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 الملخص
 

األسباب التي تؤدي الى االنخفاض الشديد في إنتاجية المحاصيل الزراعية. حيث ان ارتفاع نسبة  أهمالملوحة العالية من  تعتبر
ي بعض النباتات تكيفت لتنمو ف أنمن  بالرغم. الزراعي االقتصاد تواجه التي المشاكل أهمملوحة التربة والمياه الجوفية من 

صادية كالمحاصيل الزراعية ليس لها القدرة على تحمل الملوحة العالية أو البيئات المالحة، إال أن معظم النباتات ذات القيمة االقت
حتى المتوسطة. دراسة االختالفات الجينية بين هذه النباتات قد تساعد على فهم األسباب التي تجعل بعض النباتات تتحمل الملوحة 

حاصيل الزراعية عن طريق التعديل الوراثي لتطوير الم اساسنتائج مثل هذه الدراسات قد توفر  نأحيث وبعضها ال يتحمل. 
من االنظمة المهمة التي تتحكم في حركة االيونات الخلوية مثل االمالح  (Salt Overly Sensitive)لها. يعتبر نظام االشارة 

 Salt Overly)في النباتات خالل االجهاد الملحي. في هذه الدراسة، تم عزل ثالثة جينات مختلفة تعتبر جزء من نظام االشارة 
Sensitive) هيو (SOS1, SOS2, SOS3 )النباتات هذه لقدرة وذلك العشبي الثمام ونبات الغاف وشجرة القرم نبات من 

ير النباتات أنها متشابهة لحد كب هذهمن  المعزولة للجينات المبدئي الوراثي التحليل نتائج أظهرت. العالية الملوحة تحمل على
والذي يعد من أكثر النباتات التي تم دراسته مسبقا. بالرغم من هذا التشابه  Arabidopsis thalianaلنفس الجينات من نبات 

أنه كل جين من الجينات المعزولة من هذه النباتات له هيكله الفريد والذي من خالل دراسته قد يعطي مفتاحا لتعديل  إالالكبير 
إدخاله وراثيا في نبات  تم، المحليالمعزول من نبات القرم  sos1المحاصيل الزراعية وراثيا. لدراسة وظيفة الجين 

Arabidopsis thaliana وراثيا والذي يفتقد وظيفة الجين  المحورsos1 من  صغيرة نسبة تحمل على قادر غير علهمما يج
 الطبيعي اهريالنمط الظ ارجاع من نبات القرم تمكن من المعزول AmSOS1ن نتائج هذه الدراسة أن جي تالملوحة. أظهر

 نبات تعديل تم نهأكما وجعله قادر على تحمل الملوحة الطبيعية لهذا النبات.  حيث Arabidopsis thalianaلنبات 
Arabidopsis thaliana  الجينبنفس  (محورطبيعي )غير AmSOS1  بنسخة مصغرة من الجين  وأمن نبات القرم

AmSOS1∆946 (. أظهرت النتائج ان قدرة نبات عمل بشكل مستمر)يArabidopsis thaliana وراثيا ب  والمعدل
AmSOS1  .ان قدرة النبات المعدل بالنسخة المصغرة  الإ على تحمل الملوحة قد زادت عن النسبة الطبيعية لهذا النبات

AmSOS1∆946 تحمل الملوحة قد فاقت قدرة النبات المعدل بالنسخة العادية  علىAmSOS1  . 

 
   Salt Overly Sensitive)) (SOS1, SOS2, SOS3الملوحة، الغاف، الثمام، القرم،)  كلمات البحث الرئيسية:


