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پیشگفتار مؤلفان
خدا را شاکریم که دید و اندیشهیمان را پر فروغ گردانید تا پیوسته در پی دستیافتن به
درکِ درست و کامل از آفرینش باشیم .یافتهها و دانستهها را در راستای هم قرار دهیم تا
پرده از اسرار آفرینش برداریم .چه حس زیبایی است دستیافتن به زوایای پنهان خلقت و
ل حیات ،که
چه نیك خصلتی است کَند و کاو در عُمق چرایی و چگونگیِ آفرینش و تکام ِ
ن دانشمندانی که هر یك موفق به گشایش رمزی
خود عاملی گردیده در پا به عرصه گذاشت ِ
از اسرارِ آفرینش گردیدند ،از جابربن حیان (شیمیدان ،ستارهشناس ،فیزیکدان) ،ابوریحان
بیرونی (ریاضیدان ،ستارهشناس ،فیلسوف ،پزشك) ،ابنسینا (پزشك) تا ابنطفیل
(فیلسوف ،اخترشناس ،پزشك) و قطبالدین شیرازی (پزشك و فیلسوف) بهگونهای که
اکنون دانش و آگاهییمان از خود و دنیایِ پیرامونمان فُزونی یافته و کسی را توانِ تسلط
بر تمام علوم نیست ،زیرا که دیگر دانشِ بشری به چند شاخهی علمی چون شیمی ،ریاضی،
فیزیك ،اخترشناسی ،فلسفه و منطق ،پزشکی و جغرافیا محدود نمیگردد.
امروزه در قرن  21صحبت از یك علم به تنهایی معنا ندارد و این مجموعهایعلوم در کنار
هم هستند که توانِ دستیابی به اسرارِ پنهان را فراهم میکنند تا حس کنجکاوی آدمی
ارضاء شود .البته بر کسی پوشیده نیست که این تنها حس کنجکاوی نیست که آدمی را به
سوی کشف و دستیافتن به دانش و آگاهی میکشاند بلکه حفظ بقای این غریزه قوی است
که او را وا میدارد که بیش از بیش در پییافتن راه حل برای برآوردن نیازهای حیاتی خود
چون غذا ،بهداشت و سالمت باشد ،به عبارتی بتواند در راستای تأمین آنها گام بردارد،
اینجا ست که باید موشکافانه در عمق علومی چون زیست ،فیزیولوژی بیوشیمی ،ژنتیك،

آمار رفت تا تمامِ موانع را شناسایی و در جهت رفع آن اقدام نمود .از این روست که دنیای
امروز غرق در فناوریهای پیشرفته است تا با فناوریهای زیستی که تمام علوم فوق را به
چالش کشیده بتوان گره از مشکالت بشری گشود.
گسترش علوم و برآورد نیازهای بشری گرچه منجر به گسترش جوامع بشری شده ولی در
نهایت این امر محدودیتهایی از قبیل محدودیت منابع آبی را نیز در پی داشته و این
چالشی است دیگر ،که آدمی را به تنگنا میکشاند تا بکوشد راه حلی برای تولید محصوالت
کشاورزی با وجود همه نابسامانیهای اقلیمی و کمبود اراضی قابل کشت و محدودیت آب
قابل استفاده جهت کشت بیابد .بنابراین بررسی و آگاهی یافتن از مکانیسمهای حیاتی
گیاهان برای مقابله با تنشها در اولویت برنامههای اصالحی قرار میگیرند.
ما در این کتاب سعی بر بیانِ اهمیتِ اولویت دادن به مطالعات تنش در گیاهان بخصوص
تنش شوری داشته ،بنابراین در ابتدا به شرح مفهوم تنش ،نحوی اعمال تنش ،چگونگی
درک تنش شوری و مکانیسمهای مقابله با آن در گیاه پرداخته و در مرحله بعد برخی
مسیرهای ژنتیکی و بیان ژن و محصوالت بیوشیمیایی و واکنشهای فیزیولوژیکی که
گیاهان در مقابله با تنش از آنها به عنوان راهکاری کارآمد استفاده میکنند ،پرداختهایم .در
نهایت دو فصل آخر کتاب به روشهای مدیریت و بهنژادی همچنین روشهای ارزیابی
گیاهان در مقابله با تنش اختصاص یافته است.
تمامی تالش مؤلفین کتاب بر این بوده است که امانتداری را رعایت کرده و برای حفظ
حقوق محققین و نویسندگان ،تمامی مراجع و منابع استفاده شده در انتهای هر فصل ذکر
شوند .با وجود دقت انجام شده در تهیه ،تدوین و حروفچینی کتاب ،شکی نیست که این

اثر خالی از نقص نبوده و بنابراین از صاحبنظران ،همکاران دانشگاهی و تحقیقاتی و
همچنین دانشجویان عزیز استدعا دارد ،انتقادات و پیشنهادات خود را به اینجانبان منتقل
نموده و ما را در ارائه بهتر مطالب در چاپهای بعدی یاری فرمایند .همچنین مؤلفین
وظیفه خود میدانند از شورای انتشارات و کلیه کارکنان انتشارات و چاپ دانشگاه ارومیه
که در زمینه چاپ کتاب مساعدت نمودند ،سپاسگزاری نمایند.
مؤلفین
رضا درویشزاده ،نسرین اکبری ،فریبا مرسلی آقاجری و جمالعلی الفتی
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 -۱-۱مقدمه
گیاهان بهعنوان موجودات زنده ،به صُوَ ِر مختلف و اجتنابناپذیر با یکسری تنشهای زنده و
غیرزنده روبرو هستند ( .)Hasanuzzaman et al., 2013, 2014در واقع تنش ،فشار یا
محدودیتی است ،که میزان فتوسنتز را تغییر و توانایی گیاه برای تبدیل انرژی به بیوماس
ش وارده بر گیاه
(زیستتوده) را کاهش میدهد ( .)Roy et al., 2014هرچه طول دورهی تن ِ
افزایش یابد ،گیاه ضعیفتر شده ،از قدرت حیاتی آن کاسته میشود .لذا کاهش قدرت
سازگاری گیاه ،دامنه آسیبهای وارده بر گیاه را افزایش میدهد .به طوری که این آسیبها
ممکن است به صورت برگشتناپذیر (پایدار) در آیند.
تنشها میتوانند زیستی یا بیولوژیکی 1و غیرزیستی یا فیزیکوشیمیایی 2باشند .تنشهای
زیستی شامل تنشهای حاصله از عوامل تنشزای زنده همچون علفهای هرز ،حشرات،
نماتدها و ارگانیزمهای بیماریزا و آفات میباشند که مجال بحث در این محدوده نیست
(شکل  .)1-1تنشهای غیرزیستی شامل تنشهای شیمیایی (شوری ،مسمومیت یونی،
آلودگی محیط ،علفکشها و آفتکشها) ،حرارت (سرما و گرما) ،آب (خشکی و غرقابی)،
تشعشع (مادون قرمز ،ماوراء بنفش و غیره) میباشند (شکل  )1-2که همهی این موارد از
چالشهای جدی و مطرح در رشد ،سوخت و ساز و بهرهوری گیاهان هستند
(.)Hasanuzzman et al., 2013, 2014

1. Biotic stress
2. Abiotic stress or Physio-chemical stress
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شکل  -1-1تنش زیستی؛ کرم ساقهخوار گردو ( )www.irna.ir/news/83436584و زنگ زرد
گندم ()www.baztabkhuzestan.ir

شکل  -1-2به ترتیب از سمت راست؛ اثرات تنش شوری و تنش سرما بر گیاه
()W.WW.tabnak.ir

بر پایه نتایج ارائه شده توسط بویر ( )1982میانگین کاهش عملکـرد در نتیجـه فعالیـت
تخریبـی آفـات و بیماریها کمتر از  10درصد است ،در حالی که مقدار کاهش در نتیجه
شرایط فیزیکوشیمیایی محیط رشد به بیش از  65درصد عملکرد حاصل از شرایط مطلوب
میرسد .در این میان به طور گسترده گزارشاتی در سطح جهانی از خسارت وارده بر اثر

بهنژادی مولکولی برای بهبود تحمل تنش شوری در گیاهان

۵

تنش خشکی ،شوری و تغییرات دمایی به گیاهان زراعی ارائه شده است .بر این پایه ُافت
عملکرد در اثر دمای باال  15درصد ،دمای پایین  40درصد ،تنش خشکی (تنش کمآبی)
 17درصد و تنش شوری  20درصد ( )Ashraf and Harris, 2004و سایر عوامل  8درصد
برآورد شده است .بنابراین تنش شوری پس از تنش دمای پایین مهمترین تنش غیرزنده
محیطی است .اهمیت تنش شوری به حدی محرز است که بیش از حدود  100سال
موضوع بسیاری از تحقیقات میباشد (کافی .)1387 ,نتایج قریب به اتفاق مطالعات شوری
نشان میدهد که باال بودن غلظت نمك در محلول خاک ،عملکرد گیاهان زراعی را به شدت
کاهش میدهد (رنجبر و بناکار .)Pirasteh-Anosheh et al., 2015( )1392 ،این در حالی
است که به گزارش  )2012( FAOامروزه در حدود  11درصد از اراضی فاریاب دنیا تحت-
تأثیر درجات مختلفی از شوری قرار دارند و حجم قابلتوجهی از منابع آبی جهان متأثر از
شوری هستند .بنابراین شور شدن خاک پدیدهای پیشرونده محسوب میشود .از طرفی
تنشها بهطور معمول بر هم اثر متقابل داشته و به وجود آمدن یك تنش محیطی ،ضمینه-
ساز ایجاد تنشی دیگر است .بهعنوان مثال تنش حرارتی منجر به تنش کمآبی یا خشکی
میشود.
صد ِر
کشور عزیزمان ایران با دارا بودن  6/8میلیون هکتار اراضی شور (مؤمنی )1389 ,در َ
کشورهای در معرض تهدید تنش شوری میباشد ،به طوریکه در بین کشورهای آسیایی
بعد کشورهای شوروی سابق ،چین ،هند و پاکستان بیشترین سطح خاک شور را دارد
( .)Shahsev and Hassani, 2000لذا پژوهشهای بهنژادی برای تحمل تنش شوری در
گیاهان بیش از بیش احساس میگردد .هدف غائی از پژوهشهای بهنژادی برای تحمل

۶
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تنش شوری ،افزایش توانایی گیاه در حفظ میزان رشد و عملکرد خود در خاکهای شور در
مقایسه با خاکهای غیرشور و بهعبارتی کاهش اثرات منفی شوری بر رشد و عملکرد گیاه
ك موجود در خاکها کلریدسدیم است ،کانون
میباشد .همچنین از آنجا که عمده نم ِ
اصلی پژوهشهای مطالعاتی ،در مورد انتقاالت یونهای سدیم میباشد .تمام موارد فوق،
اهمیت مطالعه و بررسی مکانیسمهای دخیل در تحمل تنش شوری و آشنایی و استفاده از
روشهای نوین و کارآمد در بهنژادی گیاهان متحمل به تنش شوری را برجسته مینماید.
در این راستا نیاز به استفاده از تکنولوژیهای مدرن همچون تکنولوژی نشانگرهای مولکولی
و مهندسی ژنتیك ( )Roy et al., 2014جهت دستیابی سریعتر به گیاهان متحمل به
تنش شوری بیش از پیش مشهود است .تکنولوژیهای اخیر در کشف و شناسایی ژنهای
درگیر در تحمل شوری و انتقال ژنهای مذکور به ارقام زراعی و در نهایت کشت و ارزیابی
گیاهان مورد نظر در سطح مزرعه به منظور بررسی اثرات حاصل از انتقال ژن بر بهبود
عملکرد آنها تحت تنش شوری کمك میکنند .ماحصل این تالشها در صورت موفقیت
گزینش و معرفی گیاهان جدید و متحمل به شوری است.
در این کتاب سعی گردیده با ارائه تعریف دقیق از شوری ،عوامل و علل ایجاد کنندهی
شوری ،عالیم بروز تنش شوری در گیاه یا مورفولوژی گیاه تحت تنش شوری ،نحوهی
مواجه گیاه با تنش شوری ،برخی از مکانیسمهای موجود در گیاهان در مقابله با تنش
شوری ،نحوهی درک و پاسخ گیاه به تنش شوری اشاره و همچنین به روشهای اصالحی
کاربردی کالسیك و نوین مولکولی برای بهبود تحمل تنش شوری در گیاهان اشاره شود.

