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محققان مرکز تحقیقات منابع پاید ار رایکن)RIKEN Center(  ژاپن 
ژنی را  د ر گیاهان کشف کرد ه اند که به محافظت از گیاه  د ر مقابل گرمای 
زیاد، کمک می کند. نتیجه تحقیق  د ر مجله علمی سلول گیاهی منتشر شد ه 
است. این تحقیق نشان می د هد که ژن جد ید کشف شد ه مانع از بی ثباتی 
غشاهای کلروپالست می شود که این اتفاق  د ر د ماهای بسیار باال رخ 
می د هد. همه ما می د انیم که گرفتار شد ن  د ر یک روز د اغ کالفه کنند ه، 
چقد ر آزار د هند ه و ناراحت کنند ه است. حال تصور کنید اگر شما یک گیاه 
سویا یا گوجه فرنگی، بد ون هیچ شانسی برای حرکت به محیط خنک 
بود ید، شرایط چقد ر بد تر می شد.  د رنهایت برگ های شما، به علت آسیب 
غشای کلروپالست، ممکن بود سفید رنگ شود و اگر هیچ گونه ترمیم و 
تسکینی ند اشته باشید، ممکن است بمیرید! خوشبختانه، گیاهان  د رمقابل 
این گونه تنش ها، مکانیسم د فاع طبیعی د ارند که  مستلزم تغییر و اصالح 
چربی های تشکیل د هند ه غشاهای کلروپالست است. هنگامی که د مای 
باال، باعث شل و بی ثبات شد ن غشای کلروپالست می شود، اسید های 
چرب اشباع و غیر اشباع از لیپید های غشایی حذف شد ه و غشاها را 
ترمیم و تثبیت می کند. تیم تحقیقاتی رایکن، ژن مسئول این فرایند را 
را خیلی سریع تر  کار  این  به د لیل رویکرد خالقانه خود،  و  پید ا کرد ه 
انجام د اد ند. یاسوهیرو هیگشی)Yasuhiro Higashi( )نویسند ه اول 
مقاله( توضیح می د هد: »ما فرض کرد یم که شکسته شد ن چربی های 
و  می شود  کنترل  ناشناخته  ژن های  از  برخی  به وسیله  کلروپالستی 
)آنزیم های  موضعی  لیپازهای  گرما،  تنش  با  مواجهه  ژن ها،  د ر  این 
برای  ما  می کنند.  ایجاد  کلروپالست ها  را  د ر  لپپید ها(  تجزیه کنند ه 
جد اسازی ژن های احتمالی  د رگیر  د ر واکنش به تنش گرما، پیش بینی 
مکان بیان ژن و پید ا کرد ن همولوگ های ژنی  د ر چند ین گونه گیاهی، 
آزمایش  به منظور  کرد یم.«  استفاد ه  عمومی  د اد ه  متعد د  پایگاه های  از 
ژن هایی که بیشترین شباهت را به ژن کاند ید ا د اشتند )HIL1(، آنها یک 
گیاه آرابید وپسیس )Arabidopsis( جهش یافته ایجاد کرد ند که  د ر آن 
ژن مذکور مختل شد ه بود. سپس پاسخ گیاه جهش یافته به تنش گرما را 
با گیاهان عاد ی مقایسه کرد ند. آنها کشف کرد ند که گیاهان جهش یافته، 
حساسیت بیشتری به گرما د ارند؛ به این معنی که شرایط آنها  د ر گرمای 
شد ید، وخیم تر از گیاهان شاهد و میزان زند ه ماند نشان بسیار پایین تر 
بازسازی غشا  د ر کلروپالست های  نشان د اد که  بررسی د قیق تر  بود. 
جهش یافته تاحد ود ی اختالل ایجاد می کند، ولی همه اسید های چرب 
اشباع نشد ه از یک گلیسرولیپید کلید ی را تحت تأثیر قرار نمی د هد. این 

گیاهانچگونهگرماراشکستمیدهند؟

استفاد ه  آزمایش ها روی گیاه آرابید وپسیس که شایع ترین گیاه مورد 
 د ر تحقیقات گیاهی است، انجام شد. این تیم همچنین، با به کارگیری 
د اد ه های میکروارگانیسمی عمومی، یک آنالیز بیان ژن هم زمان انجام و 
نشان د اد ند که یک شبکه محافظت شد ه مرتبط با ژن HIL1  د ر گونه های 
برنج، گوجه فرنگی، ذرت و سویا وجود د ارد.  متعد د گیاهی، ازجمله 
ژن های  کارکرد  کشف  به  عالقه مند  »ما  می کند:  هیگاشی خاطرنشان 
HIL1 مشابه  د ر گونه های اصلی کشاورزی هستیم. امید واریم که علم ما 
 د ر مورد ژن HIL1  د ر ایجاد و توسعه گونه های گیاهی متحمل به گرما 
کمک کند که  د رنتیجه می تواند به افزایش عملکرد محصوالت  د ر مناطق 
گرم منجر شود«. کازوکی سایتو)Kazuki Saito( ، رهبر تیم تحقیقاتی، 
به تصویر بزرگ تر نگاه می کند. او می گوید: »این پاسخ طبیعی به تنش 
گرما جد ید نیست، اما  د رک چگونگی کارکرد آن قد می رو به جلو  د ر 

مبارزه با گرمایش جهانی است«.
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* استاد یار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

شکل سمت چپ: تأثیر شوک گرمایی بر ژن HIL1 جهش یافته  د ر گیاهان وحشی 
و ژن HIL1 کامل )نمونه های 3، 6 و 9(. گیاهان 14 روز  د ر معرض شوک گرمایی 
بود ند. ژن HIL1  جهش یافته عملکرد ضعیفی  د ر مقابل گرما د اشت. اعمال تنش های 
گرمایی به این ترتیب بود: د مای 38  د رجه سانتی گراد به مد ت 2 ساعت، 22  د رجه 
سانتی گراد به مد ت یک ساعت و 45  د رجه سانتی گراد به مد ت 165 یا 180 د قیقه و 

به د نبال ریکاوری  د ر 22  د رجه سانتی گراد به مد ت یک هفته. 
شکل سمت راست: شرایط کنترل. تمام گیاهان  د ر 22  د رجه سانتی گراد رشد کرد ند. 

نکته: همه گیاهان شرایط مناسبی د اشتند.
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