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 D-4-2مطالعه مولکولی بیان ژن متالوتاینین در واکنش به علف کش 

 3گزل کاظمی -2حسین صبوری -1پورسعید نواب

 دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - . استادیار گروه اصالح نباتات و بیوتکنولوژی1

 بداستادیار گروه زراعت و اصالح نباتات دانشگاه گن -2

دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع  -آموخته کارشناسی ارشد گروه اصالح نباتات وبیوتکنولوژی. دانش3

 طبیعی گرگان

 چکیده

از گیاهان آرابیدوپسیس  D-4-2ثیر ژن متالوتاینین در ایجاد مقاومت نسبی به علف کش به منظور ارزیابی تأ

 گیاهان تراریخت در شرایط اطاقک رشد کشت و پس از سبز شدن در مرحله چهارتراریخت استفاده گردید. بذر 

لیتر در متر میلی 2/0و  15/0، 1/0، 05/0. تیمارهای آزمایشی شامل مقادیر به گلخانه تحقیقاتی منتقل گردید برگی

محلول پاشی بندی سطوح تیمار در مراحل رشدی روزت، آغاز گلدهی و دانهبود. D-4-2 مربع علف کش تجاری 

گردید. صفات ظاهری و میزان عملکرد در کنار میزان بیان ژن متالوتاینین با استفاده از روش هیبریداسیون نورترن 

های سلولی و مقابله با عوامل بروز تنش اکسیداتیو بالت ارزیابی گردیدند. نقش ژن متالوتاینین در دوام فعالیت

در  D-4-2تواند به استفاده از علف کش ژن میینده این فزآ بیان دج این تحقیق نشان داگزارش شده است. نتای

خیر انداختن مصرف علف کش در أمرحله رشد سریع )گلدهی( کمک نماید. این موضوع با توجه به ضرورت به ت

ح باشد. بهترین سطبسیار مهم مینمایند های هرز خسارت باالیی وارد میمراحل پایانی رشد زمانی که معموالً علف

به غالت مهم )گندم، جو( با لیتر در متر مربع بود. بر اساس این نتایج موضوع انتقال این ژن میلی 15/0تیماری 

 های بیشتر بیان ژن متالوتاینین در عرصه کاربردی حائز اهمیت زیادی است. داشتن نمونه

 ،  مقاومت نسبی، بیان ژنD-4-2ژن متالوتاینین، علف کش  واژه های کلیدی:
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 قدمهم

قیمت  نماید. به دلیلاز گروه اسیدفنوکسی استیک بوده و به طور سیستمیک عمل می D-4-2علف کش 

شود. ن برگ استفاده میبه ویژه گندم علیه علف های هرز پهدر سطح وسیعی از مزارع غالت نسبی مناسب آن 

ر برخی مراحل به آن حساسیت ولی در عین حال غالت نیز دکند، اگرچه این علف کش به طور انتخابی عمل می

صفر  ،مراحلاین جمله  ود ازشمی از مراحل حساس محسوبدهند. به طور کلی زمان رشد سریع غالت نشان می

در مراحل مزبور بویژه  D-4-2استفاده از علف کش (. 3) باشدرحله ساقه رفتن تا گلدهی میو م تا چهار برگی

شود. ها، کاهش ارتفاع و افت عملکرد می، پیازی شدن برگنبله هاسموجب بدشکلی رفتن تا گلدهی مرحله ساقه

مرحله خمیری تا رسیدگی است. اگرچه در مراحل پایانی به چند رفتن و بهترین زمان مصرف از چهاربرگی تا ساقه

های لفع ،اوالً تا رسیدن مراحل پایانی رشد ،شود. از جمله این دالیلکش توجیه نمیدلیل موجه کاربرد این علف

با کاربرد ادوات سمپاشی مکانیزه به غله زراعی نیز خسارت زیادی وارد اند، ثانیاً هرز خسارت خود را وارد کرده

(. ارزیابی امکان افزایش 8آن باال خواهد بود )کش در دانه و آلودگی احتمال باقی ماندن علفشود و ثالثاً می

 D-4-2کش مقاومت به علف(. 9حائز اهمیت زیادی است ) هاکشمقاومت به ترکیبات شیمیایی از جمله علف

و سایر  .Cirsium Arvense Lو در کانادا بر روی  .Cnvolvulus Arvensis Lشمال آمریکا بر روی علف هرز در

 (.19کشورها در مناطق مختلف جهان گزارش شده است )

 و آسیب پذیری وجودات حساسمدر مقابله با تنش های محیطی  گیاهان با توجه به عدم امکان حرکت،

هایی که باعث مقاومت گیرند، از طریق سیگنال، با بیان ژنکه در معرض تنش قرار میپس از این و عموما هستند

شود که برای کاهش اکسیژن در گیاه باعث می های فعالافزایش میزان رادیکال دهند.شوند، پاسخ میبه تنش می

افزایش  هااکسیدانهای متنوعی در گیاه فعال شود. در این شرایط میزان آنتیناشی از تنش، مکانیسم اثرات سمی

در جهت  (Reactive Oxygen Species- ROS) رادیکال های فعال اکسیژن  یافته و آنزیم های مهار کننده
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 حدهای مقابلهاکسیدان به عنوان سریعترین واهای آنتیکنند. آنزیم، افزایش پیدا میز تنشاثرات سمی ناشی ا کاهش

ها، شدن روزنهفیزیولوژیک گیاه، از جمله بسته د. خصوصیاتنآیهای فعال به شمار میبرابر حمله اکسیژن کننده در

 باشندمی های بارزی از سازگاری با شرایط تنشها نیز نمونهتجمع متابولیت های رشد وکنندهتغییر درالگوی تنظیم

یک گیاه  تهای مقاومی پایهیتواند با سرعت بیشتری به شناسامی ها،آنزیمبه کمک تنش لذا بررسی اثرات  (1)

اکسیدان در های آنتیهای محیطی و تغییرات غلظت آنزیمقوی در تحمل به تنش یهکه رابط منجر شود، چرا

باشد، لذا میها ژن تحت کنترل ای در سلولاینکه سنتز هر مادهبا عنایت به .کننده وجود دارد فتوسنتز گیاهان

های تولید پایه گیاهان دیگر، با سرعت بیشتری به های مسئول سنتز این مواد و انتقال آن بهتوان با شناسائی ژنمی

یک پروتئین کوچک با یک ترکیب غیر معمول است که با تعداد کمی آمینواسید  متالوتاینین .پرداخت تمقاوم

یکی  .دارد ی رافلز عناصر ظرفیت باالیی برای پیوند با ،(%30سیستئین )های آروماتیک و محتوای زیاد از باقیمانده

در  متالوتاینین(. 6) است متالوتاینین بیان ژن افزایشاز پاسخ های زود هنگام سلول های گیاهی در سطح مولکولی 

بیشترین بیان که  ه استمطالعات نشان داد(. 11نقش مؤثری دارد ) ROSمحصوالت  کنترل میزان مواجهه با تنش با

دهد و در مراحل رخ می رشد پایانیمراحل  محدوده غیر زنده در زنده و هایدر پاسخ به تنش متالوتاینینژن 

های آزاد رادیکالافت فعالیت ژن متالوتاینین، بیان با افزایش  . (13ژن کمتر است )این ابتدایی رشد گیاه بیان 

 .(11) یابدکاهش می اکسیداتیو تنشناشی از  خسارت وارده حاصل گردیده و در پی آناکسیژن 

 بازتابی آزاد اکسیژن، هایرادیکال توسط غشاء لیپیدهای میزان پراکسیداسیون که است شده پذیرفته امروزه 

 غشاء لیپیدهای از پراکسیداسیون ناشی آلدئید کهمیزان مالون دی از است. بنابراین سلولی سطح در تنش شدت از

آلدئید مالون دی مقدار افزایش(. 10شود )می استفاده اکسیداتیو خسارت میزان تعیین اخصی برایش عنوان به است،

 کاهش نتیجه در و های فعال اکسیژنگونه افزایش بدلیل احتماالً  حساس به تنش بویژه ارقام مختلف ودر ارقام 

یان ژن متالوتاینین در آرابیدپسیس عالوه بر بررسی میزان ب در این تحقیق(. 15باشد )می اکسیدانیآنتی دفاع
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مورد بررسی قرار  D-4-2کش وح علفطمیزان مقاومت نسبی گیاهان تراریخت به س تراریخت واجد ژن مزبور،

 گرفته است. 

 

 هامواد و روش

 درجه سانتیگراد 22±2بذور گیاهان تراریخت آرابیدوپسیس واجد ژن متالوتاینین در شرایط اطاقک رشد )

 1 پس از سبز شدن درمرحله. پرلیت( کشت شد و ماسه )کوارتز، شرایط بستر سبکروشنایی( در ساعت  11با 

، 1/0، 05/0گرفتند. تیمارهای آزمایشی شامل  تر منتقل در محل گلخانه تحقیقاتی قرارهای بزرگبرگی به گلدان

روز پس از کشت )مرحله  30 بود که در سه مرحله D-4-2کش تجاری لیتر در متر مربع از علفمیلی 2/0و  15/0

اعمال  بندی( بصورت محلول پاشیروز پس از کشت )دانه 80)آغاز گلدهی( و  روز پس از کشت 50روزت(، 

 RNAو بالفاصله در نیتروژن مایع قرار گرفت و تا زمان استخراج برداری از برگ در هر مرحله انجام نمونهگردید. 

 نگهداری شد.  سانتی گراد -10ی در دما

 

 RNAاستخراج 

    انجام شد. بهه ایهن منظهور مقهدار ( با تغییر مختصر1991) با استفاده از روش جوردن و همکاران RNAمیزان 

لیتهر منتقهل شهد. میلهی 50اتیلن های آزمایشی پلیسپس به لوله گرم برگ با افزودن ازت مایع هموژنیزه گردید و 2

-mM Dithio theitol, 1% (w/v), 20 mM EDTA, 100 mM Tris 5)بهافرمیلی لیتر  15فنل و  لیترمیلی 10مقدار 

HCl pH 9, 200 mM NaCl)  دقیقهه 10دور در دقیقه به مدت  3000ها در . سپس لولهشدافزوده به آرامی مخلوط

سانتریفیوژ گردید. مایع باالی لوله به آرامهی بهه لولهه جدیهد منتقهل و بها افهزودن مقهدار مسهاوی کلروفهرم عمهل 

حجم 33/0منتقل ومقدارCorex های نشکن بار به همین ترتیب تکرار گردید. مایع حاصله به لوله 3تا  2یفیوژ سانتر
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بها RNA گراد به مدت یهک شهب قرارگرفهت. اسهتخراج درجه سانتی 1در دمای  به آن افزوده و موالر LiCl8 آن 

درجه سانتی گراد ادامهه یافهت.  1ه در دمای دقیق 10دور در دقیقه بمدت 10000ها با سرعت انجام سانتریفیوژ لوله

مهوالر دو  LiCl 2لیتهر میلی5/1. این لکه توسط نمودای روشن در انتهای لوله تجمع بصورت لکهRNA پس ازآن 

( حهل و Deithyl Pyrocarbonateلیتر آب استریل )آب تیمار شده بها میلی5/1در RNA مرتبه شستشو گردید. لکه 

دقیقه  30بمدت  Corexدرلوله  100برابر حجم اتانول % 5/2( و pH5/2موالر) 3تات سدیم حجم اس 1/0با افزودن 

 2µg/µl شستشهو ودرغلظلهت 10توسهط اتهانول %RNA گرفت. پهس از آن  گراد قراردرجه سانتی -10در فریزر 

 گراد نگهداری شد.در جه سانتی - 10درفریزر 

 

   (التب آنالیزنورترن)یواکتیو نشاندار فسفر راد DNAبا پروب RNA هیبریداسیون

به RNA های اضافی ژل، پس از حذف قسمت . به ژل آگارز و الکتروفورز آن انجام شد RNAدر ابتدا انتقال 

. منتقهل گردیهدساعت 10موالر در مدت حداقل  % NAOH5باافزودن Hybond N+ (Amersham)  غشای نایلونی

مرحله مقدماتی  شد.سازی خا لص زستون سفاروبوسیله ن متالوتاینین کلو  ابتدا پروبانجام هیبریداسیون به منظور 

 SDS,25O mM%7) سهانتی گهراد  درجهه 65در بهافر  RNAپیش هیبرید با قرار دادن غشهای نها یلهونی حامهل 

Sodium phosphate pH7.2)در ا رپهروب تهک رشهته  .شد گراد انجامدرجه سانتی 65مدت یک شب در شیکر ه ب

 .گرفهتدرجه سانتی گراد قهرار  65به مدت یک شب در شیکر  و مجدداًوده افز RNAحامل  غشاء محیط بافری به

درجهه  -10در فریزر x-ray ک کردن در کاست فیلم شو و پس از خشتسش SSC/1%SDS×0.2غشاء را با محلول 

 .  ساعت نگهداری کرده و سپس ظاهر گردید 21به مدت  گرادسانتی
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 TBARM (Measurment of Thiobarbituric Acid Reactive Material )سنجش 

که محصول  مالون دی آلدئیدمقدار  ،گیری میزان تنش اکسیداسیونی استدر این سنجش که معیاری برای اندازه    

شهود. در ایهن گیهری مهیاست اندازه )چربی ها(های بزرگ حیاتینهایی و نسبتاً پایدار واکنش اکسیداسیون مولکول

گرم برگ را همهوژنیزه نمهوده و  5/0( با تغیراتی استفاده گردید. مقدار 1990روش هگگ و همکاران )خصوص از 

لیتهر اسهتون میلی 10به آن اضافه شد. محلول حاضر را با افزودن  (w/v 15%لیتر اسید تری کلرواستیک )یک میلی

سانتریفوژگردید. رسوب کوچکی که دقیقه  15در دقیقه به مدت  1150به شدت مخلوط نموده )ورتکس( و با دور 

 دقیقه 10لیتر استون شستشو داده، ورتکس و مجدداً با همان دور به مدت میلی 5پس از سانتریفوژ حاصل شد را با 

( و یهک w/v 1%) 4PO3Hلیتهر میلهی 3. سهپس مقهدار سانتریفوژ نموده و آخرین مرحله چهار مرتبهه تکهرار شهد

قهرار  c1001دقیقه در انکوباتور با دمای  30محلول برای مدت  افزوده و (w/v 0.6%)لیتر اسید تیوباربیورتیک میلی

پس از افزوده،  Butan-1-01لیتر میلی 3. مقدار شدها در داخل یخ متوقف و واکنش با سرد کردن سریع لوله گرفت

سهتگاه بهه وسهیله د 590و  532بها طهول مهوج وژ شهد. مقهدار جهذب محلهول حاصهل سهانتریفنمهودن  مخلوط

 گیری گردید.( اندازهUvikon930 watford UKاسپکتروفوتومتر )

 

 داده ها و برنامه های کامپیوتری تجزیه

هها توسهط (، اسهکن بهالتExelها و ترسیم اشکال با استفاده از برنامه کامپیوتری اکسل )تجزیه و تحلیل داده

و  BLASTXبها اسهتفاده از برنامهه ههای  مهورد مطالعهه ( و تعیین همولهوژی کلهونPhotoshopبرنامه فتوشاپ )

BLASTN (2) انجام شد . 



8 

 

 

 

 و بحث نتایج

ها های مهم است که در اغلب موجودات زنده وجود دارد. در موجودات جانوری و قارچاز ژنژن متالوتاینین 

عادل در ایجاد ت زدایی و گردد. در واقع این ژن نقش مهمی در سمهای فلزی تنظیم میبیان این ژن با غلظت یون

های گیاهی نیز شواهد انکارناپذیری دال بر وجود چنین نقشی گزارش در سلول(. 11های فلزی دارد )میزان یون

میزان (. 16و  5باشد )اکسیداسیونی این ژن میهمچنین نتایج برخی مطالعات مبین نقش آنتی(. 1شده است )

آورده شده  1در مراحل مختلف رشد در شکل  D-4-2مقادیر علف کش  ثیرأتغییرات بیان ژن متالوتاینین تحت ت

ر سایر گزارشات نیز ذکر شده است به طور کلی با افزایش سن گیاه میزان بیان ژن افزایش یافت این مسئله داست. 

یک  کش به عنوانرسد علفبه نظر می بیشتر علف کش افزایش یافت. (. همچنین میزان بیان با افزایش مقدار13)

های آزاد اکسیژن شده و گیاه با افزایش بیان ژن متالوتاینین به عنوان یک تنش باعث باال رفتن میزان رادیکال

کش که مصرف علفاز نتایج مهم این بررسی این .(11نماید )اکسیدان در جهت کاهش اثرات سمی مقابله میآنتی

که اختالف به طوریو میزان عملکرد نگردید.  در مرحله رشد سریع گیاه )گلدهی( منجر به افت صفات مهم

به افزایش بیان ژن متالوتاینین مربوط رسد این مسئله در سطح سلولی داری با شاهد نشان نداد. به نظر مینیعم

ژن و انتقال آن به غالت مهم نظیر گندم و جو به منظور داشتن بیان بیشتر این اساس استفاده از  این باشد. بر

(Over expressمی ).علف کش  با توجه به عدم امکان کاربرد تواند در عرصه کاربردی حائز اهمیت زیادی باشد

2-4-D  .ترین مناسبنشان داد این مطالعه نتایج همچنین در مرحله رشد سریع این نتیجه درخور توجه زیادی است

 (. 1رحله گلدهی است )شکل لیتر در هکتار( در م 5/1لیتر در متر مربع )معادل میلی 15/0 علف کش غلظت
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در مراحل مختلف رشد آرابیدوپسیس  D-4-2. میزان بیان نسبی ژن متالوتاینین تحت تاثیر سطوح تیمار علف کش 1شکل 

 ها در هر چاهک استفاده شده است.برای اطمینان از مقدار مساوی نمونه rRNAتراریخت. 

 

 1TBARM سنجش

های های اکسیداتیو از جمله وقایع مهم و مشترک تنشسیون و میزان رادیکالتغییرات روند سطح اکسیدا

(. از آنجا که مراحل رشد و نمو گیاه و در پی آن مرحله فیزیولوژیک پیری نیز 20گردد )محیطی محسوب می

صله در مراحل گیری میزان خسارت حانماید، اندازهها ایجاد میتوجهی در تغییر تعادل این رادیکال تغییرات قابل

مختلف نمو بویژه در کنار سایر صفات مورد ارزیابی اهمیت زیادی دارد. از طرفی با توجه به سرعت تبدیل 

گیری میزان تغییرات اکسیداتیو اندازه ،های مزبور و پیچیدگی فعل و انفعاالت بیوشیمیایی در این زمینهرادیکال

                                                
1 Thiobarbituric Acid Reactive Material 
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آلدئید )محصول نهایی و با که در آن مالون دی TBARMش باشد. در عین حال سنجبسیار مشکل و پرهزینه می

شود، به عنوان شاخصی از میزان گیری میها و اکسیداسیون سلولی(، اندازهثبات نسبی پراکسیداسیون چربی

 با پیشرفت مرحله نمو این مطالعه در TBARMمیزان باشد. اکسیداتیو در سطح سلولی و مولکولی قابل ارزیابی می

در غلظت  در گیاه تراریخت TBARM. بیشترین افزایش در میزان افزایش داشت D-4-2افزایش غلظت  و همچنین

آلدئید در واکنش به مالون دی مقدار افزایش (.2)شکل  بندی گیاه بودکش و در مرحله دانهموالر علفمیلی 20/0

 نتایج این(. 15باشد )می اکسیدانیآنتی دفاع کاهش نتیجه در و های فعال اکسیژنگونه افزایش بدلیل تنش احتماالً 

باشد. این موضوع توسط سایر می 2O2Hهای آزاد نظیر های ثانویه برای رادیکالمؤید نقش تنظیمی و ارسال پیام

 (.12محققین نیز گزارش شده است )

 

 

 گلدهی                  بندی                        دانه                                               

های مختلف در گیاهان طبیعی و تراریخت آرابیدوپسیس تحت تأثیر غلظت( TBARMمیزان سطح اکسیداسیون سلولی ) :2شکل 

ای بندی. مقادیر میانگین سه تکرار بوده و میزان خطای معیار به صورت عالمت میلهدر مراحل رشدی گلدهی و دانه D-4-2کش علف

 شده است.نمایش داده 
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Abstract 

In order to evaluate the effect of 2-4-D herbicide on metallothionein gene expression to 

increase resistance the transgenic Arabidopsis was used. The transgenic seeds were sown at growth 

room and were transferred to greenhouse at four leaf stage. Treatments experiment were included 

0.05, 0.1, 0.15, 0.2 ml/m2 of 2-4-D herbicide. The treatments were sprayed at three growth stages: 

rosset, flowering and seed producing. Physical appearance, seed yield and gene expression was 

analyzed by using northern blot hybridization. The role of metallothionein gene in cellular function 

and antioxidate properties has been reported. The results of this study showed over expression of 

metallothionein gene can increase resistance to 2-4-D herbicide specifically at rapid growth stage 

(flowering). This is could be quite crucial, since using 2-4-D herbicide at final growth stage is 

coincide with high damages of weeds. The best treatment was 0.15 ml/m2 specially at flowering 

stage. Base on this result transfer of merallothionein gene to some cereals e.g. wheat, barley would 

be more important as an applied aspect.  

 

Kew words: merallothionein, gene, 2-4-D herbicide, gene expression, relative resistant.  

 

 


