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Abstract
Environmental stresses are the most important factors in
reducing the yield of plants and agricultural products in Iran
and all over the world. If environmental stresses did not
occur, the actual yields should be equal to the potential
yields of plants; while in many crops, the average true yield
of plants is 20-30% of their potential yield. In certain parts
of the globe, due to the specific geographic location,
stressors have a more negative effect on agricultural
production and agriculture in those areas has the tolerance to
higher cost and lower yield. Iran is one of these countries
that in most of its places major unsustainable stresses such
as drought, salinity, wind, temperature and live tensions
have led to decrease in yield and loss of soil fertility and, in
some cases, inability to continue agriculture. For the
development of salt tolerant varieties in saline areas, an
integrated approach made by combining molecular tools
with physiological and biochemical methods is essential.
Therefore, studying different aspects of stress and a
comprehensive review of the great research advances in
biochemical, physiological and molecular mechanisms that
regulate plant adaptability and tolerance to salt stress can be
remarkably helpful in understanding the resistance
mechanism and the development of resistant cultivars.
Biotechnology, as a powerful and effective way, can be
effective and useful in controlling various stresses.
Biotechnology and Genetic Engineering researches, with the
aim of increasing productivity on the one hand, and
preventing losses and wastes on the other hand, allow to
solve the problems of this sector by the least environmental
wastes and spending minimum capital and provide fields of
increasing the production of crops in a macro level with the
goal of sustainable development. In this research, we have
tried to discuss the environmental stresses and the effect of
salinity stress on the plant and the mechanisms of coping
with these stresses.
Keywords: Biotechnology, Salinity, Stress, Yield.
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چکیده
تنشهای محیطی مهمترین عامل کاهشدهنده عملکرد گیاهان و محصوالت
 چنانچه تنشهای محیطی حادث نمی.کشاورزی در سطح ایران و جهان هستند
 عملکردهای واقعی باید برابر با عملکردهای پتانسیل گیاهان میبود؛ در،شدند
- 20 حالیکه در بسیاری از گیاهان زراعی و باغی متوسط عملکرد واقعی گیاهان
 در نقاط خاصی از کره زمین به دلیل. درصد عملکرد پتانسیل آنان است30
 عوامل تنشزا در تولید محصوالت کشاورزی تأثیر،موقعیت خاص جغرافیایی
منفی بیشتری دارند و کشاورزی در آن مناطق با تحمل هزینه بیشتر و بازده کمتر
 ایران یکی از این کشورهاست که در اکثر نقاط آن تنشهای.صورت میگیرد
 موجب کاهش، دما و تنشهای زنده، باد، شوری،غیرزنده مهمی نظیر خشکی
عملکرد و از بین رفتن حاصلخیزی خاک و در مواردی عدم امکان تداوم
 برای توسعه واریته های متحمل به شوری در مناطق.کشاورزی گردیده است
شهای
 شور یک رویکرد یکپارچه از ترکیب ابزارهای مولکولی با رو
فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ضروری است؛ بنابراین مطالعه جنبههای مختلف تنش
،تهای تحقیقاتی بزرگ در مکانیسمهای بیوشیمیایی
 و بررسی جامع از پیشرف
فیزیولوژیکی و مولکولی که سازگاری گیاه و تحمل به تنش شوری را تنظیم
یتواند کمک شایان توجهی به درک مکانیسم مقاومت و توسعه ارقام
  م،یکنند
م
یتواند در
  به عنوان روشی قدرتمند و مؤثر م، بیوتکنولوژی.مقاوم به تنش نماید
 تحقیقات بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک با. مفید باشد،شهای مختلف
 کنترل تن
هدف افزایش بازده از یک سو و جلوگیری از خسارات و ضایعات از سوی
  این امکان را م،دیگر
یدهد تا با حداقل ضایعات زیست محیطی و صرف حداقل
 مشکالت این بخش را حل و موجبات افزایش تولید محصوالت زراعی،سرمایه
 در این تحقیق سعی شده.را در سطح کالن و با هدف توسعه پایدار فراهم کند
شهای محیطی و تأثیر تنش شوری بر روی گیاه و
 است تعریفی از تن
.مکانیسمهای مقابله گیاهان با این تنش مورد بحث قرار گیرد
. عملکرد، شوری، تنش، بیوتکنولوژی:کلمات کلیدی
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مقدمه و کلیات
چالش بزرگ برای کشاورزی جهان ،تأمین غذای
جمعیت بیش از  9میلیارد نفر تا سال  2050در
سراسر جهان است .از آنجا که رشد و عملکرد گیاهان
در بسیاری از مناطق دنیا بهوسیله تنشهای محیطی
زنده و غیرزنده متعدد ،محدود میگردد لذا کنترل این
تنشها ،برای وجود محیط زیستی پایدار ،اجتناب

شهای خشکی و شوری بهعنوان مهم-
ناپذیر است .تن 
ترین عوامل محدودکننده غیر زیستی ،نقش مهمی در
کاهش تولید گیاهان زراعی در جهان دارند .حدود
یک سوم کره زمین را مناطق خشک و نیمه خشک در
بر میگیرد که وسعت این مناطق بیش از  45میلیون
کیلومتر مربع تخمین زده شده است (ابوالحسنی
زراعتکار) 387 1 ،؛ از آنجا که آب مهمترین فاکتور
محیطی مؤثر در زندگی گیاه بهشمار میآید ،یک
دورهی کمبود آب ،سبب اثرات منفی در رشد و نمو
گیاهان میشود ( )Abdul Jaleel, 2008همچنین به
لحاظ اینکه اکثر گونههای گیاهان زراعی جزء
گلیکوفیتها یا گیاهان حساس به شوری هستند،
نتیجه میشود که شوری یکی از محدودکنندهترین
شهای زیست محیطی است که مانع بهرهوری
تن 
محصول در سراسر جهان میشود (اندرزیان 1379 ،و
علیزاده

 .) 1369بیوتکنولوژی ،به عنوان روشی

قدرتمند و مؤثر میتواند در کنترل تنشهای مورد
اشاره ،مؤثر و مفید باشد .تحقیقات بیوتکنولوژی و
مهندسی ژنتیک با هدف افزایش بازده از یک سو و
جلوگیری از خسارات و ضایعات از سوی دیگر ،این
امکان را میدهد تا با حداقل ضایعات زیست محیطی
و صرف حداقل سرمایه ،مشکالت این بخش را حل
و موجبات افزایش تولید محصوالت زراعی را در
سطح کالن و با هدف توسعه پایدار فراهم کند .در

گذشته ،اولین رهیافت برای کاهش اثرات تنشهای
محیطی ،عموم ًاًا بر استفاده از کودها ،اصالح خاک،
آبیاری و آفتکشها متکی بود؛ چنین رهیافتهایی،
اکنون به عنوان عوامل بیثباتی اکوسیستم تلقی شده و
مسلم ًاًا گزینهای برای رفع این محدودیتها نخواهد
بود .بنابراین هدف اصلی در علوم گیاهی جدید برای
سازگار نمودن گیاهان به شرایط محیطی این است که
مکانیسمهای مقاومت گیاهان به تنشها درک گردیده
و از این دانش برای تغییر ژنتیکی گیاهان و حتی به
منظور افزایش مقاومت به تنشها بهرهبرداری گردد.
این امر یکی از جالبترین و پویاترین زمینههای
تنشهای گیاهی است که جنبههای مختلفی از
زیستشناسی مولکولی و سلولی را از طریق
فیزیولوژی و اکولوژی گیاهی تا قلمرو زراعت،
اصالحنباتات و فنآوری زیستی در برمیگیرد .تنش
( )Stressدر نتیجه روند غیرعادی فرآیندهای
فیزیولوژیکی بوده و از تأثیر یک و یا تعدادی از
عوامل زیستی و محیطی حاصل میشود .به عبارت
دیگر تنش عبارت است از قرار گرفتن ارگانیسم
تحت تأثیر شدتی از یک عامل محیطی که موجب
افت ظاهری ،بازده و یا ارزش آن میشود (اندرزیان،
 .) 1379در حالت کلی تنش عبارت است از فشار

بیش از حد برخی از نیروهای مخالف که سبب می-
شود سیستمهای طبیعی از عمل طبیعی خود بازداشته
شوند .به بیان دیگر تنش عاملی است که پاسخها را
تحت تأثیر قرار میدهد (کوچکی و علیزاده.) 365 1 ،
در یک تقسیمبندی کلی ،میتوان تنشها را به دو
گروه زنده و غیرزنده تقسیم کرد که مجموع این دو
دسته تنش میتواند تأثیر منفی قابل توجهی بر
عملکرد ،از بین رفتن حاصلخیزی خاک و در
مواردی عدم امکان تداوم کشاورزی گردد .گفتنی
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است که اصوًالًال تنشها ،عواملی هستند که به نوعی

منطقه ریشه میشود؛ از اینرو شوری به غلظت باالی

روند زندگی و زیست گیاهان را دچار اختالل می-

نمکهای محلول در خاک گفته میشود .خاکهایی

کنند .از بین تمامی این تنشها ،نوشتار حاضر تنها به

به عنوان خاکهای شور تلقی میشوند که Ecآن 4

معرفی تنش غیر زنده شوری و مکانیزمهای مقابله با

 dS/mیا بیشتر باشد ( .)USDA-ARS. 2008شوری

این تنش به منظور دستیابی به عملکردی پایدار

یتواند به دو صورت مضر باشد؛ یا غلظت
خاک م 

تاکید خواهد داشت .بیش از  800میلیون هکتار از

باالی نمک در خاک موجب میشود که ریشه گیاه به

زمینهای سراسر دنیا تحت تأثیر شوری ()Salty

سختی آب خاک را جذب کند و یا اینکه غلظت

هستند ( .)FAO, 2008این زمینهای شور غالبأ بر

باالی نمک درون خود گیاه ،سمیت ایجاد کند .شوری

اثر بالیای طبیعی و تجمع نمک در یک دوره طوالنی

درون ریشه ،یک اثر فوری بر رشد سلولهای گیاه

در مناطق خشک و نیمه خشک بوجود میآیند

میگذارد (تنش اسمزی)Osmotic stress،؛ عالوه بر

()Bouchereau, 1999؛ همچنین تغییر کاربری زمین-

این ،غلظت سمی نمک قبل از اینکه عملکرد گیاه را

ها به نفع کشاورزی یا نوع آبیاری ،از عوامل انسانی

تحت تأثیر قرار دهد ،زمان زیادی را صرف تجمع

مؤثر بر ایجاد زمینهای شور هستند که هر دو عامل

یون درون گیاه میکند (تنش یونی،)Ionic stress ،

طبیعی و انسانی موجب افزایش غلظت نمک در

(شکل .)1

شکل  :1شماتیک دو فاز پاسخهای رشدی گیاهان به شوری برای ارقامی که به لحاظ نرخ نائل شدن شوری به سطوح سمی تفاوت دارند ).(Munns, 2002

زمانبندی گیاهان یکساله بر اساس روز و یا هفته و

و یا کمتر از صفر میرسد ) .(Munns, 2002گیاهان

زمانبندی گیاهان چندساله بر اساس ماه و یا سال

بر اساس تکامل تطبیقی میتوانند تقریب ًاًا به دو نوع

بسته به نوع گونه و سطح شوری انجام میگیرد .در

عمده طبقهبندی شوند:

فاز اول ،رشد هر دو ژنوتیپ (مقاوم و حساس) به

هالوفیتها ،که میتوانند شوری را تحمل کنند و

دلیل اثرات اسمزی امالح نمکین خارج از ریشه،

برویند.

کاهش مییابد .در فاز دوم ،برگها در اکثر ژنوتیپ-

گلیکوفیتها ،که نمیتواند شوری را تحمل کنند و در

های حساس میمیرند و ظرفیت فتوسنتزی گیاه

نهایت میمیرند.

کاهش مییابد و اگر میزان نمک اضافه شده در

تحمل گیاهان به تنش شوری

مرحله اول همچنان اضافه شود نرخ رشد گیاه به صفر
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گیاهان به طور وسیعی در تحمل به شوری متفاوتند

به شوری در گونههای دو لپه ،بسیار بیشتر از تکلپه-

که این امر در پاسخهای متفاوت رشدیشان منعکس

ایها است .برخی از لگومینهها به شوری بسیار

میشود .در بین غالت ،برنج ()Oryza sativa

حساس هستند ( .)Lauchli, 1984یونجه (Medicago

( ،)Aslam, 1993حساسترین و جو ( Hordeum

) ،)Kapulnik, 1989( sativaگیاهی بسیار متحمل

 )Flowers, 2004( )vulgareمتحملترین به شوری

است و هالوفیتهایی مثل خانواده اسفناجیان

است .گندم دوروم ( Triticum turgidum ssp.

( ،)Aslam, 1986( )Atriplex spp.میتوانند رشدشان

 )Durumدر مقایسه با گندم نان ( Triticum

را در معرض آبی شورتر از آب دریا ادامه دهند .گیاه

 )aestivumاز حساسیت باالتری نسبت به شوری

آرابیدوبسیس (Cramer, ( )Arabidopsis thaliana

برخوردار است ( .)Flowers, 2004گندم علفی پابلند

 ،)2002در مقایسه با گیاهان گونههای دیگر ،در

syn.

ponticum,

(Thinopyrum

Agropyron
 )elongatumیک گیاه هالوفیت است و یکی از

متحملترین گونههای تک لپه است .تنوع در تحمل

شرایط نور و رطوبت مشابه ،حساسترین گیاه به
شوری به حساب میآید (شکل .)2

شکل  :2تنوع در تحمل به شوری گونههای متعدد (بر اساس افزایش در ماده خشک بخش هوایی در محلول نمک به مدت  3هفته نسبت به رشد گیاه در غیاب
نمک) (.)Munns, 2008

انواع مکانیزمهای تحمل تنش شوری
مکانیزمهای تحمل به شوری در گیاهان به سه دسته
کلی تقسیم میشود:
تحمل تنش اسمزی :تنش اسمزی فور ًاًا توسعه سلول
در نوک ریشهها و برگهای جوان را کاهش میدهد.
کاهش پاسخ به تنش اسمزی منجر به رشد بیشتر
برگ و هدایت روزنهای میشود اما افزایش سطح
برگ تنها برای گیاهانی مفید است که خاک آنها آب
کافی داشته باشد.

دفع  Na+از تیغههای برگ :این مکانیزم این اطمینان
را میدهد که  Na+با غلظتهای سمی درون برگها
تجمع نیابد .ناکامی در دفع  Na+اثرات سمی آن را
پس از روزها و هفتهها آشکار میسازد و باعث مرگ
زودرس برگهای مسنتر میشود.

تحمل بافت :این مکانیزم به این صورت انجام می-

گیرد که برخی از بافتها نسبت به تجمع  Na+و
گاهی  Cl-متحمل هستند .این مکانیزم تحمل ،برای
جلوگیری از غلظت سمی  Na+و  Cl-درون

مکانیزمهای تحمل تنش شوری در گیاهان49 ...

سیتوپالسم به بخشبندی آنها در سطح سلولی و

 ATPaseپمپ حاضر غالب از نوع پمپ H+در سلول

درون سلولی نیاز دارد.

گیاهی است .این پمپ در شرایط بدون تنش نقش

بررسی مکانیزم های تحمل تنش شوری از دیدگاه

مهمی در حفظ هموستازی امالح ،انرژی حمل و نقل

فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی :گیاهان مکانیزمهای

ثانویه و تسهیل همجوشی ویزیکولها ایفا میکند.

مختلف فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی را به منظور زنده

تحت شرایط تنش ،بقای گیاه به فعالیت پمپ V-

ماندن در خاک با غلظت نمک باال توسعه میبخشند.

 ATPasبستگی دارد ( .)Dietz, 2001شبکه ژنی فوق

هموستازی یونها و توقیف آنها در بافت :حفظ

حساس به شوری ()Salt Overly Sensetive, SOS

هموستازی یونها با جذب یون و تقسیمبندی آنها
تنها برای رشد طبیعی گیاه کافی نیست بلکه یک
فرایند ضروری برای رشد در طول تنش شوری است
( .)Hasegawa, 2013 & Niu Xiaomu, 1995صرف

نظر از طبیعت هالوفیتها و گلیکوفیتها ،هر دو آن-
ها نمیتوانند غلظت باالی نمک را در سیتوپالسمشان
تحمل کنند .از این رو ،نمک بیش از حد یا به واکوئل
منتقل میشود و یا در بافتهای قدیمیتر که در
نهایت قربانی هستند جمع میشود؛ در نتیجه گیاه از
تنش شوری محافظت میشود ( & Reddy, 1992

 .)Zhu, 2003بنابراین تمرکز اصلی پژوهشها ،مطالعه
در مورد مکانیزم انتقال یونهای  Na+و توزیع آنها
در قسمتهای مختلف گیاه است .یون  Na+بعد از
ورود به سیتوپالسم از طریق آنتیپورتر  H+/Na+به
واکوئل منتقل میشود .دو نوع پمپ  H+در غشا
واکوئل وجود دارد که عبارتند از :نوع واکوئلی
H+-ATPase

( )V-ATPaseو نوع پیروفسفاتاز

واکوئلی (Dietz, 2001 & Wang, ( )V-Ppiase

 .)2001شیب الکتروشیمیایی پروتون که توسط این
دو آنزیم انتقال دهنده  H+موجود در واکوئل ایجاد

میگردد ،نیروی الزم برای انتقال یون را فراهم می-
نماید ( .)Blumwald et al., 2000از بین اینهاV- ،

نقش حیاتی در تنظیم یون سدیم و تحمل به شوری
دارد ( .)Hasegawa, 2000 & Sanders, 2000شبکه
سیگنالینگ  SOSمتشکل از سه پروتئین اصلی،

 SOS2 ،SOS1و  SOS3است SOS1 .رمز کننده آنتی-

پورتر  H+/Na+غشاء پالسمایی است که حمل و نقل
سدیم از بافت ریشه به ساقه را تسهیل میکند ( Shi,

 .)2000 & Shi, 2002ژن  SOS2رمز کننده یک
سرین/ترئونینکیناز است که توسط سیگنالهای

+ +

Ca

فعال میشود .)Liu, 2000( .نوع سوم از پروتئینهای
درگیر در شبکه سیگنالینگ  ،SOSپروتئین SOS3

است که اتصال دهنده کلسیم به دامنهی -Nترمینال
 SOS2است .این مجموعه نقش مهمی را در تحمل
به شوری بازی میکند ( .)Ishitani, 2000با افزایش
غلظت سدیم ،افزایش شدیدی در سطح کلسیم
درونسلولی روی میدهد که به نوبه خود اتصال آن با
پروتئین  SOS3را تسهیل میکند SOS3 .پروتئین
 SOS2را با آزاد کردن مهارکنندههای خودی فعال
میکند ،سپس ترکیب  SOS2-SOS3بر روی غشای

پالسمایی یعنی جایی که در آن  SOS1فسفریله می-

شود ،بارگذاری میگردد .فسفریله شدن  SOS1منجر
به افزایش جریان سدیم و کاهش سمیت آن میشود
(( )Lee, 2010شکل .)3
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شکل  :3مدل مسیر  SOSبرای پاسخهای تنش شوری ()Gupta, 2014

ناقلین واقع در غشای پالسمایی ،که متعلق به خانواده

در گیاه انباشته میشود (.)Sweeny et al., 2003

( HKTانتقالدهندههای هیستیدین کیناز) هستند ،نقش

عالوه بر این پتاسیم حداقل  06آنزیم متفاوت را که

مهمی را در تحمل به شوری با تنظیم حمل و نقل

در رشد گیاه مؤثرند فعال میکند و همچنین آنیون-

 Na+و  K+بازی میکنند .ناقلین  HKTکالس  ،1که

های معدنی و دیگر ترکیبات گیاه را از نظر تغذیهای

در  Arabidopsisشناسایی شدهاند ،گیاه را با

قابل مصرف میکند .کلسیم در فرآیندهای

جلوگیری از تجمع بیش از حد  Na+در برگ از اثرات

فیزیولوژیک گیاه وارد شده و گزارش شده است که

سوء شوری حفظ میکنند .نتایج مشابهی از عمل این

فرآیندهای داخل سلولی یوکاریوتها را فعال یا

ناقلین در برنج مشاهده شده است که نشان میدهد

تنظیم میکند ( .)Gebeyehou, 1982این عنصر می-

ناقلین  HKTکالس  ،1مقدار بیش از حد سدیم را از

تواند متابولیسم ،انتقال و ترشح را کنترل نماید .منگنز

آوند چوبی حذف میکنند؛ در نتیجه فتوسنتز بافت

در بعضی واکنشهای آنزیمی شرکت میکند .این

برگ از اثرات سمی سدیم محافظت میشود

کاتیون غذایی موجب فعال شدن تعدادی از آنزیمها

( .)Schroeder, 2013پروتئینهای (Vacuolar

بویژه دکربوکسیالز و دهیدروژنازهای چرخهی تری-

 Na+/H+ Exchange)NHXداخلسلولی که آنتی-

کربوکسیلیک ( )TCAمیشود ( Sweeny et al., 2003

پورترهای  Na+و  K /H+هستند در هموستازی K

.)Gardner,1988

درگیر میباشند Barragan.و همکاران ( )2012نشان

تجمع امالح سازگار و حفاظت اسمزی :امالح

+

+

دادند که پروتئین  NHXموضعی تونوپالست (NHX1

و  :NHX2دو ایزوفرم  NHXموضعی عمده

تونوپالست) برای فعالسازی جذب  K+در
تونوپالست ،برای تنظیم تورگور و برای عملکرد
روزنه ضروری است .در واقع ایزوفرمهای NHX

بیشتری شناسایی شدهاند و نقش آنها در هموستازی

یونها ( )H+ ،K+ ،Na+در گونههای گیاهی مختلف
(به عنوان مثال LeNHX3 ،و  LeNHX4در گوجه
فرنگی) نشان داده شده است (.)Galvez, 2012
پتاسیم نخستین کاتیونی است که در شرایط کم آبی

سازگار ،به عنوان اسمولیتهای سازگار شناخته
شدهاند ،از عملکردهای عمده این اسمولیتها،
حفاظت از ساختار و تعادل اسمزی در داخل سلول از
طریق جریان مداوم نفوذی آب و کاهش خروج
جریان آبی است ( .)Hasegawa, 2000در برابر تنش
واکنش عمومی تجمع مواد حلشونده سازگار صورت
میگیرد .تجمع و نوع ماده حلشونده در برابر تنش
به منظور سازگاری در گونههای مختلف متفاوت
است که شامل آمینواسیدها (پرولین) ،قندها (ساکاروز
و فروکتان) ،آمینهای چهارتایی (گالیسین بتائین)،

مکانیزمهای تحمل تنش شوری در گیاهان51 ...

یونها (پتاسیم) ،اسیدهای آلی (ماالت و نیترات) می-

مرحله توسط آنزیم کولین مونواکسیژناز ()CMO

باشند ).(Safarnejad,1996. Rontein et al., 2002

انجام و دومین مرحله توسط بتائین آلدهید

پرولین داخلسلولی یکی از این اسمولیتهاست که

یشود .در برخی از
دهیدروژناز ( )BADHکاتالیز م 

در طول تنش شوری انباشته میشود و نه تنها تحمل

گیاهان مسیر دیگری وجود دارد که ،به طور عمده در

نسبت به تنش را فراهم میکند بلکه به عنوان یک

هالوفیتها مشاهده شده است ،این مسیر سنتز بتائین

نیتروژن آلی ذخیره میشود و در دوران بهبودی تنش

گلیسین از گلیسین است .در اینجا بتائین گالیسین

مورد استفاده قرار میگیرد .تحت شرایط تنش ،پرولین

توسط سه -Nمتیالسیون پی در پی سنتز میشود و

در حفظ یکپارچگی غشا مؤثر میباشد .اثرمتقابل

واکنشها توسط دو -Sآدنوزیل متیونین وابسته به

پرولین با آنزیمها سبب حفظ ساختار پروتئینها و

متیل ترانسفراز ،گلیسین سارکوزین -Nمتیل ترانسفراز

فعالیتهای مربوط به آنها میشود .پرولین به عنوان

( )GSMTو سارکوزین دیمتیلگلیسین -Nمتیل

یک مخزن ذخیره کربنی و نیتروژن و جاروبگر

ترانسفراز ( )SDMTکاتالیز میشود .این دو آنزیم

رادیکال آزاد عمل میکند ( Bohnert & Jensen,

عملکرد مشترکی با هم دارند به این صورت که،

 .)1996رابطه مثبت بین انباشت پرولین و تحمل

 GSMTمرحله اول و دوم و  SDMTمرحله دوم و

خشکی در ذرت ( Mohammadkhani & Heidari,

سوم را کاتالیز میکنند ( .)Ahmad et al., 2013اثر

 ،)2008برنج ( ،)Mostajeran & Rahimi, 2009و

مثبت بتائین گلیسین بر فراساختار گیاهچه برنج،

تنش شوری در سیبزمینی ()Aghaei et al., 2008

زمانی که در معرض تنش شوری قرار میگیرد را

گزارش شده است .بتائین گلیسین ( Glycine

گزارش کردند؛ تحت شرایط تنش ( 50 1میلیموالر

 ،)betaineاسمولیت سلولی غیر سمی است که

نمک) فراساختار گیاهچه چندین آسیب از جمله تورم

اسموالریته سلول در طول دوره تنش را باال میبرد.

تیالکوئیدها ،فروپاشی گرانا و تیغههای اینترگراناها و

بنابراین یک نقش مهم در کاهش تنش را بازی می-

اختالل در میتوکندری را نشان میدهد .با این حال،

کند .بتائین گلیسین همچنین با تنظیم اسمزی

زمانی که گیاهچهها تحت تیمار بتائین گالیسین قرار

( ،)Gadallah, 1999تثبیت پروتئین ( Makela,

گرفتند از این خسارتها تا حد زیادی پیشگیری

 ،)2000و محافظت دستگاه فتوسنتزی از خسارت

شده است ( .)Rahman et al., 2002هنگامی که

تنش ( )Cha-Um, 2012و کاهش  ROSاز سلولها

بتائین گالیسین به عنوان یک محلولپاشی برگی در

محافظت میکند (.)Ashraf, 2007& Saxena, 2013

یشود ،منجر
گیاهی که در معرض تنش است اعمال م 

بتائین گالیسین در داخل سلول یا از کولین و یا از

به ثبات رنگدانه وافزایش در سرعت فتوسنتز و رشد

گالیسین سنتز میشود .سنتز بتائین گلیسین از کولین،

میشود ( Cha-Um et al., 2010 & Ahmad et al.,

یک واکنش دو مرحلهای شامل دو یا چند آنزیم

 .)2013تجمع بتائین گالیسین در برابر تنش اسمزی

است .در مرحله اول ،کولین به بتائین آلدهید اکسید

خصوصیت

پلومباگیناسه

میشود و پس از آن در گام بعدی دوباره به فرم

( )Plumbaginaceaeمیباشد در حالی که در تنباکو و

بتائین گلیسین اکسید میشود .در گیاهان عالی اولین

بارز

در

خانواده
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برنج ،سیر بیوسنتزی بتائین گالیسین دیده نشده است

اسمزی ،ذخیره سازی کربن و مهار گونههای فعال

).(Safarnejad,1996. Rontein et al., 2002

اکسیژن است.

پلییولها ( :)Polyolsترکیباتی با گروه هیدروکسیل-

تنظیم آنتیاکسیدانهای متحمل به شوری :متابولیزم

های متعدد کاربردی هستند که برای واکنشهای آلی

آنتیاکسیدان ،شامل ترکیبات آنزیمی و غیرآنزیمی

در دسترس هستند .الکلقند ،یک کالس از پلییولها

آنتیاکسیدان است که نقش بحرانی در زدایش ROS

است که به عنوان امالح سازگار ،چاپرونها با وزن

ناشی از تنش شوری را بازی میکند .تحمل به شوری

مولکولی کم و ترکیبات مهارکننده  ROSعمل میکنند

همبستگی مثبتی با فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان،

( .)Ashraf, 2007تجمع کربوهیدراتها مانند قند (به

مانند سوپراکسید دیسموتاز ( ،)SODکاتاالز (،)CAT

عنوان مثال ،گلوکز ،فروکتوز ،فروکتانت ،و ترهالوز) و

گلوتاتیون پراکسیداز ( ،)GPXآسکوربات پراکسیداز

نشاسته تحت تنش شوری رخ میدهد ( Parida,

( )APXو گلوتاتیون ردوکتاز ( )GRو تجمع ترکیبات

 .)2004نقش عمدهای که این کربوهیدراتها در

غیرآنزیمی آنتیاکسیدانی دارد ( & Asada, 1999

کاهش تنش بازی میکنند شامل فرآیندهای محافظت

( )Gupta, 2005شکل .)4

شکل  :4مکانهای اصلی درونسلولی تولید  Rosتحت تنش شوری (.)Abogadallah, 2010

آسکوربات یکی از آنتیاکسیدانهای مهم موجود در

سوپراکسید ،رادیکال هیدروکسیل ،و پراکسید

داخل سلول است .یکی از کاربردهای آسکوربات

هیدروژن واکنش دهد؛ در نتیجه به عنوان یک جاذب

خارجی ( )Exogenاین است که عوارض جانبی تنش

رادیکال آزاد عمل کند .همچنین میتواند در بازسازی

شوری در گونههای مختلف گیاهی را کاهش میدهد

آسکوربات از طریق چرخه آسکوربات-گلوتاتیون

و بازیابی گیاه از تنش را افزایش میدهد ( Agarwal,

شرکت کند ( .)Foyer, 1997گلوتاتیون به حفظ

 .)2007 & Munir, 2011گلوتاتیون آنتیاکسیدان

نفوذپذیری غشای پالسمایی سیر ( )Allium cepaو

دیگری در کاهش تنش است که میتواند با رادیکال

زنده ماندن سلولها در طول تنش شوری کمک می-

مکانیزمهای تحمل تنش شوری در گیاهان53 ...

کند ()Aly-Salama, 2009؛ از طرفی تنش خشکی

 PUTکوچکترین پلیآمین است و هم از اورنیتین و

نيز ميزان فعاليت آنزيم گلوتاتيون ردوکتاز و سوپر

هم آرژینین به ترتیب توسط عمل آنزیم اورنیتین-

اکسيد دسموتاز را افزايش م 
یدهد ( Gambel, 1984

دکربوکسیالز ( )ODCو آرژنیندکربوکسیالسیون

.)& Lascano, 2005
نقش پلیآمینها در تحمل به تنش :پلیآمینها انواع
نقشها را در رشد و نمو نرمال گیاه مانند تنظیم تکثیر
سلولی ،جنینهای سوماتیک ،تمایز و مورفوژنز،
شکست خواب غده و جوانهزنی بذر ،توسعه گل و
میوه ،و پیری بازی میکنند ( & Knott, 2007

)Galston, 1997؛ عالوه بر این تحمل به تنش در
گیاهان با افزایش سطح پلیآمینها در ارتباط است که
نشاندهنده نقش حیاتی آنها در تحمل به تنش غیر
زیستی از جمله شوری میباشد ( & Gupta, 2013

 .)Kovacs, 2010شایعترین پلیآمینها که در سیستم
گیاهی یافت میشوند ،دیآمینپوترسین (،)PUT
تریآمیناسپرمیدین ( )SPDو تترا آمیناسپرمین
( )SPMهستند (.)Alcazar, 2011 & Shu, 2012

( ،)ADCسنتز میشود

( & Gupta, 2013

 .)Hasanuzzaman, 2014استفاده از پلیآمین خارج-
سلولی به افزایش سطح پلیآمین درونزا در طول
تنش میانجامد .اثرات مثبت پلیآمینها با حفظ
تمامیت غشاء ،تنظیم بیان ژن برای سنتز مواد محلول
فعال اسموتیک ،کاهش در تولید  ROSو کنترل تجمع

یونهای  Na+و  Cl-در اندامهای مختلف همراه شده
است ( .)Tisi, 2008 & Yiu 2009مشاهده شده است
که گیاهانی که کمبود  ADC1و  ADC2دارند دارای
حساسیت فوق العاده به تنش هستند ( Hussain,

 .)2011تنش شوری ،بیوسنتز و کاتابولیسم پلیآمینها
را توسط عملی به عنوان یک سیگنال سلولی در مسیر
هورمونی تنظیم میکند (( )Shevyakova, 2013شکل
.)5

شکل  :5نمایش هندسی تعامل بین پلی آمینها و پاسخهای تنش غیرزنده در گیاه (.)Minocha at.el,2014
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نقش نیتریک اکساید در تحمل به شوری :اکسید
نیتریک ( )NOیک مولکول گازی فرار و کوچک
است که در تنظیم رشد گیاه و توسعه فرآیندهای
مختلف ،از جمله رشد ریشه ،تنفس ،بسته شدن
روزنه ،گلدهی ،مرگ سلولی ،جوانهزنی بذر و پاسخ
به تنش نقش دارد و همچنین به عنوان یک مولکول
استرس سیگنالینگ درگیر است ( Delledonne, 1998

 .)& Crawford, 2006اثرات  NOدر تحمل به
شوری به تنظیمات آن در  H+-ATPaseغشای
پالسمایی و نسبت  Na+/K+بستگی دارد ( Crawford,

 .)2006هنگام بروز تنش خشکی NO ،میتواند با
جمع کردن  ROSو جلوگیری از افزایش تولید
تیوباربیتوریک اسید ( )TBARSو سایر آلدئیدها ،آثار
مضر خشکی بر غشا را کاهش دهد (Beligni and

).Lamattina, 1999
نقش هورمون  ABAدر تحمل به شوریABA :

شرایط تنش به کار گرفته میشود ABA .مدت
طوالنی است به عنوان هورمونی که به دلیل کمبود
آب خاک اطراف ریشه تنظیم مثبت دارد ،شناخته شده
است .تنش شوری باعث تنش اسمزی ،کمبود آب،
افزایش تولید  ABAدر اندام هوایی و ریشه ( He,

 )1996 & Popova, 1995میشود .تجمع  ABAمی-
تواند اثر مهاری شوری روی فتوسنتز ،رشد ،و انتقال
مواد فتوسنتزی را کاهش دهد ( & Popova, 1995

 .)Jeschke, 1997رابطه مثبت بین تجمع  ABAو
تحمل به شوری حداقل تا حدی به تجمع پتاسیم،
کلسیم ،امالح سازگار مثل پرولین و قند در واکوئل
ریشه که با جذب  Na+و  Cl-خنثی میشود ،نسبت
داده میشود (.)Chen, 2011 & Gurmani, 2011
 ABAیک سیگنال حیاتی سلولی است که بیان
تعدادی از ژنهای پاسخدهنده به شوری و کمبود آب
را تعدیل میکند (شکل .)6

یک فیتوهورمون مهم است که برای بهبود گیاه در

شکل  :6مدل پیشنهادی اثرات متقابل سیگنالهای اسید آبسیزیک ،اسید جیبرلیک و جاسمونات در پاسخهای سلولی گیاه به استرسورهای غیرزنده شوری و
خشکی ()Golldack et al., 2014

تنظیم رونویسی و بیان ژنهای متحمل به شوری:
تنظیم بیان ژن در تنش شوری شامل آرایه وسیعی از
مکانیزمهایی است که توسط گیاهان برای افزایش یا
کاهش بیان ژن خاص (در سطح پروتئین یا )RNA

استفاده میشود .تجزیه و تحلیل ترانسکریپتومیکس،
دانش دقیق در مورد بیان ژن در سطح  ،mRNAکه به
طور گستردهای جهت غربال ژن در پاسخ تنش درگیر
هستند را فراهم میآورد .تعداد زیادی از عوامل
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رونویسی پاسخگو به نمک و ژنهایی که در پاسخ به

 .)1998با این همه ،بیان قابل توجه ژنهای متأثر از

شهای
تنش شوری درگیر هستند با استفاده از رو 

تنش که به وسيله پروتئين  DREB1Aتحت کنترل

ترانسکریپتومیکسی و ژنومی شناسایی شدهاند .عوامل

هستند ،سبب تأخیر شديد رشد میگردند .استفاده از

رونویسی به عنوان تنظیم کنندههای مهمی که بیان ژن

پروموتور  rd29Aمتأثر از تنش ،اثرات منفی تنش بر

را کنترل میکنند در نظر گرفته میشوند .در میان آن-

رشد گياه را به حداقل میرساند ( Kasuga et al.,

هاMare et al., ( WRKY ،)Uno et al., 2000( bZIP ،

 Jonson .)1999و همکاران ( )2002مشاهده کردند

 C2H2 ،)Xue et al., 2006( NAC ،AP2 ،)2004و

که بیان ژن  bZIPدر رقم گندم حساس به نمک

خانواده ( DREBعوامل اتصال به تکرار  Cیا اتصال به

هنگامی که در معرض شوری طوالنی مدت قرار می-

عنصر پاسخ به خشکی) ()Novillo et al., 2004

گیرد ،افزایش ،اما در ارقام متحمل به شوری کاهش

تعداد زیادی از اعضای پاسخدهنده به تنش را شامل

یافته استbZIP .ها عوامل اتصالی به توالی ABA

میشوند ( .)De Leonardis et al., 2007ژنهای

هستند که ژن همولوگ  )TaBFB( bZIP1در گندم به

فاکتور رونویسی قادر به کنترل بیان طیف گستردهای

همراه  PKABA1در مرحله رسیدگی دانه گندم و

از ژن هدف با اتصال به عناصر  Cisدر پروموتور این

خواب بذر ،در بذر تجمع مییابد ( Johnson et al.,

ژنها هستند .هنگام بروز تنش شوری حسگرهای

 )2002, Chang et al., 2008و ژن همولوگ bZIP2

اولیه منجر به افزایش کلسیم و فسفریله شدن

( )HBP-1bدر گیاه گندم در تنظیم رونویسی ژنهای

پروتئینهایی همچون  GSK،asr4،SNFKمیشوند.

هیستون ( )H3نقش دارد ( Johnson et al., 2008

سگرهای ثانویه و فعالیت SOS1
افزایش کلسیم نیز ح 

 TaOBF1a .)Jakoby et al., 2002و  AtbZIP52به

و  SOS2را تحت تأثیر قرار میدهد؛ از طرفی حس-

ترتیب ژنهای همولوگ  bZIP3و  bZIP5هستند.

گرهای ثانویه هم به نوبه خود فسفریله شدن

میزان بیان ژن  TaOBF1aدر تنش سرما و خشکی در

پروتئینهای فوق را نیز باعث میشوند .این پروتئین-

گندم به خصوص در بافت برگ افزایش مییابد و با

ها یکی از دو مسیر وابسته و یا مستقل از اسید

گذشت زمان و در تنش سرمایی همچنان میزان بیان

آبسیزیک را پیش رو دارند .گروهی که وابسته به

آن در سطح باال باقی میماند ( Kobayashi et al.,

 ABAهستند منجر به فعال شدن فاکتورهای رونویسی

 .)2008ژن  AtbZIP52در فرآیند نمو آوندی

 NAC ،bHLH ،bZIP ،WRKY ،MYBمیشوند و آن-

آرابیدوبسیس نقش دارد (.)Jakoby et al., 2002

دسته از پروتئینهایی که مستقل از حضور ABA

رهایی و همکاران ( ) 90 31در تحقیقی روی ارقام

هستند فاکتورهای رونویسی  DREBرا فعال میکنند.

ماهوتی و چینی بهاره گندم نتیجه گرفتند که ژنهای

ايجاد  cDNAمربوط به  DREB1Aکه به وسيله

خانواده  WRKYمنحصر ًاًا در رقم متحمل بیان میشوند

پروموتور ساختمانی  CaMV355در گياهان تراريخته

و موجب افزایش تحمل رقم ماهوتی نسبت به چینی

به دست آمده ،سبب بیان ژنهای متأثر از تنش ،تحت

بهاره میشوند .خانواده  ،bHLHگروه بزرگی از عوامل

شرايط بدون تنش میشود که اين امر ،تحمل به يخ-

رونویسی هستند که با دارا بودن ناحیه قابل تشخیص،

بندان وخشکی را افزايش داده است ( Liu et al.,

در گیاهان عملکردهای متفاوتی شامل بیوسنتز
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آنتوسیانینها ،فرآیند سیگنالی فیتوکروم ،تشکیل میوه،

ترنسپورترهای  HKT1 ،WCP ،NHX ،SOS1در سلول

نمو نهنج و اپیدرم و پاسخ به تنش را بر عهده دارند.

میشود .با توجه به این مشاهدات شناسایی ژنهای

عضو همولوگ برای  bHLH3در گیاه آرابیدوبسیس،

جدید و تعیین الگوی بیان آنها در پاسخ به انواع

یباشد ATAIB .در آرابیدوبسیس در
ژن  ATAIBم 

تنشها موجب خواهد شد تا درک بهتری از عملکرد

تنظیم فرایند پیامرسانی  ABAنقش داشته و در پاسخ

آنها در سازگار نمودن گیاهان به انواع تنشها حاصل

به تیمار  ABAو تنش خشکی دخیل و باعث افزایش

گردد و راهکارهای مؤثری در اصالح گیاهان جهت

تحمل به تنش خشکی میشود (.)Li et al., 2007

بهبود تحمل به تنش ایجاد گردد (.)Cushman, 2000

یکی از اعضای خانواده  MYB2 ،MYBمیباشد که

نتیجهگیری کلی

قسمتی از ژن  TaMYB1است .بر اساس نتایج

مطالعات قبلی ژن  TaMYB1در پاسخ گندم به تنش-
های غیرزنده دخیل است .میزان بیان این ژن در
شرایط کمبود اکسیژن (غرقابی) ،خشکی و شوری به
خصوص در بافت ریشه افزایش مییابد ( Lee et al.,

 .)2007همولوگ این ژن در آرابیدوبسیس،
 AtMYB44نشان میدهد که میزان بیان این ژن در
آرابیدوبسیس در پاسخ به تیمارهای خشکی ،شوری،
سرما و  ABAمخصوص ًاًا در سلولهای محافظ روزنه و
ییابد ( .)Jung et al., 2008در
بافت آوندی افزایش م 

به طور کلی مطالعات گوناگون نشان میدهند که
تحمل به شوری شامل مجموعهای از پاسخهای
مولکولی ،سلولی ،متابولیکی و فیزیولوژیکی در تمام
سطوح گیاه است .روشهای متفاوتی برای کاهش
اثرات تنشهای محیطی بر روی رشد وجود دارد که
نیازمند درک جامع در مورد نحوه پاسخ به تنش
گیاهان در سطوح مختلف میباشد .برای توسعه
واریتههای متحمل به شوری در مناطق شور یک
رویکرد یکپارچه از ترکیب ابزارهای مولکولی با
روش فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ضروری است؛

خانواده  TaNAC69 ،NACدر گندم در پاسخ به تنش

بنابراین مطالعه جنبههای مختلف تنش و بررسی

برگ و ریشه افزایش مییابد (.)Xue et al., 2006

های بیوشیمیایی ،فیزیولوژیکی و مولکولی که

خشکی ،سرما و تیمار  ABAدخیل است و در بافت
تمامی ژنهایی که تا بدین جا معرفی شدند جزء ژن-
های تنظیمی به حساب میآیند که همگی اعم از
مستقل و غیر مستقل بودن از  ABAمنجر به افزایش

بیان ژنهای عملکردی از جمله ،APX ،BADH ،P5CS
،WCP ،TVP ،AHA ،ASN ،SAMDC ،LEA ،G6DH
 asr ،wsr ،HKT1 ،NHXمیشوند .الزم به ذکر است
که این ژنها به طور حتم در تنشهای اسمزی
درگیرند .پس از افزایش غلظت نمک و ورود گیاه به
فاز یونی ،فعالیت  SOS1و  SOS2همراه با افزایش
کلسیم

درون

سلولی

موجب

افزایش

بیان

جامع از پیشرفتهای تحقیقاتی بزرگ در مکانیسم-
سازگاری گیاه و تحمل به تنش شوری را تنظیم می-
کند ،میتواند کمک شایان توجهی به درک مکانیسم

مقاومت و توسعه ارقام مقاوم به تنش نماید.
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