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   هاي جنس صنوبربررسی مقاومت به شوري گونه
  

  2شیروانی ، انوشیروان*1حسین توکلی نکو
  استادیار گروه جنگلداري  2،دانشجوي دکتري جنگلداري، گروه جنگلداري و اقتصاد جنگل، دانشگاه تهران1

  و اقتصاد جنگل، دانشگاه تهران
  
  

  چکیده
ش وسیعی دارند که صرف نظر از فواید اقتصادي و اکولوژیکی، به هاي جنس صنوبر در مناطق اقلیمی متفاوت گسترگونه

در . هاي درختی مطرح هستندهاي فیزیولوزیکی و مولکولی مقاومت به شوري در گونهعنوان مدل براي تشریح مکانیسم
تا کل هاي مختلف از سطح سلول هاي مختلف صنوبر به شوري خاك در مقیاسهاي سازگاري گونهاین تحقیق استراتژي

هاي مختلف صنوبر از نظر مقاومت به شوري وجود دارد، ولی هایی در گونه و اکوتیپهر چند تفاوت. گرددگیاه تشریح می
هاي کلیدي در مکانیسم. بطور خاصی به عنوان یک گونه مقاوم به شوري مطرح است (Populus euphratica)پده 

به شیره پرورده، خروج فعال  NaClتکس ریشه، کاهش انتشار نمک هاي کوردر واکوئل -Clاین گونه شامل کده بندي 
Na+  به خاك و همزمان جلوگیري از خروج بیش از حدK+ هاي یونی تک قطبی فعال است که از طریق تنظیم کانال

-نههاي برگ در گوسلول. باشدکند که یک شرط اولیه حیاتی براي بقا در شرایط تنش میرا اصالح می +K+/Naتعادل 
دهند هاي حساس صنوبر ترجیح میبندي کنند، درحالیکه گونهرا در آپوپالست کده +Naتر صنوبر قادر هستندهاي مقاوم

Na+ هایش به گیرد برگتري در محیط شور قرار میوقتی پده به مدت طوالنی. را در فضاي آپوپالستی رسوب دهند
  .کندکه به رقیق سازي نمک کمک می شودعنوان یک تغییر سازگاري مورفولوژیکی گوشتی می

  
  . اکوفیزیولوژي، پده، بردباري، شوري، صنوبر: هاي کلیدي واژه

  
  

  همقدم -1
بـیش از   1980در . باشـد تخریب اراضی یکی از بزرگترین موانع در توسعه پایدار کشاورزي در کشورهاي در حال توسعه می

که  این مقدار در بیست سال پس از آن بـه بـیش از دو   شد درحالیب میسه میلیون هکتار از اراضی قابل کشاورزي شور محسو
ها را از بین برده است و امروزه به طور تاریخی شور شدن اراضی در اثر مدیریت ضعیف آب و آبیاري نامناسب، تمدن. برابر رسید

ي از شور شدن و بازسازي اراضی امـري  المللی نقش دارد؛ هم زمان که مدیریت مناسب آب براي جلوگیرهاي بیننیز در مناقشه
بـرداري از منـاطق تخریـب شـده     تواند به عنوان یک راه حل مـوقتی در بهـره  حیاتی است، کشت محصوالت مقاوم به شوري می

بهرحال شوري خاك مشکلی است که تقریباَ در همه اراضی فاریاب جهان وجـود دارد  ). 2005اشرف و هاریس، (محسوب گردد 
ي واقعـاَ از شـور شـدن در امـان     ر اراضی زراعی دیم و مراتع هم اتفاق بیافتد؛ بنابراین هیچ زمین قابـل کشـاورز  و ممکن است د

  ).Pessarakl،1991(نیست 
زاي غیرزنده است که توسعه کشت محصوالت کشاورزي و مسائل زیست محیطی را به شوري خاك یکی از عوامل تنش

شود که شامل غیر شور یا با شوري ضعیف بندي میت الکتریکی محلول خاك طبقهشوري بر اساس هدای. نمایدشدت تهدید می
زیمنس بر دسی 8بیش از (و شوري زیاد ) زیمنس بر متردسی 8تا  4بین (، شوري متوسط )زیمنس بر متردسی 4کمتر از (

شور در آبیاري نواحی وسیعی توسط  به دلیل رژیم آبیاري نامناسب یا استفاده از آب). US Laboratory ،1969( باشدمی) متر
                                                        

١- TavakoliNeko@ut.ac.ir  
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توان از گیاهان با اهمیت اقتصادي و مقاوم به شوري براي مقابله با این مشکل بزرگ می. شوندافزایش شوري ثانویه تهدید می
هاي جنس صنوبر براي تهیه محصوالت چوبی، منابع بیوانرژي و حفاظت زیست محیطی از جمله ایجاد گونه. استفاده کرد

توانند بخاطر کاربرد آنها در حفاظت و بازسازي خاك اهمیت دارد چون آنها می. ، گیاه پاالیی و تولید انرژي کاربرد دارندسایبان
  .اي عمیق خود جلوي فرسایش خاك را بگیرند و همچنین شرایط میکروکلیماتیک منطقه را بهبود بخشندوجود سیستم ریشه

باشند کـه البتـه عوامـل تخریـب کننـده ناشـی از       دیت رشد و تولید گیاه میهاي محیطی یکی از عوامل مهم در محدوتنش
هـاي  براي غلبـه بـر تـنش   . شدباتر میدخالت در محیط زیست مانند تنش خشکی و شوري در سطح جهانی شدیدتر و گسترده

و  Osakabe( شـود  در گیاهان چـوبی بکـار گرفتـه    شدید زیست محیطی، الزم است بیوتکنولوژي گیاهی نظیر مهندسی ژنتیک
  ). 2011، همکاران

مسأله شوري و قلیایی بودن خاك در مناطق خشک و نیمه خشک رایج است، در این مناطق بارندگی براي شستشوي 
ي ریزوسفر کافی نیست، ضمن آنکه در این مناطق میزان تبخیر باال موجب افزایش هاي اضافه سدیم از محدودهها و یوننمک

وجود الیه غیرقابل نفود در اعماق مختلف، به اضافه بارندگی ناکافی براي شستشوي نمک . شوداك میتجمع نمک در سطح خ
اي است شوري خاك و قلیایی بودن آن مسأله. ها در منطقه ریزوسفر تجمع داشته باشدشود نمک در این خاكاغلب باعث می

کن است در مزارع و مراتع دیم هم اتفاق بیافتد؛ به عبارتی که تقریباً در تمام مناطق فاریاب جهان وجود دارد و همچنین مم
هاي جدید براي بنابراین براي حیات پایدار زمین، کنترل این مسایل و یافتن راه. واقعاً هیچ زمینی از شورشدن مصون نیست

احیاي اراضی یا .  ی استحیات ،ها و منابع آب شور و قلیا که متأسفانه رو به افزایش و شدت هم هستنداستفاده از این خاك
   ).Szabolcs، 1999 وPessarakli ( یا قلیایی بودن به کمترین سطح ممکن مهم و ضروري است رساندن اثرات شوري و

کنند و مانع از هاي شور در زندگی، رفتار و انتشار گیاهان نقش مهمی دارند؛ این مواد رقابت بین گیاهان را کم میمحلول
هاي دیگر محیطی از جمله یخ زدگی، دماي شدید، شوند و همچنین تحمل آنها را در برابر برخی تنشنابودي شورپسندها می

. گیاهان داراي سازوکارهاي مختلف سازگاري به نمک و محیط هاي شور هستند. دهندفشار زیاد آب و غیره افزایش می
-تجزیه و تحلیل. باشدي در تحقیقات گیاهی میهاي محیطی موضوع مهم و چالش برانگیزهاي گیاهان به تنششناخت واکنش

هاي محیطی ترسیم نموده هاي انواع مختلف گیاهان نسبت به تنشهاي فیزیولوژیکی و بیولوژي مولکولی تصویري از پاسخ
هاي نسبت به تنش در است و در این میان توالی ژنوم آرابیدوپسیس نقش بزرگی داشته است، ضمن آنکه تحقیقات روي پاسخ

و  (Hirayama هاي تحمل گیاهان در پاسخ به تنش در طبیعت را باال برده استهاي گیاهی دیگر دانش راجع به مکانیسمونهگ
Shinozaki ،2010.(  

هاي غیرزنده را ندارند؛ ماهیت غیرقابل حرکت بودن و نیاز گیاهان عالی به علت استقرار ثابت در خاك، امکان فرار از تنش
هرچند . زا شکل گیردهاي مولکولی منحصر بفردي براي مقابله با عوامل تنشان سبب شده است مکانیسمبه محافظت در گیاه

هاي مورفولوژیکی در برخی گیاهان سبب شده تا آنها تا حدودي بتوانند از آسیب عوامل تنش زا مصون بمانند، وجود ویژگی
ها گزینه براي گیاهان این است که براي مقابله با اثرات تنش ولی امکان بروز این تغییرات در تمام گیاهان وجود ندارد؛ تن

هاي ژنی نقش هاي رشدي خود را تغییر دهند؛ فراوردههاي متالبولیکی، بیان ژن و فعالیتهاي فیزیولوژیکی، مکانیسمفعالیت
  ).2006 ،و همکارانMadhava Rao ( کنندهاي مولکولی تحمل تنش در گیاهان ایفا میمهمی در مکانیسم

  
  بحث و نتایج -2

هاي جنس صنوبر در مناطق مختلف اقلیمی دامنه انتشار وسیعی دارند ضمن آنکه از نظر اقتصادي و اکولوژیکی با گونه
هاي درختی در هاي فیزیولوژیکی و مولکولی گونهبه عنوان یک گیاه مدل براي بیان مکانیسم اهمیت هستند؛ همچنین آنها

هاي سازگاري آنها به شوري زیاد خاك در سطوح مختلف گیاه از سلول تا کل استراتژي. د زیادي دارندها کاربرمقاومت به تنش
هاي آن اختالف قابل توجهی وجود هاي جنس صنوبر و اکوتیپها تشریح شده است؛ از نظر مقاومت به شوري در بین گونهاندام

هاي کلیدي در این گونه براي مقاومت به شوري شامل مکانیسم. باشدترین گونه میبه عنوان شاخص دارد و در این میان پده
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به خاك همراه با  +Naدر شیره خام، بیرون راندن فعال NaClهاي سلول پوست ریشه، کاهش ورود در واکوئل -Clبندي کده
 جلوگیري از کاهش بیش از حدK+ به بهبود توازن  هاي کاتیونی است؛ این موارداز طریق تنظیم غیرقطبی فعال در کانالK+/ 

Na+ هاي برگ این گونه قادر هستند یونسلول. شود که یک شرط اولیه براي بقا در شرایط شوري استمنجر می Na+  را در
. ها بر انتقال آپوپالستی مقدم استدر واکوئل +Na هاي موفق جنس صنوبر رسوببندي کنند؛ در گونهآپوپالست خود کده

ABA ،Ca2+  و ROS هاي موفق جنس صنوبر هستندهاي اثرات تنش در گونهتر، معیارهاي سنجشالیت بیشتر و سریعبا فع. 
دستاوردهاي مهندسی ژنتیک براي توسعه مقاومت . شوندبعد از قرار گرفتن در معرض شوري گوشتی می پده هاي درختبرگ

 باشد حمل به شوري یک ویژگی چند ژنی میهاي منتخب موفقیت محدودي داشته است، زیرا تبه شوري از طریق انتقال ژن
)Chen  وPolle،2010(.  

آنها : توانایی رشد سریع) 1: همچنین صنوبرها به دالیل زیر به عنوان گیاه مدل براي تحقیقات درختی مورد توجه هستند
) 2. هاي درختی تولید کنندقادر هستند مواد گیاهی را به منظور تحقیقات در زمان به نسبت کوتاهتري در مقایسه با سایر گونه

که میزان ) 2000،همکارانو  Rajagopal(باشد گونه می 35جنس صنوبر حداقل شامل : تنوع ژنوتیپی و پراکنش گسترده
مواد مناسب براي آزمایش هاي ) 3. متفاوتی از مقاومت در برابر تنش و درنتیجه سازگاري به رویشگاه هاي متنوع دارند

تعیین توالی  (Populus trichocarpa)ژنوم کامل از تبریزي . ن درورگه از صنوبرها امکان پذیر استایجاد گیاها: مولکولی
به دلیل این ویژگی ها جنس صنوبر در سال هاي اخیر براي تشریح مسائل در رابطه با تحمل تنش مورد استفاده . شده است
  .بوده است

سطح مختلف گیاه از سلول تا اندام کامل در نهال و گیاه بالغ  در این تحقیق مروري مقاومت به شوري در جنس صنوبر در
هاي جنس صنوبر بخصوص گونه پده و هاي تحمل به شوري در گونهبررسی می شود و هدف از این تحقیق بیان مکانیسم

  .باشدتوسعه مفاهیم پایه بیولوژیکی در این گونه چوبی مهم می
تفاوت فاحش در . ارزیابی شده است) Populus(ي مهم اقتصادي جنس صنوبر هاها و اکوتیپاثرات شدید شوري روي گونه

در میان . هاي مختلف صنوبر از نظر کاهش در شروع رشد و خسارت به برگ مشاهده شده  استتحمل به شوري در گونه
اه شاخص بوده است، ها و هیبریدهاي صنوبر، درخت پده در رابطه با تحمل به شوري یک گیهاي مختلف بر روي گونهآزمایش

  .اندهاي دیگر جنس صنوبر تحمل خوبی به شوري نشان دادهگرچه برخی از گونه
پده ، باشددانیم وجود یک گونه درختی قابل استفاده براي جنگلکاري در مناطق بیابانی شور و قلیا بسیار ارزشمند میمی

تواند بر شوري تا این گیاه می .کندمحصوالت زراعی بازي می هاي روان و ایجاد پناهگاه براينقش بسیار مهمی در تثبیت ماسه
در ریشه و  -Clو   +Naتواند مقادیر زیاد در شرایط هیدروپونیک فائق آید و هچنین می NaClموالر نمک میلی 450حدود 

-میلی 300وري قرار گرفتن در معرض ش) در حدود یک ماه(هاي خود تغلیظ نماید، این گیاه پس از یک مدت طوالنی برگ
تواند به عنوان یک درخت مدل ، بنابر این پده می)a2004، و همکاران Gu(تحمل خوبی نشان داده است  NaClموالر نمک 
  .هاي الزم براي مطالعه سازگاري با تنش از نظر ساختمانی، فیزیولوژیکی و مولکولی را داشته باشدتمام شرط

هایی با تنش خشکی دارد، شود و تنش شوري از برخی نظرات شباهتجر میگرچه شوري زیاد به تنش اسمزي در گیاه من
اي در عمق هاي خود را بطور فوق العادهیک گیاه مقاوم به خشکی نیست؛ پده توانایی دارد ریشه ولی بایستی توجه شود که پده

ویشگاه که با شوري هم توأم خاك گسترش دهد تا در در معرض کم آبی قرار نگیرد، بعبارتی در شرایط خشکی و گرماي ر
باشد، پده به مقادیر زیادي از آب نیاز دارد تا زنده بماند یعنی اینکه کمیت آب براي این گیاه حیاتی است و اثرات شوري و 

  ).2000، و همکاران (Watanabeخشکی در این گیاه جدا از هم هستند 
ار گرفت، ناچار است پتانسیل اسمزي خود را به منظور ها در محلول خاك قروقتی ریشه گیاه در معرض غلظت زیاد یون

یابد، با افزایش نمک در در اندام گیاه پتانسیل هاي گیاه تجمع میجذب آب کاهش دهد، ناگزیر در این شرایط نمک در بافت
مواجه خواهد  گردد اما در این شرایط گیاه با مشکل سمیت یونی و تنش اکسیداتیواسمزي کاهش یافته و جذب آب تسهیل می

یک راه . اش در حفظ تعادل یونی وابسته استمانی گیاه در شرایط تنش شوري به مقدار زیادي به تواناییشد، در نتیجه زنده
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 است که از طریق تجمع سایر مواد محلول براي تعادل اسمزي الزم است -Cl و  +Naحل براي فرار از تنش شوري دفع بخشی 
)Ottow 2005، و همکاران.(  

ها ظرفیت نگهداشتن مقادیر دهند، بنابر این ریشهها تجمع مینسبت به برگ را  +Naهاي صنوبرها مقادیر بیشتري از ریشه
در . مهمتر است +Naسمیت بیشتري براي گیاه دارد و براي گیاهان چوبی از سمیت   -Clالبته . را دارند   +Naقابل توجهی از 

هاي حساس به شوري این طور گیرد در حالیکه در گونهصورت می -Cl و +Naکمک هر دو یون  پده جذب و انتقال شیره خام با
ممکن است نقش کلیدي در محدود کردن انتشار  HKTدهد که انتقال هاي روي آرابیدوپسیس نشان مینیست؛ اما بررسی

Na+ دهد که پده مقادیر بیشتري از نشان می 1میکروآنالیز پخشیدگی انرژي اشعه ایکس. در شیره خام داشته باشدNa+  را در
 +Naاین گیاه مقادیر کمتري از  هاي حساس به شوري درکند ولی در مقایسه با گونهانباشته میهاي قشري خود  دیواره سلول

  ). Munns ،2008(در ریشه این گیاه مشاهده شده است  -Clبندي واکوئلی در مورد کده. در دیواره آوندها وجود دارد
هاي ذاتی کنترل جذب و انتقال نمک که در این گیاهان وجود دارد، ریشه اغلب آنها در اثر همزیستی با الوه بر مکانیسمع
تواند جذب نمک به داخل گیاه را اصالح کند و در نتیجه تحمل گیاه را به شوري افزایش دهد بطوریکه هاي میکوریز میقارچ

تأخیر داشته و صدمات ناشی از شوري در کل بدن گیاه کمتر از  +Naدر جذب  P × Canescensوجود میکوریز همراه با 
  ).  2007، و همکاران Langenfeld-Heyser(بدون میکوریز بوده است 

ها و در برگ +Naگذارد؛ رابطه بین تجمع ها بر روي فتوسنتز تأثیر منفی میورود سدیم به داخل گیاه و تجمع آن در برگ
تحقیقات نشان داده . هاي متعددي از جنس صنوبر تأیید شده استها  در گونهسالمت برگ و رشد جوانهتأثیر منفی بر روي 

هاي صنوبر در نتیجه کمتر بودن میزان جذب اولیه در هاي پده نسبت به دیگر گونهاست که میزان کمتر تجمع نمک در برگ
هاي حاصل از کشت بافت پده با آنالیز پخشیدگی انرژي جوانهبه عالوه میکرو. به جوانه بوده است -Clو  +Naریشه و انتقال 

، و همکاران Gu(در سیتوسل تجمع نیافته ولی در واکوئل جایگذاري و رسوب کرده بود  -Clاشعه ایکس نشان داد که 
b2004.(  

 Populusو  populous nigraها در معرض نمک در صنوبرهاي حساس مثل در مقیاس کل گیاه قرار گرفتن برگ
popularis هاي مختلف جنس صنوبر قابل توجه است که در گونه. ها در مسیر جریان تنفس بودعمدتاً به خاطر تجمع یون

جریان نمک از ریشه تا جوانه به مقدار زیادي از جریان آب شیره خام مستقل است، علیرغم اینکه پده نسبت به دو گونه قبلی 
عالوه بر این کاهش مصنوعی . رد ولی میزان تجمع نمک کمتري داشته استمیزان تنفس بیشتري در واحد سطح برگ دا

هاي اولیه و تیمار شوري، توانایی دو گونه حساس قبلی را ها از جوانهدرصد کل برگ 50میزان تنفس از طریق برداشتن حدود 
اي در مسیر خوصیات سازگاري ویژه کند که پدهبراي کاهش انتقال نمک از ریشه به جوانه افزایش نداد؛ این موضوع تأیید می

  ).2002، و همکاران  Chen( ها داردانتقال و جلوگیري از سمیت نمک در بر گ
هاي گوشتی معموالً به عنوان یک اقدام است؛ بافت "گوشتی شدن برگ ها"عامل دیگر سازگاري پده در برابر شوري باال 

بافت گوشتی به عنوان . باشدها میسازي مقادیر نمک در هالوفیتمتقابل براي جلوگیري از افزایش غلظت نمک از طریق رقیق
-در حقیقت وقتی پده بتدریج با افزایش شوري سازگار شد، برگ. شودیک افزایش در مقدار آب در واحد سطح برگ تعریف می

، و همکاران Ottow( شودها بیشتر میها در این نوع برگها و اندازه سلولگردد، به صورتی که تعداد الیهتر مییش ضخیمها
به درون سلول وارد شد، دو  +Naدر غشاي پالسمایی و تونوپالست وجود دارند، زمانیکه   +H+ /Na پورترهايآنتی). 2005

-در واکوئل از طریق آنتی +Naبنديکده) 1: شودن در سیتوسل اعمال میاستراتژي اصلی براي جلوگیري از سمیت آ
غشاي  +H+ /Naبه محیط خارجی از طریق آنتی پورترهاي   +Naبیرون راندن فعال ) 2تونوپالست و   +H+ /Naپورترهاي
ها نشان داده است که برگ میکروانالیز پخشیدگی انرژي اشعه ایکس از ریشه و). 2008؛ مانوس و تستر، 2001زائو، . (پالسمایی

را در فضاي آپوپالستی رسوب دهند تا در واکوئل کده بندي نمایند، گرچه با قرار  +Naدهند  هاي پده در ابتدا ترجیح میسلول
در  +Naوجود ) Ottow، 2005و  Chen،2002( افزایش داشته است +Naگرفتن طوالنی مدت در معرض تنش شوري غلظت 

                                                        
1 - Energy Dispersive X-ray microanalysis (EDX) 
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دهد که پده ظرفیت بیشتري براي دفع نمک دارد که در نتیجه بیرون راندن فعال و ریشه نشان می اجزاي آپوپالست برگ
  .در غشاي پالسمایی است +H+ /Naپورترسدیم از طریق آنتی

-در گونه -Clتجمع بیش از حدMunns ،2008 .( (بیشتر است  +Naمهمتر از سمیت  -Clدر برخی گیاهان چوبی سمیت 
هاي حساس پده در مقایسه با گونه. شودها و جلوگیري از رشد منجر میبه خسارت در برگ  صنوبر هاي حساس به شوري

). 2002و همکاران،  Chen(دارد تري نگه میرا در جریان مسیر تنفس در دوره تنش شوري در حد پایین -Clصنوبر غلظت 
هاي کورتکس ریشه در پده از در سلول-Cl کوئلی از میکروآنالیز پخشیدگی انرژي اشعه ایکس نشان داده است که تقسیم وا

در نتیجه پده از طریق جدا کردن ). 2001، و همکاران  (Chenاندهاي حساس برخوردار بودههاي بیشتري نسبت به گونهالیه
آن انتقال هاي غشایی، توانایی بیشتري در جلوگیري از حرکت شعاعی نمک در ریشه دارد و عالوه بر در واکوئل -Clبیشتر 

  .نمایدرا نیز متوقف می -Clآپوپالستی 
هد، هاي حساس صنوبر نشان میرا در پده نسبت به سایر گونه -Clمیزان جریان یونی همچنین ظرفیت بیشتر بیرون راندن 

و برعکس  افزایش داشته است NaClهاي پده پس از قرار گرفتن طوالنی مدت در تیمار داري در ریشهبه طور معنی -Clانتشار 
گرچه مکانیسم . در پروتوپالست ایزوله شده از تنش طوالنی مدت در بافت ریشه پده ثبت شده است -Clزیاد شدن انتشار 

در پده  -Clاي  گردد که انتشار ریشههاي بیشتري نیاز دارد، اما پیشنهاد میدر صنوبرها هنوز مبهم است و به بررسی -Clانتقال 
را در فضاي  -Clهاي باالیی از اي از آزادسازي یون در آپوپالست باشد، چون معموالً پده غلظتیجهدر معرض شوري حداقل نت

  ). 2003، و همکاران  (Chenداردآپوپالستی ریشه نگه می
یون کلسیم . در دیواره سلولی وجود دارد ولی غلظت پایینی از در داخل سلول است  +Ca2هاي باالیی از در گیاهان غلظت

به عنوان پیام ثانویه  +Ca2 یک عملکرد مهم در این رابطه نقش . نمایدهاي گیاهی  تعدیل میرا در برخی واریته +Naسمیت 
-در سطوح مختلف گیاه از بافت و سلول و از گونه  +Ca2تغییرات ناشی از وجود شوري در غلظت . دهی استرس استدر عالمت

هاي پده تغییري نداشت، در برگ  +Ca2ا چهار هفته اعمال تنش شوري، میزان در یک تحقیق ب. اي به گونه دیگر متفاوت است
-قابل توجه است که شوري بطور معنی ؛)2001، و همکاران Chen( درحالیکه در هیبریدهاي حساس صنوبر کاهش نشان داد

دهد که سطوح موضوع نشان میاین . هاي پده در زمانی که تنش شوري آغاز شده بود افزایش دادرا در ریشه  +Ca2داري جذب 
به انتشار  NaClعالوه بر این . تواند در حفظ یکپارچگی ساختمان و نفوذناپذیري غشاي ریشه نقش داشته باشدمی  +Ca2باالي 
Ca2+   و در نتیجه آن افزایش آن منجر می شود به طوریکه غیر مستقیم به تعادل نسبتK+ / Na+ هاي کالوس پده در سلول

  .انجامدمی
شود، اما تجمع هاي صنوبر پس قرار گرفتن در معرض تنش میدر برخی گونه 1دار کالمودولینشوري باعث افزایش معنی

دهد این گونه نسبت به سنجش شوري خاك در پده بیشتر بروز کرده است که نشان می NaClکالمودولین در اثر حضور 
پده نسبتاً مقادیر باالیی از غلظت کالمودولین را در شرایط شوري زیاد باشد، به عالوه هاي صنوبر میتر از سایر گونهحساس

  . ها در در این گونه باشداکسیدانتی و کاهش پراکسیداسیون چربیهاي آنتیکند که ممکن است در اثر فعالیت آنزیمحفظ می
کند؛ براساس مشاهده ا میتعادل پتاسیم نیز نقش حیاتی در سازگاري گیاهان به شوري در سطح سلول و کل گیاه ایف

و مقاومت به شوري در  +Kصورت گرفته است، همبستگی بین جریان  2که با روش میکروالکترود برآورد جریان یونی +Kجریان 
به همین صورت مقاومت به شوري صنوبرها با حفظ پایداري ). 2005، و همکاران Chen( ارقام گندم و جو ثابت شده است

 +Kکاهش جذب  +Naو  +K هايیون گرچه در رقابت بینا. ول و هم در سطح بافت وجود داردهم در سطح سل +K غلظت
هاي نسبت به گونه +Naرا در حضور غلظت هاي زیاد  +Kگیرد ولی پده استعداد دارد که جذب بیشتر و انتقال صورت می

هاي صنوبر نسبت به سایر گونه +Kتن بیشتر در نتیجه کاهش از دست رف +Kظرفیت پده در حفظ تعادل . حساس داشته باشد

                                                        
1 - Calmodulin (CaM) 
2 - Microelecterode Ion Flux Estimation (MIFE) 
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هاي انتهایی گیاه مقدار هاي بالغ و هم در بخشها هم در بخشدر پده نسبت به سایر گونه +Kاست؛ به عنوان مثال جریان 
  ). 2009، همکارانو  (Sun کمتري داشته است 

ایـن گونـه گیـاهی در منـاطق     ). FAO ،1979(پده به طور طبیعی در مناطق وسیعی از آسیا، اروپا و آفریقـا گسـترش دارد   
هـاي  دامنه انتشار آن از منـاطق گـرم ماننـد اسـتان    . وسیعی از ایران نیز انتشار داشته و بومی مناطق خشک و نیمه خشک است

از خصوصیات مهم ایـن  ). 1355ثابتی، (خوزستان و سیستان و بلوچستان تا مناطق سرد نظیر آذربایجان و زنجان گسترده است 
این درخت از دیربـاز در بسـیاري از منـاطق    . بردباري آن به خشکی و شوري خاك و فرسایش بادي در مناطق بیابانی است گونه

شده است و اهمیت اقتصـادي آن بصـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم از جملـه      شهري و روستایی با اهداف چند منظوره کشت می
هاي کناري رودخانه، حفـظ منظـر و توسـعه فضـاي     شاخه، تثبیت دیوارهاستفاده از چوب و هیزم، تأمین غذاي دام از برگ و سر

  . )1383کالگري، (سبز و اصالح اکوسیستم هاي طبیعی و پناهگاه حیات وحش مورد توجه بوده است 
هاي زیست محیطی و اکولوژیکی درختان پده در بهبود اکوسیستم منـاطق خشـک و شـور و توانـایی آنهـا در       با وجود ارزش

هاي خورشیدي سعی شده  است با اسـتفاده از  ه شوري و قلیایی بودن خاك، مقاومت در برابر درجه حرارت زیاد و اشعهتحمل ب
هاي گامتوکلونال، از هایی ایجاد شود؛ در این صورت درختان دورگ و پایههاي بیوتکنولوژیکی نجات و کشت جنین، دورگروش

هاي حاصل با تجمـع صـفات مطلـوب،    اند؛ همچنین دورگاي بومی نشان دادههنظر صفات رشدي عملکرد بهتري نسبت به پایه
  ).1388عصاره و همکاران، (اند اي بودهداراي تنه مستقیم و استوانه

هرچند متأسفانه پراکنش این گونه گیاهی در بسیاري از مناطق به دلیل تغییر در شرایط رویشگاهی سـیر قهقرایـی داشـته    
تواند در مناطق مستعد که در معرض شـوري  العاده تحمل به شوري در این گیاه، پده میهاي فوقنیسماست ولی با توجه به مکا

و متأسفانه تشدید شوري بخاطر برهم خوردن رژیم آبی منطقه و یا مـدیریت نامناسـب آب هسـتند، یـک گونـه الهـام بخـش و        
سبز و کمک بـه توسـعه پوشـش گیـاهی، پناهگـاه حیـات       پیشاهنگ از نظر بازسازي و احیا اکوسیستم در رابطه با ایجاد فضاي 

باشد، ضمن اینکـه  ... هاي روان و ها و راه آهن به عنوان بادشکن، تثبیت ماسهوحش، ایجاد کمربند سبز در اطراف مزارع و جاده
هـاي دارویـی و   اي، اسـتفاده به دلیل رشد سریع و کاربردهاي چند منظوره این درخت ارزشمند از جمله منـابع چـوبی ، علوفـه   

توانند قسمتی از نیازهاي خود و جامعه را  در رابطـه بـا   برداران منابع طبیعی میکشاورزان و بهره... استخراج محصوالت فرعی و 
 .هاي طبیعی کاسته شودتأمین منابع سلولزي و علوفه چراي دام برآورده نمایند و در نهایت بخشی از فشار وارد بر جنگل
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