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 .1استادیار ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
 2و  .3استادان ،مؤسسۀ تحقیقات علمی و صنعتی کشورهای مشترکالمنافع ) ،(CSIROکَنبرا ،استرالیا
(تاریخ دریافت - 1333/2/22 :تاریخ تصویب)1331/3/22 :

چكیده
شوری رشد گیاه را از طریق تنش اسمزی ناشی از وجود نمک در محیط اطراف ریشه و نیز
سمیّت یونی ناشی از تجمع نمک در برگها تحت تأثیر قرار میدهد .ارزیابی ویژگیهای
فتوسنتزی به عنوان روشی سریع و غیرتخریبی ،توان باالیی برای بهبود بهرهوری گیاه و تحمل به
تنش دارد .بهمنظور بررسی اثرات تنش اسمزی کوتاهمدت ( 12دقیقه) بر ویژگیهای فتوسنتزی،
چهار رقم گندم دوروم (به نامهای کولتر ،سکالوی ،کاندیکنز ،برکولیا) با تحمل شوری متفاوت،
در غلظتهای پایین  25میلیموالر کلرید سدیم و کلرید پتاسیم در آزمایشی گلدانی ارزیابی شدند.
تبادالت گازی و به دنبال آن فتوسنتز بالفاصله با آغاز تنش اسمزی ناشی از هر دو تیمار (به
ترتیب به میزان  12-15و  2-3درصد) کاهش یافتند ،اگرچه با گذشت زمان میزان آنها تا حدودی
ترمیم یافت .ویژگیهای فتوسنتزی به طور مشابه به غلظتهای ایزواسمزی کلرید سدیم و کلرید
پتاسیم پاسخ دادند .ارتباط بین غلظت سدیم برگ و پاسخ هدایت روزنهای هر چهار رقم12 ،
دقیقه پس از رویارویی با هر دو نوع نمک نشان داد که هیچ تأثیر ویژهای از حضور سدیم در گیاه
وجود ندارد .در مجموع به نظر میرسد مهمترین عامل ایجاد پاسخهای فتوسنتزی در استفاده از
مواد اسمزی مختلف ،در واقع فشار اسمزی ناشی از تنش در فضای اطراف ریشه بوده است نه
اینکه اثرات یونی ناشی از سمیّت سدیم باشد.
واژههای کلیدی :تنش اسمزی ،فتوسنتز خالص ،هدایت روزنهای.
مقدمه
شوري و خشکي از مهمترین تنشهاي غیرزیستي
محدودکنندة تولید محصوالت غذایي اصلي در جهان
هستند .بیش از  4درصد اراضي سراسر جهان ،یا از
طریق شوري و یا از طریق شرایط مربوط به سدیمي
شدن تحت تأثیر نمک قرار دارند (.)Munns, 2005
بهبود عملکرد گیاهان زراعي در خاکهاي شور و
مناطق داراي محدودیت آبي امري ضروري به نظر
* تلفن344-33346374 :

ميرسد ،ازاینرو بررسي صفات فیزیولوژیکي و ژنهاي
نامزد (کاندید) کلیدي دخیل در بهبود عملکرد محصول
در زمینهاي خشک و شور بسیار مهم خواهد بود.
در شرایط شوري ،رشد گیاهان تحت تأثیر تنش
اسمزي ناشي از تجمع نمک در محیط اطراف ریشه و
سمیّت یوني ناشي از تجمع یونهاي سدیم و کلر در
برگها قرار ميگیرد .نتایج بسیاري از تحقیقات نشان
داده است که کاهش اولیۀ رشد در شرایط شوري به
E-mail: a.rahnama@scu.ac.ir
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دلیل عوامل مرتبط با تنش اسمزي است (
 ،)2004; Rahnama et al., 2010درحاليکه تنها پس
از گذشت مدت زمان طوالني و در نتیجه افزایش
غلظت یون سدیم در برگهاي پیرتر ،آسیب و زیان
ناشي از سمیّت یوني به ویژه در برگهاي پیر قابل
مشاهده خواهد بود ( .)Munns & Tester, 2008تنش
شوري ،فتوسنتز را با تأثیر بر عوامل روزنهاي و
غیرروزنهاي کاهش ميدهد ( ;James et al., 2002
;.Netondo et al., 2004; James et al., 2008
 ،)Rahnama et al., 2010اگرچه مشارکت
محدودیتهاي این دو عامل بر فتوسنتز ممکن است
در سطوح مختلف تنش شوري متفاوت باشد.
هدایت روزنهاي در مقایسه با اجزاي غیر روزنهاي
فتوسنتز به تنش شوري حساستر است ( James et al.,
 .)2008بسته شدن روزنه اغلب پاسخ سریع اولیه به
تنش شوري است و کاهش هدایت روزنهاي مهمترین
دلیل کاهش فتوسنتز در شرایط تنش است که
بالفاصله با آغاز تنش شوري رخ ميدهد ( Jiang et al.,
)2006; James et al., 2008; Rahnama et al., 2010
و تنها با گذشت زمان پس از شوري ،کاهش میزان
فتوسنتز ناشي از هر دو عامل روزنهاي و غیرروزنهاي
خواهد بود ،به عبارتي ،عوامل غیرروزنهاي در دورههاي
زماني درازمدت (هفتهها) و به دنبال تجمع نمک در
برگها رخ ميدهد ( .)James et al., 2002به هر حال،
هدایت روزنهاي بالفاصله با آغاز شوري و در پاسخ به
تنش اسمزي ناشي از شوري خارج از ریشهها کاهش
ميیابد و این کاهش به عنوان نخستین و اصليترین
دلیل کاهش سرعت جذب دياکسیدکربن شناخته
شده است ( .)James et al., 2002به نظر ميرسد
کاهش حساسیت روزنهها به اجزاي اسمزي تنش
شوري بتواند کاهش سرعت جذب دي اکسیدکربن
متأثر از شوري را کاهش دهد.
به هر حال ،مشخص شده که هدایت روزنهاي به
سرعت به تغییرات پتانسیل آب پاسخ ميدهد که
مهمترین محدودیت براي رشد و فتوسنتز است

( (2002) James et al. .)Munns et al., 2010نیز
نشان دادند که تأثیر تنش شوري بر کاهش هدایت
روزنهاي ( 73درصد در مقایسه با شاهد) بسیار بیشتر
Fricke,

از فتوسنتز ( 43درصد) بود ،که دلیل آن تغییر ساختار
ظاهري (مورفولوژي) سلول و برگ یعني برگهاي
باریکتر ،ضخیمتر و سبز رنگ تر و در نتیجه تراکم
بیشتر کلروپالست در واحد سطح برگ بود.
اینکه آیا وضعیت آبي ،تنظیم هورموني و یا تأمین
مواد فتوسنتزي کنترل غالب را روي رشد گیاه در
خاکهاي شور یا خشک اعمال ميکنند ،موضوعي
است که جاي بحث زیادي دارد .در مقیاسهاي زماني
کوتاهمدت ،شواهدي مبني بر وجود پیامهاي هورموني
کنترلکنندة پاسخ گیاه وجود دارد ،ولي در زمینۀ
وجود روبط آبي گیاه شواهدي وجود ندارد .نتایج برخي
بررسيها نشان ميدهد که در شرایط پاسخ سریع به
تنش ،به احتمال زیاد اسید آبسیزیک هدایت روزنهاي
را کنترل ميکند ( Cramer et al., 2002; Rahnama
 .)et al., 2010به هر حال ،دلیل قطعي مبني بر وجود
تنها پیام هورمون اسید آبسیزیک از ریشهها به سمت
اندامهاي هوایي وجود ندارد و ممکن است
هورمونهاي دیگري نیز در این زمینه دخیل شوند
(.)Alfocea et al., 2010; Ghanem et al., 2011
نتایج برخي تحقیقات دیگر پیشنهاد ميکند که حالت
احیاي آسکوربات ممکن است نقش مهمي در کارکرد
روزنه از طریق تنظیم غلظت پراکسید هیدروژن به
عنوان یک مولکول پیامرسان دخیل در حرکت سلول
روزنه داشته باشد ( .)Chen & Gallie, 2004به هر
حال ،در شرایط تنش خشکي و شوري ،هدایت روزنه
اي به عنوان شاخصي از وجود تفاوت رشدي در بین
ژنوتیپها در نظر گرفته شده است ( Munns et al.,
 )2010; Rahnama et al., 2010و کاهش سریع
هدایت روزنهاي نشاندهندة پاسخ به تنش اسمزي
ناشي از تنش شوري در محیط اطراف ریشه است
(.)James et al., 2008; Rahnama et al., 2010
عالوه بر اثرات اسمزي تنش ،سایر عوامل نیز
ميتوانند در تنظیم کارکرد روزنه در شرایط شوري

دخیل شوند،)2000( Dionisio-Sese & Tobita .
کاهش میزان فتوسنتز خالص برگهاي جوان برنج با
افزایش شوري را ناشي از تأثیر مستقیم شوري بر مقاومت
روزنهاي از طریق کاهش تورم یا تورژسانس سلول محافظ
گزارش کردند ،درحاليکه محدودیتهاي غیرروزنهاي

راهنما و همکاران :بررسي اثرات تنش اسمزي و سمیّت یوني ناشي از ...

مرتبط با تجمع سدیم نیز در شوري باالتر از 273
میليموالر کلرید سدیم گزارش شده است ( James et
 .)al., 2002اگرچه  )2010( Rahnama et al.نشان
دادند که بسته شدن روزنهها در شرایط شوري به جاي
اثرات ویژة یوني ناشي از کمبود آب و تنش اسمزي در
اطراف ریشه بود ،چرا که با کاربرد کلریدپتاسیم نیز
پاسخي مشابه با کلرید سدیم ایجاد شده بود.
به هر حال ،جذب دي اکسیدکربن براي رشد و تولید
مثل گیاه امري ضروري است و درک بهتر عوامل
متأثرکنندة جذب کربن در شرایط شوري ممکن است
راهبردي براي تحقیقات آینده در زمینۀ بهبود کارکرد
گیاه باشد .عليرغم انجام برخي بررسيها در زمینۀ
پاسخهاي روزنهاي و غیرروزنهاي به تنش شوري،
همچنان اطالعات چنداني در زمینۀ تغییرات
فیزیولوژیکي اعمال شده در فرایند ظهور اولیۀ تنش
شوري وجود ندارد .افزون بر این ،اطالعات در زمینۀ
غلظتهاي آستانۀ شوري مرتبط با بازدارندگي فتوسنتز
و نیز اهمیت نسبي اجزاي روزنهاي و غیر روزنهاي
دخیل در جذب کربن خالص تنها در برخي گونههاي
گیاهي در دسترس است و این شامل دامنۀ گستردهاي
از پاسخهاي گیاهي نخواهد بود.
با عنایت به موارد یاد شده هدف از این تحقیق،
بررسي روند تغییرات زماني تبادالت گازي ،فتوسنتز
خالص و تغییرات یوني در رویارویي سریع با تنش اسمزي
و نیز تفکیک اثرات اسمزي و سمیّت یوني ناشي از شوري
در گندم دوروم بود.
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شده و به مدت دو ساعت در آب مقطر خیسانده شدند،
پس از آن با استفاده از محلول قارچکش تیرام ( 4/6گرم
در لیتر) ضدعفوني شدند .بذرها بهطور یکنواخت درون
پتريدیشهایي با دو الیه کاغذ صافي مرطوب در کف
آنها قرار داده شده بودند و سپس روي بذرها نیز یک الیه
کاغذ صافي مرطوب قرار داده شد .در پتريدیشها توسط
پارافیلم بهطور کامل پوشانده شده و در یخچال به مدت
 2روز در دماي  6درجۀ سلسیوس نگهداري شدند .پس
از دو روز بذرها براي جوانهزني به دستگاه ژرمیناتور
منتقل شدند و دو روز بعد بذرهاي جوانهزده آمادة کشت
شدند.
بذرهاي جوانهزده در گلدانهاي مربعي به ابعاد
 4/7سانتيمتر و ارتفاع  43سانتيمتر داراي ذرات شن
درشت (یک گیاه در هر گلدان) کاشته شدند و
گلدانها در ظرفهاي  63لیتري ( 63گلدان در هر
ظرف) با آبیاري به روش )2003( Munns & James
نگهداري شدند .گیاهان در شرایط گلخانه ( 24درجۀ
سلسیوس در روز و  41درجۀ سلسیوس در شب) رشد
یافتند .یک روز پس از ظهور گیاهچهها ،گلدانها با
محلول غذایي یک چهارم غلظت و یک هفته بعد با
نصف غلظت محلول هوگلند آبیاري شدند .به منظور
برآورد تغییرات شوري ،هدایت الکتریکي و اسیدیتۀ
محلول مورد استفاده هر دو روز یکبار به ترتیب با
استفاده از دستگاه اندازهگیري هدایت الکتریکي
دیجیتالي ( )PTI-10و  pHسنج اندازهگیري شد و
هدایت الکتریکي با اضافه کردن  4 HNO3موالر در
حدود  4تنظیم و تعدیل شد.

مواد و روشها
مواد گیاهی و شرایط رشدی آزمایش

روش اعمال تیمار شوری

این تحقیق در مؤسسۀ تحقیقات علمي و صنعتي
کشورهاي مشترکالمنافع ( )CSIROدر کشور استرالیا-
کنبرا انجام شد .چهار رقم گندم دوروم با تحمل متفاوت
به تنش اسمزي شامل کولتر ( )Coulterو سکالوي
( )Seklaviبه عنوان ارقام متحمل و کاندیکنز
( )Candicansو برکولیا ( )Brkuljaبه عنوان ارقام حساس
از یک مجموعۀ  23رقمي از گندمهاي دوروم غربالشده
توسط  )2002( James et al.در این تحقیق استفاده شد.
بذرهاي سالم ،هماندازه و هموزن براي هر رقم گزینش

گیاهان شاهد با نصف غلظت نهایي محلول هوگلند
آبیاري شدند .پیش از آغاز تیمار شوري ،گلدانهاي با
گیاهچههاي  42روزه به ظرفهاي کوچکتر با طرح
کلي همانند با روش  )2010( Rahnama et al.منتقل
شدند .این سامانه دو ظرف دو لیتري متصل به هم
داشت که ظرف پاییني (به عنوان مخزن محلول
موردنظر) ،ظرف باالیي (با دو گلدان) را هر  43دقیقه
یکبار به صورت سامانۀ زیر آبیاري با نصف غلظت
نهایي محلول غذایي هوگلند آبیاري ميکرد .براي
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تعیین پاسخ سریع ویژگيهاي فتوسنتزي (هدایت
روزنهاي ،فتوسنتز خالص و نسبت غلظت دياکسید کربن
درون روزنهاي به غلظت دياکسیدکربن پیراموني آن
( ))Ci/Caاز سیستم تبادل گازي (Li-Cor, ( LI-6400
 Lincoln, NE, USAاستفاده شد .قسمت میاني برگ
سوم توسعهیافته در اتاقک دستگاه قرار داده شده بود.
دستگاه بر پایۀ شرایط گلخانه تنظیم شد ،بدین صورت
که دماي برگ روي  27درجۀ سلسیوس ،شدت نور در
 4333میکرومول بر متر مربع در ثانیه با منبع نوري
قرمز/آبي ،دياکسیدکربن در  633میکرومول بر مول و
کمبود فشار بخار ( )VPDبین  4/4و  4/3کیلوپاسکال

تنظیم شده بود .ویژگيهاي فتوسنتزي مانند هدایت
روزنهاي و فتوسنتز خالص پس از حدود  27دقیقه ،هر
دقیقه یکبار ثبت شدند و پس از اینکه به یک حالت
ثبات دادهها رسیدند ،محلول درون مخزن با 73
میليموالر کلرید پتاسیم و یا کلرید سدیم جایگزین
شد و آبیاري مطابق با شرایط پیش از تنش هر 43
دقیقه یکبار ادامه یافت .پس از آغاز تنش نیز ثبت
دقیقهاي اطالعات به مدت  67دقیقه پس از آغاز تنش
اسمزي ادامه یافت (شکل .)4نکتۀ شایان توجه اینکه
دادههاي بهدستآمده از دستگاه باید بر مبناي سطح
برگ مورد نظر محاسبه شود.

شکل  .4تأثیر  73میليموالر کلرید سدیم یا کلرید پتاسیم بر هدایت روزنهاي گندم دوروم
(برگرفته از راهنما و همکاران)2343 ،

بالفاصله پیش از ( )t0و  67دقیقه پس از آغاز تنش
( )t1پهنک برگ سوم از گیاهچههاي جداگانه براي
اندازهگیري محتواي سدیم و پتاسیم برداشت شد .برگها
به مدت  52ساعت در دماي  53درجۀ سلسیوس خشک
و توزین شدند .سدیم در  43میليلیتر اسید نیتریک 3/7
موالر در  13درجۀ سلسیوس به مدت  4/7ساعت
استخراج شد و توسط طیفسنجي (اسپکترومتري)
اتمي -پالسمایي ( Vista Pro, Varian, Melbourne,
 )Vic.اندازهگیري شد .در مجموع ،براي هر رقم سه بوته
براي شاهد و تیمار تنش در نظر گرفته شد و نتایج بر پایۀ
میانگین سه بوته تجزیه و تحلیل شدند.

محاسبات آماری

آزمایش به صورت طرح فاکتوریل بر پایۀ طرح کامالً
تصادفي انجام شد .براي محاسبۀ میانگین دادهها و
 LSDدر سطح آماري  7درصد از نرمافزار GENSTAT
( )VSN International Ltd, Hertz, UKاستفاده شد.
نتایج و بحث
سرعت تبادالت گازی

سنجش تبادالت گازي نشان داد که پاسخ سریع
هدایت روزنهاي به شوري ميتواند اجزاي اسمزي تنش
شوري را بیان کند .در این آزمایش شوري 73
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میليموالر کمینۀ غلظت شوري بود که سبب ایجاد
تفاوت معنيدار تبادالت گازي در مقایسه با شاهد شده
بود ،به گونهاي که تنها در مدت  67دقیقه پس از آغاز
شوري میانگین هدایت روزنهاي ارقام در تیمار کلرید
سدیم از  733به  731میليمول بر مترمربع بر ثانیه و
در تیمار کلریدپتاسیم از  463به  777میلي مول بر
مترمربع بر ثانیه کاهش یافته بود (جدول .)4هدایت
روزنهاي در پاسخ به کابرد کلرید سدیم و کلریدپتاسیم
از روند مشابهي پیروي ميکرد و تفاوت شایان
مالحظهاي بین دو تیمار ایزواسمزي وجود نداشت
(شکل  .)4همچنین بین ارقام تفاوت شایان مالحظهاي
از نظر هدایت روزنهاي در کاربرد تیمارهاي مختلف
وجود نداشت و میزان کاهش هدایت روزنهاي پس از
اعمال هر دو تیمار در حدود  43الي  47درصد بود
(جدول  .)4این نتایج مؤید این است که کاهش هدایت
روزنهاي یک پاسخ مستقیم و تحمیل شده توسط تنش
اسمزي بود و فشار اسمزي ناشي از تیمارهاي کلرید
سدیم و کلرید پتاسیم سبب القاي سریع تغییرات
تبادالت گازي ميشود که مستقل از اثرات ناشي از
تجمع سدیم درون برگها است .به عبارتي،
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هدایت روزنهاي پس از رویارویي با تنش شوري به
عنوان یک پاسخ سریع کاهش یافته بود و این پاسخ
سریع اولیه ،به نظر ميرسد نتیجۀ هیدرولیکي ناشي از
شوري باشد .این نتایج هماهنگ با پاسخ رشدي دو
مرحلهاي ارائه شده توسط (2008) Munns & Tester
است.
بررسي جزئیات شکل  4نشان ميدهد که هدایت
روزنهاي به مدت  3تا  6دقیقه پس از آغاز تنش
اسمزي به طور بسیار جزئي افزایش و بالفاصله رو به
کاهش گذاشت و تا  46دقیقه ( )rtدر رقمهاي حساس
و متحمل به تنش به همان میزان ،این روند کاهشي
ادامه یافت و دوباره به یک حالت ثبات نسبي جدید
رسید .این روند ثبات نسبي تا مدت زمان  67دقیقه
پس از آغاز تنش ادامه یافت (شکل  .)4نتایج Fricke
 )2004( et al.نیز نشان داد که تعرق جو پس از اعمال
 433میلي موالر کلرید سدیم پس از یک کاهش 43
دقیقهاي دوباره به یک حالت ثبات جدید رسید.
اگرچه ،پاسخ توسعۀ برگ تا حدودي متفاوت از هدایت
روزنهاي در طي دقیقهها و ساعتهاي اولیه پس از
رویارویي با شوري بود (نتایج نشان داده نشده است).

جدول  .4میانگین میزان جذب دياکسیدکربن (فتوسنتز) ،هدایت روزنهاي و نسبت  Ci/Caدر برگ سوم چهار رقم گندم دوروم در
مواجهه با  73میليموالر کلرید سدیم و کلرید پتاسیم
 73میليموالر کلرید سدیم
رقم

میانگین هدایت روزنهاي
(میليمول بر مترمربع بر ثانیه)

(میليمول بر مترمربع بر ثانیه)

نسبت

پیش از تنش

پس از تنش

اسمزي ()A

اسمزي ()B

درصد
کاهش

 27دقیقه

 27دقیقه

پیش از تنش

پس از تنش

اسمزي ()A

اسمزي ()B

درصد
کاهش

کولتر

424±32

723±42

44/3±2/6

471±24

774±24

47/3±6/3

سکالوي

474±75

763±57

44/6±7

533±34

422±67

42/3±6/7

کاندیکنز

734±437

725±437

42/3±2/4

463±26

753±3

43/4±2/3

برکولیا

631±16

621±54

46/2±4/3

764±23

643±62

47/1±7/3

25/33±3/35 21/37±3/31

3/6±3/3

26/1±3/65

23/3±3/74

3/7±3/5

سکالوي 25/47±2/44 21/73±4/35

3/6±3/3

24/33±4/36

27/14±3/34

6±3/3

کاندیکنز 27/35±4/41

27/4±4/43

3/3±3/2

23/3±3/42

23/2±3/24

3/7±34/4

برکولیا 27/31±4/33

26/4±4/76

کولتر
میانگین فتوسنتز

 27دقیقه

 27دقیقه

 73میليموالر کلرید پتاسیم

7/7±2/2

23/3±3/27

22/3±3/47

6/6±4/2

کولتر 3/524±3/333 3/567±3/333

2/7±3/2

3/555±3/331

3/545±3/337

4/43±3/7

سکالوي 3/524±3/335 3/563±3/334

2/3±3/1

3/553±3/333

3/544±3/333

3/3±3/7

کاندیکنز 3/532±3/324 3/577±3/344

3/4±3/3

3/511±3/334

3/556±3/343

2/7±4

برکولیا 3/453±3/363 3/535±3/331

6±3/7

3/564±3/333

3/533±3/343

2/4±3/4

Ci/Ca
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بین ارقام در شرایط شاهد و تنش تفاوتهاي
ناچیزي از نظر هدایت روزنهاي وجود داشت و این
تفاوتها در مدت زمانهاي طوالني مشهود بود و
تفاوتها در پاسخ هدایت روزنهاي هماهنگ با
تفاوتهاي ژنوتیپي در دیگر ویژگيهاي رشدي در
مدت زمانهاي طوالنيتر بود ( ;James et al., 2008
.)Rahnama et al., 2010
پاسخ سریع به تنش در مقیاسهاي زماني کوتاهمدت
چند دقیقهاي ميتواند دلیلي بر وجود پیامهاي هورموني
کنترل کنندة پاسخ گیاه به تنش باشد و به احتمال
زیاد اسید آبسیزیک تولیدي در ریشه در پاسخ به
شوک اسمزي نقش کلیدي در کنترل هدایت روزنهاي
در برگها داشته است ،همچنان که ثابت شده افزایش
میزان آن در شرایط تنش با جلوگیري از سرعت رشد
و بزرگ شدن برگها ارتباط دارد ( & Cramer
 )2008( Wilkinson & Davies .)Quarrie, 2002نیز
احتمال وجود اسید آبسیزیک را در پیام رساني طوالني
مسیر مورد تأیید قرار دادند.
رسیدن به حالت ثبات هدایت روزنهاي پس از چند
دقیقه رویارویي با تنش اسمزي نشان ميدهد که
روزنهها ميتوانند در برابر تغییرات سریع پتانسیل آب
محلول خاک به تعادل برسند و تورژسانس و حجم
خود را سریعتر از سلولهاي در حال رشد ترمیم کنند.
سلولهاي محافظ به احتمال زیاد نیاز به تجمع مواد

محلول دارند تا تورژسانس خود را به اندازة بافتهاي
در حال رشد حفظ کنند و ميتوانند با سرعت به
غلظتهاي کافي از مواد محلول براي حفظ تورژسانس
برسند .کاهش هدایت روزنهاي بهرغم بازیافت
تورژسانس ،هماهنگ با این دیدگاه است که پیامهاي
شیمیایي طوالني مسیر از ریشه ،هدایت روزنهاي را
کنترل ميکنند و در این راستا اسید آبسیزیک نقشي
کلیدي در پیام رساني سلولي از ریشه به اندام هوایي در
شرایط تنش و تنظیم رشد و هدایت روزنهاي دارد
(.)Davies et al., 2005
به هر حال ،با توجه به نتایج به نظر ميرسد که
تفاوت بین ارقام یا مربوط به پاسخهاي متفاوت برگها
و یا مربوط به جریان متفاوت پیام انتقالي از ریشه به
برگ باشد .به عبارتي تفاوتهاي ژنوتیپي یا در ریشه و

یا در برگ وجود دارند .در سالهاي اخیر نیز تفاوت
ژنوتیپي در پاسخ رشد طولي و انشعابزني ریشۀ ارقام
مورد بررسي در شرایط تنش شوري ،ارزیابي و تأیید
شده است ( .)Rahnama et al., 2008به هر حال
پذیرش اسیدآبسیزیک به عنوان یک عامل کنترلکننده
در مسیر پیامرساني هدایت روزنهاي امري منطقي به
نظر ميرسد ،ولي سنجش میزان اسید آبسیزیک در
مناطق در حال رشد برگهاي جو و ذرت از فرضیۀ
کنترل اسید آبسیزیک در پاسخ به شوري حمایت
نميکند .به عنوان مثال ،کاربرد  433میليموالر کلرید
سدیم سبب افزایش موقتي سه برابري اسید آبسیزیک
در برگهاي توسعه یافته و بخش فتوسنتزي برگ شد
و در مدت  43دقیقه به بیشینه میزان خود رسید ،ولي
در  26ساعت بعدي میزان آن به کمینۀ میزان خود
رسید و بار دیگر با گذشت زمان میزان آن به میزان
تیمار شاهد افزایش یافت ،درحاليکه رشد همچنان
کاهش یافته بود (.)Fricke, 2004
سرعت فتوسنتز خالص

سرعت جذب دي اکسید کربن (فتوسنتز خالص) در
پاسخ به استفاده از کلرید سدیم و کلرید پتاسیم همانند
هدایت روزنهاي از روند مشابهي پیروي ميکرد و
تفاوت شایان مالحظهاي بین دو تیمار ایزواسمزي
وجود نداشت .همچنین بین ارقام تفاوت شایان
مالحظهاي از نظر فتوسنتز خالص در هر دو تیمار
ایزواسمزي وجود نداشت و میزان کاهش فتوسنتز
خالص پس از اعمال هر دو تیمار در حدود  3تا 7
درصد بود (جدول  ،)4اگرچه ارقام متحمل در مجموع
سرعت فتوسنتز باالتري در مقایسه با ارقام حساس
داشتند .نکتۀ جالب توجه اینکه تفاوتهاي ژنوتیپي
ناچیز در سرعت جذب دي اکسید کربن در تیمار شوري
هماهنگ با تفاوتها در میزان هدایت روزنهاي بود .به
عنوان مثال ،ارقام داراي باالترین سرعت فتوسنتز در
تیمار شوري  73میليموالر ،باالترین میزان هدایت
روزنهاي را نیز داشتند .به عبارتي هدایت روزنهاي
باالتر در شرایط تنش مرتبط با سرعت جذب دي
اکسید کربن باالتر بود .همبستگي بین هدایت روزنهاي
در شرایط تنش با سرعت فتوسنتز خالص پیشتر نیز
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مشخص شده است ( Netondo et al., 2004; James et

 .)al., 2008به هر حال ،نتایج بهدستآمده از بررسي
وضعیت فتوسنتز خالص در مدت زمانهاي کوتاه پس
از شوري نشان داد که این صفت یکي از پارامترهایي
است که کمتر تحت تأثیر تنش اسمزي قرار ميگیرد و
کمترین تفاوتها را در بین ارقام نشان ميدهد و در
واقع رفتار روزنهها در شرایط تنش کوتاهمدت از عوامل
تعیینکنندة اصلي فتوسنتز و رشد هستند و در واقع
کاهش هدایت روزنهاي دلیل اولیۀ کاهش جذب دي
اکسیدکربن است ( .)James et al., 2002این نتایج
نشان ميدهند که پاسخ روزنهاي ،عامل اصلي
محدودکنندة فتوسنتز گندم دوروم در شرایط شوري
کوتاه مدت است .نتایج مشابهي نیز براي جو ( Jiang et
 )al., 2006و گندم ( )El-Hendawy et al., 2005به
دست آمده است .نکتۀ شایان توجه اینکه محدودیت
روزنهاي اعمال شده بر فتوسنتز در طي تداوم تنش
ادامه خواهد یافت و در نهایت محدودیتهاي بعدي در
قالب محدودیتهاي غیر روزنهاي هنگامي اعمال خواهد
شد که سدیم در مقادیر سمّي آن در برگها تجمع
یابد و در نهایت بیوشیمي فتوسنتز را تحت تأثیر خود
قرار دهد ( .)James et al., 2002بهطور کلي مشخص
شده که تأثیر عوامل روزنهاي در شوريهاي متوسط
معنيدارترند ،درحاليکه محدودیتهاي غیر روزنهاي در

شوريهاي باال مشهودند (.)Everard et al., 1994
همچنین محدودیت و کاهش فتوسنتز با عوامل
غیرروزنهاي فرایندي بسیار پیچیدهتر از عوامل روزنهاي
است (.)Reddy et al., 2004
به هر حال ،همانطورکه اشاره شد سازوکاري که
با آن تنش اسمزي سبب تأثیر بر تبادالت گازي
ميشود به احتمال زیاد از طریق پیامهاي ارسالي ریشه
است که ماهیت آنها همچنان ناشناخته است ،ولي
نکتۀ مسلم این است که در این مدت زمان کوتاه
یونهاي سدیم و یا کلر مسئول ایجاد این پیام نیستند

که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.
نسبت Ci/Ca

نسبت  Ci/Caدر پاسخ به استفاده از کلرید سدیم و
کلرید پتاسیم به طور جزئي کاهش یافت ،ولي میزان
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کاهش در تیمار کلرید سدیم تاحدودي بیشتر از کلرید
پتاسیم بود .در شرایط تنش میزان کاهش این نسبت
در ارقام حساس به مراتب بیشتر از ارقام متحمل بود
(جدول  .)4هماهنگ با کاهش هدایت روزنهاي و
کاهش نسبت  Ci/Caچنین استنباط ميشود که
کاهش فتوسنتز خالص به طور کامل ناشي از عوامل
روزنهاي است نه عوامل غیرروزنهاي (ظرفیت
فتوسنتزي) و ارقام متحمل در شرایط تنش اسمزي با
حفظ هدایت روزنهاي باالتر نسبت  Ci/Caباالتري
داشته و پس از آن ميتوانند سرعت فتوسنتز خود را
در سطح باالتري حفظ کنند .نتایجي نیز وجود دارد
مبني بر اینکه بهرغم کاهش هدایت روزنهاي در شرایط
شوري ،غلظت دياکسید کربن در اتاقک زیر روزنهاي
ثابت بوده و عوامل غیرروزنهاي در محدودیت
فتوسنتزي نقش مؤثرتري داشتند ( Rivelli et al.,
.)2002
پرسشي که مطرح ميشود این است که آیا غلظت
سدیم مسئول تغییرات هدایت روزنهاي ناشي از کلرید
سدیم است .براي تفکیک اثرات اسمزي از اثرات
سمیّت یون سدیم از دادههاي بهدستآمده از تجزیۀ
سدیم استفاده شد .براي این منظور ارتباط بین غلظت
سدیم برگ سوم و ویژگيهاي فتوسنتزي چهار رقم
مورد بررسي در رویارویي با تیمارهاي کلرید سدیم و
کلرید پتاسیم به مدت  67دقیقه در جدول  2نشان
داده شده است .نتایج تجزیۀ یونها حکایت از نبود اثر
سمیّت یون سدیم در اطراف ریشه داشت (جدول .)2
پس از  67دقیقه رویارویي با کلرید سدیم ،غلظت یون
سدیم به میزان بسیار ناچیز  6-2میليموالر افزایش
یافت ،با اینحال در بین ارقام به لحاظ غلظت یون
سدیم تفاوت معنيداري مشاهده نشده بود.
در تیمار کلرید پتاسیم نیز هیچ تغییر معنيداري در
غلظت یون سدیم برگ مشاهده نشده بود .با توجه به این
نتایج ،از آنجا که تیمار کلرید سدیم همانند کلرید پتاسیم
اثرات فیزیولوژیکي مشابهي را بدون افزایش غلظت سدیم
در برگها ایجاد کرده است ،ازاینرو چنین استنباط
ميشود که میزانهاي پایین سدیم در برگهاي
گیاهان تحت تیمار کلرید سدیم نميتواند منجر به
کاهش جذب دي اکسید کربن شده باشد ،زیرا این
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اندازهگیريها بالفاصله پس از اعمال شوري صورت
گرفته بودند و غلظت یونها در برگ پایین بود .این
نتایج هماهنگ با کاهش غلظت دياکسید کربن
دروني نسبت به غلظت پیراموني آن (نسبت )Ci/Ca
بود .در بررسيهاي پیشین نیز مشخص شده که
غلظتهاي باالتر از  233میليموالر سدیم در برگهاي


گندم دوروم سبب کاهش ظرفیت فتوسنتزي ميشود
( .)James et al., 2002; 2006این نتایج تأیید ميکند که
در این بررسي تغییرات جزئي در فتوسنتز خالص ارقام
ناشي از عوامل روزنهاي بود تا اینکه ناشي از اختالل در
دستگاه فتوسنتزي که از سمیّت یون سدیم ناشي
ميشود.

جدول  .2غلظت سدیم برگ سوم چهار رقم گندم دوروم پیش از آغاز شوري ( )t0و برگ  67دقیقه پس از شوري ()t1
(میليموالر) در رویارویي با  73میلي موالر کلریدسدیم و کلریدپتاسیم
تنش اسمزي

 73میليموالر
کلرید سدیم

 73میليموالر
کلرید پتاسیم

)LSD(0.05

رقم

سدیم برگ پیش از
آغاز شوري ()t0
(میليموالر)

سدیم برگ  67دقیقه
پس از شوري ()t1
(میليموالر)

میانگین تغییر غلظت سدیم برگ
 67دقیقه پس از تنش اسمزي
(میليموالر)

کولتر

7/6

1/1

3/6

سکالوي

6/5

5/7

2/1

کاندیکنز

3/4

7/3

2/2

برکولیا

6/7

5/2

2/5

کولتر

6/3

7/3

3/4

سکالوي

6/4

6/2

-3/6

کاندیکنز

6/3

7/2

3/3

برکولیا

6/2

6/3

3/4

2/4

3/4

2/3

* اختالفهاي کمتر از مقادیر  LSDبین میانگینهاي هر صفت در سطح احتمال  7درصد معنيدار نیستند.

نتیجهگیری کلی

به طورکلي نتایج این تحقیق مؤید این نکته بود که در
مدت زمانهاي کوتاه پس از اعمال شوري عوامل
روزنهاي در مقایسه با عوامل غیرروزنهاي از جمله
مهمترین عوامل محدود کنندة فتوسنتز در شرایط

تنش هستند و آنچه موجب ایجاد پاسخهاي
فتوسنتزي به کاربرد کلرید سدیم و کلرید پتاسیم
ميشود در واقع فشار اسمزي حاصل از وجود تنش در


فضاي اطراف ریشه است و پاسخها مستقل از اثرات
یوني ناشي از سمیّت یون سدیم هستند.
سپاسگزاری
این پژوهش با حمایتهاي مالي سازمان تحقیقات
علمي و صنعتي کشورهاي مشترکالمنافع ()CSIRO
در کشور استرالیا -کَنبرا اجرا شده که بدینوسیله از
مسئوالن مربوط سپاسگزاري ميشود.
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ABSTRACT
Salinity affects plant growth by the osmotic stress of salt around the roots as well as by toxicity caused by
excessive accumulation of salt in leaves. The study of photosynthetic traits as a rapid and non-destructive
tool demonstrates the great potential for improving plant productivity and stress tolerance. A pot
experiment was carried out to investigate short-term effects of osmotic stress (45 min) on photosynthetic
traits of four durum wheat genotypes (namely Coulter and Seklavi, Candicans and Brkulja) differing in
salt tolerance under low concentrations of 50 mM KCl and NaCl. Gas exchange and photosynthesis were
reduced immediately after the onset of osmotic stress caused by both treatment (10-15% and 5-10%,
respectively), but were recovered immediately over the time. Photosynthetic traits responded similarly to
iso-osmotic concentrations of KCl and NaCl. The relationship between Na+ concentration in the leaf and
stomatal conductance response in all four genotypes exposed to both salt treatments for 45 min showed
no effect of Na+ toxicity within the plant. Stomatal factors limit photosynthesis of salt-stressed plants
more than non-stomatal components of photosynthesis. In general, it seems that the main factor affecting
of photosynthetic responses using diferrent osmotic was osmotic pressure of the salt outside the roots not
the Na+ toxicity.
Keywords: net photosynthesis, osmotic stress, stomatal conductance.
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