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 هاترین یافتههمم

گر اسید تیو بار بی تیوریک(، مقادیر )ماده واکنش TBARMمنظور مطالعه میزان کلروفیل، میزان به

صورت فاکتوریل در های القایی در واکنش به تنش شوری در گندم آزمایشی بههای رشد و الگوی بیان ژنشاخص

م اه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجاهای کامل تصادفی در چهار تکرار در دانشگقالب طرح بلوک

موالر(، چهار رقم میلی 255و  705، 755، 05پنج سطح تیمار شوری )صفر، گرفت. فاکتورهای آزمایشی شامل 

بود. ارزیابی بیان  هور سنبله(ظدهی و زنی، ساقهگندم )فالت، مروارید، تجن و زاگرس( و مراحل رشد )پنجه

 Real time PCRموتاز، کاتاالز، اسکوربات پراکسیداز و گلوتامین سنتتاز به روش های سوپر اکسید دیسژن

برداری در سه مرحله صورت گرفت. در سیستم کشت هیدروپونیک از مایع غذایی هوگلند استفاده شد. نمونه

ا در تنش هدار بیان ژنها تغییرات جهتدهی انجام شد. در اکثر ژندهی و خوشهزنی، ساقهفنولوژیکی پنجه

توجهی بین واکنش صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک، موالر اتفاق افتاد. انطباق قابلمیلی 705و یا  755شوری 

رقم حساس زاگرس ها در پاسخ به سطوح تنش شوری مالحظه شد. شاخص بیوشیمیایی و روند تغییرات بیان ژن

دهنده ظرفیت کمتر این رقم در شت که نشاندر بیشتر مراحل، بیان ژن کمتری نسبت به رقم مقاوم فالت دا

های پاداکسیدان مورد مطالعه در این های آزاد اکسیژن بود. گیاه با افزایش بیان ژنکاهش صدمات رادیکال

های آزاد داشته است و رقم مقاوم فالت با افزایش بیشتر در بیان تحقیق، سعی در کاهش صدمات رادیکال

در وضعیت  TBARMرقم زاگرس از لحاظ میزان کلروفیل و ده است. از طرفی، تر عمل کرهای مذکور موفقژن

های ترتیب بیشترین تا کمترین بیان ژنبهتری نسبت به سایر ارقام بود. ارقام فالت، مروارید، تجن و زاگرس به

  القایی در واکنش به تنش شوری را داشتند. 
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلمیلی )مشتمل باطالعات تک

توجهی داشتند. در جز وزن ویژه برگ( افت قابلنتایج نشان داد با افزایش میزان تنش شوری اغلب صفات مورفولوژیک )به

موالر افزایش و سپس با افزایش سطح شوری کاهش نشان داد. شاخص میلی 705اکثر ارقام میزان کلروفیل، تا شوری 

TBARM  شاخص اکسیداسیون سلولی( با افزایش میزان تنش، افزایش چشمگیری نشان داد. در اکثر ارقام میزان کلروفیل(

های سوپراکسید دیسموتاز، کاتاالز و اسکوربیک پراکسیداز موالر افزایش و سپس کاهش نشان داد. آنزیممیلی 705تا شوری 

 الگویی مشابه میزان کلروفیل نشان دادند. 

 اهمیت موضوع

نماید. در بین غذای انسان را تامین میدرصد از  25عنوان مهمترین محصول زراعی در سطح جهان، حدود گندم به

توان جزء و آب آبیاری را میهای زراعی شوری خاکغالت، گندم بیشترین سازگاری را با شرایط نامساعد محیطی دارد. 

برای تولید خشک دانست. کننده رشد گیاهان در اکثر نقاط، خصوصاً مناطق خشک و نیمهترین عوامل محدودعمده

های بزرگ ل به شوری نیاز به روشی است که بتوان ارقام متحمل به شوری را به آسانی از میان جمعیتهای متحمژنوتیپ

بیان  های آنزیمی و مطالعهی، بررسیفیزیولوژیکمورفو اطالعاتاستفاده از با  می توان را . گزینش ارقام برترشناسایی کرد

  .های دفاعی دخیل در تنش شوری انجام دادژن

 مقدمه )شرح مساله(

ترین محدودکننده تولید گیاهان زراعی در سطح جهان است. شوری یکی از اصلیترین مشکالت شوری یکی از جدی

در شرایط اقلیمی  کند.های اسمزی است که رشد و تولید گیاه را از طریق تغییر در تعادل یونی و اسمزی محدود میتنش

توانند از خاک شسته شوند و به مقداری که ها نمیخشک، میزان تبخیر، بیش از بارندگی است. در نتیجه، نمکخشک و نیمه

بخش که  شودنیست، اما تخمین زده می وسعت اراضی شور دنیا دقیقاً. یابندبرای رشد گیاه مضرند در خاک، تجمع می

درصد  05تاثیر شوری خاک باشند. نزدیک به درصد از اراضی فاریاب کره زمین تحت 20و حدود ای از مناطق خشک عمده

 . تنش شوری باعثهستنددر ایران به درجات مختلف با مشکل شوری و قلیایی بودن روبرو  زراعیکشت تولیدات سطح زیر 

های خود را و در نتیجه گیاه برای ادامه جذب آب باید پتانسیل اسمزی سلول شودفت پتانسیل اسمزی محلول خاک میا

های محیطی، دارای سیستم دفاعی با برای مقابله با تنشگیاهان . همچنین تر از پتانسیل اسمزی خارجی نگه داردمنفی

های بررسیهای آزاد را تعدیل کنند. در این زمینه با توجه به تواند میزان رادیکالکارائی باالیی هستند که می

مورد های دفاعی دخیل در تنش شوری در جهت شناسایی ارقام متحمل به شوری مورفوفیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و بیان ژن

 شماربه زنده موجودات همه در کارکردی ژنومیکس مطالعات الینفک جزء ژن بیان تحلیل و استفاده قرار گرفت. تجزیه

  .باشدمی ژن کمی بیان بررسی برای قوی بسیار تکنیک Real time PCR. رودمی


