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داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎري
ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﮔﯿﺎﻫﺎن زراﻋﯽ

3

ﭼﮑﯿﺪه
ﺷﻮري ﺧﺎك ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﺎﻫﺶدﻫﻨﺪه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم  SOSﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﻤﻮﺳﺘﺎزي ﯾﻮﻧﯽ و از ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮسﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻨﺶ ﺷﻮري
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ رﯾﺸﻪ اوﻟﯿﻦ اﻧﺪام از ﮔﯿﺎه در ﻣﻌﺮض ﺷﻮري اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻧﻘﺶ ژنﻫﺎي دﺧﯿﻞ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ
ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮري ﺑﯿﻦ دو ژﻧﻮﺗﯿﭗ ﻣﻮﺗﺎﻧﺖ ﺟﻮ " "73-M4-30و ژﻧﻮﺗﯿﭗ زرﺟﻮ ﺑﻪﻋﻨﻮان واﻟﺪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﮕﻮي
ﺑﯿﺎن ژنﻫﺎي (CIPK24) HvSOS2 ،HvSOS1و  (CBL4) HvSOS3ﺗﺤﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮري  300ﻣﯿﻠﯽﻣﻮﻻر و زﻣﺎنﻫﺎي ﺻﻔﺮ )ﮐﻨﺘﺮل(،6 ،3 ،
 72 ،48 ،24 ،12و  96ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﻦ دو ژﻧﻮﺗﯿﭗ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ .ﺗﺠﺰﯾﻪ  RT-PCRﮐﻤﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ﺷﻮري ،ﺳﻄﻮح ﺑﯿﺎن
اﯾﻦ ﺳﻪ ژن در اﻧﺪام رﯾﺸﻪ ژﻧﻮﺗﯿﭗ ﻣﻮﺗﺎﻧﺖ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﻮري در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ رﻗﻢ واﻟﺪ آن در زﻣﺎن اوﻟﯿﻪ  6ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ و
ﻗﻮيﺗﺮ ﺑﻮد .ﺑﯿﺎن ﺑﺎﻻي ﻫﻤﺰﻣﺎن اﯾﻦ ﺳﻪ ژن در اﻧﺪام رﯾﺸﻪ ژﻧﻮﺗﯿﭗ ﻣﻮﺗﺎﻧﺖ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺘﯽﭘﻮرﺗﺮ  Na+/H+و ﺧﺮوج  Na+ﺑﻪ ﻓﻀﺎي
آﭘﻮﭘﻼﺳﺘﯽ ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل آن از رﯾﺸﻪ ﺑﻪ اﻧﺪام ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻋﺪم ﺷﺒﺎﻫﺖ در اﻟﮕﻮي ﺑﯿﺎن ژنﻫﺎي  SOSﺑﯿﻦ دو ژﻧﻮﺗﯿﭗ ﻣﻮﺗﺎﻧﺖ ﻣﺘﺤﻤﻞ
ﺑﻪ ﺷﻮري و واﻟﺪ وﺣﺸﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ژﻧﻮﺗﯿﭗ ﻣﻮﺗﺎﻧﺖ ﺟﻮ ﻣﺘﺤﻤﻞ در ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي
ﻫﻮﻣﺌﻮﺳﺘﺎزي ﯾﻮﻧﯽ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﺷﻮري ﺷﻮد.
واژهﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي RT-PCR ،Hodeum vulgare :ﮐﻤﯽ ،ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻪزﻧﯽ

ﻣﻘﺪﻣﻪ
در اﯾﺮان ،ﺟﻮ ﺑﻌﺪ از ﮔﻨﺪم ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﯿﺎه زراﻋﯽ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ آن در اﯾﺮان در ﺣﺪود  8ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻫﮑﺘﺎر اﺳﺖ .ﺗﻨﺶ ﺷﻮري ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻧﻮاﺣﯽ ﺧﺸﮏ و ﻧﯿﻤﻪ
ﺧﺸﮏ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﯿﺎﻫﺎن زراﻋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  20درﺻﺪ زﻣﯿﻦﻫﺎي زراﻋﯽ دﻧﯿﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﻮري
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ) .(30،22ﻣﺴﺎﺣﺖ اراﺿﯽ ﺷﻮر در اﯾﺮان در ﺣﺪود 24
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل  15درﺻﺪ از اراﺿﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ
) .(23اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از اﯾﻦ اراﺿﯽ درﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل اﯾﺠﺎب
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ارﻗﺎم ﻣﺘﺤﻤﻞ ﯾﺎ ﻣﻘﺎوم
ﺑﻪ ﺷﻮري ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﺟﻮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﻨﺪم ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻮري
ﻣﺘﺤﻤﻞﺗﺮ اﺳﺖ و در ﺑﯿﻦ ﻏﻼت داﻧﻪ رﯾﺰ و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺑﯿﻦ
ﮔﯿﺎﻫﺎن ﮔﻠﯿﮑﻮﻓﯿﺖ ﻣﺘﺤﻤﻞﺗﺮﯾﻦ ﮔﯿﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮري ﺑﺎ ﺳﻄﺢ
ﺗﺤﻤﻞ  8دﺳﯽزﯾﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهاي از
ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﻮري در ﻧﺘﯿﺠﻪي ﻋﻤﻠﮑﺮد ژنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ
ﺟﺬب ﻧﻤﮏ از ﺧﺎك و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﮔﯿﺎه را ﻣﺤﺪود ﮐﺮده
و ﺗﻌﺎدل اﺳﻤﺰي و ﯾﻮﻧﯽ را در رﯾﺸﻪﻫﺎ و اﻧﺪامﻫﺎي ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺮﻗﺮار
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺤﯿﻂ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﺗﺤﻤﻞ
ﮔﯿﺎه ﺷﻮﻧﺪ ) .(23،5ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرﺗﺮ ﯾﻮن ﺳﺪﯾﻢ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در زﻣﺎن ﺗﻨﺶ
ﺷﻮري اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ) .(11،1ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﻤﻮﺳﺘﺎزي ﯾﻮﻧﯽ در درون
ﺳﻠﻮل ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﺳﻠﻮلﻫﺎي زﻧﺪه در
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﺷﻮري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﯿﺮ
ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮓ ) SOS1ﻓﻮق ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﻮري( اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در ﺗﻨﺶ
ﺷﻮري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ژن اﺻﻠﯽ SOS3 ،SOS2 ،SOS1
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ژن  SOS1از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺷﻮري ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮﻧﺞ
) OsNHA1و  ،(39،21) (OsSOS1ﮔﻨﺪم ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ )(TaSOS1

) (34) (PhaNHA1-u) Phragmites australis ،(36و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺷﻮري ﻧﻈﯿﺮ Thellungiella
Cymodocea nodosa ،(25) (ThSOS1) halophile
) CnSOS1Aو Chenopodium quinoa ،(3) (CnSOS1B
) cqSOS1Aو Phragmites australis ،(20) (cqSOS1B
) (34) (PhaNHA1-nﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ) .(4ژن SOS3
ﯾﮑﯽ از ژنﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﻓﻌﺎلﺳﺎزي اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﺴﯿﺮ  SOSﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﺘﺼﻞ
ﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﯾﺎ  SOS3ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺗﻨﺶ ﺷﻮري را درﯾﺎﻓﺖ و
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ SOS3 .ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  SOS2را ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻏﺸﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻓﺴﻔﺮﯾﻼﺳﯿﻮن
 SOS1ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ  SOS2 -SOS3ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ).(40،28
ژن  SOS1ﮐﺪﮐﻨﻨﺪه ﯾﮏ آﻧﺘﯽﭘﻮرﺗﺮ ﭘﺮوﺗﻮن/ﺳﺪﯾﻢ واﻗﻊ در
ﻏﺸﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺪﯾﻢ ﺑﻪ
ﻧﻮاﺣﯽ آﭘﻮﭘﻼﺳﺖ ﺳﻠﻮل و ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺪﯾﻢ از رﯾﺸﻪ ﺑﻪ اﻧﺪام
ﻫﻮاﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ آوﻧﺪي ﺑﺎزي ﻣﯽﮐﻨﺪ ).(36،33،31
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدي در ﻣﻮرد  SOS3از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﺑﯿﺎن ﻫﻤﺰﻣﺎن ژنﻫﺎي ﻣﺴﯿﺮ  (SOS1-3) SOSدر اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﺤﻤﻞ ﮔﯿﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻮري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ) .(37ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎي واﺳﻂ ﮐﻪ در
اﻧﺘﻘﺎل و ﭘﺮدازش ﺗﻨﺶ در ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و
ﭘﺎﯾﻪاي اﺳﺖ .ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺒﮑﮥ ﭘﯿﭽﯿﺪة اﻧﺘﻘﺎل
ﺳﯿﮕﻨﺎل در ﮔﯿﺎﻫﺎن ،ﺑﺎﻋﺚ ﻇﻬﻮر ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﺷﻮري
ﻣﯽﺷﻮد ) .(40ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﯿﮕﻨﺎلدﻫﯽ در ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻪ اﺟﺰا و
روشﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﮔﯿﺎﻫﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ).(37
در ﻣﯿﺎن روشﻫﺎي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺑﯿﺎن ژنquantitative ،
 real time-PCRﯾﮏ ﻓﻦآوري ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎﻻ ،ﺗﮑﺮارﭘﺬﯾﺮ و
اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻄﻮح  mRNAرا در
1- Salt overly sensitive
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مواد و روشها
کشت گیاهان و اعمال تیمار تنش شوری

در این بررسی بذرهای ژنوتیپ موتانت جو
" "73-M4-30متحمل به تنش شوری و ژنوتیپ زرجو
بهعنوان والد از موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
کرج تهیه گردید .این الین موتانت با پرتودهی گاما ساطع
شده از منبع کبالت  92ایجاد شده و در ارزیابیهای مزرعهای
بهعنوان ژنوتیپ متحمل به شوری شناسایی و با نام تجاری
رودشت آزاد شده است ( .)99بذور یکنواختی از هر دو ژنوتیپ
جهت کاشت و اعمال تنش شوری در دو مرحله جوانهزنی و
گیاهچهای انتخاب شدند .برای داشتن گیاهچههای عاری از
هرگونه آلودگی ،ابتدا بذور گیاهان به مدت هفت دقیقه در
هیپوکلریدسدیم یک درصد ضدعفونی گشته و سپس  5بار با
آب مقطر شستشو داده شدند .سپس در ظروف پتری اتوکالو
شده بر روی کاغذ صافی استریل قرار داده شدند .به هر ظرف
پتری سه میلیلیتر آب مقطر استریل اضافه گردید .سپس
ظروف در شرایط تاریک انكوباتور به مدت چهار روز در دمای
 22±9درجه سانتیگراد قرار داده شد .بذرهای جوانهزده
یكنواخت به محلول غذایی هوگلند ( )92منتقل گردیدند.
محلول غذایی هر سه روز یک بار تعویض و  pHآنها با
استفاده از هیدروکسید پتاسیم ( )KOHبین  5/5تا  9/5تنظیم
شد .ریشه گیاهچههای  92روزه یكنواخت در مرحله

استخراج  RNAو سنتز cDNA

 RNAکل از اندامهای ریشه (به میزان  72میلیگرم از
هر نمونه) هر دو ژنوتیپ موتانت و والد آن در مرحله
گیاهچهای (دو برگی) ،با استفاده از بافر پیبایوزول
( )p-Biozol Bufferبر اساس دستورالعمل شرکت
( )BioFlux, Japanاستخراج شد ( .)99جهت تعیین کیفیت،
RNAهای استخراج شده بر روی ژل آگارز  9درصد
الكتروفورز شدند .به منظور حذف آلودگیهای احتمالی DNA
توسط آنزیم  DNase Iتیمار شدند .برای سنتز  cDNAطبق
پروتكل پیشنهادی شرکت فرمنتاز از آغازگرهای اولیگودی
تی ،آب دپس و دمای  72درجه سانتیگراد به مدت  5دقیقه
استفاده شد .پس از اضافه کردن مخلوط واکنش (شامل 2
میكرولیتر بافر 2 ،میكرولیتر  2/5 ،dNTPمیكرولیتر RNase
 inhibitorو  9/5میكرولیتر آب دپس) ،در دمای  72درجه
سانتیگراد به مدت  5دقیقه قرار داده شد .سپس بعد از اضافه
کردن آنزیم رونوشت بردار معكوس ،در دمای  22درجه
سانتیگراد به مدت  92دقیقه و در نهایت جهت جلوگیری از
انجام واکنشها ،در دمای  72درجه سانتیگراد به مدت 5
دقیقه قرار داده شد.
بررسی  cDNAو آغازگرهای مورد مطالعه

جهت به دست آوردن دمای بهینه آغازگرها برای واکنش
 qRT-PCRو بررسی  ،cDNAاز دستگاه ترموسایكلر مدل
 Bio-Radاستفاده شد .برای انجام واکنش زنجیره پلیمراز
محلول واکنش طبق جدول  9فراهم شد و همه آغازگرها در
این مرحله مورد بررسی قرار گرفتند .چرخه دمایی واکنش
 PCRطبق جدول  2انجام گرفت و محصول تكثیر واکنش
توسط ژل آگارز  9درصد مورد آزمایش قرار گرفت.

جدول  -9ترکیبات جهت واکنش  PCRبررسی  cDNAو آغازگرهای مورد مطالعه
Table 1. The component of PCR for checking cDNA and primers studied
مقدار
نوع ماده
بافر واکنش (

1)10X

 9میكرولیتر

 10( 2dNTPمیكروموالر)

 2/2میكرولیتر

 50( 3MgCl2میلی موالر)

 2/8میكرولیتر

آغازگر پیشرو 10( 2میكروموالر)

 2/5میكرولیتر

آغازگر پسرو 10( 5میكروموالر)

 2/5میكرولیتر

آنزیم تگ

پلیمراز9

 9میكرولیتر

7cDNA

آب دیونیزه دو بار

 2میكرولیتر
تقطیر8

4- Forward
8- ddH2O

تا حجم  92میكرولیتر
3- Magnesium chloride
7- Complementary DNA

2- Deoxynucleotide
6- Taq polymerase

)1- PCR Buffer (10X
5- Reverse
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نمونههای مختلف مقایسه کند و الگوی بیان  mRNAرا
توصیف کند و حتی mRNAهای مشابه و نزدیک به هم را از
هم تشخیص دهد .در این تحقیق ،از این روش جهت تعیین
تغییرات الگوی بیان ژنهای HvSOS2 ،HvSOS1
( )CIPK24و  )CBL4( HvSOS3در زمانهای اولیه و
طوالنی مدت تحت تنش شوری بین دو ژنوتیپ موتانت جو
" "73-M4-30و ژنوتیپ زرجو بهعنوان رقم والد آن استفاده
شد .با توجه به معرفی رقم جو موتانت مورد استفاده در این
تحقیق تحت عنوان رقم رودشت و معرفی آن به کشاورزان
پس از آزمایشات مقدماتی و نهایی عملكرد ،بدیهی است
شناخت چگونگی سازوکارهای مولكولی دخیل در افزایش
تحمل به شوری ایجاد شده در این رقم موتانت میتواند در
آینده ،اطالعات مفیدی برای اصالح ارقام متحمل به شوری
در جو ارائه نماید.

گیاهچهای (دو برگی) بعد از اعمال تنش شوری در غلظت
 322میلیموالر کلرید سدیم انتخاب شدند .کلرید کلسیم
( )CaCl2برای حفظ نسبت 92به  9سدیم به کلسیم به
محلول همراه کلرید سدیم اضافه شد .نمونههای ریشه در
زمان قبل از اعمال تنش شوری (زمان کنترل یعنی صفر
ساعت) و  28 ،22 ،92 ،9 ،3و  72ساعت بعد از اعمال تنش
شوری در  3تكرار به طور تصادفی برداشت شدند و سپس در
ازت مایع منجمد و جهت نگهداری به دمای  -82درجه
سانتیگراد منتقل شدند (.)99
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جدول  -2تعداد و مشخصات چرخه حرارتی واکنش PCR
مرحله

Table 2. The number and description of thermal cycle of PCR
زمان (ثانیه)
دما (سانتیگراد)
322
95

تعداد چرخه (دور)
9

واسرشتسازی9

واسرشتسازی
اتصال2

22

تكثیر

نهایی2

9

طراحی آغازگر و تجزیه کمی

Quantitative Real-Time

PCR

جهت ارزیابی و مقایسه اثر شوری بر روی الگوی بیان
ژنهای  )CIPK24( HvSOS2 ،HvSOS1و HvSOS3
( )CBL4در بافتهای ریشه دو ژنوتیپ موتانت متحمل به
شوری و رقم والد ،تكنیک  RT-PCRکمی مورد استفاده قرار
گرفت .مشخصات و توالی آغازگرهای مورد استفاده در
آزمایش واکنش زنجیرهای پلیمراز در زمان واقعی و همچنین
ژن خانهدار -αتوبولین بهعنوان رفرنس در جدول  3نشان داده
شده است .واکنش زنجیرهای پلیمراز کمی برای هر آغازگر در
دستگاه ( iCyclerشرکت بیورد ،آمریكا) و با استفاده از
تكنولوژی رنگ  SYBR Greenبهعنوان رنگ فلورسنس
برای ارزیابی کمی انجام گردید .آزمون ارزیابیهای کمی با 3
جدول  -3اسامی و مشخصات آغازگرهای اختصاصی مورد مطالعه
Accession NO

درصد بازهای

AB089197

JN655679

HM175881

U40042

GوC

12

دمای

72

322

Table 3. Names and description of the studied specific primers

ذوب11

توالی آغازگر

)(Co

11

نام آغازگر

9

52

57/9

́5́-GGCACCAACAGGAAGATGAA-3

رفت13

55

57/7

́5́-GATATGCAGGAGGCCAGAGA-3

برگشت11

52

59/3

́5́-ATGCCCAGATTGGTTCTCTC-3

رفت

52

58/9

́5́-CACCACGTCTAAGGGCTACA-3

برگشت

55/9

55/9

́5́-GCTGCACCTCGAAAATCC-3

رفت

55/9

58/9

́́5́-AAACCGCTCGTCACTGCT-3

برگشت

52
52

92/9
57/5

́́5́-AGTGTCCTGTCCACCCACTC-3
́́5́- ATTCAGAGCACCGTCAAACC-3

رفت
برگشت

چرخه11

9
22
9

HvSOS1

)HvCIPK24 (HvSOS2

)HvCBL4 (HvSOS3

α-tubulin

Table 4. The thermal cycle of qRT-PCR
دما (درجه سانتیگراد)98

واسرشت19

 322ثانیه

95

واسرشت

 92ثانیه

95

اتصال21

 92ثانیه

92

تكثیر21

 22ثانیه

72

322

72

 92ثانیه

55-59

نهایی22

نتایج و بحث
نتایج این تحقیق نشان داد که بعد اعمال شوری (322
میلیموالر( ،سطوح بیان ژن  HvSOS3در اندام ریشه ژنوتیپ
موتانت متحمل به شوری در مقایسه با قبل از اعمال تنش
شوری (زمان کنترل یعنی صفر ساعت) ،در مدت زمان اولیه 3
7- Taq polymerase
13- Forward
19- Denaturation

ژن رمزکننده

مرحله11

ذوب23

89

8

زمان17

تكثیر

8- Name of genes
14- Reverse
20- Annealing

72

92

تكرار تكنیكی انجام شد تا صحت و دقت نتایج تائید گردید.
 22میكرولیتر مخلوط واکنش ،شامل  9/9میكرولیتر
مخلوط  2/5 ،SYBR Greenمیكرولیتر از هر آغازگر
اختصاصی رفت (پیشرو )5و برگشت (پسرو )9با غلظت 92
میكرومول 2/5 ،میكرولیتر  2/2 ،DMSOمیكرولیتر آنزیم
تگ پلیمراز 7و  3میكرولیتر نمونه  cDNAمورد بررسی بود.
جهت انجام  Real-Time PCRاز چرخه حرارتی که در
جدول  2نشان داده شده است ،استفاده گردید .الگوی بیان
ژنهای  )CIPK24( HvSOS2 ،HvSOS1و HvSOS3
( )CBL4با استفاده از نرمافزار  RESTو فرمول روش
مقایسهای ) Ct (2−ΔΔCtو ژن خانهدار -αتوبولین بهعنوان ژن
مرجع ،میزان تغییر بیان ژن اصلی نسبت به شاهد ،مورد
بررسی قرار گرفت

جدول  -2چرخه حرارتی واکنش زنجیرهای پلیمراز در زمان واقعی
تعداد

92-58

22

ساعت بعد از تنش افزایش یافت و تا  9ساعت به حداکثر
مقدار خود (حدود  95برابر) رسید ولی بعد از آن کاهش بیان تا
 99ساعت مشاهده شد .در حالی که حداکثر بیان این ژن در
بافت ریشه رقم والد در مقایسه با کنترل در زمان  3ساعت بود
(حدود  9برابر) و بعد از آن کاهش نسبی تا  99ساعت مشاهده

1- Denaturation
2- Annealing
3- Extension
4- Final extension 5- Forward
6- Reverse
9- Name of primer 10- Sequence of primer 11- Melting temperature 12- Percentage of GC-content
15- Number of cycle 16- Step
17- Time
18- Temperature
21- Extension
22- Final extension
23- Melting
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تكثیر3

95

92
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گردید (شكل  ،9الف) .باال رفتن سطوح بیان ژن  HvSOS2در
بافت ریشه هر دو ژنوتیپ در مقایسه با گیاهان کنترل ،تقریبا
مشابه با نمودار بیان ژن  HvSOS3بود که بیانگر این است
پروتئین  SOS3بعد از فعال شدن و اتصال به پروتئین
 ،SOS2باعث دایمر شدن و در نتیجه افزایش فعالیت پروتئین
 SOS2میشود ( .)9،29،22هرچند یک افزایش ناگهانی حدود
 92برابر بیان پس از  22ساعت از اعمال تنش در رقم والد
مشاهده شد که میتواند به علت ورود بیشتر  Na+به داخل

160
140
120
100
80
60
40
20
0

)(1

96 h

72 h

48 h

12 h

24 h

6h

3h

بیان ژن  SOS1در ریشه ژنوتیپ موتانت
بیان ژن  SOS1در ریشه ژنوتیپ والد

)(2

20
15
10
5

0
96 h

72 h

48 h

24 h

12 h

6h

3h
-5

بیان ژن  SOS2در ریشه ژنوتیپ موتانت
بیان ژن  SOS2در ریشه ژنوتیپ والد

-10

)(3
20
15
10
5
0
96 h

72 h

48 h

24 h

12 h

6h

3h
-5

بیان
بیان

ژن SOS3
ژن SOS3

در ریشه ژنوتیپ موتانت
در ریشه ژنوتیپ والد

-10

شكل  -9الگوی بیان ژنهای  )CIPK24( HvSOS2 )2 ،HvSOS1و  )CBL4( HvSOS3 )3در اندام ریشه هر دو ژنوتیپ موتانت متحمل به
شوری و رقم والد تحت شوری  322میلیموالر  NaClو زمانهای  72 ،28 ،22 ،92 ،9 ،3و  99ساعت بعد از اعمال تنش شوری در مقایسه با
زمان کنترل (صفر ساعت)
Figure 1. The pattern of genes expression of HvSOS1, 2) HvSOS2 (CIPK24) and 3) HvSOS3 (CBL4) in roots of both
salt tolerant mutant genotypes and the parent genotype under the 300 mM salinity and different times of 3, 6, 12, 24,
)48, 72 and 96 hours after NaCl treatment stress compared with control time (zero hour

گرچه در مقایسه با  3ساعت میزان بیان تا  9ساعت
کاهش یافت ولی در مقایسه با زمان صفر تا  22برابر افزایش
بیان مشاهده شد .از طرف دیگر ،افزایش القای بیان ژن

 HvSOS1در ریشه رقم والد مانند بیان ژن  HvSOS2دارای
حداکثر میزان بیان را در  3ساعت و  22ساعت پس از اعمال
تنش شوری بود که نشان میدهد افزایش کمپلكس پروتئینی
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سیتوپالسم نسبت به خروج آن (عدم تعادل هموستازی یونی)
توسط  HvSOS1باشد که باعث القای باالی  HvSOS2و در
نتیجه  HvSOS1در  22ساعت پس از تنش میشود (شكل ،9
ب) ( .)99همان طور که در شكل  ،9ج مشاهده میشود تحت
تنش شوری ،افزایش القای بیان ژن  HvSOS1در ریشه
ژنوتیپ موتانت متحمل به شوری نسبت به کنترل ،مشابه با
ژنهای  HvSOS2و  HvSOS3در ساعات اولیه  3ساعت
( 932برابر) و  9ساعت ( 22برابر) بود.
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 SOS3/SOS2باعث فسفریله شدن و فعالیت بیشتر آنتیپورتر
 )SOS1( Na+/H+واقع در غشای پالسمایی سلول میشود
( .)32،22در تحقیقی که بر روی بیان ژن  TaSOS1در گندم
انجام شد ،نشان داده شد که القای این ژن در ریشه بعد از 3
ساعت اعمال تنش  222میلیموالر  NaClبه حداکثر مقدار
خود رسید ( .)39بنابراین فعال شدن  ،SOS1موجب خروج
 Na+از سیتوپالسم به محیط آپوپالست سلول
( )92،29،39،32و همچنین انتقال آن از ریشه به قسمتهای
هوایی گیاه ( )32،32میشود .همچنین پیشنهاد شده است که
فعال شدن این ژن منجر به ایجاد تعادل اسمزی در درون
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) (2بیان ژن  SOS2در ریشه ژنوتیپ موتانت در مقایسه با ژنوتیپ والد
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)(3
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شكل  -2مقایسه الگوی بیان ژنهای  ،HvSOS1ب)  )CIPK24( HvSOS2و ج)  )CBL4( HvSOS3بین بافتهای ریشه دو ژنوتیپ موتانت
متحمل به شوری و والد تحت شوری  322میلیموالر در زمانهای صفر (کنترل) 72 ،28 ،22 ،92 ،9 ،3 ،و  99ساعت بعد از اعمال شوری
)Figure 2. The pattern comparison of genes expression of HvSOS1, 2) HvSOS2 (CIPK24) and 3) HvSOS3 (CBL4
between the roots of tolerant mutant genotype to salinity and parent genotype under the salinity of 300 mM at
different times of 0 (control) 3, 6, 12, 24, 48, 72 and 96 hours after NaCl treatment stress

تحقیقات نشان داده است که افزایش در سطح بیان برخی
ژنهای دخیل در تحمل به شوری از جمله مسیر  SOSمنجر
به بهبود مقاومت گیاه در تنش شوری شده است ( .)2افزایش
در سطح بیان ژنهای تنظیمی مانند فاکتورهای رونویسی و
پروتئین کینازها در مسیرهای پیام رسانی سلولی تحمل گیاه را
نسبت به شوری افزایش داده است ( .)35بهطور کلی همزمانی
بیان باالی ژنهای  HvSOS2و  HvSOS3با  HvSOS1در
ساعات اولیه تنش ،در بافت ریشه هر دو ژنوتیپ نشاندهنده

القای ژن  HvSOS3بر روی دو ژن دیگر است .همانطور که
در مطالعات دیگر نیز به اثبات رسیده است ( .)32تحقیقات
دیگر نیز نشان داده است که ژن  SOS3که یک ژن مهم
کلیدی در مسیر پیامرسانی  SOSدر پاسخ به تنش شوری
است و فعالیت آن باعث به راه افتادن چندین مسیر پیامرسانی
در پایین دست از جمله پروتئینهای  SOS2و در نتیجه آنتی
پورتر  Na+/H+یعنی  SOS1میشود .بنابراین بیان بیشینه
ژن  SOS3میتواند توان گیاه را در تحمل به شوری تا حد
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سلول میشود ( .)99با بررسی و مقایسه الگوی بیان
ژنهای  HvSOS2 ،HvSOS1و  HvSOS3بین دو ژنوتیپ
همانطور که در شكل  2مشاهده میشود ،بیان این سه ژن
در بافت ریشه ژنوتیپ موتانت متحمل به شوری در مقایسه با
ژنوتیپ والد آن ،بعد از  9ساعت قرار گرفتن در معرض تنش
 322 NaClمیلیموالر دارای افزایش بیشتری بودند که برای
ژنهای  HvSOS2و  HvSOS3تا بیش از  23برابر و
برای  HvSOS1حدود  922برابر بیشتر از ژنوتیپ والد مشاهده
شد (شكل .)2

مطالعه بیان ژنهای  SOSدر ریشه جو موتانت تحت تنش شوری 9 ..............................................................................................................................................
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زیادی بهبود بخشد ( .)97اخیرا مشخص شده است که بیان
بیشینه برخی از ژنهای دخیل در مسیر تنظیمی  SOSگیاه
تنباکو نیز موجب افزایش مقاومت به شوری از طریق افزایش
خروج یونهای سدیم از سیتوزول میشود ( .)3همچنین نتایج
تحقیق بر روی گیاه مدل آرابیدوپسیس نشان داد که افزایش
بیان ژن  SOS3در گیاه موجب بهبود تحمل به شوری
میشود ( .)7،8،39بنابراین در این تحقیق مشاهده شد که این
سه ژن دخیل در تحمل به تنش شوری در هر دو ژنوتیپ
موتانت متحمل و والد بیان میشوند ،اما تفاوت در زمان و
میزان بیان آنها میباشد .بیان باالی همزمان این سه ژن در
اندام ریشه ژنوتیپ موتانت بیانگر فعالیت آنتیپورتر  Na+/H+و
خروج  Na+به فضای آپوپالستی یا انتقال آن از ریشه به اندام
هوایی میباشد .عدم شباهت در الگوی بیان بین دو ژنوتیپ
نشان میدهد که جهش میتواند باعث تغییر توانایی ژنوتیپ
موتانت متحمل به شوری در بكارگیری هومئوستازی یونی
برای پاسخ به تنش شوری شود .ریشهها اولین اندام گیاه
هستند که آثار تنش شوری را تجربه میکنند و پس از آن
اندامهای هوایی تحـت تـأثیر تـنش قرار میگیرنـد .گزارش
شـده که ریشهها در مواجه با تنشهای مختلـف محیطـی ،از
جملـه تنشهای خـشكی و شـوری ،نقـش مهمـی در بقـا و
عملكـرد گیاهان زراعی ایفا مـیکننـد ( .)95هموستازی Na+
و  Cl-به عبارتی خروج  Na+از ریشه مهمترین سازوکار
کاهش تنش شوری در گیاهان عالی به شمار میرود .بنابراین
سازوکار کاهش خسارت ناشی از تنش شوری ،برای تعدادی از
گیاهان در خاكهای شور است .یكی از مسیرهای مهم در

تنظیم هموستازی یون ،مسیر تنظیمی  SOSمیباشد که
شامل سه ژن اصلی  SOS3 ،SOS2 ،SOS1میباشد (.)99،9
با توجه به گسترش سریع زمینهای شور در کشور ،این مطالعه
میتواند سرآغاز راهی برای اصالح سایر گیاهان زراعی و مهم
از نظر اقتصادی و کشاورزی در زمینه افزایش تحمل به شوری
باشد .مكانیسم تحمل به شوری در گیاه ،موضوع تحقیقـی
مهمی در زیستشناسـی گیـاهی و کشـاورزی اسـت .یكی از
راههای مهم در جهت بهبود تحمل گیاه به تنش شوری ،تولید
گیاهان تراریخت از طریق انتقال ژنهای جدید و یا افزایش در
سطح بیان ژنهایی است که با تنش شوری القا میشوند و
برای تحمل به تنش در حد معمولی ضروری هستند (.)92
مسیر  SOSیكی از مسیرهای مهم دفاعی گیاهی در برابر
تنش شوری محسوب میشود .مطالعات زیادی برای انتقال
این ژنها به گیاهان حساس و در نتیجه ایجاد گیاهان مقاومتر
به تنش شوری انجام شده است .بهعنوان مثال بیان بسیار
باالی ژنهای  SOS3 ،SOS2 ،SOS1باعث افزایش
مقاومت به شوری در گیاهان ترانسژنیک آرابیدوپسیس
( )9،7،37،38و گوجه فرنگی ( )93شد .گیاه جو میتواند به
علت تنوع و سازگاری باال بهعنوان منبع ژنهای مهم مقاومت
به تنشها از جمله شوری باشد ولی تاکنون انتقال مسیر ژنی
 SOSاز گیاه جو به گیاهان دیگر محدود بوده است .بنـابراین
شناسـایی پروتئینها تاثیر فراوانی در توضیح دقیق مسـیر
 SOSخواهد داشت که دیدگاه گستردهتری را برای پیشرفت
استراتژیهای موثر در مهندسی ژنتیک تولید گیاهان مقاومتر
بـه شـوری به وجود میآورد.
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Abstract
Soil salinity is one of the most critical factors reducing crop yield. SOS signaling is one of
the significant pathways that regulate ion homeostasis and it has the important role in
mechanism of plant resistance to environmental stresses such as salt stress. Roots are the first
organ of plants exposed to salt, so the role of genes involved in this pathway and their relation
to salt tolerance were investigated between 73-M4-30, a salt tolerant mutant genotype, and
Zarjou, as its wild type, genotypes. In this research, patterns of expression of HvSOS1, HvSOS2
(CIPK24) and HvSOS3 (CBL4) genes were studied under 300 mM salt concentration at 0
(control), 3, 6, 12, 24, 48, 72 and 96 hours between two genotypes. Quantitative RT-PCR
analysis showed that the expression levels of these three genes under salt stress in root tissue of
the salt-tolerant mutant genotype in compared to its wild genotype were much more and
stronger in early time of 6-hour. The parallel up-regulation of these three genes in the root tissue
of the mutant genotype demonstrated the activity of Na+/H+ antiporter and Na+ exclusion toward
apoplast as well as its transportation from the root to the shoot. The lack of similarity in
expression pattern of SOS genes between the two genotypes of salt-tolerant mutant and wild
parent showed that the mutation could alter the ability of the salt tolerant mutant genotype in the
use of ionic homeostasis in response to the salt stress.
Keywords: Germination stage, Hordeum vulgare, Quantitative RT-PCR

