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sabamokhlesian@yahoo.com  
  چكيده

در برگ ممكن است از طريق كاهش پتانسيل اسمزي و كاهش پتانسيل پرولين يابد. تجمع خشكي افزايش مي سنتز پرولين تحت تنش
است كه باعث افزايش قابل  كخا در موجود جيرا عنصر نيدوم ونيكليكند. سآب سلول، امكان ادامه جذب آب را براي سلول فراهم 

ميزان پرولين در دو الين گياه جو  برگردد. بدين منظور اثر ناشي از تنش خشكي توجهي در ميزان پرولين در شرايط تنش خشكي مي
ه مورد بررسي قرار در گلخانمرحله چهار برگي  (حساس) در -20213CB(مقاوم) و  20315-CB (.Hordeum vulgare L)دورديفه 

ميلي2( كيخش– ونيكليس و كيخش مار شاهد،يت سه و راركت سه با يتصادف امالكطرح  قالب در ليتوركفا صورت به شيگرفت. آزما
با توجه به نتايج حاصل از  د.يگرد نيپرول يمحتوا در شيافزا باعث ونيكليس ماريت .شد سديم/ كيلوگرم خاك) اجراموالر سيليكات

رسد كه سيليكون احتماال در تغييرات فيزيولوژيكي و متابوليكي جهت افزايش مقاومت به خشكي در گياهان ه به نظر مياين مطالع
  نقش داشته باشد.

  سيليكون، گياه جو كلمات كليدي: پرولين، تنش خشكي،
  

  مقدمه
ب روي رشد و توليد آباشد. كمبود ني مين عوامل در مقياس جهايترمخرب ترين وزنده، خشكي يكي از پيچيدههاي غيردر ميان تنش

شود. ها ميهاي مورفولوژيكي، فيزيولوژيكي و تركيبي رنگدانهمحصول اثر نامطلوبي دارد و خشكي موجب تغيير در بسياري از جنبه
ن بست ،هاي نگهبان روزنهكاهش حالت تورژيد سلول ،هاتنش خشكي به صورت كاهش محتواي آب، كم شدن پتانسيل آب برگ

نهايتا  شود. تنش آبي شديد سبب جلوگيري از فتوسنتز، اختالل در متابوليسم وها و كاهش در توسعه و رشد سلول مشخص ميروزنه
افزايش مي UVتابش  و هاي محيطي مانند خشكي، شوري باال، دماي باال، يخ زدگيسنتز پرولين تحت تنش .)4( شودمرگ گياه مي

گيرد، طوريكه پرولين در بسياري از گياهان به عنوان نشانگر آبي صورت مي تنش شوري و بي يابد. تجمع پرولين در شرايط
هاي اسمزي است كه موجب سازش كنندهپرولين يكي از تنظيمگيرد. بيوشيميايي براي تشخيص تحمل به تنش مورد استفاده قرار مي

جهت شود. هاي غشايي در برابر تغييرات ساختاري ميا و پروتئينهزا و حفاظت آنزيمسلول گياهي براي زنده ماندن در شرايط تنش
شود و افزايش مقدار و فعاليت هاي آزاد اكسيژن، افزايش پرولين مشاهده ميحفظ ليپيدهاي غشا از خسارت القا شده توسط راديكال

 .)1( اكسيداتيو حاصل از تنش نقش دارد هاي دفاعي، در حفظ ساختمان كلروپالست دستگاه فتوسنتز و كاهش تنشها و پروتئينآنزيم
همراه  ليدل به نيزم سطح در ماده نيا فراوان بودن رغم يعل. است نيزم يرو در فراوان عنصر نيدوم (Si)ون يكليس ژن،يسكا از بعد
 در هك نيا ليو به دل باشندفرم ساليسيك اسيد آن مي از استفاده به قادر تنها اهانيگ و خارج بوده اهيگ دسترس از عناصر ريسا با آن بودن

سيليكون باعث افزايش  .)3( است نشده اهيگ در آن يكيولوژينقش ب به ياديز توجه نگرفته قرار اهانيرشد گ يبرا يضرور عناصر دسته
و  هاي انجام شده توسط آل آقاباري و همكاران و موسيدر بررسيگردد. اي در ميزان پرولين در شرايط تنش خشكي ميقابل توجه

، ميزان پرولين در تيمار گرفتفرنگي و ذرت مورد مطالعه قرار همكارن اثر سيليكون در شرايط تنش شوري به ترتيب در گياه گوجه
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شوري تجمع ميزان پرولين در مقايسه با نمونه شاهد  -افزايش يافت ولي در اثر تيمار سيليكون  NaClسيليكون بدون تيمار شوري و
  دار نشد.معني

  
   هاروش مواد و

از بخـش تحقيقـات غـالت موسسـه      -20213CBو يك الين حساس به نـام   -20315CBبذور جو مربوط به يك الين متحمل به نام 
تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر كرج تهيه گرديده بود بر اساس آزمايش فاكتوريل در قالب طرح كامال تصادفي در سه تكرار با سه 

خشكي در گلخانه تحقيقاتي دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) مورد ارزيابي قرار گرفتنـد. بـذور    -ونتيمار شاهد، خشكي و سيليك
هاي پالستيكي حاوي خاك زراعي معمولي در شرايط سديم يك درصد، در گلداندقيقه در هيپوكلريت 10پس از ضد عفوني به مدت 

ساعت بود. تنش خشكي با كار گذاشتن بلوك گچـي   10طول روز تقريبا  ) وC) 2±25°گلخانه كاشته شدند. ميانگين دما در طي رشد
خشكي به  -ها اعمال گرديد. نمونه برداري در مرحله دو برگي، زماني كه پتانسيل آب خاك در تيمارهاي خشكي و سيليكوندر گلدان

ده و پس از انجماد فوري در نيتروژن مايع هاي سالم هر بوته برداشت شهاي يك گرمي از برگمگاپاسگال رسيد، انجام شد. نمونه -1
 5/0. )2( بيت و همكـاران اسـتفاده شـد    براي استخراج از روش .هاي بعدي نگهداري شدبه منظور استفاده در سنجش – 80در فريزر 

بـه   %3ليسيليك اسيد ميلي ليتر سولفوسا 10ون قرار داده و درجه سانتيگراد نگهداري شده بود، در ها -80گرم بافت برگي كه در فريز 
نمونه درون يخ بايد قرار داده شوند. پس از مخلوط كردن آن را به مدت  ها را له كرده و در درون تيوپ ريخته وآن اضافه نموده و آن

يمي را ميلي ليتر از عصاره آنز 2درجه سانتريفيوژ نموده تا مواد اضافي از محلول جدا گردد.  4، در دماي rpm15000دقيقه با دور  15
هـا را در حمـام   و سپس آن استيك گاليسيال به آن افزوده و ورتكس گرديدميلي ليتر اسيد 2د ناين هيدرين وميلي ليتر اسي 2همراه  به

هاي آزمايش در حمام آب يـخ واكـنش خاتمـه    گذاريم، پس از اين مدت با قرار دادن لولهدرجه به مدت يك ساعت مي 100آب گرم 
گـردد. پـس از مـدتي فـاز بـااليي مخلـوط (فـاز        ثانيه ورتكس مـي  20ها اضافه كرده و به مدت ميلي ليتر تولوئن به آن 4سپس  يافت

هـاي  ها بر اساس منحني استاندارد كه از حل كردن پايه پرولين در آب مقطر استريل و تهيـه اسـتوك  كروموفور) استخراج شده و نمونه
مقـدار جـذب قرائـت     Xكـه در آن   زير ها از روي منحني استاندارد و با استفاده از فرموللين نمونهد. غلظت پرويگردپرولين سنجش 

  گردد.باشد، محاسبه مي، غلظت پرولين در نمونه ميYنانومتر و  520شده توسط دستگاه اسپكتوفتومتر در طول موج 
Y= 0.0012 X + 0.269 

بـه صـورت    Excel) و با استفاده از نـرم افـزار   1شدند (جدول  انسيوار هيتجز  SPSS 16 افزار نرم از استفاده با آمده بدست اطالعات
                                                              نمودار نمايش داده شد.   

  
  

  نتايج و بحث
 اهشك قيطر از است نكبرگ مم در نهيدآمياس نيا افت. تجمعي شيافزا پيژنوت دو هر ن دريپرول زانيم كيخش تنش طيشرا در

با توجه به نتايج جدول تجزيه واريانس بين  ند.ك فراهم سلول يرا برا آب جذب ادامه انكام سلول، آب ليو پتانس ياسمز ليپتانس
شود يمشاهده م) 1(ل كش در هك همانگونه ).1داري مشاهده شد (جدول اختالف معني اثر متقابل رقم در تيمار م و تيمارها و نيزارقا
 نيپرول غلظت شيد. افزايگردنسبت به تيمار شاهد  كيتنش خش طيشرا در نيپرول زانيم در يامالحظه ش قابليافزا باعث ونيكليس

تاثير سيليكون در گياه  طالع احمد و حداد. است شده زگزارشين محققان ريسا لهيبوس كيخش تنش طيشرا در غالت برگ در آزاد
خشكي را  -دهي) و سه تيمار شاهد، خشكي، سيليكونرحله رشدي (دو برگي، چهار برگي، پنجهگندم تحت تنش خشكي در سه م
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خشكي به طور قابل توجهي نسبت به شاهد - مورد بررسي قرار دادند. نتايج نشان داد كه مقدار پرولين در تيمار خشكي و سيليكون
   .)5( ه استافزايش يافت

  
  ميانگين مربعات صفات مورد آزمايش - 1 جدول                                                                                         
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Abstract 
Proline synthesis is increased under drought stress. Proline accumulation in leaves may decrease the osmotic 
potential and water potential of the cell and Provide continues water uptake for cell. Silicon is the second 
most common element in soil that leads to a substantial increase in the amount of proline in stress conditions. 
Accordingly, the effect of drought stress on proline content was studied in two line of two-row barley named 
CB 20315 (resistant) and CB-20213(sensitive) in four leaves stage in greenhouse. The experiment preformed 
in randomized factorial design in three treatments, control, drought and silicon-drought (sodium silicate 2 mg 
/ 1kg), with three replication. Treatment of silicone caused an increase in the amount of proline. As a result 
of this study, it appears that Silicon probably has important role in physiological and metabolic changes in 
order to, enhance plants tolerance to drought stress. 
Key words: proline, drought stress, silicon, barley. 
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