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شوووری یکووي از توونش هووای مطی ووي موووثر در موواهش عملکوورد گنوودم در بیشوومر منووا

دنیووا مطسوووب موويشووود .یکووي

بهنژادی در گندم است .در این راب ه نقش تعدادی از ژنهای خانواده آمواپورینها و ژنهای مرتبط با پروتئین مینازهای وابسمه به
ملسیم ( )Calcium-dependent protein kinase; CDPKدر پاسخ به تنشهای مطی ي شناخمه شوده اسوت ،بنوابراین تزییوه و
تطلیﻞ پروفایﻞ بیان این ژنها در پاسخ به تنش ،امکان تولید گیاهان تطمﻞ به شوری را فراهم ميمند .در تطقی حاضر نطوه بیان دو
ژن  TaNIPو  TaSCدر شرایط تنش شوری در دو رقم گندم نان :بوم (ممطموﻞ) و تزون (حسواس) بوه شووری در تیمارهوای 174
میلي موالر ملرید سدیم (تنش شوری) و شاهد (بدون تنش) در قالب رح مامال تصادفي بوا سوه تکورار در سوا  1636در دانشوکده
مشاورزی دانشگاه مردسمان مورد ارزیابي قرار گرفت .نمایج نشان داد مه بیان ژن  TaNIPدر رقم بم (ممطمﻞ) در بافتهای برگ و
ریشه در شرایط تنش به ور معنيداری افیایش داشت ،اما در رقم تزن (حساس) مییان بیان  ،TaNIPبهویژه در بافت بورگ ،مممور
بود و روند ماهشي داشت .ژن  TaSCدر رقم بم در بافتهای برگ و ریشه پس از گذشت  40ساعت از شروع تنش شوری ،افیایش
بیان معنيداری نسبت به تیمار شاهد (بدون تنش) داشت .در رقم تزن نیی به ور ملي مییان بیان در بافت برگ پایینتر بود و پس از
 40ساعت ،بیان ژن نسبت به شاهد (بدون تنش) ماهش معنيداری نشان داد .نمایج بررسي بیان ژنهوا در تیمارهوای همیموان اسوید
سالیسیلیک ( 4/1میليموالر) و ملرید سدیم ( 174میلي موالر) نشان داد مه هر دو ژن در هر دو رقم گندم افیایش بیان معنيداری در
برگها داشمند و روند بیان آنها به صورت افیایشي بود .نمایج حاصﻞ از این آزمایش نشان داد مه دو ژن  TaNIPو  TaSCدر شرایط
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از راهکارهای اساسي برای مقابله با تنشهای غیرزیسمي مانند شوری ،بهنژادی است .شناسایي ژنهوای تطمﻞ بوه شوری پویش نیواز

تنش شوری در ارقام حساس و ممطمﻞ گندم دارای بیان ممفاوتي بوده و مصرف اسید سالیسیلیک نیی بهعنوان مطرک (الیسیمور) باعث
فعا مردن شبکه پیام رساني هورموني شده و باعث القای بیان هر دو ژن گردید .نمایج این تطقی

نشان دهنده نقش این ژنهوا در

تطمﻞ به تنش شوری در رقم ممطمﻞ گندم نان "بم" است.
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این مقاله مستخرج پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده اول میباشد
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مقدمه
ننممدم نممان )aestivum

تنش نیاهان به نحو ممکمن و بما اسمتااده از راهکارهمای

زراعی مه در جهان است که از نظر سطح زیر کشت و

میکنند .به عنوان مثال نیاهان در مقابله با تمنش شموری

میزان تولید در رتبه اول قرار داشته و بیش از  26درصمد

راهبردهایی دارند کمه شمامل تجمم انتخمابی یما خمروج

از نیمماز روزانممه پممروتدین مممردم جهممان را تممامین مممیکنممد

یونها ،کنترل جذ یونها توسط ریشه و انتقال آنها بمه

) .(Arzani and Ashraf, 2016با توجه به افزایش جمعیت

بممر  ،کممده بنممدی یممونهمما در سمملول و یمما در همممه

جهان و افزایش نیاز به نندم ،تولید آن روز به روز مورد

بخشهای نیاه ،افزایش نشمت و ترشمح ممواد از غشمای

توجه بیشتری قرار مینیمرد .بمهطمور کلمی در دنیما و بمه

پهسممایی ،سمنتز ترکیبماا سمازنار ،القمای آنمزی هممای

ویژه در ایران ،نیاه نندم در طمول دوره رشمد بما انموا

آنتممیاکسممیداتیو ،القممای هورمممونهممای نیمماهی ،حممذف

تنشهای زنده و غیر زنده مواجه ممیشمود کمه عملکمرد

نمکها با غدد نمکی ،ترشح و برون تراوی نممکهما از

آن را محمممدود ممممیسمممازد .تمممنش شممموری یکمممی از

طریق غدد نمکی و رقیقسازی نممک بما آبمدار شمدنی

عوامل تأثیرنمذار در کماهش عملکمرد ننمدم در جهمان

میباشند ) .(Prasad, 1996بسمیاری از ایمن واکمنشهمای

است .شوری در محیط ریشه نیاهمان ،تیییمراا اسممزی

نیاهی در سطح مولکولی کنترل می شموند ونیاهمان بما

ایجاد کرده و جمذ و انتقمال آ را کماهش ممیدهمد.

تیییر الگوی بیان ژنهمای ممرتبط بما تمنش شموری بمرای

بممهعممهوه افممزایش شمموری خمماا و آ باع م تجم م

کاهش آسیب و نیز هموستازی دوباره یون و آ  ،پاسخ
مممیدهنممد )and Hirt, 2004

نمکها در نیاه و باع

سمیت یونی در نیماه ممیشمود

)and Huang, 2014

 .(Guptaتممنش شمموری بممر بیشممتر

زیادی برای ایجاد تحممل نیماه نسمبت بمه تمنش شموری

فراینمممدهای اصممملی نیممماه ماننمممد رشمممد ،فتوسمممنتز،

میباشد .با توجه بمه وسمعت بماای ارادمی تحمت تمأثیر

سنتز پروتدینهما و متابولیسم لیدیمدها اثمر منامی داشمته و

شوری در جهان ،درورا شناخت کامل سمازوکارهای

تمممام مراحممل زنممدنی نیمماه از جوانممهزنممی تمما تولیممد

ژنتیکی تحمل به شوری در نیاه کامه احساس میشود.

زیست توده و عملکرد دانه را تحت تأثیر قمرار ممیدهمد

استااده از ارقمام متحممل بمه شموری یکمی از مهم تمرین

) .(Parida and Das, 2004اثراا مخر شوری ناشمی از

روشها در بهرهبمرداری و افمزایش عملکمرد نیاهمان در

اختهل در بهرهوری نیاه الف -با کمبود آ که باعم

زمینهای شور و نسبتاً شور محسو ممیشمود .بما توجمه

کاهش پتانسیل آ در سلولهای نیاهی ممیشمود- ،

بممه وجممود تممنش شمموری در منمماطق وسممیعی از ایممران

شناسایی ،جداسازی ،ارزیابی تیییراا بیان و انتقمال ژن-

سمیت یونهای خاص (عمدتا مربوط به افمزایش جمذ
سدی و کلر) که باع

 (Apelکممه دارای اهمیممت

اختهل در عملکرد متابولیمک و

هممای عامممل تحمممل بممه تممنش شمموری در ننممدم ،امکممان

سلولی میشوند ،ج -اختهل در تیذیه نیاه در اثر تجم

خواهد ساخت.
به طور کلی ،ژنهایی را که در اثر تمنش در نیاهمان

بیش از حد یونهای سدی و کلمر در خماا کمه باعم
کمماهش جممذ مممواد میممذی دممروری معممدنی توسممط

القا میشوند میتوان بر اساس عملکرد محصواا آنهما

;(Arzani 2008

به دو نروه عمده تقسمی بنمدی کمرد  .نمروه اول شمامل

)Arzani and Ashraf, 2016; Munns and Tester, 2008

ژنهای کد کننده پروتدینهای عملکردی هسمتند کمه از

همراه است .دو مورد اول بمه عنموان اثمراا اولیمه تمنش

آن جمله میتوان به پروتدینهای غشایی که در حرکمت

شناخته میشموند و بقیمه آثمار ثانویمه هسمتند .در شمرایط

و انتقال آ و یونها دخیل هستند ،آنمزی همای کلیمدی
05

] [ DOR: 20.1001.1.15625540.1401.24.1.3.4

همچنممین اخممتهل در یکدممارچگی و عملکممرد غشمماهای

افزایش سطح زیر کشمت و افمزایش تولیمد آن را فمراه

نیماه ممیشموند و د -تمنش اکسمیداتیو
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 (Triticumیکممی از نیاهممان

متنوعی برای مقابله با تمنش ،مراحمل رشمد خمود را طمی
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برای سمنتز ترکیبماا مموثر بمر اسممز (پمرولین ،بتما ین و

آ را در طمممول رشمممد و توسمممعه فراینمممدهایی ماننمممد

قنممدها) ،آنممزی هممای س م زدا (آسممکورباا پراکسممیداز،

جوانممهزنممی ،بمماروری ،رشممد سمملول ،بممارنیری و تخلیممه

کاتممااز) و پممروتدینهممای حاا ممت کننممده از درشممت

آونممد آبکممش و پاسممخ بممه تممنشهمما تنظممی مممیکننممد

مولکولها (پروتدینهای  LEAو اسمموتین) اشماره کمرد

)and Weig, 2005

 .(Eisenbarthآکواپمممورینهمممای

) .(Xinwei et al., 2020نمروه دوم شمامل پمروتدینهمای

نیمماهی بمما توجممه بممه تمموالی اسممیدهای آمینممه و جایگمماه

تنظی کننده مانند عوامل رونویسی شمامل ،bHLH ،bZIP

درون سمملولیشممان بممه چهممار خممانواده بممزر

 DREB ،MYB ،WRKYو عناصر دخیل در انتقمال پیمام

میشوند(Plasma membrane intrinsic proteins) PIPs :

ماننممد  MAPکینازهمما (پممروتدین کینازهممای وابسممته بممه

در غشممای پهسمممایی(Tonoplast membrane TIPs ،

کلسی ) هستند که میمزان بیمان بسمیاری از پمروتدینهمای

 intrinsicدر غشمممممممای تونوپهسمممممممت،

عملکمردی را تنظمی

ممیکننمد )et al., 2020

)proteins

تقسممی

.(Xinwei

Proteins) NIPs

بسیاری از خمانوادههمای عواممل رونویسمی در پاسمخ بمه

غشای پهسمایی

تنشهای محیطی نقش دارند و میتواننمد بمه نیاهمان در

)basic intrinsic protein

غلبه به تنش کمک کنند ) .(Rahaie et al., 2011امروزه

آندوپهسمی ) .(Chaumont et al., 2001ژنهای خانواده

مطالعه ژنهایی که در اثر تمنش شموری در نیاهمان القما

آکواپممورین نقممش مه م و قابممل تمموجهی در پاسممخ بممه

می شوند ،یکی از ابزارهای مولکولی جهت دسترسی بمه

تممنشهممای محیطممی ایامما مممیکننممد .افممزایش یمما کمماهش

سطوح پاسخ نیاهان به شرایط تنش میباشد .مطالعه این

سممطح رونوشممت ایممن ژنهمما در اثممر تممنش شمموری در

نونه ژنها در نیاه برنج نقش آنهما را بمه خموبی روشمن

بافممتهممای ریشممه و بممر

نیاهممان مختلممف از جملممه

کرده است ) .(Nakashima et al., 2009بنابراین یکمی از

درآرابیدوپسممیب بممه خمموبی مطالعممه و نممزارش شممده

روش های درا توانایی نندم در تحمل تمنش شموری،

است ) .(Jang et al., 2004در بین آکواپورینهای نندم

مطالعه بیان ژنهای مؤثر در مقابله با تنش ،ماننمد عواممل

TIPها ) (Jahn et al., 2004ارتباط نزدیکی بما آمونیماا

رونویسی و ژنهای موثر در تنظی اسمزی میباشد.

داشته و توسط آن القاء میشوند ،در حمالی کمه ژنهمای

26-like

intrinsic

 (nodulinدر

و غشمای شمبکه آندوپهسممی و SIPs

 (Smallدر غشمممای شمممبکه

نیاهی جهت تولید ارقمام متحممل ممی باشمد .ارزیمابی و

)(Salt-tolerant related gene

 TaSCیممک ژن دیگممر

شناسممایی ژنهممای مممؤثر در تحمممل بممه تممنش شمموری در

است که در نندم شناسایی شمده و نقمش آن در تنظمی

نندم ،سازوکارهای مولکولی پاسخ و تحمل به تمنش را

اسمزی و تحمل بمه تمنش شموری مشمخه شمده اسمت

روشن میسازد که این مودو در نهایت میتواند منجر

) .(Huang et al., 2012بیان این ژن توسط هورمون ABA

به اصهح تحمل به شوری در نندم شود .بهدلیل پیچیده

و  NaClافمزایش ممییابمد کمه در اداممه مسمیر

بودن و موثر بودن تعداد زیادی ژن در فرایند تحممل بمه

) (Calcium-dependent protein kinaseرا فعمال کمرده و

تممنش شمموری ،پژوهشممگران سممعی مممیکننممد بیشممتر از

باع

افزایش بیان ژنهای پایین دست تحمل بمه شموری

ژنهایی استااده کنند که نقش تنظیممی و یما کلیمدی در

مرتبط بما مسمیر  CDPKممیشمود

مسیرهای منجر به ایجاد تحمل دارند و در شمرایط تمنش

) .Shi et al., 2018ازکارکردهای مه دیگمر ژن ، TaSC

بیان میشوند .پروتدینهای انتقال آ یما آکواپمورینهما

افزایش تجم پرولین و نیز افزایش نسبت  K+/Na+اسمت

از مه ترین پروتدینهای غشای سلولی هستند که جریمان

که تمامی این پاسخها برای رشد نیاه و بهبود تحممل بمه
05

CDPK

;(Huang et al., 2012
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تثبیت آنها در ژنوم ،یکی از ابزارهای اساسی بهنژادنران

جمله شوری و خشکی مؤثر هستند ).(Gao et al., 2010
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شناسایی ژنهای مؤثر در ایجاد تحممل بمه شموری و

 PIPو برخی از NIPها در پاسخ به تنشهمای محیطمی از
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خاا مزرعه ،ماسه و خاکبر

نمک مه هستند ).(Huang et al., 2012
کاهش تنش اکسیداتیو و افزایش تحمل به تنشهای

به نسمبت مسماوی بمود.

بعد از سبز شدن نیاهچهها ،پنج بوته سال در هر نلمدان

نگهداری شد .نیاهان در دمای  20±2درجه سانتینراد

محیطی اغلب با یک سیست دفا آنتمی اکسمیدانی قموی
انتقممال یممونهمما ،میممزان فتوسممنتز و هممدایت روزنممهای در

پممرورش داده شممدند .آزمممایش در قالممب طممرح کممامهً

نیمماه ایامما مممیکنممد .اسممید سالیسممیلیک یممک هورمممون

تصادفی با سه تکرار اجرا شمد .آبیماری تما زممان اعممال

درونزا (اندوژن) است که سنتز ترکیباا آنتیاکسیدانی

تنش بر اساس رفیت زراعی خاا برای همه نلدانهما

را طممی تممنشهممای زنممده و غیممر زنممده تنظممی مممیکنممد

به صورا یکسان انجام شد .جهت مطالعه بیان ژنهما در

 (Horvathو

یک آزمایش ،بوتههای نندم در مرحله  3تا  4برنمی بما

احتمممال دارد کممه مصممرف بممرونزای آن نیممز بتوانممد در

غلظت  176میلیموار کلرید سدی (تنش شموری) و بما

کاهش تنش های زنده و محیطمی نقمش داشمته باشمد .بما

آ بدون کلریمد سمدی (بمدون تمنشه شماهد) آبیماری

توجه به اینکه امروزه مطالعه بیان ژنهای مه و موثر در

شدند در آزمایش دیگر ،بوتههای نندم در مرحلمه  3تما

تحمممل بممه شمموری یکممی از ابزارهممای مولکممولی جهممت

 4برنممی بمما غلظممت  176میلممیممموار کلریممد سممدی

شناسایی واکنش نیاهان به شرایط تنش است و بررسمی

(تمممنش شممموری) آبیممماری و همزممممان بممما غلظمممت 6/1

این نونه ژنها در سایر نونههای نیاهی نقش آنها را به

میلیموار اسید سالیسیلیک نیز محلمولپاشمی شمدند .در

خوبی نشمان داده اسمت ،در ایمن پمژوهش جهمت درا

تیمار بمدون تمنش (شماهد) از آ بمدون کلریمد سمدی

توانایی ارقام نندم در تحمل به تنش شموری بمه کممک

استااده شد .از بوتههمای تیممار شمده و شماهد در همر دو

به همراه

آزمایش بمه صمورا مجمزا در زممانهمای  24 ،12و 44

مصممرف بیرونممی اسممید سالیسممیلیک بعنمموان الیسممیتور و

و ریشمه

)et al., 2007; Senaratna et al., 2000

ژنهای موثر ،بیان دو ژن مه

 TaNIPو TaSC

ساعت بعمد از اعممال تیممار ،نمونمههمای بمر

ارتباط آنها با تحمل به شوری در دو رق ننمدم متحممل

جم آوری و تا زمان استخراج

و حساس ننمدم ممورد ارزیمابی قمرار نرفمت .نتمایج بمه

درجه سانتینراد نگهداری شدند.

دست آمده میتواند به استااده از این ژنها در بمهنمژادی

استخراج  RNAکمل از بمر

RNA

در دمای منای 46

و ریشمه بما اسمتااده از

نندم و پیشرفت برنامههای بمه نمژادی شموری در ننمدم

محلول  RNAX-PLUSشرکت سیناژن انجمام شمد .ابتمدا

کمک کند.

حدود  166میلینرم از بافت نمونمههمای ممورد نظمر در
هاون با استااده از نیتروژن ممای پمودر شمده و سمدب بمه
مواد و روشها

میکروتیو های  1/0میلی لیتری انتقال داده شده و یمک

رق نندم ب (متحمل) و تجن (حساس) به شوری بودند

شد .میکروتیو ها به مدا  10ثانیه ورتکب شمده و بمه

که بذرهای آنها از موسسمه تحقیقماا و اصمهح نهمال و

مدا پنج دقیقه در دمای اتما قمرار داده شمدند .سمدب

تهیممه نهممال و بممذر -کممرج تهیممه شممدند .بممذرها بعممد از

 266میکرولیتممر کلروفممرم بممه هممر نمونممه ادممافه شممده و

ددعاونی با هیدوکلریت سدی پنج درصد و شستشمو بما

نمونممههمما بممه مممدا  10دقیقممه در دمممای چهممار درجممه

بمه رفیمت

سانتینراد در  12666دور در دقیقه سمانتریایوژ شمدند.

 20لیتر در سمال  1303در نلخانمه دانشمکده کشماورزی

محلممول روشممناور بدسممت آمممده از میکروتیممو همما بممه

دانشگاه کردستان کشت شدند .خاا نلمدانهما شمامل

میکروتیو های جدیدی منتقمل شمده و  066میکرولیتمر
05
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مواد نیاهی مورد استااده در این آزمایش شمامل دو

میلیلیتر محلول  RNAX-PLUSبه هر میکروتیو ادافه

آ مقطر در نلدانهای پهستیکی بمزر
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مرتبط است .اسید سالیسیلیک نقش مهممی در جمذ و

در شرایط  10ساعت روشنایی و هشت سماعت تماریکی

"اثر تنش شوری و مصرف اسید سالیسیلیک ،...احدی وهمکاران"06-03 ،1461 ،

محلمممول ایزوپروپمممانول سمممرد بمممه آنهممما ادمممافه شمممد.

درجه سمانتینمراد بمرای نمونمههما فمراه شمد .در انتهما

میکروتیو ها به آرامی تکان داده شدند تما مخلموط بمه

نمونممههممای  cDNAسممنتز شممده در دمممای  -26درجممه

خوبی همگن شود و مجمدداً میکروتیمو هما در 12666

سانتینراد نگهداری شدند.

دور در دقیقمممه در دممممای چهمممار درجمممه سمممانتینمممراد

آغازنرهای اختصاصی مستقی و معکوس بمرای ژن

سانتریایوژ شدند .سدب محلول روشناور دور ریخته شمد

اکتممین ننممدم  TaActinبممه عنمموان ژن مرج م بمما شممماره

و به هر میکروتیمو یمک میلمی لیتمر اتمانول  70درصمد

دسترسممممیAB181991.1

در پایگمممماه داده  ،NCBIژن

ادافه و ورتکب شده و مجدداً در درممای چهمار درجمه

 TaNIPبا شماره دسترسی  DQ530420.1و ژن TaSC

سانتینراد با  7066دور در دقیقه به ممدا هشمت دقیقمه

شممماره دسترسممی  AY956330.1بمما اسممتااده از نممرمافممزار

سانتریایوژ شد .مجددا محلول روشناور دور ریخته شمد

تحت و

 (Untergasser et al., 2012) Primer3طراحی

و میکروتیو ها در زیر هود امینار به ممدا پمنج دقیقمه

شدند .از نرمافزار تحت و

خشممک شممدند .بممه هممر میکروتیممو  06میکرولیتممر آ

جهممت بررسممی آنالیزهممای ترمودینممامیکی ماننممد دمممای

 DEPCادافه شد و بمه ممدا  16دقیقمه در بمنمماری در

اتصممال و دایمممر اسممتااده شممد .تمموالیهمما و مشخصمماا

دمای  06درجه سانتینراد قمرار داده شمدند .در نهایمت

آغازنرهای طراحی شده در جدول  1ارا ه شمده اسمت.

بدست آمده روی ژل آنمارز  1/0درصمد ممورد

مطالعه بیان ژنها به روش نیمهکمی ممورد بررسمی قمرار

ارزیممابی قممرار نرفممت .حممذف  DNAهممای احتمممالی از

نرفمممت .واکمممنش زنجیمممرهای پلیممممراز در دسمممتگاه

RNA

(Kibbe, 2007) Oligo calc

ترموسایکلر  BioRadانجام شد .اجزای مخلوط در حج

Frementas

اولین رشته  cDNAبا استااده از کیت شمرکت Vivantis

میکرولیتمممر ( Mastermixسمممینا ژن) ،یمممک میکرولیتمممر

طبق دستورالعمل مربوطه به شمرح زیمر سمنتز شمد .ابتمدا

آغازنرهممای اختصاصممی مسممتقی و معکمموس هممر ژن و

بمما غلظممت  6/0میکرونممرم بممر

هاممت میکرولیتممر آ فاقممد نوکلدمماز بممود .چرخممههممای

میکرولیتر به میکروتیو های  6/2میلیلیتری ادافه شمد.

حرارتی مربوط به هر کمدام از ژنهما در جمدول  2ارا مه

سدب یک میکرولیتر  Oligo dtبا غلظت  46میلی مموار

شممده اسممت .بممرای انممدازهنیممری بیممان ژنهمما ابتممدا

و یمممک میکرولیتمممر  16 dNTPمیلمممیمممموار بمممه همممر

آزمایشهمای مقمدماتی جهمت بمه دسمت آوردن تعمداد

میکروتیو ادمافه شمده و بما اسمتااده از آ عماری از

مناسب چرخهها و دمای بهینه اتصال پرایمرها انجام شد.

نوکلداز ،حج آن به  16میکرولیتررسانده شد و نمونهها

بهترین شمرایط تکثیمر تعمداد  36چرخمه تعیمین شمد کمه

در دمای  00درجه سانتیگراد بمه ممدا پمنج دقیقمه قمرار

بر اساس نرسیدن به ودعیت ثابت در تکثیر محصمواا

داده شدند .پب از این مرحله نمونهها به مدا دو دقیقمه

واکممنش زنجیممرهای پلیمممراز بممود .فممراوردههممای حاصممل

X

از واکمممنش زنجیمممرهای پلیممممراز روی ژل آنمممارز 1/2

 6/0 ،16میکرولیتمر آنمزی رونوشمتبمردار معکموس بما

درصد الکتروفورز شدند .سدب ژل ها در مرف حماوی

غلظمت  266واحمد در میکرولیتمر و  7/0میکرولیتمر آ

اتیدیوم بروماید با غلظمت  6/0میکرونمرم در میلمیلیتمر

عاری از نوکلداز به هر نمونه ادافه شده و در دممای 42

رقیق شمده در آ مقطمر بمه ممدا  10دقیقمه قمرار داده

درجه سمانتیگراد بمه ممدا  06دقیقمه نگهمداری شمدند.

شممممدند .بعممممد از شستشمممموی ژلهمممما در آ مقطممممر،

سدب نمونهها در دمای  40درجه سانتیگراد به مدا پنج

عکببرداری از آنها با استااده از دستگاه ژل داکیومنت

دقیقه قرار داده شده و پب از آن بهفاصمله دممای چهمار

انجام شد.

شمش میکرولیتممر

RNA

روی یخ قرار داده شمده و سمدب دو میکرولیتمر بمافر

05

] [ DOR: 20.1001.1.15625540.1401.24.1.3.4

طبق دستورالعمل شرکت سازنده انجام شمد .پمب از آن

نهایی  26میکرولیتر شمامل یمک میکرولیتمر 16، cDNA
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 RNAتوسط آنزی  DNase Iساخت شرکت

با

"نشریه علوم زراعی ایران" ،جلد بیست و چهارم ،شماره  ،1بهار 1461

بعد از انجام واکنشهای  RT-PCRنیممهکممی بمرای

آمد  .تجزیه واریانب میزان بیان ژنهما بمر اسماس طمرح

ژنها در دو آزمایش و تهیه عکب از ژلها با اسمتااده از

کامه تصادفی با سه تکرار

با استااده از نمرمافمزار SPSS

نرمافمزار ،(biochemlabsolutions.com) GelQuantNET

انجام شد .مقایسه میانگین دادههما هم بمه روش حمداقل

شدا باندهای به دست آمده برای همر ژن بمه دادههمای

تااوا معنمی دار ( )LSDدر سمطح احتممال پمنج درصمد

کمی تبمدیل شمدند .ژن اکتمین ) (TaActinبمه عنموان ژن

انجام شد .شکلهای مناسب جهت نمایش بیمان ژنهما و

مرج جهت نرمالسازی بیان ژنهما انتخما شمد و بیمان

تاسیر آنها با استااده از نرمافمزار Microsoft Excel 2013

هر دو ژن  TaSCو  TaNIPدر هر دو آزمایش بمه دسمت

رس شدند.

جدول  -1مشخصاا آغازنرهای طراحی شده و ژنهای تحمل به تنش شوری در ارقام نندم
Table 1. Specifications of primers and the studied genes
اندازه محصول
)Product size (bp
300bp
700bp
450bp

جدول  -2چرخههای حرارتی واکنش زنجیرهای پلیمراز
Table 2. RT-PCR thermal cycling
تعداد چرخهها
No. of cycles
1
30
1

مرحله
واسرشتهشدن اولیه
واسرشته شدن
اتصال
بسط
بسط نهایی

Phase
Initial denaturation
Denaturation
Annealing
Extension
Final extension

نمایج و بطث

پممب از اسممتخراج  RNAکممل از بافممتهممای بممر
ریشه نندم و حذف DNA

مدا
Time
5m
45 s
45 s
55 s
5m

دما
)Temperature (ºC
94
94
* بسته به نو ژن )(Depending on gene
72
72

دست آمده نشان داد کمه میمزان بیمان ژن  TaNIPبعمد از
و
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دمای اتصال
)Tm (ºC
56.5 ºC
56.9 ºC
56.98 ºC
57.33 ºC
56 ºC
57.3 ºC

توالی آغازنر (')0'→3
)'Primer sequence (5'→3
F-GCTTCCTCATGCTATCCTTC
TaActin
AB181991.1
R-CCAGGAACTTCCATACCAAC
F-GAAGGTGATATCGGAGATGG
TaNIP
DQ530420.1
R-TTGAAGGAGGAGAGCTTCTG
F-GGTCTCCTTCATCCACTACC
TaSC
AY956330.1
R-ACACGGACACCAAGTAATCC
Tm: Melting temperature, F: Forward, R: Reverse
شماره دسترسی
Accession No.

نام ژن
Gene name

اعمال تنش شوری در نندم رق ب (متحمل) ،در هر دو
بافت بر

احتمالی با اسمتااده از آنمزی

و ریشه نسبت به تیمار شاهد (بدون تنش) بمه

برای کلیه نمونهها بین  1/7تا  1/0بمود کمه نشمان دهنمده

داشت (شکل  .)2Aبیشترین میزان بیان در بمر

بعمد از

کیایت مناسب  RNAبوده و  cDNAنیز با موفقیت بمرای

 24ساعت ( 3/44برابر نسبت بمه شماهد) و در ریشمه نیمز

کلیه نمونهها سنتز شد .واکمنش  RT-PCRنیممهکممی بما

بعد از  44ساعت ( 7برابر نسبت به شاهد) پب از اعممال

اسمممممتااده از آغازنرهمممممای اختصاصمممممی ژنهمممممای

تیمار مشاهده شد (شکل  .)2Aدر ریشه روند بیان ژن تما

 TaSC ،TaNIPو ژن اکتین بمه عنموان مرجم انجمام شمد

 44ساعت کامه افزایشی بود (شکل  .)2Aدر رق تجمن

(شکل  .)1نتایج حاصل از تجزیه و تحلیمل دادههمای بمه

پمایین بمود و بمه

(حساس) نیز میزان بیان در بافمت بمر
00
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 ،(Frementas) DNase Iنسمبت طمول مموج  206بمه 246

طمور معنمیداری (سممطح احتممال پممنج درصمد) افممزایش

"اثر تنش شوری و مصرف اسید سالیسیلیک ،...احدی وهمکاران"06-03 ،1461 ،

صورا معنیداری روند کاهشی داشت ،ولی پب از 44

ساعت پب از اعمال تیمار ( 3/12برابر نسبت به شاهد) و

ساعت میزان بیان به سطح شماهد رسمید (شمکل  .)2Bدر

در ریشمممه بعمممد از  44سممماعت پمممب از اعممممال تیممممار

بافت ریشه میزان بیان پمایین بمود وتیییمراا افزایشمی یما

( 2/01برابر نسبت به شاهد) مشاهده شد (شکل  .)2Cدر

کاهشممی معنممیداری در بیممان ژن  TaNIPمشمماهده نشممد

رق تجن (حساس) بمه طمور کلمی میمزان بیمان در بافمت

(شکل  .)2Bنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادههای بمه

بر

پایین بود و پمب از  24سماعت بیمان ژن نسمبت بمه

دست آمده برای ژن  TaSCدر رق ب (متحممل) در همر

شاهد کاهش معنمیداری داشمت (شمکل  .)2Dدر بافمت

و ریشممه پممب از نذشممت  24سمماعت

ریشه بیان ژن پایین بود و تیییراا معنیداری در بیان ژن

افزایش بیمان معنمیداری نسمبت بمه تیممار شماهد داشمت

مذکور در زمانهای مختلف مشاهده نگردیمد و پمب از

دو بافممت بممر

(شممکل  .)2Cبیشممترین میممزان بیممان در بممر

اعمال تیمار میزان بیان ژن یکسان بود (شکل .)2D

بعممد از 24

Fig. 1. Semi-quantitative RT-PCR reactions using specific primers of TaNIP, TaSC and TaActin genes in leaf
and root tissue of wheat cultivarsy; Bam (tolerant) and Tajan (susceptible), after treatment with 170 mM sodium
chloride. BL: leaf tissue of Bam cultivar, BR: root tissue of Bam cultivar, TL: leaf tissue of Tajan cultivar, TR:
root tissue of Tajan cultivar, 1 to 4; C: control, 12, 24 and 48 hours after NaCl treatment, respectively, N.C:
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شکل  -1محصواا واکنش زنجیرهای پلیمراز نیمهکمی ( )RT-PCRبا استااده از آغازنرهای اختصاصی ژن ،TaNIP
 TaSCو ژن اکتین ( )Actinدر بافت بر و ریشه ارقام نندم ب (متحمل) و تجن (حساس) پب از تیمار با  176میلیموار
سدی کلرید :BL .بافت بر رق ب  :BR ،بافت ریشه رق ب  :TL ،بافت بر رق تجن :TR ،بافت ریشه رق تجن 1 ،تا
 :4بهترتیب  :Cشاهد  24 ،12 ،و  44ساعت پب از اعمال تیمار و  :N.Cکنترل منای :M ،نشانگر DNA

negative control and M: DNA marker

افزایش بیان ژن

روند میزان بیان ژن در همر دو شمرایط تیممار همزممان و

 TaNIPدر زمانهای پب از اعمال تیمار شد (شکل )3A

کلرید سدی به تنهمایی ثابمت بمود (شمکل  .)3Bبمه نظمر

و روند میزان بیان کامه افزایشی بود .بیشترین مقدار بیان

میرسد که در هر دو رق نندم در تیمار همزممان اسمید

بعد از  44ساعت ( 2/00برابمر نسمبت بمه شماهد) پمب از

سالیسیلیک و کلرید سدی سطح بیمان ژن  TaNIPبیشمتر

اعمال تیمار مشاهده شد .در رق تجمن (حسماس) تیممار

از حالت تیمار با کلرید سدی به تنهایی است (شکل 3A

همزمممان اسممید سالیسممیلیک و کلریممد سممدی افممزایش

در تیمار همزممان

کلرید سدی در رق ب (متحمل) باع

و
05

 .)3Bنتایج مربوط به بیان ژن TaSC
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نتایج نشان داد که تیمار همزمان اسید سالیسمیلیک و

معنمیدار و قابمل تمموجهی در بیمان ژن  TaNIPنداشممت و

"نشریه علوم زراعی ایران" ،جلد بیست و چهارم ،شماره  ،1بهار 1461

اسید سالیسیلیک و کلرید سدی نیز نشان داد که این ژن

تنش شوری کلیه فرایندهای مه نیاه از جمله فتوسنتز،

در هممر دو رقمم ننممدم افممزایش بیممان معنممیداری را در

سنتز پروتدین و متابولیس مواد دچمار اخمتهل ممیشموند

زمانهای پب از اعممال تیممار در برنهما داشمته و رونمد

) .(Parida and Das, 2004نیاهان سازوکارهای مختلامی

بیان ژن تا حدود زیادی افزایشی بود (شمکل  3Cو .)3D

را برای رهایی از این اثراا منای توسعه داده و با توجمه

در رق م ب م (متحمممل) بیشممترین میممزان بیممان بعممد از 24

بممه اینکممه ایممن پدیممده همما تحممت کنتممرل ژنهمما هسممتند،

سمماعت (  3/11برابممر نسممبت بممه شمماهد) و در رقم تجممن

شناسایی ژن های کنترل کننده ایمن سمازوکارها و تعیمین

(حساس) بعد از  44ساعت ( 1/0برابر نسمبت بمه شماهد)

الگوی بیان آنها در پاسخ به تنش شوری در نندم باع

پب از اعمال تیمار همزمان اسمید سالیسمیلیک و کلریمد

میشود تا بتوان راهکارهای مؤثری در بهنژادی این نیاه

سمدی مشماهده شمد (شمکل  3Cو  .)3Dدر همر دو رقم

مه زراعی جهت بهبود تحمل به تنش شوری شناسمایی

نندم ب و تجن میزان بیمان ژن  TaSCدر تیممار همزممان

کممرد .در سممالهممای اخیممر بمما مطالعممه بیممان ژنهمما توجممه

کامه بیشتر از شرایط تیمار با کلرید سدی به تنهایی بود

بسممیاری از محققممین بممه مقایسممه الگمموی بیممان ژنهمما

(شکل  3Cو .)3D

در نیاهان متحمل وحساس به تنشهای زنمده و یما غیمر

بممر رشممد و تولیممد نیاهممان تممأثیر مناممی زیممادی دارد .در

) (Chen et al., 2007در نندم نشان داد که تنش شموری

شکل  -2میزان بیان ژنهای  TaNIPو  TaSCدر بافت بر

و ریشه ارقام نندم ب (متحمل) و تجن (حساس) در 24 ،12
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شوری یکی از عوامل تنشزای غیر زنمده اسمت کمه

زنده جلب شده است .نتایج مطالعماا چمن و همکماران

در رق ب  TaSC :D ،در رق تجن .مقادیر میانگین سه تکرار هستند :C .شاهد ،اعمال تیمار پب از  24 ،12و  44ساعت به
ترتیب  24H ، 12Hو  .48Hحروف غیرمشترا نشان دهنده معنیدار بودن اختهف در سطح احتمال پنج درصد هستند
Fig. 2. Expression of TaNIP and TaSC genes in leaf and root tissue of wheat cultivarsy; Bam (tolerant) and
Tajan (susceptible), at 12, 24 and 48 hours after application of 170 mM sodium chloride, A: TaNIP in Bam
cultivar, B: TaNIP inTajan cultivar, C: TaSC in Bam cultivar, D: TaSC in Tajan cultivar. The values are means
of 3 replications. C: control, 12H, 24H and 48H are 12, 24 and 48 hours after NaCl treatment, respectively.
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و  44ساعت پب از اعمال تیمار  176میلیموار سدی کلرید TaNIP :A ،در رق ب  TaNIP :B ،در رق

تجنTaSC :C ،

"اثر تنش شوری و مصرف اسید سالیسیلیک ،...احدی وهمکاران"06-03 ،1461 ،

Different letters represent significant difference at 5% probability level

و  24 ،12و  44ساعت پب از اعمال تیمار همزمان  6/1میلیموار اسید سالیسیلیک و  176میلیموار کلرید سدی
 Aو  :Cرق ب  B ،و  :Dرق تجن
Fig. 3. Changes of TaNIP and TaSC genes expression in leaf tissue of wheat cultivars; Bam (tolerant) and Tajan
(susceptible) at control condition and 12, 24 and 48 hours after simultaneous treatment of 0.1 mM salicylic acid
and 170 mM NaCl. A and C: Bam cultivar, B and D: Tajan cultivar

باع

نردیمممد .همچنمممین بمممیش بیمممان ژن  TaSIPدر بمممرنج و

شوری ایاا میکند ) .(Kiani et al., 2021نتایج مطالعماا

افزایش تحمل به شوری و خشمکی

پیشممین نشممان داده اسممت کممه بیممان  TaNIPدر حضممور

 .(Duمطالعممه بیممان

نمکها القا میشود و این ژن میتوانمد بما مسمیر تحممل

ژن های موثر در تحمل به شوری اطهعاا بما ارزشمی را

بممه نمممک در نیمماه ننممدم مممرتبط باشممد TaNIP .یکممی

در اختیار محققان قرار میدهد که یا میتوان از آنهما در

از ژنهممای تحمممل بممه نمممک اسممت کممه مسممدول القممای

برنامههمای بمه نمژادی و یما در درا بهتمر سمازوکارهای

تحمممل در نیمماه از طریممق تنظممی نقممل و انتقممال غشممایی

فیزیولوژیکی و ژنتیکی استااده کرد .کیانی و همکماران

اسممت کممه غلظممت یممون سمملولی را تنظممی مممیکنممد

نشان دادند که در بررسمی چنمد ژن مموثر در تحممل بمه

) .(Al-Mashhadani et al., 2016ژن  TaSCدر نندم نیز

 Aegilopsو

که در تنظی اسمزی نقش دارد ،برای تحممل بمه شموری

آرابیدوپسیب باع

در ایممن نیاهممان شممد )et al., 2013

تنش شوری ،ژن  NHX1در نیاه cylindrica

معرفی شده است ).(Huang et al., 2012

آمای دیدلوییدهای حاصل از تهقی با ننمدم نمان ،دارای
05
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افزایش قابل توجهی در میزان بیان ژن ژن TaSGK

بیان چشمگیری بوده و نقش مهمی در بهبمود تحممل بمه
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شکل -3تیییراا میزان بیان ژن  TaNIPو  TaSCدر بافت بر

ارقام نندم ب (متحمل) و تجن (حساس) در شرایط غیر تنش

"نشریه علوم زراعی ایران" ،جلد بیست و چهارم ،شماره  ،1بهار 1461

نتایج تحقیق حادر در مورد الگوی بیمان ژن TaNIP

 CDPK2قممرار دارد .نتممایج حاصممل از بررسممی بیممان ژن

در دو رق نندم ،نشان دهنمده افمزایش معنمیدار میمزان

 TaSCدر دو رقم ننممدم نشممان داد کممه در اثممر تیمممار بمما

بیان این ژن در تیمار کلرید سدی در هر دو بافت ریشمه

کلرید سدی در رق ب (متحمل) در هر دو بافت بمر

و بر  ،به ویمژه در رقم متحممل بم اسمت .ایمن نتیجمه

و ریشه میزان بیان این ژن نسبت به تیمار شماهد بمه طمور

با یافتههمای نما و و همکماران در ننمدم مطابقمت دارد

معنیداری افزایش یافت .این نتیجه با یافتههمای هوانم

آکواپورینها است که در غشای پهسممایی سملول قمرار

تحقیقاا خود نشان دادند که بیمان ژن  TaSCدر ننمدم

دارد .مطالعمماا فیزیولمموژیکی و ژنتیکممی نق مش مسممتقی

در اثر تیمارهای شوری و اسید آبسمیزیک افمزایش بیمان

آکواپورینها را در بهبود رابطه آ درنیاه تحت تمنش

داشت .آنها این ژن را به نیاه آرابیدوپسیب تالیانا منتقل

شوری تایید کرده است ) .(Siefritz et al., 2004هموری

کرده و نزارش کردند که ویژنی تحمل بمه شموری در

و همکاران ) (Horie et al., 2011نیز نزارش دادنمد کمه

این نیاه نیز القا شد .در یمک تحقیمق دیگمر اهمیمت ژن

ژن  HvPIP2جممدا شممده از نیمماه جممو در انتقممال آ در

 TaSCو نقش آن در سازوکار تحمل به شوری در نندم

سلول همای تحمت تمنش شموری دخیمل اسمت .بمهعمهوه

بررسی و اثباا شمد ) .(Fang-Fang et al., 2013بنمابراین

نزارش شمد کمه یمک آکواپمورین دیگمر جمدا شمده از

بخشممی از تحمممل ننممدم رق م ب م نسممبت بممه رق م تجممن

نندم ) (TaTIP2;2تحممل بمه تمنشهمای غیمر زیسمتی از

میتواند ناشی از بیان بیشمتر ژن  TaSCدر شمرایط تمنش

جملممه شمموری را در نیمماه تراریختممه توتممون افممزایش داد

شوری باشد .در آزممایش حادمر تیییمراا عممدهای در

) .(Xu et al., 2013نتایج تحقیقاا انجام شده نشمان داده

بیان ژن مشاهده نشمد ،ایمن مودمو ممیتوانمد بمه دلیمل

است که آکواپمورینهما در شمرایط تمنشهمای مختلمف

القممای

)et al., 2010

محیطی از جمله شوری ،خشکی و سرما ،باع

کوتماهی طممول دوره تمنش باشممد کممه تنهما باعم

افمزایش

تممنش اسمممزی شممده و تممنش سمممیت یممونی ناشممی از

تحمل نیاه نندم میشوند .بنابراین در آزممایش حادمر

تجممم یممونهممای سممدی درون سیتوپهسمم ر نممداد

بیشممتر بممودن میممزان بیممان ژن  TaNIPدر ننممدم رق م ب م

)2008; Munns and Tester, 2008

(متحممل) نسممبت بمه رقم تجمن (حسمماس) ممیتوانممد تمما

پیامرسانی ژنتیکی کامه فعال نشد.

حدودی دلیلی بر تأثیر این ژن در ایجاد تحمل به شوری

 ،(Arzani,در نتیجمه

یکممی از هورمممونهممای مه م نیمماهی کممه در ایجمماد
تحممممل بمممه تمممنشهمممای زیسمممتی و غیرزیسمممتی اسمممید

باشد.
نیز ممورد ارزیمابی قمرار نرفمت .مسمیر  CDPKاز جملمه

بنزو یممک اسممید) یممک تنظممی کننممده رشممد نیمماهی

شبکه همای انتقمال پیمام در نیاهمان اسمت کمه وابسمته بمه

و از نمممروه ترکیبممماا فنلمممی اسمممت کمممه در تنظمممی

کلسی بموده و در شمرایط تمنشهمای مختلمف از جملمه

فرآیندهای فیزیولموژیکی و بیوشمیمیایی نیاهمان نقمش

القمای تحممل

 .(Hayatیکمی از اثمراا تمنشهمای

شوری ،خشکی و سرما فعال شده و باع

دارد )et al., 2010

بمه تمنش ممیشمود ) .(Huang et al., 2012مسمیر CDPK

محیطی از جمله شوری ،افزایش نونههای فعال اکسیژن

بیان فاکتورهای رونویسی پایین دست را تنظی ممیکنمد

و القای تنش اکسمیداتیو اسمت )(Hoekstra et al., 2001

القمای بیمان

کممه در غیمما سممازوکارهای محممافظتی بممه نیمماه آسممیب

ژنهایی میشود که میتوانند در تحممل بمه تمنش نقمش

میزنند )2005

 .(El-Tayeb,بنابراین اسید سالیسیلیک در

داشته باشمند .ژن  TaSCدر مسمیر و در بماا دسمت مسمیر

هنگام رویارویی نیاه با تنشهای محیطمی ،باعم

) (Ludwig et al., 2004کمه در نتیجمه باعم
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در این تحقیمق ژن ( TaSCاز ژنهمای مسمیر )CDPK

سالیسیلیک است .اسید سالیسیلیک (اورتمو هیدروکسمی
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 TaNIP .(Gaoمتعلممق بممه خممانواده ژنممی

و همکاران ) (Huang et al., 2012مطابقت دارد .آنها در

"اثر تنش شوری و مصرف اسید سالیسیلیک ،...احدی وهمکاران"06-03 ،1461 ،

شدن سیست آنتمیاکسیداسمیونی در نیماه شمده و باعم

را تحممت تممأثیر قممرار مممیدهنممد .جهممت تنظممی اسمممزی،

تقویممت غشممای سمملولی و خنثممی ک مردن خطممر افممزایش

افممزایش بیممان ژنهممای مسممدول ایجمماد تحمممل در مقابممل

نونههای اکسیژن فعمال ممیشمود ).(Hayat et al., 2010

تمنش ماننمد  TaSCو TaNIP

و فعمال کمردن مسمیرهای

در ایممن پممژوهش سممطح بیممان ژنهممای انتخمما شممده

دفاعی نیاه از طریمق مولکمولهمای تنطمی کننمده ماننمد

القمای تحممل نیماه بمه شموری ممیشموند ،در

اسممممید سالیسممممیلیک از سممممازوکارهایی هسممممتند کممممه

بوته های نندم تیمار شده با اسید سالیسیلیک در شمرایط

باع

افمزایش تحممل و بهبمود رشمد نیماه و در نهایمت

تممنش شمموری افممزایش یافممت ،کممه نشممان مممیدهممد

افممزایش آن مممیشمموند .یافتممههممای ایممن پممژوهش نشممان

اسممید سالیسممیلیک اسممید باعمم تنظممی بیممان چنممین

در ارقمام ننمدم در

که باعم

ژنهایی میشود که باع

میدهد که ژنهای  TaSCو TaNIP

شوری میشوند .در یک تحمل القا شده نسبت بمه تمنش

در نیاهان متحمل باعم

ممیشموند در مواجمه بما تمنش

شمموری در نیاهچممههممای ننممدم حاصممل از بممذرهای

سازناری بیشتری پیدا کنند .استااده از اسید سالیسیلیک

خیسانده شده در اسید سالیسمیلیک نمزارش شمده اسمت

میتواند به افزایش بیان ژنهمای  TaSCو TaNIP

منجمر

) .(Hamada and Al-Hakimi, 2001بمه نظمر ممیرسمدکه

شممده و بمما اثممراا نممامطلو تممنش شمموری بممر رشممد و

مصرف اسید سالیسمیلیک بما تماثیر بمر ژنهمای مموثر در

نمو نیماه ننمدم مقابلمه کنمد .بما توجمه بمه وجمود انموا

تحمل به شوری احتماا در افمزایش سمازناری نیاهمان

تنش های محیطی از جمله شوری بمرای نیاهمان نیماز بمه

به تنش شوری نقش دارد.

مطالعه و درا سازوکار تحمل به تنشها افمزایش یافتمه
است .نتایج تحقیقاا تکمیلی راهکارهای مناسبی جهت

نمیزه گیری

بهنژادی نیاهان با ارزش زراعی از جمله نندم را فمراه
خواهد ساخت.

به طور کلی هنگامی که نیاهان با تنشهای محیطمی
مواجه می شوند محمدوده وسمیعی از عکمبالعمملهمای

سپاسگیاری

مولکممولی از جملممه تیییممر در بیممان ژنهمما اتامما مممیافتممد

از دانشگاه کردستان جهمت تمامین ممالی پایمان ناممه

کممه باعمم تیییممراا مورفولمموژیکی و فیزیولمموژیکی

سداسگزاری میشود.

در آنها شده که در نهایت رشد نیماه و تولیمد محصمول
منابع مورد اسمفاده
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Effect of salinity stress and application of salisylic acid on expression of TaSC and
TaNIP genes in two bread wheat (Triticum aestivum L.) cultivars
Ahadi, S.1, A. Maroufi2, B. Bahramnejad3 and A. Siosemardeh4

ABSTRACT
Ahadi, S., A. Maroufi, B. Bahramnejad and A. Siosemardeh. 2022. Effect of salinity stress and application of salisylic acid
on expression of TaSC and TaNIP genes in two bread wheat (Triticum aestivum L.) cultivars. Iranian Journal of Crop
Sciences. 24(1): 50-63. (In Persian).

Salinity is one of the environmental stresses that affects bread wheat grain yield in most parts of the world.
One of the basic strategies to mitgiate the effect of non-biological stresses such as salinity is genetic
improvement of crop plants. Identification of stress-associated genes is a prerequisite for genetic improvement.
In the present study, the role of a number of genes in the aquaporin family and genes associated with the CDPK
pathway in response to environmental stresses was identified as their expression profile analysis in response to
[ Downloaded from agrobreedjournal.ir on 2022-08-18 ]

salinity stress would facilitate breeding for salinity tolerance. In 2014, the expression of two genes TaNIP and
TaSC was studied in two bread wheat cultivars "Bam" tolerant to salinity and "Tajan" sensitive to salinity under
salinity stress (170 mM NaCl) and Non-saline conditions. The results showed that TaNIP expression in salttolerant cultivar (Bam) significantly increaseed in both leaf and root tissues under salinity stress conditions, but
in sensitive cultivar (Tajan) the level of TaNIP expression, especially in leaf tissues, was lower and showed a
decreasing trend. In cv. Bam in both leaf and root tissues, after 24 hours, TaSC expression increased in
comparion to control. In cv. Tajan, the expression in leaf tissue was generally lower and after 24 hours, the
expression level significantly decreased in comparion to control (non-saline). Moreover, expression analysis
under the simultaneousapplication of salicylic acid andsodium chloride showed that the expression of both genes
in leaf tissues of both bread wheat cultivars significantly increased and the gene expression showed an increasing
trend. In conclusion, the results of this experiment indicated that the TaNIP and TaSC genes had different
expression trends in tolerant and sensitive bread wheat cultivars under salinity stress conditions. Using salicylic
acid as an elicitor also activated the hormonal transduction pathway, which induced the expression of both

[ DOR: 20.1001.1.15625540.1401.24.1.3.4 ]

genes. These findings highlights the role of these genes in salinity tolerance of tolerant bread wheat cv. “Bam”.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Key Words: Aquapurine, Bread wheat, Gene expression, Genetic improvement and Salinity stress

Received: September, 2021 Accepted: December, 2021

1. MSc Graduated student, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
2. Associate Prof., University of Kurdistan, Sanandaj, Iran (Corresponding author) (Email: a.maroufi@uok.ac.ir)
3. Associate Prof., University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
4. Associate Prof., University of Kurdistan, Sanandaj, Iran

55

