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 540ات:صفح تعداد        40/40/5059: دفاع تاريخ    ی و منابع طبیعیکشاورز  دانشکده 

 :چكیده

 در کشاورزي محصوالت عملكرد توجه قابل کاهش سبب که است مهمي عوامل از شوري تنش ويژه به محیطي هايتنش
 صنايع و سنتي طب در آن مصرف رشد به رو روند و زبان گاو گل دارويي گیاه اهمیت به نظر  .شودمي جهان سرتاسر

 لزوم شود،مي ايجاد کشور فلور در خودرو گیاه اين از رويه بي بردارينتیجه بهره در که تخريبي به توجه با و داروسازي،
 در ايران اينكه توجه به با ديگر طرف از  .رسدمي نظر به ضروري تجاري صورت هب و گسترده سطح در گیاه اين کشت

 رشد براي محدودکنندهاي عامل آب نامطلوب کیفیت يا آب، کمبود و است گرفته قرار خشک نیمه و خشک منطقه
-مي ضروري تنش عامل بهبود براي رشد محیط در کلسیم يون مكمل از شوري، استفاده منفي تأثیر بر غلبه براي. است

 اين بررسي راستاي در. است مهم بسیار گیاه مقاومت افزايش براي کلسیم يون مطلوب غلظتهاي بودن دسترس در .باشد

 سطوح شامل فاکتورهاشد.  انجام تكرار سه با تصادفي کامال طرح قالب در فاکتوريل صورت به آزمايشي موضوع
 در گاوزبان بذرهاي بود. ابتدا موالر میلي 5 و 0 سطح دو در کلسیم ( و21ds/m-1، 9، 6، 3، 0) شوري مختلف

 اعمال از بعد ماه يک اعمال گرديد. تیمارها کاشت از بعد هفته شدند. يک داده کشت به صورت هیدروپونیک گلدان
ن عنصر با افزايش سطوح شوري به ترتیب میزاشد. نتايج بدست آمده نشان داد که  انجام برگها از برداري نمونه تیمار

هاي لیزين و متیونین اي و فعالیت آنزيم کاتاالز و میزان اسید آمینهسديم و مقدار بیوماس و میزان هدايت روزنه

کاهش يافت. در سطوح شوري باال و حضور سطح باالي کلسیم کلرايد میزان کلروفیل کل و محتواي نسبي آب و 

از اصل کاهش میزان پرولین گرديد. نتايج حيش يافت اما باعث هاي پراکسیداز و پلي فنل اکسیداز افزاالیت آنزيمعف

ها در سطح باالي شوري و سطح باالي کلسیم میزان بیان برخي از پروتئینبعدي نیز نشان داد که  1الكتروفورز 

مربوط  هااين پروتئینرود احتمال ميکه  ندديهاي متفاوتي با شاهد بیان گردکلرايد افزايش يافت و همچنین پروتئین

 باشند.به ايجاد مقاومت در برابر شوري مي
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 مقدمه -2-2

 هاي خاک وسعت کننده نگران افزايش از حاکي آب و خاک تحقیقات موسسه هاي پژوهش

 تشديد نیز آينده هاي سال طي ايران در اراضي شوري معضل و است هكتار 5/44 به شورک شور

 موفق گسترده تحقیقات از پس کشورمان رشد، محققان به رو روند اين با مقابله براي. شد خواهد

 ترکیب دلیل به. کنند شورکشف هاي خاک نمک استخراج در را گاوزبان گل گیاه کشت تأثیر شدند،

و  موجود هوايي و آب شرايط همچنین و باال تعرق و تبخیر شناسي، زمین ساختار نظر از ها خاک

 کننده نگران نحو به کشور شور هاي خاک گسترش روند متاسفانه آب، و خاک منابع مديريت سوء

 آب، و خاک تحقیقات موسسه توسط شده انجام هاي پژوهش نتايج براساس. است افزايش به رو اي

است.  کشت قابل هكتار میلیون 5/8 کشور، تنها وسعت هكتار میلیون 266 از حاضر حال در

 که است نشان داده گذشته سال 40 طول در کشور اراضي بندي طبقه و شناسي خاک مطالعات

 و اقتصادي تولید که است سديمي و شوري از مختلفي هاي درجه داراي ايران اراضي عمده بخش

 نیز دما افزايش جهاني پديده اين بر عالوه .دهد مي قرار ثیرتا تحت شدت به را پايدار محصوالت

. (1009 2)بلتون است کرده تشديد کشور خشک نیمه و اقلیمي خشک مناطق در را شوري معضل

 نیاز درصد 80 و صادرات غیرنفتي درصد 33 ملي، ناخالص تولید درصد 17 ايجاد با کشاورزي بخش

در  را تولید پايداري که مشكالتي ترين مهم از يكي دارد، ملي اقتصاد در مهمي سهم کشور، غذايي

 تازگي توسط به که است. تحقیقاتي خاک و آب منابع شوري کند، مي تهديد کشاورزي بخش

 انجام ايران در داراي نمک هاي خاک جغرافیايي پراکنش و وسعت روي آب و خاک تحقیقات موسسه

 چیزي آن از بیش خاک نمک در تجمع فیتظر و شور هاي خاک وسعت که است داده نشان شده
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 خاک و منابع نقشه از شده اطالعات استخراج اساس بر شد. همچنین مي تصور پیشتر که است 

 فالت در عمده طور به که رسیده هكتار میلیون5/44 به ايران شور هاي خاک وسعت ايران هاي

 بیشتر در شوري پديده همواره که جا آن از .است شده جنوبي واقع هاي دشت و خوزستان مرکزي،

 به رو روند از گیري پیش و دارد،کنترل بیشتري به گسترش تمايل کشت تحت هاي دشت و اراضي

 کنترل کارهاي راه ترين مهم از يكي .(1005 2)هانگ است حائز اهمیت بسیار معضل اين رشد

 در که است سديم نظیر سمي هاي يون اثر و امالح غلظت و کاهش خاک منابع اصالح خاک، شوري

 شوري رفع به موفق خاک، نمک و استخراج گاوزبان گل کشت کشورمان، گران پژوهش راستا اين

 و سمي مواد که داراي است هايي خاک اصالح دنیا، در مطرح مباحث از يكي امروزه .اند شده خاک

 مدرس ربیتت دانشگاه کشاورزي دانشكده در که اي ساله 1 پژوهش منظور همین به است نامناسب

 نامرغوب گیاهان، خاک برخي برداشت و کشت از استفاده با توان مي که کرد ثابت انجام شد،

 به آن از توان مي و دارد را زياد شوري تحمل قابلیت گیاه اين .کرد اصالح تدريج به را کشاورزي

 کلر و سديم رمقادي بررسي .کرد استفاده ها شور خاک از نمک استخراج براي مقاوم گیاه يک عنوان

 میزان به را خاک عناصر شور تواند مي گیاه اين که داد نشان گاوزبان گل گیاه طريق از شده جذب

قابل  وضوح به شوري اين شود، مي چشیده آن هاي برگ وقتي که طوري به .کند جذب توجهي قابل

 بعضي ديگر طرف از اما شد گیاه اين رشد کاهش سبب شور خاک در گیاه کشت البتهاست.  احساس

 در ترکیبات برخي است. افزايش ترکیبات اين از يكي که موسیالژ کرد پیدا افزايش آن ترکیبات از

 برخوردار اي ويژه اهمیت از گیاهان دارويي در ويژه به است، مقاوم شوري شرايط در که گیاهاني

 هاي از مزيت يكي وضوعم اين که دهد مي افزايش را گیاه موثره ترکیبات، ماده اين افزايش زيرا است

 خواص گیاه، موثره ماده افزايش با زيرا شود، مي محسوب شور خاک در گاوزبان گل گیاه کشت

 (2392و همكاران،  1کند )عماد مي پیدا نیز افزايش آن دارويي

هاي محیطي به ويژه تنش شوري از عوامل مهمي است که سبب کاهش قابل توجه تنش

شود. کاهش اراضي قابل کشت، افزايش تقاضا سرتاسر جهان مي عملكرد محصوالت کشاورزي در
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ها و يا تامین سالمت جامعه و براي محصوالت گیاهي به خصوص گیاهان دارويي براي درمان بیماري

بقاء از موارد بسیار مهمي است که در توسعه پايدار در بخش کشاورزي مورد توجه قرار دارد. يكي از 

هاي گیاهي مقاوم و به عبارت ديگر هالوفیت است. ده شوري استفاده از گونهراهكارهاي مقابله با پدي

هاي زيادي با هم دارند مطالعه درباره هاي گیاهي از نظر پاسخ به شوري تفاوتاز آن جايي که گونه

هاي تحمل به شوري در گیاهان مختلف ضروري است و يک شرط مهم براي بهره برداري مكانیزم

 هاي متحمل به شوري است.پايدار از گونه

 معرفي گیاه گاوزبان -2-1

-30به ارتفاع تقريبي  Boraginaceaeگاوزبان ايراني گیاهي علفي، دو يا چند ساله از خانواده 

اي بوده که به هاي نیمه غدهمتري است. داراي ريشهسانتي 80-60متر و ساقه گل دهنده سانتي 60

رود و به علت داشتن ريشه اصلي و فرعي و رو ميمتري در خاک فسانتي 50طور عمودي تا عمق 

هاي استفاده از رطوبت عمق خاک، مقاومت آن در برابر خشكي زياد است. اين گیاه پوشیده از کرک

ها به صورت ها به حالت خوابیده و در ساير قسمتنسبتاً نرم و ابريشیمي است که بر روي برگ

 (.2392و همكاران،  2عمادم است )هاي کوتاه و متراکافراشته و مخلوط با کرک

باشد ساقه گیاه تا حدودي ساده و خمیده به سمت باال، شیاردار، خاردار، توخالي و آبدار مي

-سانتي 10اي، چین خورده به رنگ سبزه تیره به طول حدود هاي آن نسبتاً بزرگ، ساده، زبانهبرگ

مبرگ باريک و نوک تیز شده و پوشیده اي و در قسمت دمتر به صورت سر نیزهسانتي 5متر و عرض 

دهد و به اين خاطر به آن گاوزبان گويند. داراي از خارهاي ظريفي است که به آن حالت خشن مي

يک رگبرگ منحصر به فرد بوده و به صورت متناوب بر روي ساقه گیاه قرار داشته و داراي بوي 

اي شكل و ا نامنظم و قیفي با لولهباشد. جام گل استكاني باريک، آشكارضعیف و بدون مزه مي

اي بلند به تدريج به طرف شیپوري شكل شده و به رنگ قرمز اي هستند که قسمت لولهستاره

ارغواني خوش رنگ و در انتهاي ساقه قرار دارد که پس از خشک شدن )با توجه به شرايط و نحوه 

زيادي گل وجود دارد که به  آيد. در هر سنبله تعدادخشک کردن( به رنگ آبي يا بنفش در مي
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هاي کوچک شوند و پس از افتادن جاي افتاده آنها به صورت برجستگيتدريج از پايین به باال باز مي

ماند. فصل گل دهي گل گاوزبان از اواسط ارديبهشت ماه تا پايان خرداد ماه است. تمام و سفید مي

آن نوک تیز و فندقي شكل و سطح آن هاي سفید و منشعب است. میوه سطح گیاه پوشیده از کرک

)مهرباني و همكاران،  اي مايل به سیاه استهاي کوچک و تیز و به رنگ قهوهداراي برجستگي

1005). 

 منشاء و دامنه انتشارگیاه گاوزبان -2-3

گل گاوزبان به احتمال زياد بومي منظقه مديترانه است ولي بعضي محققین عقیده دارند بومي 

ها در جنوب اسپانیا در قرون وسطي معرفي شد. اين و کار گاوزبان به وسیله عرب خاورمیانه است. کشت

-رويد و اغلب به صورت وحشي در محلگیاه در بسیاري از مناطق اروپا، غرب آسیا و آمريكاي شمالي مي

رود و شود. گل گاوزبان در ايران، جزء گیاهان بومي گیالن به شمار ميها ديده ميهايي در کناره رودخانه

 (.2392و همكاران،  2عماداز قديم در بسیاري نقاط گیالن به شكل خودرو وجود داشت)

هاي شمالي کوهستان البرز مرکزي، گیالن و در منطقه وسیعي از نواحي شمال ايران، قسمت

ل مازندران و گلستان، کندوان، ارتفاعات کندوان، کالردشت، ارتفاعات چالوس، ارتفاعات حیران، بین منجی

متري، کبوتر چاک، داماش، ابسپلي، ارتفاعات  2850آباد، منجیل، ارتفاعات عمارلو، چرم کش در و رستم

رويد. هم به آباد، کرمانشاه و قزوين ميسیاه بیشه، نواحي شمال غرب ايران، بین اردبیل تا آستارا، خرم

اشكور سفلي در هاي صورت خودرو و هم به صورت کشت شده وجود دارد. کشت آن در دهستان

شهرستان رودسر، رامسر، در برخي از روستاهاي الموت، دهستان حنت رودبار، اشكور سفلي و اشكور علیا 

 (.1005و همكاران،  مهربانيمعمول است)

 هاي گاوزبانديگر گونه -2-4

(. گاو E.khuzistanicumگونه ديگر از اين جنس به نام گل گاوزبان خوزستاني ) 3در ايران 

عماد و همكاران، رويد)مي  (E. italicum( و گل گاوزبان ايتالیايي )E.russicum)زبان روسي 

2392 .) 
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 اهمیت گیاه گاوزبان -2-5

نظر به اهمیت گیاه دارويي گل گاو زبان و روند رو به رشد مصرف آن در طب سنتي و صنايع 

خودرو در فلور کشور  برداري بي رويه از اين گیاهداروسازي، و با توجه به تخريبي که در نتیجه بهره

رسد. از شود، لزوم کشت اين گیاه در سطح گسترده و به صورت تجاري ضروري به نظر ميايجاد مي

طرف ديگر با توجه به اينكه ايران در منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته است و کمبود آب، يا 

هاي استفاده از آب اي براي رشد است. در چنین شرايطيکیفیت نامطلوب آب عامل محدودکننده

باشد و شناسايي محصوالت و ارقام شور جهت تولید محصوالت کشاورزي اغلب اجتناب ناپذير مي

اي برخوردار هاي شور نیز از اهمیت ويژهمقاوم به شوري و میزان عملكرد آنها در اثر استفاده از آب

آماده کردن بستر، (. مديريت صحیح کاشت محصوالت شامل، 2389است )رمضاني و همكاران، 

تثبیت بذور در خاک، سیستم کاشت، مديريت آبیاري و ديگر جهات مديريت زراعي که در کاهش 

اثر شوري روي تولیدات زراعي و پايین آوردن شدت تنش در گیاه براي رسیدن به عملكرد اقتصادي 

 باشد.و گیاهان متحمل به شوري ضروري مي

 تنش شوري -2-6

-شود. نمکي حل شده در خاک )محلول در خاک( و آب گفته ميهاي معدنشوري به غلظت نمک

هاي هاي مهم در خاکها هستند. از کاتیونها و آنیونهاي معدني حل شده شامل مخلوطي از کاتیون

هاي مهم کلريد، سولفات، نیترات و کربنات توان به سديم، کلسیم، منیزيم و پتاسیم و از آنیونميشور 

شود. (. شوري اغلب با اصطالح هدايت الكتريكي عصاره اشباع خاک بیان مي1004، 2اشاره کرد )تانجي

هاي قابل حل و زيمنس بر متر است. تنش شوري عبارت از حضور بیش از اندازه نمکواحد شوري دسي

عناصر معدني در محیط ريشه است که منجر به کاهش توانايي گیاه در جذب آب کافي از محلول خاک 

هاي غیر زنده (. تنش شوري از تنش2388کند )فرهودي، طبیعي گیاه را دچار اختالل ميشود و رشد مي

دهد، تنش شوري قادر ايجاد چهار تنش مجزا مهم است که پتانسیل تولید اراضي کشاورزي را کاهش مي

 هاي خشكي، سمیت يوني، عدم تعادل عناصر غذايي و تنش اکسیداتیوگردد. تنشهاي گیاهي ميدر بافت
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تحت تاثیر اين تنش ايجاد و ساختار فیزيولوژيک گیاه را وادار به واکنش نموده و برآيند نیروهايي که گیاه 

نمايد، درجه تحمل گیاه را به سطح خاصي از تنش براي تحمل يا اجتناب از دريافت اثر تنش اعمال مي

اياالت متحده، شوري عبارت نمايد. بنابر تعريف هیات محققین نمايشگاه مسائل شوري شوري تعیین مي

 (.2390سازد )مطلبي، هاي قابل حل که رشد گیاه را متوقف مياست از حضور بیش از اندازه نمک

شوري خاک در اثر آبیاري، زهكشي نامناسب، پیشروي دريا در مناطق ساحلي و تجمع در 

عامل محدود  مناطق بیاباني و نیمه بیاباني در حال افزايش است. شوري براي رشد گیاه يک

اي از طريق کاهش جذب پتاسیم، هاي تغذيهکننده است، به اين سبب که باعث ايجاد محدوديت

 گردد. نیترات، فسفر و منیزيم، افزايش غلظت يوني درون سلولي و تنش اسمزي مي

Naدر شرايط وقوع شوري، يونهايي مثل 
Clو  +

ها هاي هیدراسیوني پروتئینبه داخل اليه -

گردد، مسمومیت يوني، تنش اسمزي و کمبود ها ميه، باعث اختالل در کار اين پروتئیننفوذ کرد

دهند، سب به هم خوردن توان متابولیكي و در پي آن مواد مغذي که در وقوع شوري رخ مي

توان به هاي تحمل به شوري را مي(. مكانیسم2992، 2شود )تايز و زايگرتنش اکسیداتیو مي

هاي آنتي م کلرايد، کم شدن يونهاي فسفر در ريشه، فعال شدن آنزيمکاهش جذب يون سدي

 اکسیدانت و تنظیم اسمزي مرتبط دانست.

 انواع تنش شوري -2-7

دهد و توسط تنش اسمزي به سرعت رشد را تحت تاثیر قرار مي تنش اسمزي: -2-7-2

بر (. اثر عمومي شوري خاک 1008، 1شود )مونز و تسترنمک موجود در اطراف ريشه ايجاد مي

داري آب در خاک را ها، انرژي نگهشود، اين بدان معنا است که نمکگیاه، اثر اسمزي نامیده مي

تر شود تا مقدار آب قابل دسترس گیاه را دهند. به عبارت ديگر ، خاک بايد مرطوبافزايش مي

جذب  مشابه شرايط غیر شور فراهم کند. در اين شرايط گیاهان نیز بايد انرژي بیشتري را براي

هاي موجود در محلول خاک، فراهمي آب براي گیاه را کاهش آب از خاک مصرف کنند. نمک
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شود و اين نامیده مي« خشكي فیزيولوژيک» دهند، از اين رو مسئول واکنشي هستند که مي

 (.1007، 2دهد )خانپديده به دلیل کاهش پتانسیل آب روي مي

ها در اندام هوايي و عدم تنش يوني به علت تجمع ترکیبي يون تنش يوني: -2-7-1

ي (. تنش يوني به سمیت ويژه1008دهد )مونز و تستر، هاي تجمع يافته روي ميتحمل يون

ها، سديم و کلريد ي اين يونها و به دنبال آن عدم تعادل عناصر مغذي است از جمله يون

د. به دلیل آن که مقدار زيادي از عناصر مغذي به فرم اي بر گیاه دارنهستند که اثر سمیت ويژه

تواند تعادل عناصر غذايي در گیاه را بر هم بزند يا در نمک هستند، شوري زياد و سمیت يوني مي

 ها اختالل ايجاد کند.جذب آن

 (1008اثرهاي تنش شوري بر گیاهان )مونز و تستر،  2-2جدول 

 تنش يوني تنش اسمزي اثر تنش

 سرعت

 لین اثر قابل مشاهدهاو

 سريع

 کاهش رشد اندام هوايي جديد

 کند

 هاي مسنافزايش پیري در برگ

  

 اهمیت توجه به تنش شوري -2-8

-ها و عوامل خسارتهاي مختلف از مهمترين نگرانيشوري به دلیل تجمع بیش از حد نمک

بیش از هاي شور در سطح زمین، گسترده هستند. زا در مناطق خشک و نیمه خشک است، خاک

هاي شور و سديمک( میلون هكتار از اراضي هان تحت تاثیر شوري قرار دارند )شامل خاک 800

هاي شور (. پیدايش خاک1022، 1درصد از اراضي دنیاست )مائو 6که اين مقدار معادل بیش از 

از  ي کشت آبي، تشديد استفادهي توسعهتواند به صورت طبیعي اتفاق افتاده باشد و يا واسطهمي

هاي بشري ايجاد شده باشد. با وجود ضرورت يون کلريد به آب همراه با تبخیر زياد و فعالیت

ي گیاهان عالي و سديم به عنوان عنصر ضروري براي گیاهان عنوان ريز مغذي براي همه

هاي قابل کشت را به محیطي تواند از زمین، تجمع نمک ميC4هاي هالوفیت و برخي از گونه

                                                
1-Khan 

2-Mao 
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راي کشاورزي تبديل کرده، تنوع محلي گیاهان را کاهش داده، رشد و تكثیر گیاهان را نامطلوب ب

محدود کند و منجر به سمیت در گیاهان غیر متحمل به شوري شود. بیشتر گیاهان زراعي نسبت 

رود که افزايش اراضي شور (. انتظار مي1009و همكاران،  2به شوري حساس هستند )توران

درصد از اراضي قابل کشت در  15را در پي داشته باشد و منجر به کاهش اثرهاي مخرب جهاني 

 درصد خواهد رسید.  50میالدي به  12سال آينده شود که اين مقدار تا اواسط قرن  15

 وسعت شوري در جهان و ايران -2-9

میلیون  397میلیون هكتار از اراضي جهان تحت تاثیر شوري قرار دارند که  800بیش از 

میلیون هكتار مربوط به خاکهاي قلیا )سديمي(  434هاي شور و ها مربوط به خاکهكتار از آن

(. توزيع و 1008، 1درصد از اراضي کل دنیاست )فائو 6هستند که اين مقدار معادل بیش از 

پراکندگي اراضي شور در سطح جهان، يكنواخت نیست، به طوري که قاره اقیانوسیه با حدود 

میلیون هكتار از اراضي شور بیشترين سطح اراضي  320آسیا با حدود  میلیون هكتار و قاره 360

شور را دارا هستند. در آسیا بعد از شوروي سابق، چین، هندوستان و پاکستان، بیشترين سطح 

هاي شور به ايران تعلق دارد. وسعت اراضي شور در ايران بر اساس آمار منابع مختلف بین خاک

میلیون هكتار، بسیار شور هستند. وسعت  5/8راضي ايران شور و میلیون هكتار از ا 14تا  13

درصد از وسعت کشور  24میلیون هكتار  برآورد شده است که  13اراضي شور ايران در حدود 

شود که به طور عمده در مناطق مرکزي و جنوبي ايران قرار دارند )فرهودي، ايران را شامل مي

2388 .) 

 اثرهاي مخرب شوري -2-20

توان به دهد و از اثرهاي مخرب آن ميدت رشد گیاه را تحت تاثیر قرار ميشوري به ش

 موارد زير اشاره کرد:

 کاهش پتانسیل اسمزي محلول خاک )تنش آبي( .2

 عدم تعادل مواد غذايي .1

                                                
1- Toran 

2- FAO 
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 اثر ويژه يون )تنش شوري( .3

 ترکیبي از عوامل ذکر شده .4

رآيندهاي ها، فاثر بر روي فرآيندهاي مهمي مانند فتوسنتز، سنتز پروتئین .5

 .متابولیک مربوط به انرژي و چربي

 مهمترين اثرهاي شوري بر رشد و تولید گیاه به صورت زير است:

 زني کند و غیر يكنواخت بذورجوانه .2

 خشكي فیزيولوژيكي، پژمردگي و خشک شدن گیاه .1

 هاي کوتاهها و شاخههاي کوچک، ساقهرشد محدود، برگ .3

ي موارد در نهايت، عملكرد بذر را مههاي کم، بارري کم و بذور کوچک، هگل .4

 .(1007)صفوي و همكاران، آورد پايین مي

هاي عمده ناشي از تنش شوري در گیاهان زراعي را به شرح زير برخي از محققان خسارت

هاي فتوسنتزي، کاهش اند؛ کاهش پايداري غشاي سلولي، کاهش فعالیت آنزيمگزارش کرده

ها، تجمع يون سديم در برگ و ي برگلولها، کاهش توسعهشدت فتوسنتز، کاهش تورژسانس س

( نیز با بررسي اثرهاي تنش 1001) 2(. مونز2388در نهايت کاهش عملكرد دانه )فرهودي، 

شوري بر گیاهان، عامل اصلي کاهش رشد گیاهان تحت تاثیر تنش شوري را ناشي از تنش 

کرد که تجمع يون سديم در برگ  اسمزي و تنش يوني )به ويژه سديم( داشته است. وي بیان

گردد. در حالي گیاهان منجر به تخريب غشاهاي سلولي، کاهش فتوسنتز و کاهش رشد گیاه مي

ها، کاهش ي برگکه کاهش جذب آب بر اثر تنش اسمزي ناشي از شوري منجر به کاهش توسعه

طرق گوناگون  شود. تنش شوري بهها مياي و در نهايت کاهش فتوسنتز برگتبادالت روزنه

شود هر چند که سهم هر يک از عوامل به درستي مشخص نیست موجب کاهش عملكرد گیاه مي

ها در محیط ريشه موجب ايجاد تنش اسمزي و در نهايت خشكي از آن جمله، تجمع يون

گردد. از سوي ديگر تاثیر نامطلوب يونهاي سديم و کلر نیز موجب فیزيولوژيكي گیاهان مي

                                                
1-Munns 
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شود. هاي اساسي گیاه نظیر فتوسنتز و پايداري غشاي سلولي ميرآيندها و انداماختالل در ف

هاي شوري و خشكي ناشي از شوري را نیز بايد به هاي فعال اکسیژن تحت تاثیر تنشوجود گونه

اين مجموعه اضافه کرد. مجموع اين عوامل در نهايت منجر به کاهش فتوسنتز و آسیب پذير 

ي هاي غیر زندهها، حشرات يا ساير تنشاير عوامل محیطي نظیر بیماريشدن گیاه در برابر س

توان به تخريب ساختمان شود. از اثرهاي غیر مستقیم تجمع در محیط ريزوسفر ميمحیطي مي

ي اين عوامل فیزيكي خاک و به هم زدن توازن مواد غذايي خاک اشاره کرد. به طور طبیعي کلیه

ي حساسیت گیاه بستگي دارد )فرهودي، میزان تاثیر به درجهبر رشد گیاه موثر هستند و 

2388.) 

 تحمل تنش شوري -2-22

تحمل تنش شوري يک ظرفیت گیاهي براي تحمل اثرات زيادي نمک در محیط رشد ريشه 

هاي تحت تاثیر تنش شوري است. درجه بندي تحمل به نمک مبني بر کاهش عملكرد در خاک

، 2شود )تايزو زايگرخاکهاي مشابه و غیر شور مقايسه مياست، زماني که با عملكرد حاصل از 

هاي گیاهي متفاوت است. برخي از گیاهان مقادير باالي شوري را (. تحمل شوري در گونه2988

کنند، در حالي که برخي ديگر تحمل کمي در برابر شوري دارند و يا شوري را تحمل تحمل مي

گويند. تحمل شوري در اصطالح به را تحمل ميکنند. رشد نسبي گیاهان با وجود شوري نمي

، 1دهد )ونتزشود که در سطوح هدايت الكتريكي زياد روي ميحالتي از رشد گیاه گفته مي

هاي تر از گیاهان استقرار يافته در مقابل سطوح باالي نمکها بسیار حساس(. گیاهچه1002

افته در میزان تحمل به شوري با باشند و اين در حالي است که گیاهان استقرار يمحلول مي

ها در يكديگر اختالف دارند. مقاومت در برابر سطوح متوسط تنش شوري وابسته به توانايي ريشه

هاي باشد. بسیاري از آنزيمهاي گیاه ميهاي داراي پتانسیل خسارت به برگممانعت از جذب يون

اي گیاهان حساس به تنش شوري ههاي متحمل به شوري، همانند آنزيماستخراج شده از گونه

                                                
1- Taiz and Zeiger 

2-Wentez 
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(. بنابراين، تحمل شوري در 2986، 2حساسیت دارند )مس و هافمنNaClنسبت به حضور 

 نتیجه يک مكانیسم متابولیک تحمل تنش شوري نیست. 

 طبقه بندي گیاهان در پاسخ به تنش شوري -2-21

مسیر  شود، در طيآنچه به عنوان شكل قراردادي گیاهان در شرايط تنش شوري مطرح مي

تكامل گیاهان به نوعي مرتفع شده است، اما آنچه نیاز جوامع بشري به گیاهان حاصل از تكامل 

ماندن و تولید مواد کند، اين است که گیاهان در فرآيند انتخاب طبیعي براي زندهطبیعي جدا مي

اني نیاز اند و اين در حالي است که انسان به گیاهفتهي رشد که در جهت بقا است، تخصص يابرا

دارد که عوامل موثر در تحمل گیاه به شرايط تنش در راستاي تولید و عملكرد باال باشد )تايز و 

 شوند:هاي گیاهي بر اساس پاسخ به تنش شوري به چهار گروه تقسیم مي(. گونه2988، 1زايگر

 دهندرشد مطلوبي را نشان مي NaClکه در سطح باالي نمک  ها:هالوفیت .2

ها بوده و توسط شوري که مرتبط با هالوفیت عی هالوفیتی:های زراگونه .1

 دهند.پايین، کمي تحريک رشد نشان مي

: که داراي يک سطح تحمل نسبتاً کمي به های زراعی متحمل به نمکگونه .3

 باشند.تنش شوري مي

هاي که محدوديت رشد شديدي حتي به سطح های حساس به نمک:گونه .4

 ند.دهپايین نمک از خود نشان مي

 ضرورت اصالح گیاهان متحمل به شوري -2-23

از آنجايي که بیشتر گیاهان زراعي در غلظت باالي نمک قادر به رشد نیستند، تنها شور 

رشد هستند. در نتیجه  میلي مول قادر به 400کلرايد حدود ها در غلظت باالي سديم زيست

ي کافي براي جمعیت دنیا باشد. اگرچه، هم اکنون غذاشوري تهديدي براي تامین غذاي بشر مي

میلیون نفر تحت تاثیر سوء تغذيه مزمن هستند. تقريباً نیمي از  800وجود دارد، ولي بیشتر از 

                                                
1-Mass and Hofman 

2-Taiz and Zeiger 
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ها يا اراضي خشک هستند. تولید در اين نواحي تنها از طريق آبیاري امكان اراضي دنیا بیابان

. ارزش اولیه (2فلوورز و يئو ) پذير است. آبیاري اين اراضي همراه به شور شدن آنها خواهد بود

رسد که تغییر در تحمل به افزايش تحمل شوري گیاهان زراعي پايداري آبیاري است. به نظر مي

 1تاتجيباشد. هاي مهمي از اصالح گیاهان درآينده براي حفظ تولید غذا ميشوري گیاهان جنبه

گزارش شده  2993سال  گونه متحمل به شوري تا 30( نشان دادند که تنها 2993)وهمكاران 

 است. آنها پنج راهكار را براي تولید گیاهان متحمل به شوري پیشنهاد کردند:

 ها به عنوان محصوالت جايگزينکشت شور زيست . أ

اي براي افزايش تحمل به شوري گیاهان استفاده از هیبريداسیون بین گونه . ب

 زراعي

 استفاده از تنوع موجود در بین گیاهان . ت

گیاهان با استفاده از انتخاب برگشتي، ايجاد جهش با کشت تنوع ژنتیكي در  . ث

 بافت

 اصالح گیاهان براي عملكرد به جاي اصالح براي تحمل . ج

هاي اخیر اصالح براي افزايش تحمل از طريق هاي حاصل شده در دههبا توجه به پیشرفت

 توان به اين فهرست اضافه کرد.انتقال ژن و تولید گیاهان تراريخته را مي

 هاي شورريت آبیاري با آبمدي -2-24

هاي شور اند که در بسیاري از مناطق خشک معموالً از آبمطالعات انجام شده نشان داده

توان میلي گرم در لیتر را مي 6000هايي با شوري شود. آببراي مصارف کشاورزي استفاده مي

شور، حفظ يک بیالن  در تولید بعضي محصوالت زراعي به کاربرد، اما به منظور ادامه پايدار آب

هايي باشد. خاکها نیاز ميآبمناسب در سطح شوري محیط رشد، به زهكشي و وضع مناسب زه

که لز زهكشي مناسب و کافي برخوردارند، در بلند مدت از مشكالت ناشي از شوري در امان 

حداکثر (. انتخاب گیاه زراعي، تصمیم مهم مديريتي براي به 2383خواهند ماند )هاشمي نیا، 
                                                
1-Flowers and Yeo 

2- Tunje 
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رساندن سودآوري است. مطلوبترين خصوصیات در انتخاب يک گیاه براي آبیاري با آب شور 

شامل تقاضا براي خريد محصول، ارزش اقتصادي باال، سهولت مديريت زراعي، متحمل به شوري 

و يونهاي خاص، قابلیت حفظ کیفیت محصول در شرايط شوري، پتانسیل پايین و تجمع عناصر 

ت سازگاري آن در يک تناوب زراعي در مزرعه است. طبیعي است که هیچ گیاهي مضر و قابلی

تمامي اين مشخصات را دارا نیست. با اين حال، متخصصین کشاورز بايد تمامباين عوامل را 

ها انتخاب کند که براي يک شرايط مشخص متوازن کرده و گیاهاني را با ان گونه کیفیت

(. عوامل ديگر در انتخاب نوع گیاه نیاز آبي فصلي 2393ران، مطلوبترين باشند )صابري و همكا

آن است. اگر براي آبیاري استفاده از آب شور در نظر گرفته شده باشد، معموالً اين امر نشان 

ي آن است که کمبود آب با کیفیت وجود دارد. بنابراين، کاهش نیازهاي آبي گیاه به هر دهنده

توان در اوقاتي از ي عمر کوتاهي دارند، يا انهايي را که مير دورههايي که دطريق با انتخاب گونه

سال که نیاز تبخیري کمتر است، کشت نمود، بسیار مطلوب است. بسیاري از عواملي که استفاده 

شوند. براي مثال، شكل بستر نمايد، صرفاً به مسائل مديريتي مربوط مياز آب شور را تسهیل مي

-تواند بر جوانهها در خاک تاثیر بگذارد که اين امر پس از آن ميجمع نمکتواند بر محل تبذر مي

براي آبیاري  NO3آب شور با سطح بااليي از هاي کودهي را به ويژه اگر زهزني موثر باشد. روش

(. دو روش متدوال براي استفاده 2383توان اصالح کرد )هاشمي نیا، مورد استفاده قرار گیرد، مد

کنار منابع موجود ديگر وجود دارد. اولین روش اين است که منابع آب را پیش از  از آب شور در

انجام آبیاري يا در طي آن مخلوط کنند تا اب شور رقیق شود. روش ديگر به کارگیري تكنیک 

هاي متفاوت به صورت گردشي با تناوبي در طي گردشي است که طي آن آب آبیاري با کیفیت

 (. 2383شود )هاشمي نیا، ت متفاوت در يک فصل به زمین داده ميفصول مختلف يا در اوقا

 کلسیم و تاثیر آن در مقاومت به شوري -2-25

          (، 1008و  1004، 2براي غلبه کردن بر اثرات منفي شوري اضافه کردن مواد آلي مكمل )والكر و برنال

 ( 1002، 1منابع مختلف نیتروژن )فريچیال و همكاران

                                                
1-Walker and Bernal 

2-Frechilla 
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تواند ضروري باشد. محققان ( به عنوان يک عنصر بهبود دهنده مي1007، 2و همكارانو کلسیم )تانا 

اند که کلسیم اثر مثبتي روي افزايش تحمل گیاه به شوري در خاکهاي شور دارد اينگونه گزارش کرده

 (. دستیابي به يک غلطت اپتیمم از يون کلسیم براي افزايش مقاومت گیاه بسیار2990)ارس و همكاران، 

مهم است. کلسیم يكي از عناصر مهمي است که اثرات مثبتي روي ريشه گیاهان دارد و موجب بقا گیاه 

(. کلسیم با نشان دادن اثرات با اهمیت روي چندين 1024شود )طباطبائیان، در شرايط شوري باال مي

ها و ذخیره آنها در ئینجايي کربوهیدراتها، پروتفرآيند فیزيولوژيكي در گیاهان، مانند انتقال يون، جابه

هاي آنزيمي شناخته شده است. گزارش شده است که کلسیم باال رفتن طول تشكیل دانه و ديگر فعالیت

و  1دهد )برنیالزني دانه کاهش ميکند و در نتیجه اثرات منفي آن را روي جوانهيون سديم را مهار مي

و همكاران، 5و تاب  1001 4دهد )مانسمي( و رشد گیاه را افزايش 1003، 3و نیّر 1004همكاران، 

(. بین يونهاي کلسیم و سديم براي عبور از غشاي سلولي رقابت وجود دارد، بنابراين، ثابت شده 1002

، 6کند )باشاست که سظوح باالي کلسیم در خاک غشاي سلولي را از اثرات منفي شوري محافطت مي

تنش شوري و يک عامل مهم در کنترل سمیت يوني  (.  اساساً مصرف کافي کلسیم يک راه حل در2995

، 8؛ مس2999، 7باشند )گارتان و گريواست، به ويژه در محصوالتي که حساس به سديم کلرايد مي

تواند گیرند، افزايش در غلظت يون کلسیم اغلب مي(. وقتي گیاهان در معرض تنش شوري قرار مي2993

قش يون کلسیم به عنوان يک پیامبر ثانويه در بسیاري از اثرات بازدارنده روي رشد را کاهش دهد. ن

هاي دهد که گیاهان قادر به تنظیم در محیطهاي بیولوژيكي، همراه با اين مشاهدات، نشان ميسیستم

و همكاران،  9نمک باال از طريق فعال کردن سیستم انتقال سیگنال شامل يون کلسیم هستند)هاسگاوا

1000 .) 
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کند که در زير به چند مورد از آنها اشاره هاي مختلف با شوري مقابله مياز مكانیسمکلسیم با استفاده 

 گردد: مي

ها به کلسیم ديواره سلولي را با اتصال دادن گروههاي فسفات و کربوکسیالت در فسفو لیپدها و پروتئین

ها از ساير کاتیون هاي پیوندي تبادل بین کلسیم باکند در اين مكانخصوص در سطح غشاها پايدار مي

افتد و استحكام هاي باالي سديم در محیط خارجي اتفاق ميگیرد که در غلظتجمله سديم صورت مي

و همكاران،  2رود که قسمتي از صدمات شوري مربوط به اين پديده است )شورشديواره سلولي از بین مي

از جدب سديم رقابتي نیست، از آن جا (. نتايج برخي از تحقیقات نشان داده اثر کلسیم در ممانعت 1022

که ديواره سلولي گیاهان مبتال به تنش شوري عواقب جدي در انتقال و تقسیم يوني به دنبال دارد، 

افزايش غلظت کلسیم در محیط خارجي، نفوذ پذيري سديم از طريق کانالهاي کاتیوني غیر انتخابي را 

(. همچنین کلسیم 2999، 1کند )وايتمتوقف مي دهد و جريان سمي سديم در درون سلول راکاهش مي

-انتقال پتاسیم و انتخاب پذيري پتاسیم به سديم را در ديواره سلولي گیاهان مبتال به شوري را ارتقا مي

تواند به طور کامل از هدر رفت پتاسیم ناشي از سديم جلوگیري دهد. افزايش غلطت خارجي کلسیم مي

اهش دهد که اين عمل از طريق تاثیر بر کانالهاي نفوذپذير به پتاسیم در کندديا به مقدار زيادي آن را ک

(. کلسیم همچنین از طريق تاثیر بر کانالهاي آب با تنش شوري 1006، 3ديواره سلولي بوده است )شاياال

دهد تیمار با کلسیم هاي آکواپورين را کاهش ميکند، شوري نفوذپذيري آب و فراواني پروتئینمقابله مي

دهد و نقوذپذيري ديواره سلولي به آب هاي آکواپورين را افزايش ميحت شرايط شوري فراواني پروتئینت

هاي مقابله کلسیم با شوري به فرآيندهاي (. ساير مكانیسم1008و همكاران،  4يابد )مارتنزرا افزايش مي

 بین سلولي مربوط است. 

ل پايداري غشاي سلولي، انتقال سیگنالها در هاي متابولیكي از قبیکلسیم يک عنصر براي فعالیت

(. اين عنصر با استحكام غشاي 1006باشد )عرشي و همكاران، پیام رساني و کنترل فعالیت انزيمي مي

شود. حفظ غلطت سلولي و تنطیم انتقال يوني و انتخاب پذيري پتاسیم به سديم و کلسیم به سديم مي
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هاي ويژه است. شور عامل مهمي در کنترل شدت سمیت يونکلسیم به میزان کافي در محلول خاکهاي 

(. کلسیم 2999و گريو،  2مخصوصا در محصوالتي که حساس بهآسیب کلرورسديم هستند )گراتان

همچنین نقش مهمي در تنطیم ارتباطات يوني در گیاهان و بهبود شرايط فیزيكي خاک دارد. قدير و 

شود سديم جايگزين شده در ديواره به محیط سبب مياعالم کردند افزودن کلسیم  1002همكاران، 

-سلولي و غشاي پالسمايي کاهش يافته و در نتیجه از نشت غشاء جلوگیري کرد و و يا آن را کاهش مي

( 2995و همكاران ) 1آيد. آوادادهد، در تنیجه از کاهش رشد و طويل شدن سلولها جلوگیري به عمل مي

ني و رشد لوبیا در شرايط هیدروپونیک اعالم کردند که اضاف کردن زبا بررسي تاثیر شوري بر جوانه

زني، درصد کلسیم از منابع کلرور و سولفات کلسیم به محیط در اين شرايط منجر به افزايش سرعت جوانه

دهد. همچنین زني و رشد اندامهاي هوايي لوبیا شده و تولید محصول را در اين شرايط افزايش ميجوانه

گردد. شوري با تغییر در تعديل عناصر یم منجر به کاهش نسبت اندام هوايي به ريشه ميافزايش کلس

دهد ولي کلسیم با تنطیم انتقال و زني و سرعت آن را کاهش ميغذايي باعث اختالل در فرآيند جوانه

و  3تیونمايد )زني ايفا مينفوذپذيري يون و کنترل تبادالت يوني نقش مهمي را در بهبود سرعت جوانه

هاي زراعي و وحشي جو ( با بررسي اثر شوري بر روي تیپ2995) 4(. هانگ و رد من2995همكاران، 

يابد که میزان افزايش عملكرد در اعالم کردند که در هر دو با افزايش میزان کلسیم، عملكرد افزايش مي

( نشان داد که 2997)و همكاران  5هاي وحشي است. مطالعات دينپورتهاي زراعي بیشتر از تیپتیپ

-تواند به عنوان نقش اصالحي و تعديل کننده اثرات شوري بر خصوصیات رشدي گیاه گوجهکلسیم مي

فرنگي فرنگي گرديد. محققین مختلف نشان دادند که تیمار کلسیم کمبودهاي مواد غذايي را در گوجه

نمايد و باعث افزايش رشد اصالح مي( 1001و همكاران،  7( و توت فرنگي )کايا1000و همكاران،  6)ناوارو

( در شرايط شور در 1000، 8( و گندم )ريد و اسمیت2995و عملكرد خردل وحشي )هانگ و ردمن، 
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تواند ( گزارش کردند که در محیط شور، کلسیم مي2978) 2شود. مس و گريوسیستم هیدروپونیک مي

صبلح نمايد. افزايش غلظت کلسیم در محیط ا 7/5اثرات شوري را برگیاه با نسبت سديم به کلسیم برابر 

شور موجب افزايش ماده خشک، محتواي رطوبت، نسبت وزن خشک اندام هوايي به ريشه و محتواي 

( با بررسي تاثیر 1000) 1شود.  ناوار و کارواجالپتاسیم و نیز کاهش محتواي سديم در گیاه گندم مي

که کلسیم از طريق اصالح هدايت هیدرولیكي ريشه و کلسیم بر گوجه فرنگي در شرايط شور نشان دادند 

-بهبود انتقال آب به گیاهان تحت تنش شوري، در کاهش اثرهاي نامطلوب شوري بر اين گیاه موثر مي

 باشد.  

 

 روشهاي کشت آبي  -2-26

هاي داراي بستر محلول هاي کشت هیدروپونیک به دو گروه کلي سیستمبه طور کلي سیستم

Liqid Systems اي تم داراي بستر فیزيكي از نوع دانهو سیسAgregate Systems شوند. تقسیم مي

هايي هستند که ريشه گیاه در آنها در تماس مستقیم با هاي داراي بستر محلول سیستم سیستم

هاي اليه نازک محلول غدايي جريان محلول حاوي مواد غذايي بوده و به چهار روش اصلي سیستم

(NFTسیستم ،)( هايNFTتغییر يافته، سیستم )شوند. سیستمهاي شناور، آئروپونیک تقسیم مي-

هاي بسته )مصرف اي بر اساس روش مصرف محلول غذايي به دو گروه سیستمهاي داراي بستر دانه

شوند هاي باز )مصرف يكباره محلول غذايي( تقسیم ميمتوالي و چرخشي محلول غذايي( و سیستم

راول به تنهايي يا به همراه ساير ترکیبات پرکننده از قبیل خاک اره، و در آنها از ماسه، شن، گ

اند خاب نوع سیستم عبارتتشود. مهمترين عوامل در انپرلیت، ورمي کولیت و پیت ماس استفاده مي

ر گرفته شده، در دسترس خصص و تجربه، نوع محصول يا محصول در نظگذاري اولیه، تاز: سرمايه

(. يک بستر کاشت مناسب 2384ي بستر و کیفیت آب آبیاري )رضوي، طوسي، بودن مواد اولیه برا

عالوه بر داشتن خصوصیات مطلوب فیزيكي و شیمیايي و بیولوژيكي بايد در دسترس، نسبتاً ارزان، 
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تر و حمل و نقل آن اقتصادي مقرون به صرفه پايدار و به اندازه کافي سبک باشد تا کار با آن راحت

 باشد.بیاباني کشت در ماسه بسیار کم هزينه و ساده مي باشد. در نواحي

 محاسن و معايب کشت هیدروپونیک  -2-26-2

 کنترل دقیق محلول غذايي و تامین عناصر غذايي .2

 کشت گیاهان در نواحي خشک با خاک شور يا کم عمق .1

 نهويه مطلوب محیط اطراف ريشه .3

 صرفه جويي در مصرف آب .4

 هاي ريشهجلوگیري از بیماري .5

 هاي شوربلیت استفاده از آبقا .6

 (.1007به عملكردهاي باال )جلیل و همكاران،  دستیابي .7

 معايب روش کشت بدون خاک -2-26-1

 هاي کشت در سنگريزه و کشت آبيگذاري اولیه نسبتاً زياد، به خصوص در روشسرمايه .2

 ه شدههاي غدايي استفادهاي زير زمیني با محلولمشكالت زيست محیطي نظیر آلودگي آب .1

 هاي وابسته به آن( و روشNETقدرت بافري کم به خصوص در روش اليه نازک محلول غذايي ) .3

، 2دارا بودن آگاهي نسبي از اصول فیزيولوژي گیاهي و خصوصیات گیاه کاشته شده )میبر شوارز .4

2388.) 

 کشت هیدروپونیک -2-27

از خاک به منظور هاي کشت بدون خاک يا هیدروپونیک، گیاهان در محیطي به غیر در سیستم

هاي خاک زاد و مشكالت جذب رسیدن به حداکثر تراکم کشت، بهبود عملكرد و کاهش آلودگي

(. از فاکتورهاي موثر در موفقیت 1004، 1گیرند )ايندن و تورسعناصر، مورد کشت و کار قرار مي

و شیمیايي تواند داراي خواص فیزيكي توان به نوع بستر اشاره نمود که ميکشت بدون خاک مي
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هاي جديد نظیر کشت اي با تكنیک(. تلفیق کشت گلخانه1004متفاوتي باشد )ايندن و تورس، 

تر تغذيه گیاهان را فراهم اورده و تحول هیدروپونیک امكان کنترل هر چه بهبدون خاک يا 

از  (.2998و همكاران  2اي ايجاد کرده است )تارگوالخانهشگرفي را در عرصه تولید محصوالت گل

میان روشهاي بررسي تحمل گیاهان در شرايط شور، کشت به صورت هیدروپونیک براي بررسي 

مقاومت به شوري وجود دارد که در آنها تهیه مواد غذايي متعادل، هوادهي مناسب، کنترل غلظت 

( گیاه 1003و همكاران ) 1اي دارد. توکینمحلول در طول مدت کشت اهمیت ويژه PHنمک و 

را تحت شرايط هیدروپونیک کشت نموده و با استفاده از الكتروفورز دو بعدي الگوي آرابیدوپس 

ها اين روش را در کشت هیدروپونیک هاي گیاه را مورد بررسي قرار دادند. آننوار بندي پروتئین

گیاه آرابیدوپس گسترش دادند، چرا که اين روش به لحاظ دقت، سودمندي بااليي دارد و اين 

ها يک دهد. آنهاي متابولیكي را به ما ميکاربردي در تجزيه پروتئومیكس و داده سیستم موارد

نمودند. بذرهاي استريل شده  شرايط استريل و کنترل شده براي کشت هیدروپونیک گیاه فراهم

ر يكنواخت در سرتاسر محیط ايجاد شده براي کشت توزيع شدند. ابتدا اندازه مشخص به طو

ها ها با کمترين آسیب مكانیكي برداشت شدند. تجزيه پروتئوم و متابولیتگاي از ريشه و برشده

هاي ريشه و ساقه انجام گرفت و نشان داد که قابلیت تكثیر بااليي در اين نوع با استفاده از داده

محیط وجود دارد. مشخص شد که کشت هیدروپنیک زماني که تغییرات زيستي در حداقل مقدار 

 . شوندخود بررسي مي

  

 کربوهیدارت -2-28

ترين ها گروهي از ترکیبات آلي هستند که داراي کربن، هیدروژن و اکسیژن است. سادهکربوهیدرات

ها که داراي بیشترين خصوصیات اين گروه هستند قندهاي سه کربنه )تريول( گلیسرآلدهید کربوهیدرات

حد واسط مهمي هم در فتوسنتز  باشند. قندهاي سه کربنه به عنوان ترکیباتهیدروکسي استون ميو دي

شوند. اريتروز از فراوانترين تتروزها و از ترکیبات حدواسط در فتوسنتز و و هم در تنفس محسوب مي
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شود. ي براي مسیرهاي بیوسنتز متعددي نیز استفاده ميبرخي انواع تنفس است و بعنوان پیش ماده

ز و تنفس دارند. واحد ساختماني اسیدهاي پنتوزها عالوه بر نقش حد واسطي مهمي که براي فتوسنت

و برخي اجزاي کلیدي در زنجیره انتقال الكترون مانند نیكوتین آمید و فالوين  ATPنوکلئیک، 

کنند. هگزوزها شامل گلوکز و فروکتوز و چندين قند طبیعي ديگر هستند. اين نوکلئوتیدها نیز عمل مي

دانند اين قندها ه و محصوالت نهايي تنفس و فتوسنتز نیز ميقندها را به ترتیب به عنوان مواد شروع کنند

( قندها -C-CO-C-( يا کتون )CHO-تر نیز نقش دارند. گروه آلدهید )هاي پیچیدهدر ساخت کربوهیدارت

ممكن است احیاء شده و تشكیل گروه الكل را بدهد يا اکسید شده و گروه کربوکسیل را بوجود آورد در 

هاي قندي در بسیاري از موارد نقش آيد. انواع الكلت گیرد الكل قندي بوجود ميحالتي که احیا صور

کند. گاالکتورونیک اسید، مونومري است که اسید پكتیک را اي را در گیاهان ايفا ميکربوهیدارت ذخیره

(. 1008، 2آورد )هاپكینزشود( به وجود ميهاي سلولي يافت ميي میاني ديواره)که به مقدار زياد در تیغه

هاي دفاعي يابد و همزمان سلولها به دلیل فعالیتدر زمان آلودگي بافت توسط پاتوژن فتوسنتز کاهش مي

شود از انتقال عموماً نیاز به مقدار انرژي بیشتري دارند اين امر باعث آغاز انتقال از منبع به بافت آلوده مي

است بعد از تلقیح پاتوژن غلظت ساکاروز آپوپالستیک  با افزايش بیان ژن اينورتاز در ديواره سلولي همراه

يابد. افزايش فعالیت در ديواره سلولي موجب شكسته شدن ساکاروز و تبديل براي چند ساعت افزايش مي

ها به درون ها هگزوز هايي هستند که توسط هگزوز انتقال دهندهشود. اينآن به گلوکز و فروکتوز مي

نرژي کربن مورد نیاز سلول براي پاسخ مقاومت در برابر پاتوژن را فراهم کنند. شوند تا اسلول منتقل مي

يابد و در نتیجه موجب کاهش مواد مغذي )براي استعمال همچنین غلظت هگزوز در آپوپالست کاهش مي

-شود. بعالوه افزايش کربوهیدرات به عنوان يک پیام متابولیكي عمل ميپاتوژن موجود در آپوپالست( مي

شود. به عنوان مثال قند د و موجب موجب افزايش بیان ژنهاي مربوط به دفاع و کاهش فتوسنتز ميکن

و همكاران،  1هاي فتوسنتز نقش دارد )کوکالهگزوز در خاموش کردن ژن
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Abstract: 

Environmental stresses, particularly stress the important factors that could result in a substantial 

reduction in crop yield around the world.plant It seems widespread commercially. On the other 

hand, given that Iran is located in arid and semi arid region, water shortages or poor quality water is 

a limiting factor for growth. To overcome the negative effects of salinity, the use of supplements of 

calcium ions in the growth medium to increase tension-is essential. Availability of optimal 

concentration of calcium ions to increase plant resistance is very important.In order to investigate 

the matter factorial experiment in a completely randomized design with three replications. The 

factors included different levels of salinity (0, 3, 6, 9, 12ds / m-1) and two levels of 0 and 5 mM 

calcium was. The borage seeds were grown in pots for hydroponics. One week after planting 

treatments were applied. One month after treatment, samples were taken from the leaves. The 

results showed that with increasing salinity levels, respectively, the element sodium and the amount 

of biomass and the conductivity Rvznh¬Ay and catalase activity and the amino acids lysine and 

methionine decreased-by.The high levels of salinity and the presence of high levels of calcium 

chloride total chlorophyll and relative water content and polyphenol oxidase and peroxidase 

activity increased Nzym¬Hay but was reduced proline. an important loss of salt. 

Keywords: Borage - salt – calcium- 2-dimensional electrophoresis 
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