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مستقل از اسید آبسیزیک به خشکی و بهبود پس از آن در  هایارزیابی تغییرات حاصل از جهش در پاسخ عنوان:
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 اهمیت موضوع

رونویسی  عوامل هاآن جمله که از گرددمی رونویسی عوامل سری یک شدن به فعال افزایش اسید ابسزیک منجر

bZIP ایویژه مناطق دارای خود پیشبری ناحیه در که دستیپایین هایژن خود نوبه به رونویسی باشند. این عواملمی 

 خشکی مانند شوری، هاییتنش پیام انتقال در bZIPرونویسی  نمایند. عواملمی فعال را باشندمی ABREنام عناصر به

 و گیردنمیصورت  اسید آبسیزیک واسطه به خشکی تنش به هاپاسخ تمامی گیاهان در .دارند بنفش نقشنور ماوراء و

 اسیدآبسیزیک از مستقل آن مسیر به که دارد وجود خشکی تنش به پاسخ در نیز دیگری ژن بیان کنندهتنظیم سیستم

 دهندهپاسخ هایژن پروموتور DREناحیه  به AP2/ERFخانواده  رونویسی فاکتورهای اتصال با مسیر این شود.می گفته

 . شودمی سرما و شوری ی،های خشکتنش به سریع پاسخ به منجر تنش به

 )شرح مساله( مقدمه

مواجه هستند. گیاهان وقتی با شرایط تنش مواجه  با آن های محیطی است که گیاهان معموالًتنش خشکی از تنش

گیرند و موجبات های مختلفی را در سطوح متفاوت فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی بکار میشوند، مکانیسممی

مکانیسم مولکولی که پاسخ گیاه به تنش خشکی را تنظیم  کنند.اجتناب و تحمل را نسبت به تنش خشکی فراهم می

کارایی زیادی در رشد و نمو  6باشد. اگر چه اسید آبسزیککند بسیار پیچیده است و شامل تغییر بیان هزاران ژن میمی

بیان ای و افزایش گیاه دارد اما نقش اصلی آن تنظیم تعادل آب گیاه و تحمل تنش اسمزی است که باعث هدایت روزنه

مولکولی و ژنتیکی در مسیر  یابد. مطالعاتشود و در نتیجه تحمل گیاه به تنش افزایش میهای مرتبط با خشکی میژن

 القا شوری و خشکی هایشرایط تنش در مختلف هایفعالیت با ژن چندین که دهندوابسته به اسید آبسزیک نشان می

 این از حاصل محصوالت نهایت در و کنندمی ها شرکتژن این انبی تنظیم در رونویسی مختلف فاکتورهای و شوندمی

 . نمایندمی ایجاد را تنش به مقاومت هاژن

 هاترین یافتهمهم

 T65-58-8روز پس از تنش روند صعودی داشته ولی الین نیمه متحمل  5در رقم حساس طبسی، تا  bZIPبیان ژن 

برابر تیمار کنترل( را نشان داده است  39/9روز پس از تنش خشکی( افزایش بیان چشمگیری ) 3های اولیه )در همان روز

در هر دو ژنوتیپ و در  bZIPتر این الین نسبت به رقم طبسی. پس از رفع تنش، طبق انتظار بیان ژن سخ سریعکه بیانگر پا

 همه تیمارها )نسبت به تیمار کنترل( روند نزولی را طی کرده است.

 ایط تنش خشکی، در هر دو رقم )نسبت به تیمار کنترل( روند صعودی داشته و افزایش بیانردر ش DREBبیان ژن 

در تنش   DBFمطالعه بیان ژن. نسبت به رقم طبسی بیشتر بود T65-58-8این ژن در تمامی تیمارها در الین موتانت 

 . نشان دادرا  DREBخشکی و رقم طبسی و الین موتانت آن نتایجی مشابه با روند بیان ژن 
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