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:چكيده

 

  

ژن . بوجود مي آيد arachisدر  ogaea.lاز ) نام دارد 2(AhAo2)كه آليد اكسيدان (يك ژن اكسيدان آدليد 
دامنه اين آمينو . آمينو اسيد را در بر دارد ۱۳۵۰و سطح باز مي باشد كه پروتئيني از  b-4050حاوي يك در 

بررسي شده است كه شكل   AhAo2ساختار ويژه و الگو . دارد Aosاسيد شباهت زيادي با ارگانيزم ديگر 
زيادي  در  در برگ هاي به مقدار AhAo2سطح رويي . برجسته خود را در برگ هاي بادام زميني نشان مي دهد

منجر به  arabidopsisدر   AhAo2افزايش مي يابد  وجود زياد   h1براي  ABA اثر پردازش برون زاد 
اين نتايج بر . مي شود) بعد از خشك درماني(و مقاومت بيشتر  در مقابل خشكي  ABAافزايش در سطح  

.و مقاومت در مقابل خشكي و كم آبي  مي گردد ABAدر تركيب     AhAo2دخانيات 

 

  

 Arachisكلمات اصلي كلون اكسيدان آليد ، برون زايي، ابراز، مقاومت خشكي، اسيد اسايسيك، 

hypogaeaL 

 

  

مقدمه

 

  

يا  O2را در حضور  Nاكسيداسيون تعداد زيادي از آليدها و تركيبات هيدروكليك شامل  (AO)اكسيد از آليد 
از  AOدر سطوح باالتر، بيشتر عالقه به ) . ۱۹۸۶هال و كرنيتسكي (ون كاتاليز مي كند رنگ هاي اكسيداسي

آنزيم ). ۱۹۹۰ليذيكر و سايرين  ABA. (حضور احتمالي اش در تركيب اسيد آبسيسيك ريشه مي گيرد
).۲۰۰۰سيوو سايرين . (كاتاليز مي كند ABAاكسيداسيون آلدياد آبسيسيك را به 

 

  

، ۱۹۹۷، آري و سايرين ۲۰۰۰، مين و سايرين  ۲۰۰۶آندو و سايرين (اي چند ژني به خانواده  AOگياه 
كه اعضايش در حركت الكتروفورتيك متفاوتند و ) ۲۰۰۴، زاستوكا و سايرسن ۱۹۹۸، ۱۹۷سيكيموتو و سايرين 

رين ، آكابا و ساي۲۰۰۰كولواي و سايرين (به تركيب تن مي دهند و خصوصيات ويژه اليه اي نمايش مي دهند 
 AOبر اساس زنجيره آمينو اسيد ) ۱۹۹۶كوشيبا و سايرين (از سخت نيام ذرت خلوص يافته است  AOگياه ). ۹۸

سيكيموتو و ( nabidopsisاز  AOاز ژنهاي  DNA ۴. از ذرت به وجود آمدند UNAخلوص يافته، دو 
زونك(از نخود   DNAاز گوجه، سه  AOژن  ۳) ۱۹۹۶سايرين 

 

از بادام     DNA AhAo2و يك ) ۲۰۸زاتوكا -
اكسيداز  ABAرا به  ABAldگرچه ايزو فرم ها كه مي توانند به راحتي . گزارش شده اند) يانك و سايرين(

و ريشه و ) ۲۰۰۳امارو و سايرين  AO3و  AO2( ريشه جو  Arobidopsisكنند فقط در برگ هاي گرد آذين 
در واكنش به خشكي به  AOدر ميان ژنهاي  TAO3و  AAO2  ،TAO1بروز . برگ هاي نخود يافت مي شوند

) ۲۰۰۵، سير جنوا و سايرسن ۲۰۰۰سو و سايرين (صورت افزايش يافت 

 

  


