
  ؛ 386 :معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، گرگان، خیابـان شـهید بهـشتی، صـندوق پـستی          
  32225989: ، نمابر49138-15739: کد پستی

 

 

 

 

 

  

 

  ها ترین یافته مهم
کلی تنش شوري چندان تاثیر منفی بر بیان دو ژن مربوط به بیوسنتز طور دست آمده، به با توجه به نتایج به

با توجه . ها را افزایش داده است در گل نداشته و در برگ بیان این ژن) سینتاز و لینالول سینتاز  ترپن(هاي ثانویه  متابولیت
توان گفت که تنش شوري باعث افزایش بیوسنتز  شود، می ینکه بیان ژن ترپن سینتازها در سطح رونویسی تنظیم میبه ا

. هاي مسئول بیوسنتز اسانس در بافت برگ بود بیشترین تاثیر مثبت تنش شوري برروي بیان ژن. شود اسانس در گیاه می
ه شد که بیان ژن لینالول سینتاز در گل بسیار بیشتر از بافت ها در بافت گل و برگ مشاهد با توجه به مقایسه بیان ژن

با توجه به نتایج بدست . کند ها تایید می برگ است و این مسئله غالبیت ترکیب لینالول را در اسانس بدست آمده از گل
ر مناطق شناسی اسطوخدوس و شرایط اقلیمی ایران، اسطوخدوس یک گیاه مناسب براي کشت د هاي گیاه آمده، ویژگی

   .با آب و خاك شور در کشور است و شوري تاثیر منفی بر بیوسنتز اسانس اسطوخدوس ندارد

  سینتاز   از، ترپنسینت  اسطوخدوس، تنش شوري، لینالول:هاي کلیدي واژه

  91-306-109   طرح تحقیقاتی به شماره شناسه:منبع یافته

  نژاد حسن سلطانلو، سیده ساناز رمضانپور، سارا خراسانی ):گان(نویسنده

و لینالول سینتاز در گـل و بـرگ اسـطوخدوس در پاسـخ بـه تـنش       هاي ترپن سینتاز    مطالعه الگوي بیان ژن    :عنوان
   QRT-PCRشوري با استفاده از روش 

  91- 306-109 :شماره

 25/12/1393  :تاریخ

    علمیهاي کوتاه یافته

computer
persian
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  موضوعاهمیت 
 گونه مرتبط دیگر در سرتاسر جهان به عنوان گیاه زینتی چند ساله و گیاه دارویی کشت 25اسطوخدوس و 

با این . شود اسانس اسطوخدوس ابتدا در محصوالت آرایشی و بهداشتی و محصوالت غذایی استفاده می .شوندمی
کنون تا. است ها یافته کش دارویی و آفت - هاي غذایی عنوان داروهاي طبیعی، مکمل حال، کاربردهاي جدیدي به

 1هاي ثانویه گیاه اسطوخدوس در مرکز ملی اطالعات بیوتکنولوژيبیش از ده ژن مربوط به بیوسنتز متابولیت
)NCBI (یکی از . هاي ترپن سینتاز و لینالول سینتاز از مهمترین آنها هستند به ثبت رسیده است که ژن

 شناخت .باشدهاي ثانویه می افزایش سنتز متابولیت ختلف از جمله تنش شوري،هاي مهاي گیاهان به تنش واکنش
هاي دخیل در مسیر بیوشیمیایی تولید اسانس و اجزاء اسانس در اسطوخدوس  کننده آنزیمهاي رمز نحوه بیان ژن

ه شرایط بینی عملکرد اسانس این گیاه در پاسخ ب تواند در پیش تحت شرایط تنش غیرزنده از جمله شوري می
 اساساً. هاي شور کمک نماید نامساعد محیطی کمک نماید و در ترویج کشت این گیاهان در مناطق داراي خاك

نمایند لذا افزایش بیان  تولید میهاي زنده و غیرزنده  هاي ثانویه خود را در پاسخ به تنش متابولیتدارویی گیاهان 
هاي ثانویه در  یاه اسطوخدوس داللت بر نقش این متابولیتهاي دخیل در مسیر بیوشیمیایی ساخت اسانس در گ ژن

   . باشد  میبه شوريافزایش تحمل 
 

  )شرح مساله (مقدمه
هستند که در صـورت شـناخت    گیاهان دارویی یکی از منابع بسیار ارزشمند در گستره وسیع منابع طبیعی ایران

نفتـی  صادرات غیر زایی و توانند نقش مهمی در سالمت جامعه، اشتغال برداري صحیح می علمی، کشت، توسعه و بهره
 درجـه  -15حـداقل  (توانـد شـرایط سـختی ماننـد یخبنـدان       اسطوخدوس گیاهی مقاوم است که مـی   . داشته باشند 

هاي فقیـر   در خاك. هاي بسیار کمی دارد آفات و بیماري. ، برف سنگین، باد و گرماي شدید را تحمل کند  )گراد سانتی
متر در سال به خـوبی    میلی300-1400کند، به رطوبت خاك حساس است، در مناطقی با بارندگی   و آهکی رشد می   

هـاي مناسـب    هاي رشدي گیاه و شرایط اقلیمی ایـران، اسـطوخدوس یکـی از گزینـه      توجه به ویژگیبا. کند رشد می 
   .هاي فقیر، قلیایی و شور است براي کشت در مناطق با خاك
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 

   

  

  


