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چکیده
فعالیت آنزیم نیتراتریداکتاز میتواند شاخص مناسبی برای جذب نیترات در حضور کلر و تحمل گیاه به شوری
باشد .برنامه ریزی بیان ژن یک مدل ریاضی بین متغیّرهای ورودی و خروجی بوده و توانایی انتخاب پارامترهای مؤثر
در مدل را دارد .در این تحقیق محتوای یونی ریشه (کلر ،سدیم ،نیترات و پتاسیم) در دو ژنوتیپ انگور (قرهشانی و قزل-
اوزوم) بهعنوان پارامترهای مؤثر بر فعالیت نیتراتریداکتاز وارد مدل برنامهریزی بیان ژن شدند .نتایج نشان داد که
جذب نیترات تحت شوری کاهش یافت ،همچنین در غلظتهای باالی نیترات کاهش در ژنوتیپ حساس به شوری بیشتر
بود .بهعبارتدیگر در انگور سیستم انتقال با تمایل پایین ( )LATSنسبت به سیستم انتقال با تمایل باال ( ) HATSبه
شوری حساستر بود .فعالیت آنزیم نیتراتریداکتاز با افزایش غلظت نیترات در ریشه در هر دو ژنوتیپ افزایش یافت
 .مقایسه نتایج حاصل از کاربرد سه مجموعه عملگر ریاضی نشان داد که بیشترین ضریب همبستگی و کمترین میانگین
مربعات خطا د ر دوره آموزش برای حالتی است که از مجموعه عملگرهای مدل پیشفرض بهره برده شود ،اما در مرحله
آزمون عملگرهای اصلی همراه با جذر و توان نشاندهنده نتایج بهتری در مقایسه با سایر مجموعه عملگرها بود .همچنین
مطابق با مدل پیشنهادی بهترتیب نیترات ،کلراید ،سدیم و پتاسیم بهعنوان متغیرهای مؤثر انتخابی در کاهش فعالیت آنزیم
نیترات ریداکتاز مشارکت میکنند.
واژههای کلیدی :انگور ،برهمکنش نیترات-کلر ،شوری ،عملگرهای ریاضی ،محتوای یونی ریشه
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Abstract
Nitrate reductase enzyme activity can be a good indicator for nitrate uptake in the presence of chloride
and plant tolerance to salinity. Gene expression programming is a mathematical model between input and
output variables and has the ability of choosing the effective parameters in the model. In this study, ions
contents of root (chloride, sodium, nitrate and potassium) in two grape genotypes (Gharashani and
GhezelUzum) as the effective parameters in the nitrate reductase activity were used in genetic programming
model. The results showed that the nitrate absorption was decreased under salinity, also at higher nitrate
concentration this reduction was higher in the salt sensitive genotype. It means that in grape the low affinity
transport system (LATS) was more sensitive to salinity compared to the high affinity transport system
(HATS). In both genotypes, the nitrate reductase activity increased with increasing the nitrate concentration
in root medium. Comparing the results obtained using three function set showed that the highest correlation
and lowest root mean square error were achieved for training phase by using the default function set, while
for the testing phase, the main operators along with the squared root and power gave the better performance
accuracy. Also, according to the suggested model, nitrate, chloride, sodium and potassium as the selected
effective variables contribute with a decreasing order in the nitrate reductase activity respectively.

Key words: Grape, Mathematical operators, Nitrate- chloride interaction, Nutrients, Salinity
 نیتاروژن یاک عن ار.)2002

نیترات مایشاود (ماان

مقدمه

ضروری برای همه گیاهان بوده و نیترات منبع نیتروژن

-شوری خاک بهویژه در منااقق خشاک و نیماه

و

اصلی دردسترس در خاکهاای زراعای اسات (ژانا

 تبخیارو،خشک در اثر آبیاری با آبهایی با کیفیت پایین

 مقادیر باالی کلرید سدیم در محای ریشاه.)2000 فورد

تعرق زیاد و تجمع امالح در سطحاالرض درحال افزایش

سرعت جذب خالص نیترات و انتقال به اندامهوایی را در

 وسعت اراضی شاور در ایاران.)1994 است (پساراکلی

.)1999 گیاهان آوندی کاهش میدهد (گراتاان و گاریاو

 باا، درصد مساحت کشور را در بر میگیرد10 نزدیک به

شوری جذب نیترات در برخی گیاهاان را مهاار مایکناد

 درصد خاکهای ایران به نحاوی متاثثر از44/5 اینحال

.)1997 (سرزو و همکاران

 فااا و نیااز.)1383 شااوری هسااتند (بنااایی و همکاااران

سرعت جذب نیتارات از یاک رابطاه دوفاازی باا

 درصاد خااکهاای ایاران در گاروه10 گزارش نمود که

غلظت نیترات بیرونی پیروی میکند که در کمترین حالت

 رشاد و.)2012 بزرگ سالونچاکها قرار دارند (بایناام

 یکای.وجود دو سیستم جذب متفاوت را پیشنهاد میکند

فرایندهاای فیزیولاوژیکی در گیاهاان عاالی تحات تاثثیر

از این سیستمها تمایل باالیی برای نیترات نشان میدهد

 بهقوریکاه شاوری ماانع جاذب،شوری قرار می گیرد
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و در شرای غلظت پایین نیترات بیرونی ( )HATSعمل

انتخاب پارامترهای مؤثر) را با استفاده از برنامهنویسی

میکند و سیستم دیگر تمایل پایین نشان داده در شرای

رایانهای ارا ه میکند .الگوریتمهای تکاملی که بر اسااس

غلظت باالی نیترات بیرونی ( )LATSعمل میکند (گل

و

صدیقی .)1995

نظریه داروین پایاهریازی شادهاند تواناایی مادلساازی
فرآیندهای کامالً غیرخطی را دارند که برنامهریزی بیاان

سرگونا و همکاران ( )2011و عباسپور و

ژن نیاااز عضاااوی از خاااانواده الگوریتمهاااای تکااااملی

همکاران ( )2014اثر شوری بر جذب نیترات را بهترتیب

میباشد .مزیت این مدل نسبت باه مادلهاای دیگار ایان

در ذرت و انگور بررسی کردند .در غلظتهای باالی کلر

است که ابتدا ساختار بلوکها (متغیرهای ورودی ،هاد
سااختار بهیناه

بهعنوان یک یون رقیب برای کاهش جذب نیترات عمل

و مجموع توابع) تعریاا شاده و ساپ

میکند و میتواند بهقور غیرمستقیم فعالیت نیترات-

مدل و ضارایب قای فرآیناد آماوزش تعیاین میشاوند.

ریداکتاز را که همبستگی مثبت با درونریزش نیترات

همچنین این مدل به قاور خودکاار میتواناد متغیرهاای

دارد ،مهار کند (دبوبا و همکاران .)2007

ورودی که در مدل بیشترین تثثیر را دارند ،انتخااب کناد

سدیم نیز درجایگااههاای انتقاال باا پتاسایم در

(کوزا  .)2008خاصایت غیرخطای و عادم قطعیات ذاتای

ورود به سلول رقابات مایکناد و درنتیجاه فرآینادهاای

فعالیت آنزیم نیتراتریاداکتاز از دالیلای باوده اسات کاه

متابولیکی وابستهباه پتاسایم مهاار مایشاود (مارشانر

باع شده از مدل برنامهریزی بیاان ژن در ایان تحقیاق

 .)1995همچنین شوری شدیداً بر فرآیناد آسیمیالسایون

استفاده شود .این مدل با موفقیت توس باریکلو ()1395

نیترات اثر میگذارد ،چون نیتارات بارای القاای نیتارات-

در برآورد عملکارد گنادم آبای باا ویژگایهاای خااک و

ریااااداکتاز ( -)EC 1.6.6.1آناااازیم کلیاااادی فرآینااااد

زماایننمااا ،ثروتاای و همکاااران ( )1390باارآورد فرفیاات

آسیمیالسیون -موردنیاز است .نیتاراتریاداکتاز اولاین

تبادل کاتیونی خاک بهکار گرفته شده اسات .در مطالعاه

آنزیم در مسایر آسیمیالسایون نیتارات اسات و احیاای

حاضر اثرات نیترات و شوری برآسیمیالسایون نیتارات

نیترات باه نیتریات را کاتاالیز مایکناد (نیاو و همکااران

در ژنوتیااپهااای متحماال و حساااس انگااور بااا ساانجش

 .)1995فعالیت نیتراتریاداکتاز در بارگهاا باه شاارش

فعالیت نیتاراتریاداکتاز بررسای شاد .همچناین فعالیات

نیتارات از ریشاههاا وابساته اسات (کایسار و همکااران

آنزیم نیتراتریداکتاز با استفاده از برنامهریزی بیان ژن

 .)2002جااذب و احیااای نیتاارات در گیاهااان در شاارای

به کماک محتاوای یاونی موجاود در ریشاه گیااه تحات

شوری اهمیت حیاتی دارد (را و و گنانام  .)1990فعالیت

شااوری ماادلسااازی و متغیرهااای ورودی کااه در ماادل

نیتراتریداکتاز درپاسا باه  NaClباه ساطح نیتارات در

بیشترین تثثیر را داشتند ،انتخاب شدند.

محلول غاذایی و نیاز شادت تانش شاوری بساتگی دارد
(ساگی و همکاران .)1997
انگور ) (Vitis vinifera L.یکی از مح والت باغی
مهم است و تانشهاای غیرزیساتی مثال شاوری باعا
کاهش مح ول آن میشود .مطالعات نشان میدهند که
توازن یونی در بخاشهاای مختلاا انگاور تحات تاثثیر
شوری تغییر مییابند (واکر و همکاران  .)2002بناابراین
مدلساازی فعالیات آنازیم نیتاراتریاداکتاز در شارای
شوری در گیاه انگور با استفاده از محتوای یونی ریشاه
دارای اهمیات مایباشاد .برناماهریزی بیاان ژن تکنیکای
است که راه حل مسئله (تخمین ویژگایهاای دیریافات و

مواد و روشها
در مطالعااات قبلاای  18ژنوتیااپ انگااور بااومی
آذربایجان از نظر میزان تحمل باه شاوری غرباالگاری
شدند .ژنوتیپ قرهشانی که تواناایی قابالمالحظاهای در
محدود کردن انتقال کلر و سدیم باه انادامهاوایی نشاان
داد ،بهعنوان ژنوتیاپ متحمال و ژنوتیاپ قازلاوزوم باه
عنااوان ژنوتیااپ حساااس انتخاااب شاادند (محماادخانی و
همکاران  ،2012محمدخانی و همکاران  .)2014قلمههاای
دو ژنوتیپ از مرکز تحقیقات کشااورزی تهیاه و بعاد از
ضدعفونی با بنومیل  ،1/5%با ایندول بوتیریک اسید 100
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قلماههاا در

سالیسیلیک اسید (کاتالدو و همکاران  )1975تعیین شاد.

پیپیام بهمدت چند ثانیه تیمار شدند .سپ

پرلیاات و در یااک سیسااتم حرارتاای ( 22تااا  28درجااه

سنجش فعالیت نیتراتریداکتاز در ریشاه گیااه باهروش

سلسیوس) با رقوبت کافی ( 80تاا  100درصاد) جهات

جاورسااکی ( )1971بااا اناادکی تغیییاارات انجااام شااد .از

ریشهزایی قرار داده شد و قلمههای ریشه و برگدار باه

محلولهای حاوی ریشه گیاهان هرنیم ساعت یاکباار و

گلدانهای حاوی محلول هوگلناد هاوادهیشاده و تغییار

درمجموع  13بار و از ریشه گیاهان جهات انادازهگیاری

یافته ویژه انگور حاوی پتاسیم نیترات  0/25میلیماوالر،

فعالیت آنزیم نیترات ریداکتاز یک باار نموناهبارداری در

کلسیم نیتارات  0/25میلایماوالر ،منیازیم ساولفات 0/1

پایان تیمارها انجام شد .تحلیل آماری و رسم نمودارهاا

میلیموالر 0/05 KH2PO4 ،میلیموالر ،اسید بوریک 11/5

با نرمافزار  GraphPad Prism 5انجام شاد .تفااوت جاذب

میکرومااوالر ،منیاازیم کلرایااد  2/68میکرومااوالر ،روی

یونها بین تیمارهاای نیتارات در ساطح احتماال  5%باا

ساااولفات 0/076

آزماون  tو تفااوت جااذب یاونهاا بااا اساتفاده از شاایب

و Fe-

رگرسیون خطی تعیین شد .جهات تعیاین سارعت جاذب

 11/76 EDTAمیکرومااوالر انتقااال یافتنااد (عباسااپور

نیترات و پتاسایم و محاسابه  Vmaxو  Kmنیاز دادههاا باا

 .)2008گیاهان دوماهه در محلول  0/2میلیموالر کلسیم

معادله ساینیتیک آنزیمای میکاا یلی  -مناتن (نلساون و

ساااولفات  0/2میکروماااوالر ،مااا

میکروموالر ،سادیم مولیبادات  0/05میکروماوالر

سولفات تحت هوادهی در شرای تحات کنتارل دماای

C

کوک

 )2005برازش داده شدند.

 30-25و رقوبتنسبی  60-70%در تااریکی باهمادت 6

فرآیند برنامهریزی ژنتیک بهصورت مراحل زیار اسات:

روز قرار گرفتند .بعد از این مدت ،گیاهان  3روز در نور

 )1یک جمعیت اولیه از توابع مرکب نشاندهنده الگوهای

مداوم (  )150 µmol m-2sدر محلول هوگلند فاقاد نیتارات

پیشبینی ،بهصاورت ت اادفی در نظار گرفتاه میشاود

قرار گرفتند (سرزو و همکاران  .)1997تیمار شوری به-

(ایجاد کروموزومها).

مدت چهار روز با افزودن سدیم کلراید در غلظتهاای 0

 )2معرفاای جمعیاات اولیااه (کروموزومهااا) بااه رایانااه و

( )sa 60( 60 ،)sa 30( 30 ،)sa 0و  )sa 90( 90میلیمول باه

ارزیااابی هااار یاااک از افاااراد (ژن) جمعیاات مااذکور بااا

محلولهای هوگلند فاقد نیترات اعماال شاد .بعاد از ایان

استفاده از توابع برازش (شناسایی مؤثرترین افااراد در

مدت در روز پنجم گیاهان بهمادت  6سااعت در گلادان-

ماهیت پدیده).

های حاوی  1لیتر محلول هوگلند تحات هاوادهی ماداوم

 )3انتخااااب ژنهااای مااؤثر بااهمنظور تکثیااار ،جهاااش،

تحاات تیمااار همزمااان نیتاارات و شااوری قاارار گرفتنااد.

جفتگیری و تولیدمثل افراد جدید با صافات اصالحشاده

غلظتهای  5 ،1 ،0/5 ،0و  10میلیماول نیتارات پتاسایم

(فرزنادان).

استفادهشد .نمونهبرداری از محلاولهاای حااوی ریشاه

 )4اعمال فرآیند توسعهای تکراری بار روی فرزنادان در

گیاهان انجام شد و این نمونهها و نیز ریشه گیاهاان کاه

هر تولیاد گاام چهارم به تعاداد معاین و یاا تاا ح اول

بعد از نموناهبارداری در آون  70درجاه سلسایوس باه

بهترین پاسا تکارار خواهاد شاد (کوزا .)2008

مدت  48ساعت خشک شدند ،جهت آنالیز یونها استفاده

برای مدلسازی فعالیت آنزیم نیتراتریداکتاز با

شدند 100 .میلیگرم از ماده خشاک پاودر شاده ریشاه

استفاده از برنامهریزی بیان ژن 80 ،درصد دادههای

همه تیمارها توزین شد و بعد از افازودن  10میلای لیتار

مربوط به غلظت یونهای سدیم ،کلر ،پتاسیم ،نیترات و

آب دیونیزه حاوی  1میلیماول بار لیتار  HNO3در بان-

فعالیت آنزیم نیتراتریداکتاز در ریشه دو ژنوتیپ به-

ماری در حال جوش باهمادت یاک سااعت قارار گرفات.

عنوان دادههای آموزش و  20درصد بهعنوان دادههای

نمونهها در  5000دور در دقیقه بهمدت  15دقیقاه

آزمون انتخاب (رابطه  )1و بهقور جداگانه آنالیز شدند.

سپ

سانتریفوژ شدند .میزان کلر با استفاده از دستگاه کلراید
آنالیزر و میزان سدیم و پتاسیم در ع ارهها با استفاده
از فلیمفتومتر اندازهگیری شد .میزان نیترات نیز با روش

برای هر ژنوتیب  80سری داده انتخاب شده بود.
][1

)Xt = f (d1, d2, d3, d4

در این رابطه  Xفعالیت آنزیم نیتراتریداکتاز،

d1
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غلظت سدیم d2 ،غلظت کلر d3 ،غلظت پتاسیم و  d4غلظت

همااراه بااا جااذر و تااوان (رابطااه  )3و مجموعااه سااه،

نیترات و  tشماره نمونه میباشد .در این تحقیق برای

عملگرهای پیشفرض نرمافزار (رابطه  )4میباشد.

مدلسازی فعالیت آنزیم نیتراتریداکتاز بر اساس

][2

برنامهریزی بیان ژن از نرمافزار  GeneXpro 4.0استفاده

][3

شد .بدینمنظور ،سه مجموعه از عملگرهای ریاضی به

][4

]×  =[+, -, / ,مجموعه یک
]
]

 =[+, -, / , ×,مجموعه دو

 =[+, -, / , ×, sin, cos, tan,مجموعه سه

صورت زیر استفاده شده است که مجموعاه یاک ،چهاار

پارامترهای الزم جهت مدلسازی در این تحقیاق

عمل اصلی (رابطه  ،)2مجموعاه دو ،چهاار عمال اصالی

که جزء گامهای اولیه برنامهریازی بیاان ژن میباشاند،
بهصورت جدول  1انتخاب شدهاست.

جدول  –1مقادیر متغیرهای مدلسازی با برنامهریزی بیان ژن.
تنظیمات عمومی

تعداد کروموزومها
اندازه سر
تعداد ژنها
تعداد تولید جمعیت
تابع ارتباط دهنده
نوع خطا

مقادیر

عوامل ژنتیک

مقادیر

30
8
3
1000
جمع
 SIضریب پراکندگی

سرعت جهش
سرعت وارونگی
سرعت تالقی با یک نقطه
سرعت تالقی با دو نقطه
سرعت تالقی ژن
سرعت جابجایی

0/044
0/1
0/3
0/3
0/3
0/1

نتایج

معنیداری در سطح احتمال  5درصد کاهش یافت .میزان

با افازایش غلظات نیتارات میازان جاذب کلار در

کاهش در جذب کلر با افزایش غلظت نیترات در ژنوتیاپ

ژنوتیپ متحمل (قرهشانی) و حسااس (قازلاوزوم) باه-

متحمل بیشتر از ژنوتیپ حساس بود (شکل .)1

قور

شکل  -1شیب رگرسیون خطی جذب کلر در ریشه دو ژنوتیپ قرهشانی (الف) و قزلاوزوم (ب) تحت تیمار شوری و
نیترات.

با افازایش غلظات پتاسایم (باهدلیال اساتفاده از

قول زمان نمونهبرداری میزان جذب سدیم افزایش یافت

تیمااار نیتاارات پتاساایم) میاازان جااذب ساادیم در هاار دو

و این افزایش در شاهد بیشتر از تیمارهای نیتارات باود

ژنوتیپ کاهش یافت و این کاهش در تیمار  90میلیماول

(شکل .)2

شوری نسبتبه شاهد بیشتر از سایر تیمارهاا باود .در-
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شکل  -2شیب رگرسیون خطی جذب سدیم در ریشه دو ژنوتیپ قرهشانی (الف) و قزلاوزوم (ب) تحت تیمار شوری و
نیترات.

با افزایش غلظت نیترات بهدلیل استفاده از تیماار

زمان نمونهبرداری نیز سرعت جذب پتاسیم بهخ وص

پتاسیم نیترات جذب پتاسیم نیز افازایش یافات .درقاول

در غلظااتهااای باااالی نیتاارات افاازایش یافاات (شااکل .)3

شکل  -3شیب رگرسیون خطی جذب پتاسیم در ریشه دو ژنوتیپ قرهشانی (الف) و قزلاوزوم (ب) تحت تیمار شوری و نیترات.

در ژنوتیپ متحمل و حساس باا افازایش غلظات
نیترات میزان جذب نیترات افزایش یافت کاه ایان میازان

غلظتهاای بااالی نیتارات ،بااالترین جاذب در غلظات 5
نیترات مشاهده شد.

در غلظتهای باالی نیترات بیشتر باود (شاکل  .)4شایب

با افزایش غلظت نیترات فعالیات آنازیم نیتارات-

خطوط با افزایش غلظت نیترات بهقاور منظمای افازایش

ریااداکتاز در ریشااه هاار دو ژنوتیااپ افاازایش یافاات.

یافت .هم در تیمارهای شاور و غیار شاور تحات تیماار

برنامهریزی بیان ژن و کاربرد آن در مدلسازی فعالیت آنزیم نیترات ریداکتاز در شرایط شوری
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شکل  -4شیب رگرسیون خطی جذب نیترات در ریشه دو ژنوتیپ قرهشانی (الف) و قزلاوزوم (ب) تحت تیمار شوری و
نیترات.

باالی نیترات در ریشه ژنوتیپ متحمل بیشتر بود (شاکل

جهت مقایسه فعالیت آنازیم نیتاراتریاداکتاز در

.)5

ریشه ،دادهها با معادلاه میکاا یلی -مناتن بارازش داده
شدند .فعالیت آنازیم نیتاراتریاداکتاز تحات شاوری در
ریشه هر دو ژنوتیپ بهقور معنیداری ( )P<0.05کاهش
نشان داد ،میزان کاهش در ژنوتیپ حساس بیشتر باود.
در ریشه سرعت بیشینه ( )Vmaxبرای ژنوتیپ متحمل به-
قور معنیداری بیشتر بود .فعالیت آنزیم در غلظتهاای

شکل  -5فعالیت آنزیم نیتراتریداکتاز تحت تیمارهای شوری و نیترات در ریشه دو ژنوتیپ قرهشانی (الف) و قزلاوزوم
(ب).

پ

از انجام مدلسازی با مجموعاه عملگرهاای

دارد .همچنین روابا ارا اه شاده بارای دو ژنوتیاپ باا

 2 ،1و  3رواب فعالیت آنازیم نیتاراتریاداکتاز از مادل

یکدیگر از نظر کاربرد محتوای عناصر تفاوت دارند.

برنامهریزی بیان ژن (جدول  )2بهدست آمد .نتایج نشان

نتایج معیارهای ارزیابی مدلهای حاصال از عملگرهاای

داد که عملگر  1رواب سادهتری نسبت به سایرعملگرها

ریاضی یک ،دو و سه در جدول ] 3مقادیر ضرایب تبیین
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( )r2و جذر میانگین مربعات خطاا ( ،[)RMSEنشاان داده

شده است.

جدول  -2روابط حاصل از مدلسازی با برنامهریزی بیان ژن با سه عملگر ریاضی برای دو ژنوتیپ مختلف انگور.
ژنوتیپ

رواب حاصل از برنامهریزی بیان ژن

عملگرهای ریاضی
1

قرهشانی

2
3
1

قزلاوزوم

2
3

=1عملگرهای اصلی=2 ،عملگرهای اصلی همراه با جذر و توان=3 ،پیشفرضها
) :d (1غلظت سدیم ریشه :d (2) ،غلظت کلر ریشه :d (3) ،غلظت پتاسیم ریشه :d (4) ،غلظت نیترات ریشه :X ،فعالیت آنزیم نیترات
ریداکتاز

جدول  -3معیارهای ارزیابی سه عملگر ریاضی مدلسازی شده در برنامهریزی بیان ژن.
ژنوتیپ

عملگرهای ریاضی
1

قرهشانی

2
3
1

قزلاوزوم

2
3

مرحله
آموزش
آزمون
آموزش
آزمون
آموزش
آزمون
آموزش
آزمون
آموزش
آزمون
آموزش
آزمون

r2
0/79
0/76
0/89
0/86
0/87
0/84
0/91
0/79
0/96
0/85
0/95
0/84

RMSE
1/32
1/24
1/26
0/97
1/13
1/12
1/21
1/18
1/19
0/92
1/08
1/01

SI
1/51
1/49
1/47
1/35
1/42
1/36
1/45
1/41
1/39
1/30
1/37
1/32

=1عملگرهای اصلی=2 ،عملگرهای اصلی همراه با جذر و توان=3 ،پیشفرضها

نتااایج جاادول  3مؤیااد ایاان مطلااب اساات کااه در
مقایسه نتایج سه مادل حاصال از ساه مجموعاه عملگار
ریاضی ،مدل پیشفرضها برای هر دو ژنوتیاب ضاریب
همبستگی و میانگین مربعات خطا در مرحله آموزش به-
ترتیااب دارای بیشااترین و کمتاارین مقاادار بااود ،ولاای در
مرحله آزمون برتری با مدل عملگرهای اصلی هماراه باا
جذر و توان بود.
بنابراین با توجه اهمیت مرحله آزمون ،به عناوان مادل
فعالیت آنزیم نیتراتریداکتاز پیشنهاد گردید (جادول .)3

با توجه به برهمکنش نیترات و کلر به ترتیاب یاونهاای
نیتاارات ،کلاار ،ساادیم و پتاساایم بیشااترین تااثثیر را در
فعالیت آنزیم نیترات ریداکتاز بر اساس مدل انتخابی به-
خود اخت اص دادند.
دامنه تغییرات فعالیت نیتراتریاداکتاز  0/033تاا
 0/092میکرومول نیتریت بار گارم مااده تار در سااعت
برای قرهشانی و  0/008تا  0/065میکرومول نیتریت بار
گرم ماده تر در ساعت برای قزل اوزوم میباشاد .جاذر
میانگین مربعات خطای محاسبهشاده بارای دو ژنوتیاپ
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تفاوت چندانی نداشته و نزدیک به صفر بوده که نشاان-
دهناااده صاااحت بااااالی مااادل اسااات .ضاااریب تبیاااین
محاسبهشده بارای ژنوتیاپ حسااس بااالتر از ژنوتیاپ
مقاوم باوده کاه احتمااالً باهدلیال اسات کاه در ژنوتیاپ
حساس ،محتاوای یاونی ریشاه (نیتارات ،کلار ،سادیم و
پتاسیم) بیشتر تحت تاثیر شوری قرار گرفتاه و فعالیات
آنزیم نیترات ریداکتاز همبستگی بیشتری باا متغیرهاای
ورودی نشان میدهد.
بحث

جذب سدیم و کلر یا انباشتگی یونهاا در بافات-
های گیاهی بستهبه غلظت بیرونی آنها افزایش مییاباد.
این نتیجه توسا سااواس و همکااران ( )2007در گیااه
لوبیا تایید شدهاست .مکانیسمهای جذب سدیم و کلر در
گیاهان عالی بهوسیله رودریگاز و رابیاو ( )2006مارور
شدهاست .نتایج مطالعه حاضر نیز با نظرات این محققین
همخوانی داشت .با مقایسه سرعت جذب کلر در تیماار-
های  60 ،30و  90میلیمول شوری میتوان دریافت کاه
با افزایش غلظت شاوری جاذب کلار و انباشاتگی آن در
ریشه همه ژنوتیپهاا افازایش ماییاباد .در غلظاتهاای
مساوی شاوری سارعت جاذب کلار در ریشاه ژنوتیاپ
متحمل (قرهشانی) کمتر از ژنوتیپ حساس (قازلاوزوم)
بود .همچنین با افزایش غلظت نیتارات در محای ریشاه
سارعت جاذب کلار کااهش یافات کاه میازان کاااهش در
ژنوتیپ متحمل بیشتر باود .گراتاان و گاریاو ( )1999و
عباسپور ( )2008نیز چنین نتیجهای را گزارش کردهاند.
سرزو و همکاران ( )1997جذب خالص نیترات
را در ریشه گیاهان حساس و متحمل مرکبات در
محدوده  0/1تا  10میلیمول غلظت بیرونی نیترات
مطالعه کردند .با گذشت زمان یک افزایش خطی در
جذب نیترات مشاهده شد ،بعداز مدتی با کمتر شدن
نیترات در محی ریشه سرعت جذب نیز کمتر شد .جذب
نیترات تا غلظت  1میلیمول نیترات از معادله
میکا یلی -منتن تبعیت کرد ،ولی در غلظتهای باالتر (1
تا  10میلیمول) سرعت جذب نیترات بهقور خطی
افزایش یافت .نتایج مطالعه حاضر نیز این یافتهها را
تایید کرد ،یعنی در همه ژنوتیپها با گذشت زمان
افزایش خطی در جذب نیترات مشاهده شد و سرعت
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جذب با گذشت زمان کاهش یافت .در غلظتهای پایین
نیترات سیستم انتقال با تمایل باالی نیترات بهقور
معنیداری در جذب آنیون مشارکت میکند (گل
 .)2009سرگونا و همکاران ( )2011نیز فعال بودن
سیستم انتقال با تمایل باالی نیترات در ذرت را گزارش
کردند .نتایج تحقیق حاضر یافتههای قبلی را در این
مورد تایید کرد.
شوری تغییراتی در فرفیات جاذب ماواد غاذایی
ایجاد میکند .بوتال و همکاران ( )1994اثار کلریاد سادیم
را بر سینتیک جذب نیترات در گندم تحت شوری مطالعه
کردند .آنها نتیجه گرفتند که حضور کلار اثار منفای بار
جذب نیترات دارد .عباسپور و همکاران ( )2014گازارش
کردند جذب نیتارات در انگاور تحات شاوری از معادلاه
میکااا یلی -منااتن تبعیاات میکنااد .در مطالعااه حاضاار
حضور کلر در محی خاارجی جاذب نیتارات را کااهش
داده و جااذب و انباشااتگی کلاار را در بافااتهااای گیاااهی
افزایش میدهد .بنابراین درحضاور  NaClجاذب نیتارات
بهوسیله عمل رقابتی کلر مهار میشود (گراتان و گاری-
او .)1999
جذب نیترات در ریشهها به غلظتهای داخلی کلر
بیشتر وابسته است تا غلظتهاای خاارجی آن ،بناابراین
یک توضیح احتمالی برای اثر مهارگری پایشتیماارهاای
شوری افزایش انباشتگی کلر در سلولهای ریشه اسات.
در مطالعه سرزو و همکاران ( )1997نیز رابطاه عکسای
بین غلظت کلر در ریشهها و سرعت جذب خالص نیترات
وجود داشت .ژنوتیپ متحمل موردمطالعه آنها تواناایی
نسبی برای دفع یونهای کلر و کااهش انباشاتگی آن در
ریشه نشان دادند .نتایج حاضر باا یافتاههاای سارزو و
همکاران ( )1997کامال همخوانی داشت ،نتایج نشاان داد
که جذب کلر در ریشه گیاهان تحت شوری افزایش یافت
و همزمااان جااذب خااالص نیتاارات کاااهش پیاادا کاارد.
انباشتگی نیترات در ریشه همبستگی منفی با غلظت کلار
در سطح احتماال  5%داشات ،همچناین ژنوتیاپ متحمال
(قرهشانی) نیز انباشتگی کلر کمتاری نسابتباه ژنوتیاپ
حساس (قزلاوزوم) داشت و جذب نیتارات در آن کمتار
بهوسیله شوری کاهش یافت.
نتایج ماسا و همکاران ( )2009تفااوت آشاکاری
بین سرعت جذب سدیم و کلر نشان داد ،سادیم کمتار از
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کلر تحتتاثیر غلظت بیرونی سادیم کلرایاد قارار گرفات.
همچنین سونولد ( )2000جذب سدیم نااچیزی بارخال
جذب باالی کلر بستهبه غلظت بیرونی  NaClگزارشکرد.
کابررا ( )2002تفاوت زیادی باین پایاههاای گیااه رز در
فرفیت دفع یا انباشتگی کلار و سادیم بساتهباه ژنوتیاپ
مشاهدهکرد.
ژنوتیااپهااای مااورد مطالعااه محتااوای ساادیم
بیشتری نسبت به کلر نشان دادند ،این تفااوت شااید باه
شرای اکولوژیکی ژنوتیپها مربوط باشد که در منطقاه
اقرا دریاچه ارومیه رشد کرده و احتماال به انباشاتگی
باالی سدیم سازگاری پیدا کردهاناد .در هار دو ژنوتیاپ
همبستگی منفی معنیدار و ضریب تبیین باالی  0/97بین
سدیم و کلر درقول زمان وجود داشت.
هومئوستازی پتاسایم نقاش مهمای درتقابال باا
شوری دارد و داشتن منبع مناسبی از پتاسایم در رشاد
گیاه تحت شوری نقش دارد .کااریلو و همکااران ()2005
گاازارش کردنااد کااه محتااوای پتاساایم باارگ تحااتتاااثیر
شوری قرار نمیگیارد .رودریگاز و رابیاو ( )2006بیاان
کردند کاه جاذب پتاسایم و سادیم مایتواناد باا نااقلین
کاتیونی غیرانتخابی صورت گیارد کاه باعا مایشاود
سدیم تاثیر معنیداری بر جذب پتاسیم نداشتهباشد.
در شرای شوری جذب پتاسیم با افزایش غلظت
سدیم کلرایاد محادود مایشاود (پریادا و داس .)2005
لورنزو و همکاران ( )2000یک کاهش تدریجی در جاذب
پتاساایم و نساابت ( K+/Na+غلظاات بافاات) تحاات شااوری
بستهبه غلظت سدیم بیرونای گازارش کردناد .شااباال و
کیون ( )2007نیز گزارش کردند که اضافهکردن سدیم -
سرعت جذب پتاسیم را مهار میکند ،اما ایان مهاار باین
گونههای مختلا بستهبه تواناایی گیاهاان در حفا یاک
نسابت مناساب  K+/Na+ساایتوزولی متفااوت اسات .بااه-
وسیله همان محققین گزارش شد که نسبت بهینه K+/Na+
سیتوزولی میتواند با محدودکردن انباشاتگی سادیم در
بافتهای گیاهی یاا باا جلاوگیری از کااهش پتاسایم در
سلول حف شود .نتایج حاضر باا یافتاههاای لاورنزو و
همکاران ( )2000و نیز با نتاایج شااباال و کیاون ()2007
همخوانی داشت ،یعنی همبستگی منفای معنایداری باین
سدیم و پتاسیم درقاول زماان وجاود داشات .همچناین
ژنوتیپ متحمل نیز انباشتگی پتاسیم بیشاتری نسابتباه
ژنوتیپ حساس داشت.
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ماسا و همکاران ( )2009گزارش کردند که های
تفاوت معنیداری بین جذب پتاسایم در ساطوح مختلاا
شوری وجود نداشت و در  24ساعت اول جذب پتاسایم
درپاس به  NaClتغییر نکارد ،ولای حضاور غلظاتهاای
مختلا پتاسیم در محی بیرون باع افزایش جذب ایان
ماده غذایی شد و افزایش بیشتری نسبتبه نیترات نشان
داد .در مطالعه حاضر با مقایسه شیب رگرسیون خطای
جذب پتاسیم میتوان نتیجه گرفت که باا افازایش غلظات
نیترات شیب رگرسیون جذب پتاسایم افازایش ماییاباد.
میزان این افزایش در غلظتهای باالی نیتارات ( 1تاا 10
میلیمول) و نیز در ژنوتیپ متحمال (قارهشاانی) بیشاتر
بود.
احیای نیترات به نیتریت بهوسیله نیتراتریداکتاز
کاتالیز میشود و این مرحلاه محادودکنناده سارعت در
مساایر آسیمیالساایون نیتاارات اساات .نتااایج حاضاار در
ریشه انگور این الگاوی القاای نیتاراتریاداکتاز را تاییاد
کرد و با جذب غلظتهای بیرونای نیتارات منطباق باود،
یعنی فعالیت نیتراتریداکتاز بهوسیله نیترات القا شد .باا
افزایش غلظت نیترات در محای ریشاه جاذب نیتارات و
فعالیت آنزیم نیتراتریداکتاز در هر دو ژنوتیاپ افازایش
یافت و بهحداکثر رسید .فعالیت نیتراتریداکتاز در ریشه
با غلظتهاای نیتارات در محلاول غاذایی و نیاز سارعت
جذب نیترات در هر دو ژنوتیپ همبساتگی مثبات معنای-
داری در سطح احتمال  5درصد داشت .شاوری فعالیات
نیتراتریداکتاز را در ریشه گیاهاان توتاون تحاتتیماار
نیتارات کااهش داد .کااهش فعالیات نیتاراتریاداکتاز باا
غلظتهای نیترات در گیاهان تحتتیمار شوری و نیترات
همبسااتگی داشاات و ایاان محاادودیت جااذب نیتاارات را
پیشنهاد میکند (گوجون و همکاران .)1998
همچنین شوری فعالیات نیتارات ریاداکتاز را در
ریشهها و برگهای گندم دروم رشد یافته در محای باا
غلظت باالی نیترات کاهش داد .در گیاهانی که در محای
با غلظت باالی نیترات متحمل تنش شاوری شاده بودناد
کمترین فعالیات آنازیم نیتارات ریاداکتاز در مقایساه باا
گیاهااان شاااهد مشاااهده شااد .سااطح پااروتئین نیتاارات
ریداکتاز هم در ریشه و هم در برگها کااهش پیادا کارد
که نشان میدهد ممکن است شوری فرآیناد تولیاد و یاا
تجزیهی آنزیم نیترات ریداکتاز را تحت تااثیر قارار دهاد
(کاریلو و همکاران  .)2005دلیال اصالی کااهش فعالیات
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نیترات ریداکتاز تحت شوری ایان اسات کاه کلار سابب
کاهش جذب نیترات شاده و القاای ژن نیتارات ریاداکتاز
کاهش مییابد.
اثر شاوری بار فعالیات نیتاراتریاداکتاز نتیجاه
انباشتگی کلر است که جذب نیتارات را مهاار مایکناد و
باع کاهش در شارش نیترات از ریشاه باه بارگ مای-
شود .بهعالوه کاهش فعالیت نیتاراتریاداکتاز در تیماار
بلندمدت شوری بهدلیل کاهش سارعت سانتز آنازیم یاا
افزایش تخریب آن و ایجاد یک تعادل جدید باین ایان دو
فرآیند است .این نتایج با یافتاههاای گو ویاا و همکااران
( )1994همخوانی داشت .همبستگی منفی معنیداری بین
انباشااتگی کلاار تحاات شااوری و کاااهش فعالیاات آناازیم
نیتراتریداکتاز در هر دو ژنوتیپ وجود داشت.
نتایج مدلسازی باا برناماهریازی بیاان ژن نیاز
نشان داد که فعالیت آنزیم نیترات ریاداکتاز تحات تاثثیر
محتوای عناصر ریشاه از جملاه نیتارات ،کلار ،سادیم و
پتاسیم اسات کاه ضارایب بااالی تبیاین در مادلساازی
فعالیت این آنازیم در هار دو ژنوتیاپ انگاور مؤیاد ایان
مطلب است .سدیم و کلر حاصل از تیمارهای شوری نیز
بر فعالیت این آنزیم تاثیر منفی داشاته و غلظات نیتارات
باع افزایش فعالیت این آنزیم میشود .بر اساس میزان
حضور در مادل نیاز بیشاترین تااثیر در آنازیم نیتارات
ریداکتاز مربوط به نیترات بوده و کلر ،سادیم و پتاسایم
در ردههااای بعاادی قاارار گرفتنااد .نتااایج نشااان داد کااه
برنامااهریاازی ژنتیااک توانااایی بهینااهسااازی متغیرهااای
پیوسته مانند فعالیت آنزیم نیترات ریداکتاز را عالوه بار
متغیرهای گسسته را دارد .همچنین با توجاه باه روابا
ارا ه شده در جادول  3کاه نشااندهناده روابا بسایار
پیچیده و کمپلک بین ورودیهای مدل و فعالیت آنازیم
ریداکتاز است ،میتوان بیان کرد که برنامهریزی ژنتیاک
توانایی بهینه کردن این متغیرها را نیز دارد .شایان ذکار
اساات کااه ایاان روش بااا اسااتفاده از تخمااین براساااس
عملگرهای ریاضی توانسته در دو ژنوتیپ قارهشاانی و
قزلاوزوم بهترتیب  72تا  83درصاد تغییارات را پایش-
بینی نماید .لذا پیشنهاد میشود بهدلیل عدم نیاز به فارم
تبعی خاص شبکههای ع بی و جساتجوی نقااط بهیناه
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سراساری برنامااهریازی ژنتیااک در یاادگیری شاابکه ،از
ترکیب این دو روش فراکاوشی در تخمین فعالیت آنازیم
نیترات ریداکتاز استفاده گردد کاه احتمااال باعا بهباود
نتایج تخمین گردد.
نتیجهگیری کلی
درمجموع باا افازایش غلظات نیتارات در محای
ریشه تحت شوری ،انباشتگی کلر و سدیم کاهش یافات،
شیب رگرسیون خطی جذب کلر و سدیم درقول زمان و
سرعت کاهش جاذب باا افازایش تیماارهاای نیتارات در
ژنوتیپ متحمل (قرهشانی) بهقور معنایداری بیشاتر از
ژنوتیپ حساس (قزلاوزوم) بود .جذب نیترات و پتاسیم
تحت شوری کاهش یافات و میازان کااهش در ژنوتیاپ
حساس بیشتر بود .با اعمال تیماارهاای نیتاراتپتاسایم
تحت
شوری شیب رگرسیون خطی جاذب نیتارات و پتاسایم
درقول زمان و سرعت افزایش جاذب تحات تیماارهاای
نیترات در ژنوتیپ متحمل بهقاور معنایداری بیشاتر از
ژنوتیپ حساس بود .فعالیت آنازیم نیتارات ریاداکتاز باا
افزایش غلظت نیترات در ریشه هار دو ژنوتیاپ افازایش
یافت .مدلسازی فعالیت آنزیم نیترات ریداکتاز نیز نقاش
بیشتر نیترات و تاثیر منفی شوری بار فعالیات آنازیم را
نشان داد .مقایسه نتایج سه مجموعه عملگر ریاضای در
مدلسازی با برناماهریازی ژنتیاک نشاان داد کاه مادل
پیشفرضها در مرحله آموزش دارای بیشترین ضاریب
همبستگی و کمترین جاذر میاانگین مربعاات خطاا اسات
ولی در مرحله آزمون برتری با عملگرهای اصلی هماراه
با جذر و توان میباشد ،بناابراین باه عناوان مادل کاارا
پیشنهاد میگردد .بر اساس مدل پیشنهادی نیز بیشترین
تاثیر در مدل را به ترتیب یونهای نیترات ،کلر ،سادیم و
پتاسیم بهخود اخت اص دادند .نتاایج پاژوهش حاضار
نشاان داد کاه ترکیاب عملگرهاای تاوانی و عملگرهاای
ژنتیک منجر به جوابهای مطلوبتری شد .لاذا پیشانهاد
میشود که در تحقیقات آتی از مدلهای فراکاوشی برای
تخمین فرآیندهای دیریافت فیزیولوژیکی دیگار اساتفاده
گردد.
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