتن عملكرد آنها در بانك به صورت توالي پژوهش اين ادامه. شد نگهداري -C° 20  در و گرديد تكثير

  باشد.مي انجام حال اطالعاتي در
  بحث و نتايج

امل گوناگون محيطي و نوع گياه كه شامل خصوصيات فيزيولوژيك و مورفولوژيك پاسخ گياهان به تنش كمبود فسفات تحت تأثير عو
) به همين علت براي كنترل تأثير عوامل محيطي يك راه پيشنهادي استفاده از محيط كشت كنترل شده و 1( باشدو ژنتيكي است مي

د كه با كاهش سطح فسفات ميزان بيوماس توليدي هاي مورد آزمايش نشان دامبود فسفات بر ژنوتيپكر يهاي غذائي است. تاثمحلول
. كاهش سطح فسفات بر داري بودها داراي تفاوت معنييابد همچنين اين كاهش در بين ژنوتيپبرابر كاهش مي 1/1در اندام هوائي 

سبت به كاهش شود با اين تفاوت كه مقدار اين كاهش نباعث كاهش اين شاخص مي ووزن تر و خشك ريشه نيز اثر گذاشته روي 
به اين ترتيب نسبت وزن خشك ريشه به اندام هوائي شاخص مناسبي براي بررسي  بودهبيوماس توليدي در اندام هوائي بسيار كمتر 

گياهاني كه وزن  داري نشان داد.هاي مختلف تفاوت معنيباشد. كاهش وزن ريشه مابين ژنوتيپميزان كارائي فسفات در گياهان مي
تغييرات  داري بين اين دو مشاهده نشد.ي بيشتري دارند لزوماً وزن خشك ريشه بيشتري ندارند و ارتباط معنيخشك اندام هوائ

ميزان فسفات كل در اندام با افزايش سطح فسفات . )4 و 2باشد (مشاهده شده در بيوماس توليدي با نتايج ساير تحقيقات همسو مي
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داري بود. مشابه اين نتايج در مورد هاي مختلف داراي تفاوت معنين تغيير در ژنوتيپهوائي و ريشه افزايش نشان داد اما ميزان اي
فعاليت اسيد فسفاتازي  نهاي فسفات آزاد و ميزان پروتئين نيز مشاهده شد. با كاهش فسفات قابل دسترس در محيط رشد ميزاشاخص

افزايش يافت و در شرايط تنش  برابر 09/1برابر و فسفات كل  08/1افزايش نشان داد. در شرايط فسفات كافي ميزان فسفات محلول 
بر اثر كاهش مقدار فسفر محيط غذائي ميزان كاهش فسفات محلول در ريشه نسبت برابر افزايش نشان داد.  03/2مقدار فسفاتاز ريشه 

 17/1برابر و فسفات كل  18/1تأثير قرار گرفته است. در شرايط فسفات كافي ميزان فسفات محلول به اندام هوائي كمتر تحت 
هاي آماري به منظور بررسي تجزيه و تحليلبرابر افزايش نشان داد.  4/1برابرافزايش يافت و در شرايط تنش مقدار فسفاتاز اندام هوائي 

هاي هاي ذكر شده در بين ژنوتيپداد تأثير غلظت فسفر بر روي شاخص هاي متفاوت فسفات نشانها در غلظتتفاوت ژنوتيپ
هاي وزن خشك، فعاليت فسفاتازي و فسفات بررسي روند تغييرات شاخص. )4 و 2( نشان داد %1داري در سطح مختلف تفاوت معني

داري بين اين دو كه ارتباط معني كل ريشه نشان دهنده همبستگي مثبتي مابين بيوماس توليدي و فعاليت فسفاتازي است در حالي
هاي مورد آزمايش در شاخص و فسفات كل مشاهده نشد. هيچ نوع همبستگي بين فسفات محلول و فعاليت فسفاتازي در ژنوتيپ

در شرايط تنش روند تغييرات شاخص وزن خشك، فسفات كل و فسفات محلول در اندام هوائي شرايط تنش و كنترل مشاهده نشد. 
تغييرات مشاهده شده در  .اي مشاهده نشددر حالي كه بين فعاليت فسفاتازي و فسفات محلول رابطه ،باشدستگي مثبتي ميداراي همب

گياهان تحت تنش نشان داد كه رفتارهاي گياهان براي تامين فسفر در شرايط كمبود تحت تأثير ژنوتيپ، سطح فسفات و اثرات متقابل 
هاي مختلف در شرايط يكسان، روند تغييرات ده شد در اين پژوهش عالوه بر مقايسه ژنوتيپهمانطور كه مشاه. باشداين دو مي

هاي مورد نظر در هر ژنوتيپ با تغيير سطح فسفات نيز مورد بررسي قرار گرفت. نهايتاً ژنوتيپ كارا در شرايط كمبود و شاخص
 يژن ها ييشناسا يبرابه كمبود فسفات شناسائي شدند. ژنوتيپ با قدرت تثبيت كنندگي باال در شرايط كنترل و ژنوتيپ حساس 

كليدي درگير در ميزان تحمل به كمبود فسفات دو ژنوتيپ متحمل با كارائي فسفر باال و ناكارامد در مصرف فسفات مورد مقايسه قرار 
  قرار گرفت. يمورد بررسهائي با تظاهر متفاوت پس از دوره يك ماه تنش ژنان يب cDNA-AFLPبا استفاده از روش گرفتند و 

ها ). در اين سري آزمايش3ژنوتيپ حساس و متحمل به كمبود فسفات بررسي شد ( يانيل بيآغازگر پروفا 16در اين پژوهش با 
ها داشتند. بر اساس نتايج حاصل از نتايج بهتري نسبت به ساير رقت PCRII در 01/0و رقت  PCRI در 1/0و  5/0هاي رقت

باشد كه جفت باز مي 100- 1500مشاهده شد. طول اين باندها از نوار در هر ستون  53تا  18حدود در د يآمليركايتروفورز ژل پلكال
). نتايج نشان داد كه بيشترين ميزان باندهاي متمايز با پرايمر 3باشد(جفت بازي مي 200-800براي باندهاي متمايز بهترين بازه حدود 

TT زان باندهاي متمايز با پرايمر قابل مشاهده است و كمترين ميCC باشد. در كل براي ژنوتيپ حساس در شرايط قابل مشاهده مي
تغيير در الگوي  %78/12باند مشاهده شد، كه در نهايت در شرايط كمبود فسفات  455باند و در شرايط كمبود فسفات  524كنترل 

براي نمونه  .باشد) مي%89/8باند با بيان كاهش يافته (  87و  )%88/3باند با بيان افزايش يافته ( 38باندي مشاهده شد، كه شامل 
باند مشاهده شد، به اين ترتيب الگوي باندي نمونه متحمل در  519باند و در شرايط كمبود فسفات  557متحمل در شرايط كنترل 

) مشاهده %95/5باند با بيان كاهش يافته (  64و  )%85/5باند با بيان افزايش يافته ( 63تغيير نشان داد كه شامل  %8/11شرايط تنش 
هاي باند متمايز بين ژنوتيپ 96جفت بازي مشاهده شد. در شرايط تنش  600-300شد. بيشترين ميزان باندهاي متمايز در محدوده 
 153سفات كافي باند كاهش بيان نشان دادند. در شرايط ف 45باند افزايش بيان و  51متحمل و حساس مشاهده شد، كه از اين مقدار 

باند كاهش بيان نشان دادند.  74باند افزايش بيان و  79هاي متحمل و حساس مشاهده شد، كه از اين مقدار باند متمايز بين ژنوتيپ
همانطور كه مالحظه شد در اين پژوهش عالوه بر بررسي تفاوت ژنوتيپ حساس و متحمل تغيييرات ايجاد شده در هر نمونه در اثر 

فسفات نيز مورد بررسي و توجه قرار گرفته است. با كاهش سطح فسفات محيط براي هر نمونه مقدار باندهائي با كاهش  كاهش ميزان
بيان ژن بيشتر از باندهائي با افزايش بيان است در حالي كه در مقايسه دو ژنوتيپ در شرايط يكسان مقدار باندهاي با افزايش بيان 

). به نظر 5تفاوت مشاهده شد ( %25تا  4باشد. در تحقيقي ديگر بر روي گندم با همين روش از ميبيشتر از باندهائي با كاهش بيان 
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هاي فراوان موجود اين روش براي بررسي عوامل ژنتيكي دخيل در رسد كه با توجه به عدم شناخت كافي از ژنوم گندم و پيچيدگيمي
  باشد.هاي محيطي مفيد و قابل اطمينان ميميزان تحمل به تنش
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Abstract 
Phosphorous deficiency is a major limitation factor for wheat production in almost of Iranian climates. The 
introduction and development of wheat phosphate efficient varieties is  a important solution for optimal 
utilization of genetic resources and the development of modern agriculture. In order to it, 26 wheat 
genotypes were implanted in two phosphate levels (deficiency and optimal value) based on the factorial 
completely randomized design as hydroponic cultivation in greenhouse.The results showed significant 
differences (0/01 & 0/05) that the different genotypes genetic potential of dry matter, phosphatase activity, 
total phosphate and Pi, , dry weight Root:Shoot ratio. Accordingly, an efficient  and P-inefficient genotypes 
were identified. In order to compare gene expression pattern  between sensitive and tolerant genotypes  was 
used cDNA-AFLP method. In this experiment we used 16 primers with two selective nucleotides  in 
different combinations and were obtained the acceptable range of distinct bands. 
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