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مقدمه
گندم نان )Triticum aestivum( یکي از انواع غالت اس��ت که 
در سراس��ر جهان کشت مي ش��ود. این گیاه بعد از ذرت دومین گونه اي 
 .)2003 ،Judd و Vaughan( اس��ت ک��ه در تولید غ��ذا نق��ش دارد
 هرچن��د گن��دم بخش عم��ده اي از رژی��م پروتئیني را تأمی��ن مي کند
 )Celiac( تعداد 0/5 تا 1 درصد افراد به بیماري س��لیاک )ج��دول 1(
که نتیجه پاس��خ نامناسب سیستم ایمني به پروتئین هاي یافت شده در 

گلوتن گندم است، مبتال هستند. 
شوري یکي از مهمترین عوامل محیطي در کاهش تولید محصوالت 
زراعی اس��ت )Vaughan و Judd، 2003(. این امر بدلیل اثر شوري 
بر فیزیولوژي، رش��د و تکامل گیاه مي باشد. تجمع نمک در گیاه وابسته 
به مدت زمان و مکان کش��ت گیاه اس��ت )Smith، 1995( که به نوبه 
خود وابس��ته به نوع خ��اک، کیفیت آب، روش آبیاري و ش��رایط آب و 
 ,de Lacerdaa، Cambraiab، Olivab( هوائ��ي منطقه مي باش��د
و Ruizb، 2005(. ش��وري همچنین یکي از مسائل مبتالبه کشاورزي 
جهان اس��ت و بیش از نیمي از سیستم هاي آبیاري در جهان تحت تاثیر 
ش��وري قرار دارند )Szables، Soil و salinization( .شوري به علت 
س��میت یوني و اثر اسمزي شرایط نامناس��بي براي رشد گیاهان فراهم 
م��ي کند و کمبود غذائي را القا مي کن��د )Wyn Jones، 1981(. هر 
چند +Na و -Cl در تعدادی از گیاهان منجر به محدودیت رشد مي شود، 
عامل اصلي تخریب یوني +Na است که منجر به بي نظمي در فعالیت هاي 
آنزیمي و نیز س��نتز پروتئین مي ش��ود. مجریان طرح تالش کرده اند تا 
تاثیرات شوري بر خصوصیات مورفولوژیک و نیز پروفیل پرو تئین گندم 

تحت تنش شوري را بررسی کنند.
یکي از پاس��خ هاي متابولیک به تنش ش��وری، تجمع اس��مولیت ها 

)پرولی��ن،  بتایین و قندها( مي باش��د که در تنظیم اس��مزی، محافظت 
از س��اختار اندامک  هاي داخل س��لولي و جلوگی��ري از صدمات حاصل 
از فعالیت هاي اکس��یداتیو اس��ترس این اندامک ها توس��ط آنزیم هاي 
از بی��ن برن��ده رادیکال هاي آزاد اکس��یژن، مانند کات��االز و گلوتاتیون 
 ،Ruiz و Lacerda، Cambraia، Cano( پراکس��یداز، فعالیت دارند
 .)1984 ،Poljakoff-Mayber و   Weimberg, Lerner 2001؛ 
از طرف دیگر تعدادي پروتئین القائي توس��ط تنش ش��وري در گیاهان 
شناسائي شده اند )Ashraf و Harris، 2004( که مي توانند به عنوان 
یک مش��خصه ملکولي براي بهبود قدرت تحمل گیاه نس��بت به شوري 
توسط تکنیک هاي مهندسي ژنتیک مورد استفاده قرار گیرند. البته این 
پروتئین ها از طرفي وابس��ته به نوع و گونه گیاه مورد نظر هس��تند و از 
ط��رف دیگر کاهش تولید یا تولید یک پروتئین نمي تواند به عنوان یک 
مشخصه قابل استفاده در ایجاد تحمل شوري در همه انواع گیاهان باشد 

)de Lacerdaa و همکاران 2005(.
گیاهان از مسیرهاي فیزیولوژیک مختلفي براي مقابله  در برابر تنش ها 
اس��تفاده مي نمایند. تا کنون حداقل 4 مسیر فیزیولوژیک براي مقابله با 
 .)2003،Dombrowski( تنش خشکي در گیاهان شناخته شده است
فرم هاي مختلف تنش ممکن اس��ت فاکتورهاي مشابهي را فعال نمایند 
ک��ه از میان آنها مي توان به پروتئین هاي درگیر در مس��یر فیزیولوژیک 
تنش به خش��کي اش��اره کرد.  پروتئین ها بیوپلیمرهائي هس��تند که در 
 Kovtun( مس��یرهاي فیزیولوژیک متنوعي در گیاهان دخال��ت دارند
Chiu، Tena و Sheen، 2000(. برگي حضور پروتئین هاي دفاعي را 
 .)1996،Ryan و Bergey، Howe( در صدمات بافتي گیاه گزارش کرد
از ط��رف دیگر گزارش��ات متنوع��ي در رابطه با تغیی��ر در بیان ژن هاي 
 ،Dombrowski( مختلفي در رابطه با انواع تنش ها گزارش شده است
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Effect of NaCl on morphological characters, protein profile and chlorophyll content of wheat cultivar.
By:Mohammad Rez Amirjani, Biology Dept., Faculty of Sciences, University of Arak, Arak, Iran (Corresponding 
Author; Tel: +989125175700), Mohammad Hussein Abnosi, Biology Dept., Faculty of Sciences, University of Arak, 
Arak, IranMalek Solemani Mehranjani, Biology Dept., Faculty of Sciences, University of Arak, Arak, Biology Dept
Salinity stress negatively affect agricultural yield throughout the world. The aim of this study, which was done in Arak 
university during the year 2009, was to investigative the effect of salt stress on morphology, chlorophyll content and 
protein profile of wheat cultivar “shahriar”. Wheat was grown on Hoagland media containing 0, 25, 50, 75 and 100 mM 
of NaCl for a period of 15 day, then the length and weight of the leaf and root was measured every 3 days and samples 
were collected for further analysis. Morphological study was carried on a tine section prepared using crayostat under 
an olympous light microscope. Chlorophyll content of the 80% acetone extracted samples was estimated using Brouers 
method. Samples were extracted and run on 12% polyacrylamid gel with the help of constant voltage. Salt stress 
resulted in 44 and 43% reduction in weight of leaf and root respectively as compared to control. In addition significant 
reduction of chlorophyll content in salt treated samples were observed followed by morphological changes in vascular 
tissue. There were 15 major polypeptide/proteins bands observed in the control group, where at least changes in 5 bands 
could be  observed due to salt stress in samples treated with NaCl. The result of this study showed that the salinity 
caused morphologica, chlorophyll content as well as protein profile changes in shahriar cultivar.

Key words: Protein Profile, Wheat Chlrophyll, NaCl
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2003(. هرگونه تغییر در بیان یک ژن مس��تقیماً در میزان پلي پپتدي 
 حاص��ل از آن ژن تاثی��ر خواه��د گ��ذارد و از آنج��ا ک��ه پروتئین ها در 
فعالی��ت هاي مختل��ف از قبیل کانال هاي مختل��ف، آنزیم ها و غیره در 
یک سلول نقش دارند لذا این تغییرات باعث تغییر در پروفیل پروتئیني 
یک سلول و در نهایت یک گیاه خواهد شد. تیمار گندم با نمک در یک 
پروس��ه زماني خاص در مراحل جوانه زني این بذر نقش دارد. دالکوالي 
ب��ه تغییردر پروفیل پلي پپتیدي / پروتئین��ي بذر گیاه گندم دررابطه با 
تنش اسمزي و تاثیر شوري در سنتز پروتئین ها در گندم اشاره مي کند 
)Dell’aqulia، 1992؛ Dell’aqulia و Spada، 1992(. باید توجه 
داش��ت که از طرفي تاثیر ش��وري بر پروفیل پلي پپتیدي / پروتئیني در 
گون��ه هاي مختلف بذر گندم متفاوت و از طرف دیگر وابس��ته به مدت 
زمان تیمارمي باشد. لذا با توجه به اهمیت تنش شوري بر رشد و تکامل 
گیاه گندم در این پروژه تغییرات پروفیل پلي پپتید / پروتئیني بذر گندم 
در مراحل رشد و تکامل از مرحله جوانه زني تا برگ زائي طي مدت 3 تا 
15 روز ب��ا در غلظت هاي 25، 50، 75 و 100 میلي موالر NaCl مورد 

بررسي قرار گرفت و نتایج به شرح در زیر آورده شده است.

موادوروشها
كشتگياه

بذر گندم )رقم شهریار، مرکز تحقیقات کشاورزي، جهاد کشاورزي، 
اراک( به مدت 6 ساعت در ظروف شیشه اي و در آب شهري خیس شدند. 
دانه هاي خیس ش��ده سپس در ظروف توري استیل که در باالي ظروف 
پالستیکي س��ه لیتري محتوي محلول غذائي هوگلند )Hoagland و 
Arnon، 1950( داراي غلظت ه��اي 0، 25، 50، 75، 100 میل��ي مول 

NaCl قرار گرفته و اجازه رشد یافتند. 
گروهي از گیاهان نیز در محلول فاقد نمک اضافي به عنوان ش��اهد 
کش��ت ش��دند. گیاهان در محلول هاي غذائي ف��وق الذکر با تناوب روز 
وشب به ترتیب 16 و 8 ساعت رشد کردند. رطوبت اتاق رشد 70 درصد 
 Abdelkader( و تناوب دماي روز وشب به ترتیب 23 و 18 درجه بود
Aronsson و Sundqvist، 2007(. هر س��ه روز از برگ و ریش��ه آن 
نمونه برداري مي ش��د. نمونه برداري ها تا روز 15 ادامه یافت. تعدادي 
از دانه ها براي بررس��ي تاثیر شوري بر جوانه زني بعد از خیس شدن در 
آب، در محلول ه��اي غذائي با نمک اضافي قرار گرفتند. طرح آزمایش��ی 
مورد اس��تفاده بلوک های تصادفی بود و هر آزمایش 5 بار تکرار ش��د و 
داده ها با اس��تفاده از آنالیز واریانس )ANOVA( مورد تجزیه و تحلیل 

قرار گرفتند.

اندازهگيريصفاترویشي
بخش هوایي و ریشه در گیاهان رشد یافته در شرایط مختلف توزین 
ش��دند. طول بخش هوایي و ریش��ه گیاهان نیز بعد از رش��د در شرایط 

مختلف اندازه گیري شد.
استخراجواندازهگيريكلروفيل

ب��رگ ها ب��ا اس��تفاده از ه��اون در نیتروژن مایع س��ائیده ش��دند 
 ت��ا ب��ه صورت پ��ودر نرمي در آین��د و س��پس رنگدانه ها با اس��تفاده از

3 میلي لیتر اس��تن 80 درصد سرد عصاره گیري شدند. عصاره استوني 

10 دقیقه با rpm 14000 س��انتریفوژ شدند. رسوب باقي مانده مجددا 
در استن 80 درصد سرد عصاره گیري شد. این عمل تا سه بار تکرار شد. 
محلول رویي جمع آوری ش��د و براي اندازه گیري میزان کلروفیل مورد 
استفاده قرار گرفت. میزان کلروفیل بر اساس روش برورز و میزان جذب 
 Brouers(محلول حاصل در 626، 647، 664 نانومتر اندازه گیري شد
و Michel-Wolwertz، 1983(. ج��ذب در 720 نانومت��ر به عنوان 

زمینه )صفر( مورد استفاده قرار گرفت.

استخراجپروتئينها
برگ گیاهان را ابتدا در هاون آزمایش��گاهي با اس��تفاده از نیتروژن 
مایع آس��یاب نموده تا بص��ورت پودر نرمي در آیند. پروتئین ها س��پس 

توسط بافر استخراج، استخراج گردیدند. 
بافر اس��تخراج: براي تهیه بافر اس��تخراج 30 گرم تریس را در 500 
میل��ي لیت��ر آب مقطر دوبار تقطیر حل نموده و ب��ه آن 100 میلي لیتر 
گلیسرول،100 میلي موالر EDTA و 40 گرم سدیم دو دسیل سولفات 
اضافه نموده و با اس��تفاده از اسید کلرید ریک pH آنرا به 6/8 رسانیده 
و س��پس حج��م نهائي را ب��ا آب مقطر به 1000 میلي لیتر رس��انیدیم. 
ان��دازه گیري میزان پروتئین ها: براي اندازه گی��ري میزان پروتئین ها از 
روش الوري )Lowry،Rosebrough، Farr و Randall، 1951( و 
از پروتئین )BSA )Bovine Serum Albumin فراکشن 5 ساخت 
 Acros Organics, Fair Lawn, NJ,( ش��رکت آک��روز- امری��کا
USA( براي تهیه اس��تاندارد و رس��م منحني استاندارد استفاده شد. به 

منظور انجام روش الوري محلول هاي ذیل مورد استفاده قرار گرفتند.
محلول استاندارد: 20 میلي گرم در صد.

1( محلول سود 0/1 نرمال.
.)A( محلول 2 درصد سدیم کربنات در محلول سود 0/1 نرمال )2

.)B( محلول 2 درصد سدیم پتاسیم تارتارات )3
.)C( محلول 1 درصد سولفات مس در آب مقطر )4

5( محلول هاي A، B و C را به نس��بت 98 میلي لیتر 1 میلي لیتر 
و 1 میل��ي لیتر )1:1:98( به ترتیب مخلوط کرده و محلول )D( را تهیه 

و در انداره گیري پروتیئن استفاده نمائید.
6( مع��رف فولین- س��یوکالتیو: براي تهیه محل��ول کاري فولین  به 
نس��بت 1میلي لیت��ر از محلول تجاري و 1 میلي لیت��ر آب مقطر )1:1( 

مخلوط کرده ومورد استفاده قرار داده شد.
مقادیر 0/2، 0/4، 0/6، 0/8 و یک میلي لیتر از محلول استاندارد به 
5 لوله آزمایش ریخته شده، حجم لوله ها با آب مقطر به یک میلي لیتر 
رسید. 0/5 میلي لیتر از نمونه دیالیز شده برگ و 20 میکرو لیتر از نمونه 
 پل��ن ها را ب��ه لوله آزمایش افزوده و حجم آنها نی��ز با آب مقطر به یک 
میلي لیتر رس��انیده ش��د. در لوله ش��اهد فقط یک میلي لیتر آب مقطر 
اضافه ش��د. به هر یک از لوله ها 5 میل��ي لیتر محلول D ریخته و پس 
از بهم زدن به مدت 10 دقیقه در دماي آزمایش��گاه قرار داده شد سپس 
0/5 میلي لیتر محلول رقیق ش��ده )1:1( معرف فولین-سي کالتیو را به 
لول��ه هاي آزمایش اضافه نموده و مجددا به م��دت 30 دقیقه در دماي 
آزمایش��گاه ق��رار دادیم. جذب لوله هاي آزمایش )اس��تاندرد، مجهول و 

شاهد( در 650 نانومتر قرائت شد و منحني استاندارد رسم گردید.
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SDS-PAGEالكتروفورز
 Bollag( الکتروف��ورز در ش��رایط دنات��وره توس��ط روش المیل��ي
Rozycki و Edelstein، 2006( ب��ا اس��تفاده از ژل متراک��م کننده 
 5 در ص��د و ژل ج��دا کننده 12/5 در صد با ش��دت جری��ان ثابت 2/5 
میلي آمپر به ازاي هر س��انتي متر مربع از ژل انجام ش��ده است. میزان 
پروتئین الکتروفورز شده براي همه نمونه هاي ثابت و معادل 0/5 میلي 

گرم تعیین شده است. 
پروتئین استاندارد براي تعیین وزن ملکولي باندهاي پلي پپتیدي / پروتئیني

به منظور تعیین اوزان ملکولي باندها بر روي ژل الکتروفوز از مارکر 
 Fermentas( شرکت فرمنتاس SM0371 پروتئیني با شماره کاتالوگ

Inc. Glen Burnie, MD,USA( استفاده شد.

تصویربرداريوآناليزژلالكتروفورز
تصویر برداري از ژل ها توس��ط دستگاه gel documentation و 
آنالیز ژل ها توسط نرم افزار Gene tools شرکت Syngene انگلستان 
)Syngene Europe،Cambridge،United Kingdom( صورت 

گرفته است.

نتایجوبحث
وزنبخشهايمختلفگياه

اندازه گیري بخش هوائي و بخش زیرزمیني گیاهان کش��ت شده در 
شوري نشان داد که وزن بخش هاي اندازه گیري شده در گیاهان کشت 
ش��ده در محیط تحت تنش ش��وري به ترتیب ح��دود 44 درصد و 43 

درصد وزن همان بخش ها در گیاهان شاهد است )جدول 1(.

بررسيهايتشریحي
برش ه��اي 10 میکرون��ي از بخش هاي هوای��ي و زیرزمیني گیاهان 
شاهد و آزمایش در سنین مختلف مورد بررسي میکروسکپي قرار گرفتند. 
برش هاي بخش هوایي نهال 3 روزه گندم شاهد داراي سلول هایي منظم 
در کولئوپتیل و نیز برگ هاي جوان داخل آن هس��تند )ش��کل 1-الف(. 
س��لول هاي اپیدرمي در هر دو بخش کولئوپتیل و برگ هاي جوان کاماًل 
منظ��م، به هم پیوس��ته و تقریباً هم اندازه بودند. فضاهاي بین س��لولي 
س��لول هاي مزوفیل  در برگ ها به مرات��ب از کولئوپتیل کمتر بودند. با 
توجه به ش��کل 1-الف مشخص مي ش��ود که سلول هاي سازنده مزوفیل 
برگ هاي جوان پرتعدادتر از سلول هاي بخش داخلي کولئوپتیل هستند. 
همچنین فضاهاي بین س��لولي آنها نسبت به کولئوپتیل کمتر است. به 
نظر مي رس��د که این امر را مي توان به تعداد زیاد دستجات آوندي برگ  
نس��بت داد. دس��تجات آوندي این نهال ها به خوبي تمای��ز یافته بودند. 
آونده��اي چوبي دس��تجات آوندي به طور منظ��م و 7 مانند و آوندهاي 
آبکش��ي در دهان��ه مجموعه آونده��اي چوبي قرار داش��تند. در اطراف 
مجموع��ه آوندهاي چوبي و آوندهاي آبکش��ي چند الیه از س��لول هاي 
مقاوم وبه هم فش��رده فیبر با دیواره ضخیم وجود داش��تند. س��لول هاي 
پارانش��یمي در اطراف این مجموعه مش��اهده مي ش��دند )شکل 1-ب(. 
تکامل بیشتردس��تجات آوندي ضمن رش��د نهال ها مش��اهده شدند. در 
نهال هاي 12 روزه دس��تجات آوندي متکامل و رش��د یافته اي مشاهده 

ش��د )شکل 1-ب(. بررسي نمونه با درشت نمایي بیشتر و توجه به شکل 
1-د نشان مي دهد که هرچند آثار دستجات آوندي را مي توان تشخیص 
داد اما این دس��تجات هنوز ش��کل نهایي خود را پی��دا نکرده اند. کامل 
ش��دن دستجات آوندي به زمان بیش��تري نیاز دارد. این نظر با مقایسه 
دستجات آوندي گیاهان س��ه و دوازده روزه تایید مي شود )شکل 1-ب 
و ج(. همانطور که ش��کل  2-الف نش��ان مي دهد سلول هاي آوندي رشد 
زی��ادي کرده و کاماًل فراخ ش��ده اند. در نهال هاي 6 روزه برگ ها باز و از 
درون کولئوپتیل خارج ش��ده اند. س��لول هاي اپیدرمي فاقد کلروپالست 
ب��وده، در ی��ک ردیف منظم ق��رار گرفته اند. بخش خارجي س��لول هاي 
اپیدرم��ي که در معرض هوا قرار داش��تند هن��وز داراي کوتین ضخیمي 
نبودند. در زیر سلول هاي اپیدرمي سلول هاي مزوفیل که تقریباً به اندازه 
سلول هاي اپیدرمي هستند قرار داشتند. این سلول ها داراي کلروپالست 
و فضاي بین س��لولي بودند. ضخامت دیواره س��لولي در مزوفیل تفاوت 
قابل مالحظه اي با دیواره سلولي اپیدرم نداشتند )شکل 1-د(. بخشي از 
دستجات آوندي را نیز مي توان در این شکل مشاهده کرد. با افزایش سن 
گیاهان بافت هاي تش��کیل دهنده آنها به ویژه آوندها توس��عه مي یابند. 
برگ ه��ا از حالت چین خورده باز مي ش��وند و از درون کولئوپتیل خارج 
مي شوند. س��لول ها رشد مي یابند، سیتوپالسمشان کم تراکم تر مي شود، 
واکوئل آنها درش��ت تر مي شود و دیواره ضخیم تري پیدا مي کنند )شکل 
1-الف و د(. برش هاي بخش هوایي نهال س��ه روزه گندم رشد یافته در 
محی��ط محتوي mM 25 نمک اضافي نش��ان مي هند ک��ه کولئوپتیل 
کاماًل برگ  جوان را احاطه کرده اس��ت. کولئوپتیل داراي سلول هایي کم 

تراکم و فضاهاي بین سلولي نسبتاً زیاد هستند )شکل 2-الف(. 
با وجود تفاوت در تراکم و فضاهاي بین س��لولي س��لول هاي داخلي 
کولئوپتیل گندم رشد یافته در محیط هاي بدون نمک اضافي و محتوي 
mM 25 نمک اضافي سلول هاي اپیدرمي در هر دو نمونه تشابه زیادي 
را نش��ان مي دهند. سلولهاي اپیدرم برگ درشت تر از سلول هاي مزوفیل 
به نظر مي رس��ند. بخش داخلي این س��لول ها روش��ن دیده مي شود که 
نش��انه کم تراکم بودن سیتوپالسم و درشت بودن واکوئول آنها مي باشد 
)شکل 2-الف(. عالوه بر تغییراتي که ضمن رشد صورت مي گیرد افزودن 
نم��ک اضافي به محی��ط غذایي نیز تغییرات��ي را در مورفولوژي گیاهان 
القا مي کند. مقایس��ه تصاویر میکروسکپي گیاهان رشد یافته در محیط 
غذایي فاقد یا داراي نمک اضافي )شکل 1-الف و 2-الف( بخشي از این 
تغییرات را نشان مي دهد. این مقایسه موارد مختلفي را نشان مي دهد که 
ذیاًل به آن اشاره مي شود.دستجات آوندي نهال هاي رشد یافته در محیط 
محت��وي mM 25 نمک اضافي به خوبي تمایز یافت��ه بودند. آوندهاي 
چوبي دس��تجات آوندي به طور منظم و تو خالي و آوندهاي آبکشي در 
دهانه مجموعه آوندهاي چوبي قرار داش��تند. در اطراف هر دسته آوندي 
س��لول هاي مقاوم وبه هم فش��رده فیبر با دیواره ضخیم وجود داش��تند. 
س��لول هاي پارانشیمي در اطراف این مجموعه مشاهده مي شدند )شکل 
2-ب(.ش��کل 2-ج تصویري از برش عرضي برگ نهال شش روزه گندم 
رشد یافته در محیط کشت مایع هوگلند محتوي mM 50 نمک اضافي 

را نشان مي دهد. همانطور که از شکل 2-ج بر مي آید 
س��لول هاي اپیدرمي فاقد کلروپالست و داراي دیواره ضخیم در یک 
ردی��ف منظم در باال قرار گرفته اند. بخش خارجي س��لول هاي اپیدرمي 
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داراي دیواره ضخیم تري هس��تند. کوتین ضخیمي نیس��تند. سلول هاي 
مزوفی��ل در زیر س��لول هاي اپیدرمي ق��رار دارند. این س��لول ها داراي 

کلروپالست و فضاي بین سلولي هستند.
شکل 2-د نیز تصویري از برش عرضي برگ نهال دوازده روزه گندم 
رشد یافته در محیط کشت مایع هوگلند محتوي mM 25 نمک اضافي 
را نش��ان مي دهد. در این تصویر دیواره ضخیم س��لول هاي اپیدرمي، کم 
تراکم بودن سیتوپالسم و فقدان کلروپالست در آنها قابل مشاهده است. 
یک��ي از تفاوت هاي عمده نهال هاي رش��د یافت��ه در محیط هاي غذایي 
مختلف اندازه س��لول هاي اپیدرمي برگ است. سلول هاي اپیدرمي برگ 
رشد یافته در محیط غذایي داراي نمک اضافي از سلول هاي مشابه برگ 
رشد یافته در محیط غذایي فاقد نمک اضافي بزرگتر و شفاف ترند. یکي 
از دالیل این امر مي تواند درشت تر بودن واکوئول آنها  باشد. تجمع نمک 
و به تبع آن جذب بیش��تر آب از مهمترین دالیل بزرگتر بودن واکوئول 
است.میزان تمایز یافتگي بافت ها از دیگر تفاوت هاي نهال هاي رشد یافته 
در محیط هاي غذایي مختلف است. در شکل هاي 1-ب و 2-ب به خوبي 
مش��خص است که دستجات آوندي در محیط هاي غذایي محتوي نمک 
اضافي توسعه یافتگي بیشتري دارد. سلول هاي آوندي در نهال هاي رشد 
یافت��ه در محیط هاي غذای��ي محتوي نمک اضافي فراخ ت��ر بوده دیواره 
ضخیم تر و سیتوپالس��م کم تراکم تري دارن��د. بدین معني که تخصص 
یافتگي آنها بیش��تر است. بنابراین تنش شوري مي تواند در تسریع تمایز 
بافت ها نقش بس��زایي داشته باش��د. این امر مي تواند پاسخ گیاه به نیاز 

بیشتر آب در شرایط تنش باشد.
در صورتي که گیاهان هم سن در شرایط مختلف تنش محیطي رشد 
کرده باشند ضخیم شدن دیواره اس��کلتي سلول هاي آنها رشد مشابهي 
ندارد. مشاهده مي شود که ضخامت دیواره سلولي به ویژه در بافت اپیدرم 
گیاهان رش��د یافته در محیط هاي غذایي محتوي نمک بیش��تری است 
ش��کل 1-د، 2-ج و د(. به نظر مي رسد این افزایش نوعي سازگاري براي 

محافظت از آب داخل گیاه و حفظ تعادل اسمزي سیتوپالسم باشد.
تفاوت ه��اي عمده دیگر نهال هاي رش��د یافته در محیط هاي غذایي 
مختلف ضخامت کولئوپتیل اس��ت. شکل هاي 1-الف و 2-الف به خوبي 
نش��ان مي دهند که کولئوپتیل گیاه رش��د یافته در محیط غذایي داراي 
نمک اضافي نازکتر از کولئوپتیل گیاه رش��د یافته در محیط غذایي فاقد 
نمک اضافي اس��ت. دلیل این امر را مي توان حفظ و صرف انرژي بیشتر 

براي بخش هاي حیاتي از جمله براي رشد بهتر برگ دانست.

بررسیميزانكلروفيل
عصاره اس��تونی نمونه هایی که در نور رش��د کرده بودند به دس��ت 
آمد. میزان رنگدانه فتوس��نتزی گیاهان گن��دم تحت تنش کاهش قابل 
مالحظه ای را نشان دادند. کلروفیل در گیاهان گندم در پاسخ به تیمار با 
25 ، 75، 100 میلی موالر نمک، به ترتیب به میزان 9/6 درصد، 21/2 

درصد، 36/6 درصد نسبت به شاهد کاهش نشان دادند )شکل 3(.

بررسیپروفيلپروتئيني
در پروفی��ل پلي پپتیدي / پروتئیني گن��دم 22 باند پلي پپتیدي / 
پروتئیني دیده ش��د. از مجموع این باندها 15 باند بر اس��اس دانس��یته 

بصورت باندهاي دائمي در همه الین ها الکتروفورز مش��اهده ش��دند. در 
5 بان��د از 15 بان��د دیده ش��ده )ش��کل  4( طي دوره تکام��ل و تیمار با 

غلظت هاي مختلف نمک تغییرات محسوسي دیده شد. 
Dellaqulia و Spada در مطالع��ات الکتروفورز دوبعدي بر روي 
گونه گندم حساس به شوري در غلظت 400  میلي موالر NaCl نشان 
دادند که بعد از 72 س��اعت تغییراتي در پروتئین ها رخ داده اس��ت. این 
تغیی��رات با ح��ذف باندهاي پروتئني ب��ا اوزان ملکولي بین 14/4 تا 23 
کیلودالتون و کاهش در دانس��یته پروتئین ها با اوزان ملکولي بین 33 تا 
 .)1993 ،Spada و Dell’aqulia( 84/5 کیلودالتون همراه بوده است
با توجه به اینکه در پژوهش حاضر بیشترین غلظت بکار رفته 100  میلي 
موالر در مدت زمان 15 روز بوده است ولي بیشترین تغییرات را در پلي 
پپتیدها/پروتئین ها با وزن ملکولي بین 39 تا 80 کیلو دالتون مش��اهده 
ش��ده اس��ت که نتایج حاصل از پژوهش پیش��ین نیز مؤید نتایج حاضر 
مي باش��د. در مطالعه دیگري نش��ان داده شد که تیمار گیاه پارویفلورا با 
 غلظت 400  میلي موالر NaCl در مدت 45 روز باعث کاهش در دانسیته 
پروتئی��ن ها ب��ا وزن ملکولي  بین 17 تا 34 کیل��و دالتون و حذف یک 
 de Lacerda( پروتئی��ن ب��ا وزن ملکولي 23 کیل��و دالتون مي ش��ود
Cambraia،Cano و Ruiz، 2001(. اختالف در نتایج حاضر با نتایج 
بدست آمده بر روي گیاه  پارویفلورا بدلیل اختالف در نوع گیاه و غلظت 
NaCl مي باش��د ولي بهر حال نتایج هر دو تحقیق نش��ان داد که تنش 
شوري بر روي پروفیل پلي پپتید / پروتئین گیاهان تاثیر بسزائي دارد.  
بان��د   5 مي ش��ود  مالحظ��ه  و3   2 ج��داول  در  ک��ه   همانط��ور 
 پلي پپتیدي/ پروتئیني بعد از روز سوم کاهش در حجم زیر نمودار را نشان 
م��ي دهن��د. لذا بنظر م��ي آید این 5 بان��د مربوط ب��ه دوره جوانه زني 
 گن��دم مي باش��ند که ب��ا اتمام دوره جوان��ه زني این ب��ذر کاهش قابل 
مالحظه اي را نش��ان دادند. باند شماره 2 در نمونه هاي کنترل و تیمار 
نسبت به باند شماره 1  در روز 15 کاهش شدید تري نشان داد. در روز 
9 بان��د ش��ماره 3 با وزن ملکولي 68/4 کیلول دالت��ون در نمونه کنترل 
کاه��ش 90% را نش��ان داد. در نمونه هاي تیمار ش��ده ب��ا غلظت نمک 
75 و 100 میل��ي م��والر این پروتئین از روز 9 به بعد نس��بت به نمونه 
کنترل افزایش محسوس��ي را نش��ان مي دهد که مؤید این مطلب است 
که تنش ش��وري در غلظت هاي نام برده ش��ده باعث افزاش غلظت این 
پلي پپتید / پروتئین گردیده اس��ت. باند شماره 4 با وزن ملکولي 50/6 
در نمون��ه کنت��رل در روز 12 نس��بت به حجم زیر نم��ودار این باند در 
نمون��ه کنت��رل روز 3 کاهش 95% را نش��ان داد. با توج��ه به آنالیزهاي 
بدس��ت آم��ده در جداول 2 و 3 کاه��ش این باند در نمون��ه هاي تیمار 
شده با غلظت هاي نمکي 75 و100 میلي موالر نسبت حجم زیر نمودار 
همین باند در نمونه کنترل ش��دید تر اس��ت و لذا این غلظت هاي نمکي 
ب��ر خالف باند ش��ماره 3 باعث کاهش میزان این پل��ي پپتید / پروتئین 
گردیده اس��ت. باند ش��ماره 5 با وزن ملکولي 39/1 کیلو دالتون در روز 
سوم کاهشي وابسته به غلظت نمک را نشان مي دهد که این کاهش در 
غلظت نمک 100  میلي موالر 60% نس��بت به نمونه کنترل مي باش��د. 
اگرچ��ه حج��م زیر نمودار این باند در نمونه کنت��رل از روز 6 به بعد نیز 
کاهش دارد ولي کاهش وابس��ته به غلظت نمک کماکان در روزهاي بعد 
نیز دیده مي ش��ود. با توجه به ورود جنین گن��دم از یک مرحله تکامل 
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به مرحله دیگر تغییرات بس��یار زیادي در میزان mRNA س��لول هاي 
 جنیني رخ مي دهد، که از آن میان مي توان به کاهش ش��دید در میزان 
"mRNA ه��اي مربوط ب��ه پروتئین ه��اي ذخی��ره اي و افزایش میزان
 ،Cuming( هاي مربوط به پروتئین هاي جوانه زني اشاره نمودmRAN
1984(. ب��ا توجه به نتایج بدس��ت آمده از نموداره��اي مربوط به آنالیز 
گروه هاي مختلف با استفاده از نرم افزار Gene Tools. بیشترین تغییر 
در RF پروفیل پلي پپتید / پروتئیني گروهاي کنترل در روزهاي 3، 6 و 
9 بین 0/15 تا 0/55 مي باشد، اگرچه پلي پپتید / پروتئیني با RF بین 
0/7 تا 0/8 مربوط به نمونه هاي کنترل در روزهاي 6 و 9 نسبت به روز 3 
نیز افزایش قابل مالحظه اي را نشان دادند )شکل 5(. این در جائي است 
که تغییر خاصي در پروفیل روهاي 12 و 15 نس��بت به روز 9 مش��اهده 
نش��ده است )نمودار نشان داده نشده است(. این افزایش یا کاهش حجم 
پل��ي پپتید / پروتئیني در گروه هاي کنت��رل مربوط به تغییر در مراحل 
تکوین و رش��د مي باشد که متناسب با تغییرات فیزیولوژیک جنین یک 
 گیاه اس��ت. ش��کل هاي  5 و 6 پروفیل پل��ي پپتیدها/پروتئین ها را در 
 نمون��ه هاي کنت��رل و تیمار ب��ا غلظت هاي 50 و 100 نمک را نش��ان 
مي دهد. با مقایس��ه این تصاویر در دوزهاي معین مي توان به تغییرات 
وابسته به دوز در پروفیل پلي پپتیدها/پروتئین ها اشاره نمود. در روز 3 
تا 15 در نمونه هاي تیمار شده با غلظت 50  میلي موالر نمک تغییرات 
پلي پپتیدها/پروتئین ها کمتر از نمونه هاي کش��ت ش��ده در روزهاي 3 
تا 15 تیمار ش��ده با غلظت 100  میلي موالر نمک مي باش��د. لذا تاثیر 
ش��وري در غلظت باالي نمک )100 میلي موالر( بس��یار محس��وس تر 
از غلظ��ت کمتر )50 میلي موالر( بوده اس��ت. این کاهش در روز س��وم 
عموم��ا در پروفی��ل پلي پپتیدي / پروتئیني ب��ا RF بین 0/15 تا 0/35 
 RF دیده مي شود ولي در جائیکه در پروفیل پلي پپتیدي / پروتئیني با
بین 0/45 تا 0/9 افزایش مش��اهده ش��ده اس��ت.  البته در روز هاي یگر 
تغیی��رات در پروفی��ل پلي پپتیدي / پروتئیني ب��دون هیچ روند خاصي 
نس��بت به کنترل مربوطه دیده مي ش��ود. البته این افزایش و کاهش با 
توجه به تغییر در پروفیل گروه کنترل بسیار محسوس مي باشد. با توجه 
ب��ه عدم تغییر )کاهش( در پروفی��ل پلي پپتیدي / پروتئیني نمونه هاي 
 کنترل  در روزهاي 3، 6 و 9 و تغییر در پروفیل پلي پپتیدي / پروتئیني 
نمونه هاي تیمار شده در همان روزهاي )شکل 6( مي توان نتیجه گرفت 
که تاثیر ش��وري بر پروفیل پلي پپتیدها/پروتئین ها مي تواند با افزایش 
زم��ان تیمار افزایش یافته و در نتیجه جوانه زني و رش��د جنین گیاهي 
 را تح��ت تاثی��ر قرار دهد. با مقایس��ه پروفیل پلي پپتی��دي / پروتئیني 
نمون��ه هاي تیمار ش��ده با غلظت 100  میلي م��والر در روزهاي 3، 6 و 
9نیز مي توان به وابستگي تغییرات پلي پپتیدي / پروتئیني  به غلظت در 
روزهاي مختلف تکامل جنین نیز اش��اره کرد که بیشترین میزان کاهش 
در نمونه هاي تیمار ش��ده با غلظت 100  میلي موالر در روز 9 نس��بت 
به روز 3 و 6 دیده ش��دند. عموما این تغییرات در پروتئین هاي گلوبوالر 
جنین ب��ذر گندم رخ داده اس��ت )Dell’aqulia، 1992( که مجموعا 
پروتئی��ن هاي عمل کنن��ده از قبی��ل آنزیم ها مي باش��دند. آنزیم هاي 
 کنترل کننده متابولیزم گیاه بوده و هر گونه کاهش در غلظت آنها باعث 
مي گردد که فیزیولوژي گیاه نیز دس��تخوش تغییر ش��ده و لذا موجبات 

کاهش رشد و نمو را در جنین گیاهي  فراهم خواهد نمود. 

تشكروقدرداني
این پژوهش با مس��اعدت معاونت پژوهشي و فن آوري داتشگاه اراک 
انجام ش��ده است. بنابراین نویس��ندگان صمیمانه از آن معاونت تشکر و 

قدرداني مي نمایند.
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ش�كل1-)الفوب(تصویربرشعرضيازبخشهوایينهالس�هروزهگندمرش�دیافتهدر
محيطكش�تهوگلند.)الف(برگجوانبهصورتتاخوردهدروس�طقابلمش�اهدهاس�ت.
كولئوپتيلكهبهصورتحلقهايبرگجوانرااحاطهكردهاستدربخشبيرونيتصویرقابل
مشاهدهاست.درشتنمایي40×.)ب(یكيازدستجاتآونديبرگجوانقابلمشاهدهاست.
آوندهايچوبيبهطورمنظمو7مانندقراردارند.س�لولهايمقاوموبههمفش�ردهفيبربا
دیوارهضخيممجموعهآوندهايچوبيوآبكش�يرااحاطهكردهاند.درش�تنمایي100×.)ج(
برشعرضيازبخشهوایينهالدوازدهروزهگندمرش�دیافتهدرمحيطكش�تهوگلند.در
اینتصویریكيازدس�تجاتآونديبرگقابلمشاهدهاس�ت.آوندهايچوبيبهطورمنظم
و7مانن�دقراردارند.س�لولهايمقاومفيبربادیوارهضخيمك�همجموعهآوندهايچوبيو
آبكش�يرااحاطهكردهاندنيزدراطرافدستهآونديمش�اهدهميشوند.درشتنمایي100×.
)د(تصویربرشعرضيازبرگنهالش�شروزهگندمرش�دیافتهدرمحيطكش�تهوگلند.
سلولهاياپيدرميفاقدكلروپالستدریكردیفمنظمدرباالقرارگرفتهاند.بخشخارجي
س�لولهاياپيدرميدارايكوتينضخيمينيس�تند.س�لولهايمزوفيلتقریب�ًاهماندازه
س�لولهاياپيدرميودرزیرآنهاقراردارند.اینس�لولهادارايكلروپالس�توفضايبين
سلوليهستند.بخشيازدستجاتآونديرانيزدرسمتراستوپایينشكلقابلمشاهده

است.درشتنمایي40×.

ش�كل2-)ال�فوب(تصوی�ربرشعرضيازبخشهوایينهالس�هروزهگندمرش�دیافته
درمحي�طكش�تمایعهوگلندمحت�وي25mMنمكاضافي.)الف(ب�رگجوانبهصورت
ت�اخوردهدروس�طقابلمش�اهدهاس�ت.كولئوپتيلكهبهص�ورتحلقهايب�رگجوانرا
احاطهكردهاس�تدربخشبيرونيتصویرقابلمش�اهدهاست.درش�تنمایي40×.)ب(یكي
ازدس�تجاتآون�ديبرگجوانقابلمش�اهدهاس�ت.آوندهايچوبيبهص�ورتتوخاليو
روش�نقابلمشاهدهاس�ت.آوندهايآبكش�يدردهانهمجموعهآوندهايچوبيقراردارند
س�لولهايمقاوموبههمفش�ردهفيبربادیوارهضخيممجموعهآوندهايچوبيوآبكشيرا
احاطهكردهاند.درش�تنمایي100×.)ج(برشعرضيازبرگنهالششروزهگندمرشدیافته
درمحيطكشتهوگلندمحتوي50mMنمكاضافي.سلولهاياپيدرميفاقدكلروپالست
ودارايدی�وارهضخيمدری�كردیفمنظمدرباالقرارگرفتهاند.بخشخارجيس�لولهاي
اپيدرميكهدارايدیوارهضخيمتريهستندنيزدرسمتراستوپایينشكلقابلمشاهده
است.درشتنمایي100×.)د(تصویربرشعرضيازبرگنهالدوازدهروزهگندمرشدیافتهدر
محيطكش�تهوگلندمحتوي25mMنمكاضافي.سلولهاياپيدرميفاقدكلروپالستو

دارايدیوارهضخيمدریكردیفمنظمقرارگرفتهاند.درشتنمایي100×.
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شكل3-تأثيرشوریبرميزانكلروفيلگندم

ش�كل4-ب�هترتي�باز1تا25:كنترل3روزه،25ميليم�والر3روزه،0/05ميليموالر3روزه،75ميليموالر3روزه،100ميلي
موالر3روزه،كنترل6روزه،25ميليموالر6روزه،0/05ميليموالر6روزه،75ميليموالر6روزه،100ميليموالر6روزه،كنترل
9روزه،25ميل�يم�والر9روزه،0/05ميل�يموالر9روزه،75ميليموالر9روزه،100ميليموالر9روزه،كنترل12روزه،25ميلي
م�والر12روزه،0/05ميل�يموالر12روزه،75ميليم�والر12روزه،100ميليموالر12روزه،كنترل15روزه،25ميليموالر15روزه،

0/05ميليموالر15روزه،75ميليموالر15روزه،100ميليموالر15روزهونشانگروزنملكوليبهكيلودالتون.
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شكلD ،C ،B ،A-5وEبهترتيبمربوطبهپروفيلپليپپتيد/پروتئينگروههايتيمارشدهباغلظت50ميليموالر
نمكبهترتيبدرروزهاي12،9،6،3و15ميباشد.رنگسبزپروفيلگروهتيمارشدهاست.

آزمونخلوصژنتيكی...

www.SID.ir

www.


Arc
hive

 of
 S

ID

94   )پژوهش وسازند گی(

شكلD ،C ،B ،A-6وEبهترتيبمربوطبهنمودارپروفيلپليپپتيد/پروتئينگروههايتيمارشدهباغلظت100
ميليموالرنمكبهترتيبدرروزهاي12،9،6،3و15ميباشد.رنگسبزپروفيلگروهتيمارشدهاست.

 

تاثيرNaClبرخصوصيات...

www.SID.ir

www.


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

