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    چکیده  

-هاي محیطی و میزان خسارتی که تنش به گیاه وارد میتواند توانایی گیاه در تحمل به تنشمیزان فلورسانس کلروفیل می    
ته گندم طی تنش شوري، شامل واری13این مطالعه به منظور بررسی تنوع فلورسانسی کلروفیل . کند را به خوبی نشان دهد

، 3702، 3625، 3565، 3593ارقام کویر، روشن، افق، بم، ماهوتی، ارگ، سیستان و ارقام بومی ایران با شماره کلکسیونی 
، در آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه کامال تصادفی با سه تکرار در فیتوترون پژوهشگاه ملی ژنتیک و زیست 3609 و 3623

سدیم  مول کلریدمیلی 200محلول جانسون حاوي  ،از مرحله سه برگی به بعد گیاهان تحت تیمار شوري. انجام گرفتفناوري 
 هاداده واریانس تجزیه. گیري شدبرگی فاکتورهاي فلورسانس کلروفیل از جوانترین برگ اندازه 5تا  4در مرحله . دریافت نمودند

دهنده آن است که عملکرد این نتیجه نشان. دار وجود داردهد اختالف معنیها در حالت شاکه میان ژنوتیپ داد نشان
 داري فلورسانس معنیکلیه پارامترها در% 5در سطح  رقم شوري و اثر. باشدها ناهمگن میدر میان این ژنوتیپII  فتوسیستم

ها تغییرات یکسانی شاهد در کلیه ژنوتیپمیلی موالر نسبت به  200با اعمال تنش شوري  بوده و مقادیر پارامترهاي فلورسانس
-این نتیجه موید تاثیر. ها افزایش و تعدادي کاهش نسبت به شاهد دیده شدتعدادي از ژنوتیپ اي که درایجاد نکرده به گونه

  . باشداز تنش شوري می II پذیري فتوسیستم
  

  فتوسنتز، تنش شوري، گندم کلروفیل، فلورسانس :کلیدي هايواژه
  

  مقدمه
هاي زیر زمین% 30سال آینده در حدود  25شود که تا بینی میپیش. هاي محیطی، تنش شوري استیکی از انواع مهم تنش   

شوري در محصوالت کشاورزي براي به بنابراین افزایش مقاومت ). 9(کشت جهان به علت شورشدگی از دست خواهند رفت 
گندم یکی از سه محصول عمده غالت جهان است که در شوري . تولیدات غذایی بسیاري از نواحی جهان ضروري است ثبات

کننده اصلی رشد و فتوسنتز تعیین). 8(شود خاك از میزان تولید محصول آن کاسته می mM NaCl 200تا  100باالي  
هاي یکی از راه). 1(اي حفظ ثبات عملکرد مهم است هاي محیطی برعملکرد گیاهان است و توانایی حفظ آن تحت تنش

 در فتوسنتز برگ کلروفیل وسیله به شده جذب نور مقداري از انرژي .مطالعه فتوسنتز مطالعه فلورسانس کلروفیل گیاهان است
شده است که  به خوبی ثابت). 3(رود دست میاز IIفتوسیستم  صورت گرما یا فلورسانس از و مابقی آن به گرددمی استفاده

هم در ساختار و هم عملکرد در میان گیاهان متفاوت و این  II فتوسیستم. گیاهان عالی در طبیعت همگن نیست II فتوسیستم
در شدت نور کافی، بخش اعظم نور در ). 7(شناخته شده است  II به عنوان ناهمگونی فتوسیستم II تنوع در فتوسیستم

شود که به آن رسد و بخش کمی از انرژي نورانی به صورت فلورسانس بازتاب میهاي فتوشیمیایی به مصرف میفعالیت
هاي گیرد تمامی مولکولکننده قرار میهنگامیکه برگ در معرض پالسی از نور اشباع. شودمی گفته (Fo)فلورسانس حداقل

واکنش اشباع شده و فلورسانس به حداکثر ، مراکز IIهاي فتوشیمیایی فتوسیستم کوئینون آ احیا شده و به دلیل تداوم واکنش
است که به  Fv یکی دیگر از پارامترهاي فلورسانس کلروفیل. شوداطالق می  (Fm)رسد که به آن فلورسانس حداکثرمی
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که  است شرایطی در II فتوسیستم کوآنتومی راندمان حداکثر دهندهنشان Fv/Fm شاخص. آیدبدست می  Fm-F0صورت
در حقیقت مقدار فلورسانس کلروفیل سالم بودن غشاي تیالکوئید و کارآیی نسبی  باشند باز II فتوسیستم واکنش مراکز تمام

 جذب نور انرژي فتوسنتز، روشنایی مرحله هايدر واکنش .دهدنشان می Iبه فتوسیستم  IIانتقال الکترون  را از فتوسیستم 
 انرژي این .شودمی داده انتقال سیستم این واکنش به مراکز برگ II فتوسنتزي سیستم کلروفیل هايمولکول وسیله شده به

این آزمایش به  .)6( شودمی ATP و NADPH یعنی روشنایی مرحله هاينهایی واکنش محصوالت تولید به منجر نهایتا
پژوهشگاه ملی ژنوتیپ متحمل به شوري گندم در فیتوترون  13هاي فلورسانس کلروفیلي بر شاخصمنظور بررسی اثر شور

  مهندسی ژنتیک و زیست فناوري اجرا گردید
  

 ها مواد و روش
ژنوتیپ گندم طی تنش شوري، شامل ارقام کویر، روشن، افق، بم، ماهوتی،  13به منظور بررسی تنوع فلورسانسی کلروفیل 

هاي مذکور در ژنوتیپ 3609 و 3623، 3702، 3625، 3565، 3593ومی ایران با شماره کلکسیونی ارگ، سیستان و ارقام ب
آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه کامالً تصادفی با سه تکرار در فیتوترون پژوهشگاه ملی ژنتیک و زیست فناوري مورد 

هاي زنی، جوانهضدعفونی و پس از جوانه% 20و وایتکسهاي مذکور با محلول توئین ابتدا بذور ژنوتیپ. مطالعه قرار گرفتند
ساعت تاریکی و  8ماسه به پرلیت، کشت و در فیتوترون با گردش روزانه  1 به 4هاي حاوي نسبت یکدست انتخاب و در گلدان

و برگی به بعد از زمان کاشت تا مرحله دو برگی گیاهان با آب مقطر آبیاري و از مرحله د. ساعت روشنایی منتقل گردیدند 16
هاي تحت تیمار مرحله به گلدان 4در مرحله دو تا سه برگی طی . هاي تحت تیمار شاهد محلول جانسون داده شدبه گلدان

از مرحله سه برگی به بعد . مول رسانده شدمیلی 200تنش به محلول جانسون مقادیر نمک کلرید سدیم اضافه و به مقدار 
برگی  5تا  4در مرحله . میلی مول کلرید سدیم دریافت نمودند 200جانسون حاوي گیاهان تحت تیمار شوري محلول 

- از جوانترین برگ اندازه PAM-2000,Walz,Germanyکلروفیل با دستگاه کلروفیل فلرومتر مدل  سفاکتورهاي فلورسان
گیري و اندازه F0  ،Fm ،Fv/Fmي دقیقه به شرایط تاریکی آداپته و فاکتورها 30بدین منظور ابتدا گیاهان به مدت . گیري شد

ها تجزیه واریانس داده SPSSافزار سپس به کمک نرم .گیري شدنداندازه φPSII دقیقه به شرایط روشنایی آداپته و 30سپس 
 Excellافزار صورت پذیرفت و نمودارها به کمک نرم% 5انجام و مقایسات میانگین به کمک آزمون دانکن در سطح احتمال 

  .    یدرسم گرد
                                                                                                              

             نتایج  و بحث     
ها مقاومت بیشتري به تنش خواهند داشت زیرا از نور دریافتی خورشید حداکثر هرچه فلورسانس کلروفیل کمتر باشد آن الین

ها در حالت شاهد که میان ژنوتیپ داد نشان هاداده واریانس تجزیه). 1( دهنداستفاده را نموده و کمتر آنرا بازتابانده و هدر می
- ها ناهمگن میدر میان این ژنوتیپII این موضوع موید این مطلب است که عملکرد فتوسیستم . دار وجود دارداختالف معنی

با اعمال تنش  انسي فلورسمقادیر پارامترها بوده و داري فلورسانس معنیکلیه پارامترها در% 5در سطح  رقم اثرشوري و. باشد
ها اي که درتعدادي از ژنوتیپها تغییرات یکسانی ایجاد نکرده به گونهموالر نسبت به شاهد در کلیه ژنوتیپمیلی 200شوري 

. باشداز تنش شوري می II پذیري فتوسیستماین نتیجه موید تاثیر. افزایش و تعدادي کاهش نسبت به شاهد دیده شد
طی تنش شوري در  شاهد به نسبت با افزایش (F0) سطح باالترین آزمایش این شود درا نیز دیده میهمانگونه که در نموداره

دار شدن معنی. آمد شوري بدست درتیمار روشن در رقم شاهد به نسبت پارامتر با کاهش این مقدار کمترین و شد دیده رقم بم
دار وجود ها از نظر کارایی کلروفیل آنتن تفاوت معنیژنوتیپدهنده آن است که در شرایط تنش شوري میان این پارامتر نشان

باشد و می تنش شرایط در II فتوسیستم واکنش تخریب مراکز بیانگر تنش شدت افزایش با )Fo( افزایش مقدار). 2(دارد 
 این هايداده میانگین بررسی مقایسه). 5(باشد  PSIIدهنده آسیب به عملکرد مراکز واکنش تواند نشانمی )Fo(کاهش 
 در ترتیب مقدار به کمترین و در شرایط تیمار شوري بیشترین که داد نشان نیز (Fm)حداکثر  فلورسانس مورد در آزمایش
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-میانگین مقایسه. باشدمی PSIIناشی از آسیب به مراکز واکنش  (Fm)در واقع افزایش مقدار . بم و رقم ماهوتی دیده شد رقم
با   Fv/Fmنسبت بم نسبت به شاهد و کمترین رقم براي در تنش شوري بیشترین نسبتFv/Fm  نسبت کرد کهمشخص ها

هاي شدن انتقال الکترون از پذیرندهشوري سبب بلوکه. بدست آمد در ارقام ماهوتی و افق شاهد به کاهش نسبت
 Fv/Fmشده و در نتیجه نسبت  PSIIهاي پالستوکوئینون ثانویه در مسیر پذیرنده هايستوکوئینون اولیه به پذیرندهپال

دهد که عملکرد کوانتومی ها نسبت به شاهد نشان میدار شدن این صفت میان ژنوتیپبنابراین معنی). 10(یابد کاهش می
اند که ارقام متحمل به خشکی جو نسبت به ارقام حساس گزارش نموده و همکاران Pei-pol. باشدها با هم متفاوت میژنوتیپ
 φPSIIمقدار  بیشترین). 5(باالتري دارند، به عبارتی کارایی سیستم نوري دو در رقم مقاوم بیشتر بوده است  Fv/Fmنسبت 

 و شد دیده شاهد به نسبت ها افزایشطی تنش شوري در اکثر ژنوتیپ φPSII سطح و3625لندریس  درشرایط شاهد در
دهنده اختالل در توانایی کاهش در مقدار این پارامتر نشان. شددیده  افق شوري در رقم در تیمار پارامتر این مقدار کمترین

 ارقام مختلف در شوري تنش فتوسیستم تحت کوانتومی عملکرد کاهش. باشدمی PSIIگیاه در ترمیم آسیب ناشی از شوري به 
  ).    4(است  گردیده گزارش گندم

                                                                                                                                
                                                                                                                                               گیري کلینتیجه

مختلف گندم به لحاظ واکنش فلورسانسی به تنش شوري متفاوت بوده و در  که ارقام داد نشان پژوهش این نتایج در مجموع
از  ترین رقمبه علت حفظ ثبات بیشتر در پارامترهاي فلورسانس متحمل مورد آزمایش ارقام میان در این میان رقم کویر تقریبا

  .باشد می مناسب شور هايآب با یا آبیاري و شور ضیارا در کشت براي بوده و نظر تغییر فلورسانس طی تنش شوري
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