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 هاترین یافتهمهم

در  هاي دفاعيمورفوفيزیولوژیکي، بيوشيميایي و بيان ژن بر خصوصيات شوري تنش تأثير بررسي منظوربه

 سه با دفيتصا کامل هايبلوك پایه طرح هاي خرد شده در قالبصورت کرتبه برنج، آزمایشي ايمرحله گياهچه

 سطح در بررسي مورد صفات کليه براي شوري سطوح و ارقام بين اختالف که داد نشان نتایج شد انجام تکرار

 اندام و ریشه خشك وزن هوایي، اندام طول ریشه، طول افزایش سطح شوري بود. با داردرصد معني یك احتمال

 بایافت. همچنين  افزایش پتاسيم به سدیم نسبت اما کرد، پيدا کاهش کلروفيل محتواي و سطح برگ هوایي،

 اسکوربيك دیسموتاز، سوپراکسيد کاتاالز، هايژن بيان هاي دفاعي وآنزیم فعاليت ميزان شوري سطح افزایش

هاي متحمل عنوان رقمهاي شيرودي و کوهسار بهافزایش یافت. با توجه نتایج بدست آمده رقم TCTPپراکسيداز، 

  د.به شوري شناسایي شدن

 ، مورفوفيزیولوژیکي، مرحله گياهچه، بيان ژن، هيدروپونيك  برنج، تنش شوري های کلیدی:واژه

 29-441-411  قيقاتي به شماره شناسهحطرح ت منبع یافته:

 الماسساناز رمضانپور، احد یامچي، داریوش عباديپور، سيدهسعيد نواب نویسنده)گان(:

هاي مهم در تحمل بهه شهوري در آنزیمي و ارزیابي بيان برخي ژنمطالعه صفات مرفوفيزیولوژیك، تغييرات  عنووان:

   ارقام برنج تحت شرایط هيدروپونيك

 29-441-411 شماره:

 2/2/4421     تاریخ:

  علمی های کوتاهیافته
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 ها، جداول و سایر مستندات(تکمیلی )مشتمل بر شکل اطالعات

 مهورد صهفات کليهه بهراي شوري سطوح و ارقام بين اختالف که داد ها نشانداده واریانس تجزیه از حاصل نتایج

 خشهك وزن ههوایي، اندام طول ریشه، طول افزایش سطح شوري بود. با داردرصد معني یك احتمال سطح در بررسي

یافهت.  افهزایش پتاسهيم بهه سهدیم نسهبت امها کهرد، پيدا کاهش کلروفيل محتواي و سطح برگ ایي،هو اندام و ریشه

 دیسهموتاز، سوپراکسهيد کاتهاالز ههايژن بيهان ههاي دفهاعي وآنزیم فعاليهت ميهزان شوري سطح افزایش باهمچنين 

ههاي عنوان رقمو کوهسار به هاي شيروديافزایش یافت. با توجه نتایج بدست آمده رقم TCTPپراکسيداز،  اسکوربيك

   متحمل به شوري شناسایي شدند.

 اهمیت موضوع

رود و غذاي اصلي شمار مي( بعد از گندم مهمترین گياه زراعي دنيا به.Oryza sativa Lبرنج با نام علمي )

درصد برنج جهان،  29د. بيش از دهخصوص کشورهاي در حال توسعه را تشکيل ميبيش از نيمي از مردم جهان به

هاي زراعي و آب آبياري شود. شوري خاكحال اغلب آن نيز در این قاره مصرف ميشود و در عيندر آسيا توليد مي

خشك کننده رشد گياهان در اکثر نقاط، خصوصاً مناطق خشك و نيمهدترین عوامل محدوتوان جزء عمدهرا مي

تحمل به شوري نياز به روشي است که بتوان ارقام متحمل به شوري را به آساني هاي مبراي توليد ژنوتيپدانست. 

ي، فيزیولوژیکمورفو اطالعاتاستفاده از با  توانمي را . گزینش ارقام برترهاي بزرگ شناسایي کرداز ميان جمعيت

  .هاي دفاعي دخيل در تنش شوري انجام دادهاي آنزیمي و مطالعه بيان ژنبررسي

 )شرح مساله(مقدمه 

خشك جهان است. شوري، یکي از مهمترین عوامل محدودکننده رشد براي توليد برنج در شرایط خشك و نيمه

توانند از خاك ها نميخشك، ميزان تبخير، بيش از بارندگي است. در نتيجه، نمكدر شرایط اقليمي خشك و نيمه

وسعت اراضي شور دنيا دقيق نيست، . یابندرند در خاك، تجمع ميشسته شوند و به مقداري که براي رشد گياه مض

اب کره زمين درصد از اراضي فاری 92و حدود اي از مناطق خشك بخش عمدهکه  شده استاما تخمين زده 

درصد سطح زیر کشت توليدات کشاورزي در ایران به درجات مختلف  29تاثير شوري خاك باشند. نزدیك به تحت

و در  شودفت پتانسيل اسمزي محلول خاك ميا باشند. تنش شوري باعثبا مشکل شوري و قليایي بودن روبرو مي

تر از پتانسيل اسمزي خارجي نگه يهاي خود را منفنتيجه گياه براي ادامه جذب آب باید پتانسيل اسمزي سلول

تواند هاي محيطي، داراي سيستم دفاعي با کارائي باالیي هستند که ميگياهان براي مقابله با تنش. همچنين دارد

هاي مورفوفيزیولوژیکي، بيوشيميایي و بيان بررسيهاي آزاد را تعدیل کنند. در این زمينه با توجه به ميزان رادیکال

 دخيل در تنش شوري در جهت شناسایي ارقام متحمل به شوري مورد استفاده قرار گرفت. هاي دفاعي ژن


