
 

 

 نژادی مولکولی برای بهبود تحمل تنش شوری در گیاهانبه

Molecular Breeding for Improving Salt Tolerance 

in Plants  

 

 تالیف:

 زادهرضا درویش

 نسرین اکبری

 فریبا مرسلی آقاجری

 جمالعلی الفتی  

 

 

 



 
= گیاهان در شوری تنش تحمل بهبود برای مولکولی نژادیبه :     پديدآور نام و عنوان

Molecular breeding for improving salt tolerance in plants/ و... ] زادهدرويش رضا تألیف 
 .فاطمه مدرسی ادبی ويراستار عبدالهی؛ بابک علمی ويراستار ؛[ديگران

 ۱۴۰۰. انتشارات، ارومیه، دانشگاه: ارومیه :                نشر مشخصات
 .نمودار مصور،: ۳۶۶ ص. :                ظاهری مشخصات

 .۲۹۹ ارومیه؛ دانشگاه انتشارات :                                 فروست
 2-89-8681-600-978 :                                 شابک

 فیپا :نويسی             فهرست وضعیت
 .الفتی جمالعلی آقاجری،مرسلی فريبا اکبری، نسرين زاده،درويش رضا تألیف :                                 يادداشت
 .کتابنامه :                                 يادداشت

 (Plants -- Effect of salts onها )نمک اثر -- گیاهان :                                 موضوع
 (Plant breedingنژاد ) اصالح -- گیاهان :                                 موضوع

 (Plant molecular geneticsگیاهان ) مولکولی ژنتیک :                     موضوع                
 ، ۱۳۵۳-رضا زاده،درويش :افزوده                            شناسه
 ويراستار ،، ۱۳۵۵-بابک عبدالهی، :افزوده                            شناسه
 ارومیه دانشگاه :افزوده                            شناسه

 QK۷۵۳ :کنگره                        بندی رده
 ۵۷۱/۲۱۷۵۷ :ديويی                        بندی رده

 ۸۰۴۸۱۲۹  :ملی              کتابشناسی شماره

 دانشگاه ارومیه  انتشارات مرکز
 ۰۴۴-۳۲۷۷۹۹۳۰ دورنگار ،۰۴۴– ۳۲۷۷۹۹۳۰- ۳۱۹۴۲۲۷۴ :تلفن جاده سرو، ۱۱کیلومتر  ارومیه،

 گیاهان در شوری تنش تحمل بهبود برای مولکولی نژادیبه: عنوان

 الفتی جمالعلی آقاجری،مرسلی فريبا اکبری، نسرين زاده،درويش رضا لیف:تأ

 دانشگاه ارومیه انتشارات: ناشر

 ۰۹۱۰۲۸۰۷۰۲۱میهن  هم نشر قم،: صحافی و چاپ لیتوگرافی،

 اول: چاپ نوبت

 ۱۴۰۰ :چاپ سال

 نسخه ۲۰۰: شمارگان

 ريال ۱۱۰۰۰۰۰ :جلد پشت قیمت

 ۹۷۸-۶۰۰-۸۶۸۱-۸۹-۲شابک: 

 

 



 فهرست مطالب

 

 صفحه         عنوان

 مقدمه: فصل اول
 3 ................................................................................................... مقدمه -1-1

 ضرورت پرداختن به موضوع تنش شوری: فصل دوم

 9 ........................................................................تنش شوری در ایران و جهان -2-1

 11 ....................................................... ایران در شور هایخاک پراکنش بر مروری -2-2

 18 ................................................................................... مفهوم تنش شوری -2-3

 21 .....................................................................گیری شوریواحدهای اندازه -2-3-1

 22 ............................................................ عامل ایجاد هدایت الکتریکی در آب -2-3-2

 24 .................................................................................... منابع شوری -2-3-2-1

 25 ..................................................................................... شوری انواع -2-3-2-2

 26 ..................................................................... شوری طبیعی یا اولیه -2-3-2-2-1

 28 ..................................... های انسانشوری ثانویه یا شوری ناشی از فعالیت -2-3-2-2-2

 28 ............................................................ تنوع گیاهان در تحمل به تنش شوری -2-4

 33 ............................................ بندی گیاهان از نظر واکنش به تنش شوریطبقه -2-4-1

 34 ................................. بندی گیاهان بر مبنای آستانه تحمل به تنش شوریطبقه -2-4-2

 مکانیسم اثرگذاری تنش شوری :فصل سوم

 39 ......................................................................... چگونگی درک تنش شوری -3-1

 42 ...........................................................هاپروتئین Gشونده با های جفتگیرنده -3-2

 47 ................................................................ کیناز های پروتئین تیروزینگیرنده -3-3

 49 .............................................................. ها از عرض غشامسیرهای انتقال یون -3-4

 54 ................................................... های انتقال یونیمسیر درک از طریق کانال -3-4-1

 56 ...... های درک و انتقال سدیم، پتاسیم و کلسیم در واکنش به شوریعملکرد کانال -3-4-1-1

 56 ............................. انتقال سدیم در مقاومت به تنش شوری اهمیت جذب و -3-4-1-1-1

 66 ....................................... در مقاومت به شوری K+اهمیت جذب و انتقال  -3-4-1-1-2

file:///C:/Users/Deniz/Desktop/درویش%20زاده/Salt-DarvishzadehFinal.docx%23_Toc94871071
file:///C:/Users/Deniz/Desktop/درویش%20زاده/Salt-DarvishzadehFinal.docx%23_Toc94871072
file:///C:/Users/Deniz/Desktop/درویش%20زاده/Salt-DarvishzadehFinal.docx%23_Toc94871072
file:///C:/Users/Deniz/Desktop/درویش%20زاده/Salt-DarvishzadehFinal.docx%23_Toc94871075
file:///C:/Users/Deniz/Desktop/درویش%20زاده/Salt-DarvishzadehFinal.docx%23_Toc94871076
file:///C:/Users/Deniz/Desktop/درویش%20زاده/Salt-DarvishzadehFinal.docx%23_Toc94871076
file:///C:/Users/Deniz/Desktop/درویش%20زاده/Salt-DarvishzadehFinal.docx%23_Toc94871090
file:///C:/Users/Deniz/Desktop/درویش%20زاده/Salt-DarvishzadehFinal.docx%23_Toc94871091
file:///C:/Users/Deniz/Desktop/درویش%20زاده/Salt-DarvishzadehFinal.docx%23_Toc94871091


 Na ..................................................... 68+مسیر درک شوری از طریق تجمع -3-4-1-2

 2Ca .................................................... 71+مسیر درک شوری از طریق تجمع -3-4-1-3

 Cl ........................................................ 73-اهمیت بررسی شوری ناشی از -3-4-1-1-3

 اثرات تنش شوری: فصل چهارم

 79 .............................................................. کاهش قابلیت جذب آب توسط گیاه -4-1

 Cl ............................................................. 80-و  Na+مسمومیت ناشی از عناصر  -4-2

 80 .......................................................................... اثرات عمومی تنش شوری -4-3

 81 .................................................................... هااختالل در جذب سایر یون -4-3-1

 85 ................................................................ اثر بر مورفولوژی و آناتومی گیاه -4-3-2

 86 ........................................................................ زنیاثر شوری بر جوانه -4-3-2-1

 90 .............................................................................. اثر شوری بر رشد -4-3-2-2

 95 ........................................................................ تأثیر شوری بر عملکرد -4-3-2-3

 97 ......................................... های فتوسنتزی و فتوسنتزتأثیر شوری بر رنگدانه -4-3-2-4

 101 ................................................................... شوری و تنش اکسیداتیو -4-3-2-5

 102 ................................................................... هاتأثیر شوری بر پروتئین -4-3-2-6

 102 .................................................................. تغییر نسبت ساقه و ریشه -4-3-2-7

 108 ........................................................................ هاکاهش سطح برگ -4-3-2-8

 110 ................................................................................. گوشتی شدن -4-3-2-9

 111 .................................................................... ضخیم شدن کوتیکول -4-3-2-10

 112 ..................................................... ها و اندازه آنهاتغییر در تعداد روزنه -4-3-2-11

 115 .................................................................................. ایجاد تیلوز -4-3-2-12

 116 .................................................................. هازود چوبی شدن ریشه -4-3-2-13

 118 ............................................. جلوگیری از تمایز آوندهای چوبی و آبکش -4-3-2-14

 123 .......................................................... پایداری غشا و نشت الکترولیت -4-3-2-15

 127 .......................................................... محتوای نسبی آب بافت )برگ( -4-3-2-16

 های تحمل شوری در گیاهانمکانیسم: فصل پنجم

 133 ......................................................... های تحمل شوری در گیاهانمکانیسم -1 -5

 135 ............................................................................... تعدیل تنش اسمزی -5-2

 137 ......................................................................................... تحمل یونی -5-3

 138 .................................................................................. ساقهتحمل بافتی  -5-4

file:///C:/Users/Deniz/Desktop/درویش%20زاده/Salt-DarvishzadehFinal.docx%23_Toc94871104
file:///C:/Users/Deniz/Desktop/درویش%20زاده/Salt-DarvishzadehFinal.docx%23_Toc94871105
file:///C:/Users/Deniz/Desktop/درویش%20زاده/Salt-DarvishzadehFinal.docx%23_Toc94871105
file:///C:/Users/Deniz/Desktop/درویش%20زاده/Salt-DarvishzadehFinal.docx%23_Toc94871128
file:///C:/Users/Deniz/Desktop/درویش%20زاده/Salt-DarvishzadehFinal.docx%23_Toc94871129


 144 ..................................... های فیزیولوژیکی مقاومت در برابر تنش شوریمکانیسم -5-5

 144 .............................................................................. مقاومت آندودرمی -5-5-1

 145 ............................................................................... خارج سازی نمك -5-5-2

 147 ..................................................................................... تعرقکاهش  -5-5-3

 148 ......................................................................... های نمکیتشکیل غده -5-5-4

 150 ..................................................................................... افزایش رشد -5-5-5

 150 ................................................. هابندی داخل سلولی و بین سلولی یونکده -5-5-6

 156 ..................................................... های بیوشیمیایی تحمل به شوریمکانیسم -5-6

 159 ........................................................... و تحمل به شوری یونی هموستازی -5-6-1

 SOS .................................................. 163تنظیم هموستازی از طریق مسیر  -5-6-1-1

 169 .................................................. کیناز MAPتنظیم هموستازی از مسیر  -5-6-1-2

 171 ................. ( و اهمیت آنها در تنظیم پایداری سلولROSهای فعال اکسیژن )گونه -5-6-2

 173 ...................... های فعال اکسیژن در گیاه تحت تنش شوریگیری گونهشکل – 5-6-2-1

 174 ...................... اثر گونه فعال اکسیژن ناشی از شوری بر رشد و متابولیسم گیاه -5-6-2-2

 178 ........................................................................................ هاپروتئین -5-6-3

 HP .................................................................. 178های کاربردی پروتئین -5-6-3-1

 LEA ........................................................................... 180های پروتئین -5-6-3-2

 HSPS ........................................................ 180های شوک حرارتی پروتئین -5-6-3-3

 181 ....................................................................... های هلیکازیپروتئین -5-6-3-4

 GL .................................................................................. 183پروتئین  -5-6-3-5

 190 ................................................................. پروتئین درگیر در فتوسنتز -5-6-3-6

 192 ............................................. هاROSزدایی های درگیر در سمیتپروتئین-5-6-3-7

 193 .............................. اکسیدانی جهت ایجاد تحمل به شوریتنظیمات آنتی -5-6-3-7-1

 200 ...................................... های فعال اکسیژندفاع گیاهان بر علیه گونه -5-6-3-7-1-1

 201 ............................................................ های آنزیمیاکسیدانآنتی -5-6-3-7-1-2

 206 ....................................................... های غیر آنزیمیاکسیدانآنتی -5-6-3-7-1-3

 210 ............................................. تجمع امالح سازگارساز و حفاظت اسمزی-5-6-3-7-2

 214 .................................................. ها در تحمل به شوریآمیننقش پلی -5-6-3-7-3

 215 ...................................... نقش نیتریك اکساید در تحمل به تنش شوری -5-6-3-7-4

 216 ............................................... تنظیمات هورمونی جهت ایجاد تحمل به شوری -5-7

 225 ......................................................................................... سطح ژنومی -5-8



 مقابله با تنش شوری: فصل ششم

 233 ......................................................... راهکارهای زراعی مقابله با تنش شوری -6-1

 233 ........................................................ های شور و قلیاییاصالح و اداره خاک -6-1-1

 234 ......................................................................................... دفع نمك -6-1-2

 235 ................................................................................... هاتبدیل نمك -6-1-3

 236 ............................................................................................ کنترل -6-1-4

 236 .............................. یریتی مؤثر در کنترل و اصالح شوری خاکراهکارهای مد 6-1-4-1

 239 ............................................................... های کنترل شوریدیگر جنبه 6-1-4-2

 240 ........................................ غیرزنده های تنش به مقاومت برای اصالحی هایروش -6-2

 242 ........................................................................ های اصالحیانواع روش -6-2-1

 243 .................................................................. های اصالحی متداولروش -6-2-1-1

 243 ....................................................... مناسب انتخاب معیارهای توسعه -6-2-1-1-1

 246 ..................................................................................... انتخاب -6-2-1-1-2

 247 ............................................................................. هیبریداسیون -6-2-1-1-3

 252 ............................................................. موتاسیون طریق از نژادیبه -6-2-1-1-4

 253 ....................................................................... هاپلوئیددابل تولید -6-2-1-1-5

 254 ............................................ مهندسی بیولوژیك برای بهبود تحمل به شوری -6-2-2

 255 .................................... های مهندسی ژنتیك در القا تحمل به تنشتکنیك -6-2-2-1

 256 ......................................... تنظیم رونویسی و بیان ژن در تحمل شوری -6-2-2-1-1

 257 ......................................................... کارگیری پروموتر مناسب به -6-2-2-1-1-1

 258 ....................................................................... فاکتور رونویسی -6-2-2-1-1-2

 AP2/ER ........................................................ 263فاکتور رونویسی  -6-2-2-1-1-2-1

 NAC ............................................................ 265فاکتور رونویسی  -6-2-2-1-1-2-2

 MYB ........................................................... 266فاکتور رونویسی  -6-2-2-1-1-2-3

 BHLH .......................................................... 266فاکتور رونویسی  -6-2-2-1-1-2-4

 266 ........................................................ مهندسی تغییرات بعد از ترجمه -6-2-2-1-2

 268 ............................. اصالح از طریق انتخاب مکانیسم مناسب برای هر گیاه -6-2-2-1-3

 ROS ....................................... 269 دهی؛ بخصوص مهندسی مسیر سیگنال -6-2-2-1-4

 270 ...................... (ROSهای فعال اکسیژن )زدایی گونهدستکاری سیستم سم -6-2-2-1-5

 288 ........................................... پورتر(های پادبر )آنتیمهندسی ژنتیك ژن -6-2-2-1-6

 290 ................................................................................................ امیکس-6-3

file:///C:/Users/Deniz/Desktop/درویش%20زاده/Salt-DarvishzadehFinal.docx%23_Toc94871166
file:///C:/Users/Deniz/Desktop/درویش%20زاده/Salt-DarvishzadehFinal.docx%23_Toc94871167
file:///C:/Users/Deniz/Desktop/درویش%20زاده/Salt-DarvishzadehFinal.docx%23_Toc94871167


 292 .................................................................................... متابولومیکس -6-3-1

 301 ............................... های متابولیکی نسبت به تنش شورییکس و پاسخپروتئوم -6-3-2

 318 ....................................................................................... بیوانفورماتیك -6-4

 323 .................................................................................. جدید هایتکنیك -6-5

 تنش شور مطالعه: فصل هفتم

 328 ..................................................................... های اعمال تنش شوریروش -7-1

 330 ................................... های ارزیابی تحمل به شوری در گیاهانمعیارها و شاخص -7-2

 330 ...................................................... زنیهای مربوط به مرحله جوانهشاخص -7-2-1

 331 ............................................................................. زنیجوانه درصد -1 -7-2-1

 332 ............................................................................ زنیسرعت جوانه -2 -7-2-1

 332 .................................................................... زنیشاخص تنش جوانه -3 -7-2-1

 332 ............................................................................ شاخص بنیة بذر -4 -7-2-1

 332 .......................................................................... شاخص قدرت بذر -5 -7-2-1

 333 ................................................................... چهچه و ساقهطول ریشه -6 -7-2-1

 333 ................................................................ چهچه و ساقهوزن تر ریشه -7 -7-2-1

 333 ........................................................... چهچه و ساقهوزن خشك ریشه -8 -7-2-1

 334 ...................................................................... های فیزیولوژیکیشاخص -7-2-2

 334 ........................................................................میزان کلروفیل برگ -1 -7-2-2

 336 ................................................................... . . (NP) فتوسنتز خالص -2 -7-2-2

 337 ................................................................... محتوای نسبی آب برگ -3 -7-2-2

 339 .............................. (Na ،+K ،+K/+Na ،+Na/+K+گیری میزان عناصر )اندازه -4 -7-2-2

 342 ............................................................... گیری نشت الکترولیتاندازه -5 -7-2-2

 343 .................................... ها )کلروفیل و کارتنوئید(گیری غلظت رنگیزهاندازه -6 -7-2-2

 343 ............................................................... ایهدایت روزنه یگیراندازه -7 -7-2-2

 343 .............................................................. زراعی -های مرفولوژیکیشاخص -7-2-3

 344 ..................... گیری زراعی برای گیاهان مختلفهای اندازهبندی شاخصطبقه -1 -7-2-3

 344 ............................................... ریز )مانند گندم، جو، برنج(غالت دانه -1 -1 -7-2-3

 344 ............................................... دار )مانند کلزا و حبوبات(گیاهان نیام -2 -1 -7-2-3

 344 ............................................... داران )مانند گلرنگ، آفتابگردان(طبق -3 -1 -7-2-3

 349 ............................................................. های کمی تحمل به تنششاخص -7-2-4

 351 .................................. های مربوط به مطالعات بیوشیمیاییگیری شاخصاندازه -7-2-5

file:///C:/Users/Deniz/Desktop/درویش%20زاده/Salt-DarvishzadehFinal.docx%23_Toc94871203
file:///C:/Users/Deniz/Desktop/درویش%20زاده/Salt-DarvishzadehFinal.docx%23_Toc94871204


 351 ................................................... اکسیدان آنزیمیسنجش فعالیت آنتی -1 -7-2-5

 352 ........................................ پراکسیداز سنجش فعالیت آنزیم آسکوربات -1 -1 -7-2-5

 353 .......................................................... سنجش فعالیت آنزیم کاتاالز -1-2 -7-2-5

 354 ........................................... پراکسیداز سنجش فعالیت آنزیم گایاکول -3 -1 -7-2-5

 354 .................................................. سنجش میزان تیوباربیتوریك اسید -4 -1 -7-2-5

 355 .................. سنجش فعالیت آنزیم پراکسیداز به روش الکتروفرز تك بعدی -5 -1 -7-2-5

 358 ............................................... سنجش میزان سوپر اکسید دیسموتاز -6 -1 -7-2-5

 360 ......................................................اکسیدانهاگیری و ارزیابی آنتیاندازه -2 -7-2-5

 360 ......................................................... آلدئید دی مالون گیریاندازه -1 -2 -7-2-5

 360 ........................................................... سنجش محتوای گلوتاتیون -2 -2 -7-2-5

 361 ............................................. (ASAگیری محتوای آسکوربات )اندازه -3 -2 -7-2-5

 362 .......................................................... محتوای پرولین آزاد سنجش -2-4 -7-2-5

 366 ................................................................................ گیری پروتئیناندازه -7-3

 366 .................................................................. گیری پروتئین محلولاندازه -1 -7-3

 367 ................................................................................. بررسی پروتئوم -2 -7-3

 369 ............................................................ هاسازی نمونههای آمادهروش -1 -2 -7-3

 371 ............................................................................ هاتخریب سلول -2 -2 -7-3

 371 ................................................ گرسازی یا حذف مواد مداخله غیرفعال -3 -2 -7-3

 373 ....................................................................... سازی نمونه محلول -4 -2 -7-3

 375 ................................................... های ذاتی الکتروفورز دو بعدیمحدودیت -3 -7-3

 376 ................................................................... مزایای الکتروفورز دو بعدی -4 -7-3

 ,.Damerval et alاستخراج پروتئین از بافت برگی بر اساس روش دامروال و همکاران ) -5 -7-3

1986) ....................................................................................................... 376 

 378 ...................................................................... هاتعیین غلظت پروتئین -6 -7-3

 382 ............................................................................الکتروفورز دو بعدی -7 -7-3

 382 ............................................................. بُعد اول الکتروفورز دو بعدی -1 -7 -7-3

 387 .............................................................. ُبعد دوم الکتروفورز دو بعدی -7-2 -7-3

 390 ............................................................................ اکتساب تصاویر -3 -7 -7-3

 390 ..................................................................... افزارها با نرمآنالیز ژل -4 -7 -7-3

 395 ....................................................................... گیری قندهای محلولاندازه -7-4

 396 .................. اسیدسولفوریك -گیری مقدار کل قندهای محلول به روش فنلاندازه -1 -7-4



 2O2H ..................................................... 397سنجش محتوای گونه فعال اکسیژن  -7-5

 398 .................................................................. هاسنجش میزان برخی هورمون -7-6

 398 ................................................................. سنجش میزان محتوای اتیلن -1 -7-6

 منابع

 401 ............................................................................................. منابع فصل اول

 403 ............................................................................................. منابع فصل دوم

 409 ............................................................................................ منابع فصل سوم

 423 .......................................................................................... منابع فصل چهارم

 438 ........................................................................................... منابع فصل پنجم

 476 ........................................................................................... منابع فصل ششم

 502 ........................................................................................... منابع فصل هفتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Deniz/Desktop/درویش%20زاده/Salt-DarvishzadehFinal.docx%23_Toc94871265


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پیشگفتار مؤلفان

افتن به یدست پیمان را پر فروغ گردانید تا پیوسته در یخدا را شاکریم که دید و اندیشه

ا دهیم ت م قرارها را در راستای هها و دانستهدرکِ درست و کامل از آفرینش باشیم. یافته

لقت و هان خیافتن به زوایای پنپرده از اسرار آفرینش برداریم. چه حس زیبایی است دست

 که یات،چه نیك خصلتی است کَند و کاو در ُعمق چرایی و چگونگیِ آفرینش و تکامِل ح

مزی رایش خود عاملی گردیده در پا به عرصه گذاشتِن دانشمندانی که هر یك موفق به گش

 بوریحاناان(، شناس، فیزیکددان، ستارهاز اسرارِ آفرینش گردیدند، از جابربن حیان )شیمی

فیل طسینا )پزشك( تا ابنفیلسوف، پزشك(، ابن شناس،دان، ستارهبیرونی )ریاضی

که  ایگونهالدین شیرازی )پزشك و فیلسوف( بهپزشك( و قطب)فیلسوف، اخترشناس، 

ط انِ تسلرا تو یکسمان فُزونی یافته و یمان از خود و دنیایِ پیراموناکنون دانش و آگاهی

ی، ی، ریاضی علمی چون شیمدیگر دانشِ بشری به چند شاخه که رایز ،بر تمام علوم نیست

 گردد.و جغرافیا محدود نمی فیزیك، اخترشناسی، فلسفه و منطق، پزشکی

علوم در کنار ایصحبت از یك علم به تنهایی معنا ندارد و این مجموعه 21امروزه در قرن 

کنند تا حس کنجکاوی آدمی یابی به اسرارِ پنهان را فراهم میهم هستند که توانِ دست

دمی را به ارضاء شود. البته بر کسی پوشیده نیست که این تنها حس کنجکاوی نیست که آ

این غریزه قوی است  یکشاند بلکه حفظ بقایافتن به دانش و آگاهی میسوی کشف و دست

یافتن راه حل برای برآوردن نیازهای حیاتی خود دارد که بیش از بیش در پیکه او را وا می

چون غذا، بهداشت و سالمت باشد، به عبارتی بتواند در راستای تأمین آنها گام بردارد، 

ست که باید موشکافانه در عمق علومی چون زیست، فیزیولوژی بیوشیمی، ژنتیك، اینجا



آمار رفت تا تمامِ موانع را شناسایی و در جهت رفع آن اقدام نمود. از این روست که دنیای 

های زیستی که تمام علوم فوق را به های پیشرفته است تا با فناوریامروز غرق در فناوری

 از مشکالت بشری گشود. چالش کشیده بتوان گره

 ی درگسترش علوم و برآورد نیازهای بشری گرچه منجر به گسترش جوامع بشری شده ول

 نیا و هداشت پیهایی از قبیل محدودیت منابع آبی را نیز در نهایت این امر محدودیت

لید محصوالت تا بکوشد راه حلی برای تو دانکشیم تنگنا به را یآدم که ،گرید است یچالش

ب آودیت های اقلیمی و کمبود اراضی قابل کشت و محدکشاورزی با وجود همه نابسامانی

اتی ی حیهاقابل استفاده جهت کشت بیابد. بنابراین بررسی و آگاهی یافتن از مکانیسم

 .گیرندهای اصالحی قرار میها در اولویت برنامهگیاهان برای مقابله با تنش

خصوص ان باولویت دادن به مطالعات تنش در گیاه همیتِا ما در این کتاب سعی بر بیانِ

ی گونگتنش شوری داشته، بنابراین در ابتدا به شرح مفهوم تنش، نحوی اعمال تنش، چ

ی د برخهای مقابله با آن در گیاه پرداخته و در مرحله بعدرک تنش شوری و مکانیسم

که  ی فیزیولوژیکیهامسیرهای ژنتیکی و بیان ژن و محصوالت بیوشیمیایی و واکنش

یم. در ارداختهپ ،ندکنآمد استفاده میگیاهان در مقابله با تنش از آنها به عنوان راهکاری کار

ابی های ارزیهمچنین روش نژادیبههای مدیریت و نهایت دو فصل آخر کتاب به روش

 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 

چینی کتاب، شکی نیست که این تدوین و حروف ،با وجود دقت انجام شده در تهیهشوند. 



و  و تحقیقاتی نظران، همکاران دانشگاهیبنابراین از صاحباثر خالی از نقص نبوده و 

انتقادات و پیشنهادات خود را به اینجانبان منتقل  ،دانشجویان عزیز استدعا داردهمچنین 

های بعدی یاری فرمایند. همچنین مؤلفین نموده و ما را در ارائه بهتر مطالب در چاپ

ه کارکنان انتشارات و چاپ دانشگاه ارومیه دانند از شورای انتشارات و کلیوظیفه خود می

 .، سپاسگزاری نمایندنمودندکه در زمینه چاپ کتاب مساعدت 

 مؤلفین                                                                            

 لعلی الفتیاجم و زاده، نسرین اکبری، فریبا مرسلی آقاجریرضا درویش                          
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 مقدمه -۱-۱

و  ای زندههی تنشناپذیر با یکسراجتناب صُوَِر مختلف و عنوان موجودات زنده، بهگیاهان به

ا واقع تنش، فشار ی در. ( et alHasanuzzaman ,.2013 ,2014) غیرزنده روبرو هستند

 بیوماس ژی بهرا تغییر و توانایی گیاه برای تبدیل انر میزان فتوسنتزکه  ،محدودیتی است

بر گیاه  ی تنِش واردهدورهطول  هرچه. ( et alRoy ,.2014) دهدتوده( را کاهش می)زیست

 قدرتلذا کاهش شود. از قدرت حیاتی آن کاسته می ،تر شدهگیاه ضعیف افزایش یابد،

ها سیبآبه طوری که این  دهد.می افزایشرا های وارده بر گیاه دامنه آسیب، سازگاری گیاه

 آیند.  )پایدار( در ناپذیربرگشتممکن است به صورت 

های باشند. تنش 2زیستی یا فیزیکوشیمیاییو غیر 1توانند زیستی یا بیولوژیکیها میتنش

های هرز، حشرات، علفزای زنده همچون شهای حاصله از عوامل تنتنش شامل زیستی

یست محدوده ن که مجال بحث در این دنباشزا و آفات میهای بیماریها و ارگانیزمنماتد

های شیمیایی )شوری، مسمومیت یونی، تنششامل زیستی های غیر. تنش(1-1)شکل 

و غرقابی(، ها(، حرارت )سرما و گرما(، آب )خشکی کشها و آفتکش، علفمحیط آلودگی

 از موارد این یهمه ( که1-2)شکل  باشندتشعشع )مادون قرمز، ماوراء بنفش و غیره( می

هستند  گیاهان وریبهره و ساز و سوخت رشد، مطرح در جدی و هایچالش

(2014, 2013., et alHasanuzzman ) . 

 

                                                           
1. Biotic stress  

2. Abiotic stress or Physio-chemical stress 
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 زرد زنگ و( www.irna.ir/news/83436584) گردو خوارساقه کرم ؛یستیز تنش -1-1 شکل

 (rwww.baztabkhuzestan.i) گندم

 

  

 اهیگ بر سرما تنش و یشور تنش اثرات راست؛ سمت از بیترت به -1-2 شکل

(W.WW.tabnak.ir) 

 

عملکـرد در نتیجـه فعالیـت یانگین کاهش ( م1982) ه شده توسط بویرئبر پایه نتایج ارا

در حالی که مقدار کاهش در نتیجه  ،درصد است 10ها کمتر از تخریبـی آفـات و بیماری

شرایط مطلوب درصد عملکرد حاصل از  65شیمیایی محیط رشد به بیش از شرایط فیزیکو

اثر  برخسارت وارده از  یدر سطح جهان به طور گسترده گزارشاتی این میان . دررسدمی

http://www.baztabkhuzestan.ir/
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فت اُ بر این پایه  ارائه شده است.تنش خشکی، شوری و تغییرات دمایی به گیاهان زراعی 

آبی( )تنش کم تنش خشکی ،درصد 40 پایین دمای ،درصد 15 باال دمای ثرا در عملکرد

درصد  8 عوامل سایر و (,Ashraf and Harris 2004) درصد 20 شوری تنش و درصد 17

زنده ترین تنش غیرمهم تنش دمای پایینبنابراین تنش شوری پس از  است. شده برآورد

سال  100 حدود ازبیش  کهحدی محرز است  به شوری تنش محیطی است. اهمیت

 شوری مطالعات اتفاق به قریب نتایج .(1387کافی, ) باشدیمتحقیقات  از بسیاری موضوع

 شدت به را زراعی گیاهان عملکرد خاک، محلول در نمك غلظت بودن باال که دهدمی نشان

این در حالی . (la etAnosheh -Pirasteh ,.2015)( 1392کار، )رنجبر و بنا دهدکاهش می

-تحت دنیا فاریاب اراضی ازدرصد  11 حدود درامروزه  FAO (2012)است که به گزارش 

 از متأثر جهان آبی منابع از توجهیقابل حجم ود ندار قرار شوری از مختلفی درجات تأثیر

. از طرفی شودمی محسوب روندهپیش ایپدیده خاک شدن شورهستند. بنابراین  شوری

-نهیضم ،یطیتنش مح كیطور معمول بر هم اثر متقابل داشته و به وجود آمدن ها بهتنش

 یخشک ای یآبکممنجر به تنش  یعنوان مثال تنش حرارتاست. به گرید یتنش جادیا ساز

 . شودیم

 درِ صَ  در (1389مؤمنی, ) اراضی شور هکتار میلیون 8/6 بودن دارا اب ایرانور عزیزمان کش

که در بین کشورهای آسیایی به طوری ،باشدمی شوری تنش تهدید معرض در کشورهای

چین، هند و پاکستان بیشترین سطح خاک شور را دارد  بعد کشورهای شوروی سابق،

(2000Shahsev and Hassani,  لذا .)در  شوری تحمل تنش نژادی برایبههای شپژوه

تحمل  نژادی برایبههای شهدف غائی از پژوهگردد. گیاهان بیش از بیش احساس می
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های شور در در خاکخود میزان رشد و عملکرد حفظ  شوری، افزایش توانایی گیاه در تنش

رشد و عملکرد گیاه  شوری برعبارتی کاهش اثرات منفی به شور وهای غیرمقایسه با خاک

 کانون است، میسددیکلر هاخاک در موجود نمكِ  عمده که جاآن همچنین از باشد.می

 ،فوق موارد باشد. تماممی سدیم هاییون انتقاالت مورد در مطالعاتی، هایپژوهش اصلی

 از استفاده و آشنایی شوری و تحمل تنش دخیل در هایمکانیسم بررسی و مطالعه اهمیت

. نمایدمی برجسته را تنش شوری به متحمل گیاهان نژادیبه در آمدکار و نوین هایروش

های مولکولی همچون تکنولوژی نشانگرهای مدرن استفاده از تکنولوژی به نیاز راستا در این

تر به گیاهان متحمل به یابی سریعجهت دست ( et al.Roy ,2014و مهندسی ژنتیك )

 هایکشف و شناسایی ژنهای اخیر در تکنولوژی پیش مشهود است.تنش شوری بیش از 

کشت و ارزیابی زراعی و در نهایت  ارقامبه  مذکورهای انتقال ژن و شوری تحملگیر در در

بهبود  برژن  لانتقاحاصل از رات اث بررسی به منظور مورد نظر در سطح مزرعه انگیاه

ها در صورت موفقیت صل این تالشکنند. ماحکمك می شوری آنها تحت تنش عملکرد

  گزینش و معرفی گیاهان جدید و متحمل به شوری است.

 یهنندک جادیعوامل و علل ا ،یاز شور قیدق فیبا ارائه تعر دهیگرد یکتاب سع نیدر ا

 ی، نحوهشوری تحت تنش اهیگ یمورفولوژ ای اهیدر گ یبروز تنش شور میعال ،یشور

تنش ا بدر مقابله  اهانیموجود در گ یهاسمیاز مکان یبرخ ،یشورتنش با  اهیمواجه گ

 یحاصال یهابه روش نیهمچن واشاره  شوری به تنش اهیدرک و پاسخ گ ینحوه ،یشور

 .دشو اشاره اهانیدر گ یتنش شور بهبود تحمل یبرا یمولکول نیو نو كیکالس یکاربرد

 


