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 چکیده 

قرار ( به شوری مورد مطالعه .Aeluropus littoralis Parlدر این پژوهش تغییرات هورمونی در واکنش گیاه هالوفیت آلوروپوس لیتورالیس )

 011 و 151ترتیب صفر، های این گیاه هالوفیت در شرایط بدون تنش، تنش شوری ملایم و شدید )بهگرفت. بدین منظور تغییرات هورمون

 ساعت پس از تنش( مطالعه شد. نتایج نشان داد که محتوای آبسیزیک 14و  01، 0، 3برداری )سدیم( در چهار بازه نمونه مولار کلریدمیلی

 به نسبت شدید تنش ( تحتGA) اسید جیبرلیک که میزانحالی( پس از گذشت یک روز در همه سطوح تنش افزایش یافت، درABA)اسید 

نسبت به شاهد کاهش یافت و در تنش شدید این  ملایم ابتدای تنش ( درSAاسید ) میزان سالیسیلیک .داد نشان محسوسی کاهش ملایم تنش

( در آغاز تنش تغییری نداشت. اما، با گذشت زمان بر میزان آن افزوده شد که این JAاسید ) جاسمونیکتر بود. محتوای کاهش محسوس

 14رسد گیاه برای پاسخ به تنش حداقل به نظر میتر از شاهد بود. بهتر از تنش ملایم و در تنش ملایم بیشافزایش در تنش شدید بیش

باشد، ولی در ادامه ها تغییر کرد که حاکی از درک تنش میساعت(، محتوای هورمون 3ی تنش )ساعت زمان نیاز داشته باشد. زیرا، در ابتدا

ساعت، گیاه پاسخ کاملاً متمایزی در محتوای هورمونی خود نسبت به شاهد ایجاد  14ها تغییرات محدودی داشت و در زمان سطح هومون

 تحمل به شوری، مفید خواهد بود.  تر سازوکارهای هورمونیکرد. نتایج این تحقیق در درک عمیق

 

 های گیاهی های کلیدی: آلوروپوس لیتورالیس، تنش شوری، سازگاری، هالوفیت، هورمونواژه

 

 مقدمه

 در افزایش به رو و جدی مشکل یک اراضی شدنشور پدیده

 کوددهی و شور آب با آبیاری علتبه که است مدرن کشاورزی

 Munns and)شده است  ایجاد پرمحصول ارقام حد از بیش

Tester, 2008) .ًتحت زراعی هایزمین از درصد 03 تقریبا 

 خاک شوری تأثیر تحت زمین سطح کل از درصد 6 و آبیاری

در  هاییپیشرفت باوجود. (Chaves et al., 2009)دارد  قرار

عوامل نامساعد محیطی علیه برخی از زمینه ایجاد مقاومت بر

بهبود  .(Ashraf, 2010مانند تنش خشکی صورت گرفته است )

رو هروب نسبی تحمل به تنش شوری در گیاهان زراعی با ناکامی

متعددی از  هایهطور همزمان جنبهکه شوری ب چرا ،بوده است

 یمقاومت به شور و در واقع کندا درگیر میفیزیولوژی گیاه ر

. (Hasegawa et al., 2000)است  دهیچیو پ یکمّ یصفت

دلیل تحمل بالا به شوری، منابع ژنتیکی ها بههالوفیت

ها )گیاهان ارزشمندی برای دستکاری مولکولی گلیکوفیت

ها را نسبت به تنش شوری حساس به شوری( هستند، تا آن

های تحمل به شوری در مقاوم سازند. بنابراین، درک مکانیسم

است ها بسیار مهم ها با گلیکوفیتها و تفاوت آنهالوفیت
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(Saad et al., 2011) . 

 Aeluropus littoralis) سیتورالیآلوروپوس ل یشورز اهیگ

Parl. کوچک  یژنوم یشور با توجه به محتواچمن( یا

(n=2X=14م )یدهایکاند نیتراز مهم یکیعنوان به تواندی 

. (Kaya et al., 2002)د شو یفمعر یشورز اهانیگ یکیمدل ژنت

 که است انیگندم رهیساله از تچند ی،علف لپه، این گیاه تک

مولار میلی 633سطح بالاتر از  تا( را NaCl) یشور تواندیم

د تکاملی که طی کرده ندلیل روگیاهی بهگونه  نیا تحمل کند.

 دارزشمن کیولوژیزیو ف کیولوژیب اتیصوصخارای د است

 . (Gulzar et al., 2003) است های محیطیبرای تحمل تنش

جه به با تو عموماً تحمل به تنش، مختلف هایمکانیسم

 تنش مضر اثرات بر غلبه منظوربه فیزیولوژیک هایجنبه

 از یکی ها،آن میان در. است شده توصیف شوری و خشکی

 نقش. است هاهورمون سطح در تغییر اثرات، ترینمهم

 طول در به تنش مختلف هایپاسخ در گیاهی هایهورمون

 Ahmadi et) است رسیده اثبات به گیاه کاملاً زندگی چرخه

al., 2010) .کوچکی شیمیایی هایهای گیاهی مولکولهورمون 

 ها ایفاو پاسخ به تنش نمو رشد، در مهمی نقش که هستند

 شناسایی خوبیبه گیاهان در هورمون 9 امروز به تا. کنندمی

 (،ET) اتیلن (،ABA) اسید آبسیزیک از عبارتند که اندشده

اکسین  (،JA) اسید جاسمونیک (،SA) اسید سالیسیلیک

(Aux،) اسید جیبرلیک (GA ،)سیتوکینین (CK ،)

همچنین،  (.SL) استریگولاکتون و (BR) براسینواستروئید

 نقش گیاهی هورمون هر که است داده نشان متعدد مطالعات

 مختلف، مراحل در بلکه ندارد، گیاهان در واحدی بیولوژیکی

 یچیدهپ نقش محیطی مختلف شرایط در یا مختلف هایبافت در

 .(Yu et al., 2020)کند می ایفا را کارآمدی و

متفاوتی از جمله  تحت تنش شوری مسیرهای سیگنالی

شوند و موجب تنظیم اسمزی و های گیاهی فعال میهورمون

توانند های گیاهی میهورمونشوند. نمو گیاه میوتعادل در رشد

و حالت اسمزی،  pHاحیا،  -بر هموستازی اکسیداسیون

دهنده به تنش اثرگذار های پاسخسیگنالینگ هورمونی و آنزیم

های زیستی ای در مواجهه با تنشویژهباشند و امروزه توجهات 

. (Du Jardin, 2015)اند و غیرزیستی به خود معطوف ساخته

های ها در تحمل به تنشهای متعددی از اثر هورمونمثال

اسید برای هموستازی یونی  محیطی موجود است. آبسیزیک

از طریق  Cl- تواند موجب کاهش انتقالمی مورد نیاز است و

. (Gilliham and Tester, 2005) ها گرددکاهش فعالیت کانال

دفاعی  وجب القای پاسخاسید م همچنین آبسیزیک

. تیمار گیاهان (Tang et al., 2015) گرددها میاکسیدانتآنتی

تواند موجب کاهش خسارات تنش اسید نیز می با سالیسیلیک

شده این هورمون افزایش سیستم و از اثرات اثبات شوری شود

 ,.Idrees et al) استاکسیدانتی گیاه آنتیاکسیدانتی و غیرآنتی

ای سبب تحت تنش شوری تا اندازهاسید  جاسمونیک .(2011

سازگاری به تنش در  یشود و رفتارکاهش رشد گیاه می

 گردد. کاهش تولید و تجمع جاسمونیکگیاهان محسوب می

اسید سبب کاهش و بالعکس افزایش آن در گیاه سبب افزایش 

 .(Yu et al., 2020) شودتحمل به تنش شوری در گیاهان می

تواند در افزایش تحمل اسید می جیبرلیک هابراساس گزارش

 (.Achard et al., 2006کننده باشد )به تنش شوری کمک

ای و اسید موجب کاهش مقاومت روزنه تیمار جیبرلیک 

 Maggio)افزایش مصرف آب در گیاه تحت تنش شوری شد 

et al., 2010) . 

های های گیاهی در تحمل تنشبا وجود اهمیت هورمون

تا به امروز تغییرات محتوای هورمونی گیاه غیرزیستی، 

 (.Aeluropus littoralis Parl) سیتورالیآلوروپوس لهالوفیت 

است. بدین  در واکنش به تنش شوری مورد مطالعه قرار نگرفته

گیاه بررسی تغییرات هورمونی این منظور به یپژوهشجهت 

تحت تنش شوری ملایم و شدید و در ساعات متفاوت پس از 

 طراحی و اجرا شد. ،اعمال تنش

 

 ها مواد و روش

 سیتورالیآلوروپوس لگیاه  نیاز مورد هایپایه :مواد گیاهی

(Aeluropus littoralis Parl.) و فناوریزیست پژوهشکده از 

 از و جنسیغیر صورتبه گیاهان. شد تهیه طبرستان ژنتیک

 ابتدا هاقلمه. شدند تکثیر ساقه متریسانتی 83 هایقلمه طریق
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 هوگلند غذایی محلول در سپس و شده دارریشه آب در

(Hoagland and Arnon, 1950) مدت سه هفته در شرایط به

، رطوبت ساعت 1و شب ساعت  86بهینه گیاه )طول روز 

در  (C 50-55°ترتیب شب به، دمای روز و درصد 03نسبی 

فناوری طبرستان نگهداری گلخانه پژوهشکده ژنتیک و زیست

 شدند.

صورت این تحقیق به :طرح آزمایشی و اعمال تنش

تصادفی با سه تکرار  آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً

اجرا شد. پس از رشد گیاهان، اعمال تنش شوری انجام شد. 

 633)تنش ملایم( و  503سطح شوری صفر )بدون تنش(، 

مولار کلرید سدیم برای گیاهان اعمال شد. )تنش شدید( میلی

 633برای جلوگیری از تنش ناگهانی به گیاه، اعمال تنش 

پاساژدهی انجام شد. بدین صورت به کلرید سدیممولار میلی

صورت تدریجی و در سه صورت که اعمال تنش شوری به

 کلرید سدیم از نمکمولار میلی 533 روزانه مرحله انجام شد و

برداری از تیمارها در . نمونهگیاهان اضافه شد هوگلندبه محیط 

ساعت پس از اعمال تنش انجام شد.  52و  6، 0های زمانی بازه

ها در نظر گرفته شد. اه برای سنجش هورمونبخش هوایی گی

برداری در نیتروژن مایع فریز و ها بلافاصله پس از نمونهنمونه

 نگهداری شدند.  -C˚13تا زمان آزمایشات در فریزر 

 سازیخالصپیش و استخراج :های گیاهیسنجش هورمون

 روش شرح به توجه با گیاهی هاینمونه از های گیاهیهورمون

 شده انجام کمی تغییرات با Geو  Dobrev توسط شدهداده

. (Dobrev and Kaminek, 2002; Ge et al., 2007) است

 با استفاده از هاون پودر مایع نیتروژن در گیاهی هاینمونه

تیوکاربامات  دی اتیل دی و سدیم %13 با متانول و سپس شدند

 ساعت( قرارگیری در 85) شب مخلوط شدند و پس از یک

 شدهداربرچسب هایهورمون. شد انجام ، استخراجC 2°ایدم

. شدند اضافه داخلی استانداردهای عنوانبه پایدار ایزوتوپ با

  باقیمانده آن و شدند آوریجمع( سوپرناتانت) رویی مایع

  رویی شدند. مایع استخراج دوباره دقیقه 63 مدتبه

 در سپس شدند، ترکیب هم با قبل مرحله دو طی شدهاستخراج

 شدند بخار جداسازی متانول خلاء به جهت تحت C 23°دمای

 در. شدند حل مولار 8مایع  فرمیک اسید لیترمیلی 5 در سپس و

 کارتریج یک روی بر جاذبه جریان توسط هانمونه بعد مرحله

3-cc Oasis anion MCX SPE هایکارتریج. شدند بارگذاری 

SPE از مولار 8 فرمیک اسید لیترمیلی 5 و متانول لیترمیلی 5 با 

 5 مولار، 8 فرمیک اسید لیترمیلی 5 با سپس شدند، فعال قبل

 مولار 00/3 آمونیوم هیدروکسید لیترمیلی 5 و متانول لیترمیلی

مورد سنجش با خاصیت اسیدی  هایهورمون .شدند شسته

 سالیسیلیک (،GAاسید ) (، جیبرلیکABAاسید ) )آبسیزیک

 متانول لیترمیلی 5 با ((JAاسید ) جاسمونیکو  (SAاسید )

. شد خلاء خشک در شوینده محلول و شدند جداسازی

 حل مولار مجدداً 8 فرمیک اسید لیترمیلی 5 در آن باقیمانده

 از cc Oasis anion MCX SPE-3کارتریج  یک روی بر و شده

 شد بارگذاری بالا در شدهداده توضیح صورتبه شدهقبل فعال

 هیدروکسید لیترمیلی 5 مولار، 8 فرمیک اسید لیترمیلی 5 با و

 مولار 8/3 آمونیوم لیتر هیدروکسیدمیلی 5 و مولار 8/3 آمونیوم

 نظر بامورد هایهورمون .شدندشسته  ،%63 متانول شده درحل

 جداسازی %73 متانول در مولار 50/8 فرمیک اسید لیترمیلی 5

 فاز میکرولیتر 03 در و دشدن خلاء خشک تحت سپسس. شدند

 50/3 فیلتر طریق از و شدند حل HPLC اولیه متحرک

 محلول میکرولیتر ده. شدند فیلتر( مترمیلی 2 قطر با) میکرومتر

 تحلیل و تجزیه هر. شد تزریق HPLC-MSn سیستم به نمونه

 تکرار انجام گرفت. سه در

 های حاصل از آزمایش به کمکتجزیه داده :هاتجزیه داده

افزار انجام گرفت. برای رسم نمودارها از نرم SAS 9.2افزار نرم

Excel  استفاده شد. مقایسه میانگین صفات با استفاده از آزمون

 درصد انجام شد. 0ای دانکن در سطح احتمال دامنهچند

 

 نتایج و بحث 

آزمایش  از حاصل هایداده واریانس تجزیه از حاصل نتایج

اسید در سطح  محتوای آبسیزیک بر زمان ساده اثر که داد نشان

 اسید، سالیسیلیکهای پنج درصد و بر محتوای هورمون

اسید در سطح یک درصد  و جیبرلیکاسید  جاسمونیک

 و زمان همچنین، اثر ساده شوری و برهمکنشدار بود. معنی
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  یاهی مورد مطالعههای گمحتوای هورمون بر شوری و زمان تیمارهای اثر واریانس تجزیه -0 جدول

 میانگین مربعات
 منابع تغییرات درجه آزادی

داسی جیبرلیک داسی جاسمونیک  داسی آبسیزیک  یداس سالسیلیک   

02/653 ** 95/26 ** 17/5  زمان  0 ** 20/8389 *

57/8161 ** 22/66 ** 01/6 ** 55/8707  شوری  5 **

80/090 ** 30/81 ** 90/7 ** 85/221  شوری × زمان  6 **

53/6  035/3 61/3  خطای آزمایشی 52 17/80 

52/9  10/1 30/1  32/88 
 

 ضریب تغییرات )درصد(

ns ،*درصد یک و پنج احتمال سطح در دارمعنی و دارمعنیغیر ترتیببه ** و 

 

اسید،  شده )آبسیزیکگیریهای اندازهتمامی هورمون بر شوری

سطح  ( دراسید و جیبرلیکاسید  جاسمونیک اسید، سالیسیلیک

 (.8)جدول بود  داردرصد، معنی یک احتمال

در شرایط کنترل  8شکل با توجه به  :اسید سالیسیلیک

( SA( میزان هورمون سالیسیلیک اسید )NaCl)بدون مصرف 

درصد نسبت به  68 و 06ترتیب ساعت به 85و  6در زمان 

ساعت میزان آن از  52ساعت کاهش داشت و در زمان  0زمان 

ساعت نداشت. این  0داری با زمان آماری تفاوت معنی نظر

 روند با اعمال تنش شوری ملایم نیز مشاهده شد. در تنش

-اسید به ساعت محتوای سالیسیلیک 52و  0شوری ملایم و در 

تر از شرایط کنترل )بدون تنش( بود. در داری کمصورت معنی

شرایط تنش ملایم، از نظر آماری تفاوتی با  85و  6ساعات 

بدون تنش وجود نداشت. در سه ساعت اول تنش میزان 

طور در گیاهان تحت تنش شدید و ملایم بهاسید  سالیسیلیک

تر از شرایط بدون تنش درصد کم 80و  69ترتیب دار و بهمعنی

مولار( روند میلی 633بود. در سطح تنش شوری شدید )

 یسیلیکسالمتفاوتی دیده شد. در تنش شوری شدید محتوای 

 61دار بود و معنیدر ساعت سوم تنش از نظر آماری  اسید

درصد نسبت به شرایط بدون تنش کاهش یافت. با افزایش 

اسید به  روند تنش شدید در ساعت ششم محتوای سالیسیلیک

گرم در گرم بافت تر( رسید نانو 1/00ترین میزان خود )بیش

به شاهد ولی در ساعات بعدی کاهش نشان داد و نسبت 

 اسید سالیسیلیکداری داشت. همچنین، محتوای تفاوت معنی

نیز تقریباً در همان اندازه  52در تنش شوری شدید در ساعت 

داری با آن نداشت. به بیان بود و تفاوت معنی 0اولیه در ساعت 

تر از سایر تحت تنش شدید کماسید  سالیسیلیکدیگر محتوای 

مدت تنش میزان آن تا  تیمارهای شوری بود و در طول

توان گفت با اعمال تنش صورت کلی میحدودی ثابت ماند. به

 6غیر از زمان به اسید سالیسیلیکشوری محتوای هورمون 

کاهش یافت و با شدت تنش شوری این روند کاهشی  ساعت،

ساعت پس از اعمال تنش، تنش  6تر مشاهده شد. در بیش

داری از نظر ت معنیشوری ملایم و تنش شوری شدید تفاو

 آماری با شرایط بدون تنش نداشتند. 

 در که است رشد درونی کنندهتنظیم اسید یک سالیسیلیک

 فتوسنتز، رشد، مانند گیاهان فیزیولوژیکی فرآیندهای تنظیم

گذارد. علاوه بر می اثر گلدهی و اتیلن، تولید نیترات، متابولیسم

مانند  زیستی هایشتن برابر در کنندگیاین، نقش محافظت

نیز برای آن در نظر گرفته  شوری مانند غیرزیستی ها وبیماری

گرفته طبق مطالعات انجام. (Hayat et al., 2010)شده است 

های گیاهی مختلف اسید در گونه تغییرات محتوای سالیسیلیک

تواند متفاوت باشد. تحت تنش شوری تحت تنش شوری، می

 ,.Hamayun et al)کاهش این هورمون گیاهی در سویا 

2010a)  و افزایش آن در هالوفیتSolanum chilense 
(Gharbi et al., 2017)  و آرابیدوپسیس(Prerostova et al., 

 Solanum lycopersicum (Gharbiو عدم تغییر آن در  (2017

et al., 2017)  ،در مقایسه با گیاهان شاهد در شرایط بدون تنش

 مشاهده شد.

( 8دست آمده )شکل در این آزمایش و با توجه به نتایج به
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 تیمارها بین دارمعنی اختلاف وجود عدم دهندهنشان مشابه ساعت پس از اعمال تنش شوری. حروف 14و  01، 0، 3های ( در زمانسدیم

 .است درصد 5 احتمال سطح در دانکن آزمون براساس

 

 6غیر از زمان به گیاهان هالوفیت آلوروپوس تحت تنش شوری

اسید را نشان  ساعت پس از اعمال تنش، کاهش سالیسیلیک

و همکاران  Prerostovaیج مطالعه ما با نتایج مطالعه دادند. نتا

 salsuginea Thellungiellaبر روی گیاه هالوفیت  (5387)

اسید در  ها بیشینه میزان سالیسیلیکمطابق بود. در آزمایش آن

صورت های این گیاه هالوفیت تحت تنش شوری شدید بهبرگ

یزان هورمون گذرا و در مراحل اولیه مشاهده شد و پس از آن م

طی تنش کاهش یافت. تحت تنش شوری شدید نیز میزان 

اسید در برگ گیاهان هالوفیت کاهش یافت و میزان  سالیسیلیک

تر از محتوای سالیسیلیک اسید در تنش شوری ملایم بود آن کم

(Prerostova et al., 2017). 

کنندگی ها که نقش محافظتخلاف برخی از پژوهشبر

های غیرزیستی را مطرح برای سالیسیلیک اسید در برابر تنش

 Munne-Bosch and Penuelas, 2003; Sawada et) کرده اند

al., 2006; Hamayun et al., 2010b برخی دیگر از ،)

اسید  ی که تجمع سالیسیلیکدهند در زمانتحقیقات نشان می

 ;Hao et al., 2011) استتر به تنش تر باشد، گیاه متحملکم

Devinar et al., 2013aعلتبه بذر زنیجوانه از (. بازداری 

 اسید در سالیسیلیک بالای مقداری کاربرد با شوری تنش

اسید  تیمار سالیسیلیک در کهحالیدر شد، تشدید آرابیدوپسیس

 Lee) یافت کاهش زنیجوانه از بازداری این توسطم غلظت با

et al., 2010).  افزون بر این، تحقیق دیگری در رابطه با نقش

 با استفاده از دهی به تنش شوریاسید در پاسخ سالیسیلیک

آرابیدوپسیس انجام  های( متفاوتی ازهای )موتانتیافتهجهش

 اسید در سالیسیلیک کمبود گرفت. نتایج حاکی از آن بود که

 بشوری مطلو تنش به سازگاری یافته برایگیاهان جهش

 افزایش اسید باعث سالیسیلیک زیاد تجمع کهحالیدر است،

 Hao et)شد  یافتهگیاهان جهش در شوری تنش از ناشی آسیب

al., 2012). توان نتیجه گرفت که کاهش میزان بنابراین، می

اسید در گیاه آلوروپوس پاسخی در جهت تحمل به  سالیسیلیک

و تجمع آن در گیاه ممکن است اثرات  استتنش شوری 

ایجاد کلرید سدیم دهی به غلظت بالای نامطلوبی بر روی پاسخ

 کند.

 اسید آبسیزیکتغییرات هورمون  5شکل  :اسید آبسیزیک

های متفاوت شوری را های مختلف پس از اعمال تنشر زماند

در تیمار بدون  اسید آبسیزیکدهد. محتوای هورمون نشان می

ساعت پس از اعمال تنش تفاوت  85و  6تنش شوری، در 

 52داری با تنش شدید نداشت. اما، مقدار این هورمون در معنی

گرم بافت تر( گرم در نانو 00/7ترین میزان خود )ساعت به کم

درصد کاهش نشان داد. در  02رسید و نسبت به تنش شدید، 
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 تیمارها بین دارمعنی اختلاف وجود عدم دهندهشانن مشابه ساعت پس از اعمال تنش شوری. حروف 14و  01، 0، 3های ( در زمانسدیم

 .است درصد 5 احتمال سطح در دانکن آزمون براساس

 

ساعت نسبت  6شرایط تنش ملایم محتوای آبسیزیک اسید در 

 52و  85داری نشان نداد ولی، پس از ساعت تفاوت معنی 0به 

 87ساعت  0ساعت پس از اعمال تنش میزان آن نسبت به 

هش یافت. اما اعمال تنش شوری شدید روند متفاوتی درصد کا

ساعت اولیه  0از میزان این هورمون را در گیاه نشان داد. در 

 51داری با شاهد داشت و به میزان میزان هورمون تفاوت معنی

تر از شاهد بدون تنش بود، ولی با افزایش مدت زمان درصد کم

 یش یافت داری افزاصورت معنیاعمال تنش میزان آن به

داری ساعت تفاوت معنی 52و  85، 6که در ساعت طوریبه

میان محتوای هورمون در بین تیمارهای تنش شوری شدید 

داری میان ساعت نیز تفاوت معنی 85و  6وجود نداشت. در 

محتوای آبسیزیک اسید در میان تیمارهای مختلف تنش شوری 

، ساعت پس از اعمال تنش شوری 52مشاهده نشد. در 

گرم در نانو 82/88محتوای این هورمون در تنش شوری شدید )

درصد از شاهد  05دار و به مقدار طور معنیگرم بافت تر( به

 تر بود.گرم در گرم بافت تر( بیشنانو 00/7بدون تنش )

  و شودمی شناخته تنش هورمون عنوانبه اسید آبسیزیک

 تنش نقش به یاهانگ کنندهسازگار هایپاسخ در واسطه عنوانبه

 پتانسیل کاهش به پاسخ در ریشه در هورمون این. کندمی ایفا

 هایگیرنده به آنجا در و گرددمی منتقل هابرگ به و تولید آب

شود می متصل روزنه محافظ هایسلول پلاسمایی غشای سطح

(Javid et al., 2011). اسید در آبسیزیک سطح افزایش 

 خشکی تنش مخصوصاً هاتنش به متداول پاسخی هاهالوفیت

 در موجود اسمزی ترکیبات واسطهبه نیز خشکی تنش. است

 . (Wilkinson and Davies, 2002)گردد شوری، ایجاد می تنش

اسید تحت تنش شوری در  افزایش میزان آبسیزیک

، (Hamayun et al., 2010a)های متفاوتی از جمله سویا گونه

 ,Cramer and Quarrie)، ذرت (Cabot et al., 2009) لوبیا

فرنگی ، گوجه(Pinero et al., 2014)شیرین  ، فلفل(2002

(Babu et al., 2012)( خیار ،Chojak-Kozniewska et al., 

 Thellungiella salsuginea (Prerostova et هالوفیت (،2017

al., 2017) هالوفیت ،Prosopis strombulifera (Devinar et 

al., 2013b) ( گیاه موردMyrtus communis( )Acosta-Motos 

et al., 2016زمینی(، سیب ( ترشیHelianthus tuberosus )

(Shao et al., 2016) و درخت انگور (Upreti and Murti, 

 Cakileگزارش شده است. در تحقیقی که بر روی  (2010

maritima  وT. salsuginea عنوان دو گونه هالوفیت و به

آرابیدوپسیس صورت گرفت، نشان داد که در پاسخ به تنش 

افزایش  گونه سه هر هایبرگ در اسید آبسیزیک شوری، سطح

 بود ترسریع افزایش این C. maritima هالوفیت گیاه در. یافت
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(Ellouzi et al., 2014) همچنین در تحقیق دیگری نیز میزان .

 .Sتحت تنش شوری در گیاه هالوفیت  اسید آبسیزیکافزایش 

chilense تر از گیاه حساس به شوری بیشS. lycopersicum 

 آبسیزیکبا این وجود ارتباط بین  .(Gharbi et al., 2017) بود

و تحمل به تنش همیشه مثبت نیست. برای مثال در  اسید

تر از متحمل بیشدر ارقام غیر اسید آبسیزیکافزایش  ایمطالعه

ش شوری بود. این مطالعه نشان داد ارقام متحمل گندم تحت تن

درصد  878درصد و در رقم غیرمتحمل  9که در رقم متحمل 

 Iqbal and) ه استشد مشاهده اسید آبسیزیکافزایش میزان 

Ashraf, 2013) . 

 از پس تنش، عمومی هورمون عنوانبهاسید  آبسیزیک

 مربوط هایژن بیان القای موجب تنش شوری واسطهبه افزایش

 Wang)شود می اسمزی و شوری تنش مخرب اثرات به کاهش

et al., 2001). در  اسید آبسیزیک گزارشات حاکی از نقش

تواند موجب کاهش می اسید آبسیزیکهموستازی یونی است. 

شود  Cl-های یونی در جهت کاهش انتقال یون فعالیت کانال

(Gilliham and Tester, 2005) . پروتئین فسفاتازABI2  که از

شود، محسوب می اسید آبسیزیکترین اجزای سیگنالینگ اصلی

متصل شده و آن را فسفوریله   SOS2مستقیماً به کانال یونی

 آبسیزیکافزون بر این، هورمون . (Ohta et al., 2003)کند می

+برای پاسخ به تنش شوری در ترکیب با  اسید
2Ca  عمل

+کند. در شرایط تنش شوری یون آزاد می
2Ca  موجود در

های یونی کانال یابد که سبب فعالیتسیستوپلاسم افزایش می

نتیجه آن نسبت سدیم به پتاسیم شود که درمتفاوت می

(+/K+Naدر سلول کاهش می ) یابد و در ادامه تحمل گیاه به

نین . همچ(Yu et al., 2020)آورد تنش شوری را فراهم می

اکسیدانی های آنتیدر القای فعالیت آنزیم اسید آبسیزیکنقش 

ها در و ثانویه مرتبط با تنش های اولیهو تولید متابولیت

 ;Miller et al., 2010) رسیده است تحقیقات متفاوتی به اثبات

Ibrahim and Jaafar, 2013.)  

 (.Aeluropus littoralis Parl) در گیاه آلوروپوس لیتورالیس

های یونی در اکسیدانی و کانالهای آنتیافزایش فعالیت آنزیم

 پاسخ به تنش شوری گزارش شده است. در این گیاه فعالیت

 کلرید افزایش مولارمیلی 603 و 203 تنش در پراکسیداز آنزیم

(. همچنین فعالیت کانال 8090داشت )مدرسی و همکاران، 

تنش شوری ساعت پس از اعمال  52و  6در  SOS1یونی 

بنابراین، با  (.8092مشاهده شد )قاسمی عمران و همکاران، 

 توجه به نتایج حاصل از این آزمایش مبنی بر افزایش آبسیزیک

شده اسید تحت تنش شوری شدید و مشاهدات از قبل گزارش

توان نتیجه گرفت که احتمالًا رابطه با این گیاه هالوفیت، می در

های ا تحمل به شوری از قبیل آنزیمهای درونی مرتبط بفعالیت

 های یونی تحت تأثیر افزایش آبسیزیکاکسیدانی و کانالآنتی

تر شده و موجب افزایش تحمل به تنش شوری اسید، فعال

 شوند.می

ساعت از گذشت تنش میزان  0پس از  :اسید جاسمونیک

اسید در تنش شوری ملایم و شرایط بدون تنش  جاسمونیک

داری نداشت اما در تنش شوری شدید میزان آن تفاوت معنی

دار بود درصد افزایش نشان داد که از نظر آماری معنی 00

ساعت میزان  6با ادامه روند تنش و در زمان  (.0)شکل 

های شوری و شرایط بدون تنش تفاوت هورمون در تنش

ساعت پس از تنش، محتوای  85داری نشان نداد. در معنی

داری صورت معنیر تنش ملایم و شدید بهداسید  جاسمونیک

تر از شاهد درصد بیش 856و  06ترتیب افزایش یافت و به

ساعت، میزان هورمون در تنش شوری  52بدون تنش بود. در 

تر بود و شدید از نظر آماری نسبت به شرایط بدون تنش بیش

درصد نسبت به آن افزایش یافت. علاوه بر این، تفاوت  802

میان تنش ملایم و شرایط بدون تنش مشاهده نشد.  داریمعنی

ساعت  52و  85کلی در تنش شوری شدید در زمان صورتبه

ترتیب با مقادیر بهاسید  جاسمونیکترین میزان هورمون بیش

 مشاهده شد. گرم در گرم وزن ترنانو 27/80و  6/80

 در که نقشی به توجه با اسید جاسمونیک گیاهی هورمون

 ,.Llanes et al)شود می شناخته کند،می ایفا زخم به هگیا پاسخ

 زاتنش عوامل سایر به گیاهان پاسخ در آن فعالیت اما، (2016

شده است  مشخص نیز شوری تنش و آب کمبود گرما، مانند

(Kang et al., 2005; Huang et al., 2008). اسید جاسمونیک 

 است لینولنیک اسید اکسیداسیون از حاصل محصولات از یکی
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(Wasternack, 2007) .پراکسیداسیون ایزنجیره واکنش آغاز با 

8 قبیل از هاROS لیپیدها،
2O 2 وO2H چندین ایجاد موجب 

 صورت در .(Moller et al., 2007) شوندمی اکسیداسیونی تنش

 بار افزایش با اسید جاسمونیک سطح نظریه، این پذیرفتن

 یابدمی افزایش متفاوت شرایط و هاگونه در اکسیداتیو

(Reinbothe et al., 2009)تشکیل بین رابطه حال، این . با 

ROS  در و باشدنمی اسید مشخص جاسمونیک بیوسنتزو 

 تجمع افزایش به منجر ROS تشکیل افزایش موارد از بسیاری

 .(Cela et al., 2011)شود نمی اسید جاسمونیک

را در اسید  جاسمونیکافزایش میزان  تحت تنش شوری

سویا  ،(Abouelsaad and Renault, 2018)فرنگی گوجه

(, 2010aet al.Hamayun ) ، های هالوفیتT. halophile، S. 

maritima  و S. chilense(Gharbi et al., 2017،) ذرت 

(Wang et al., 2020 و کاهش آن را در هالوفیت )Prosopis 

strombulifera اند گزارش کرده(Reginato et al., 2012).  در

 دراسید  جاسمونیک سطح شوری تنش آزمایشی در شرایط

 کاهش سپس و افزایش های آرابیدوپسیس ابتدا کمیبرگ

های برگ در اسید جاسمونیکسطح  مقابل، در. یافت

 تنش شرایط در C. maritima و T. salsuginea هایهالوفیت

در آرابیدوپسیس  اکسیداتیو شوری افزایش یافت. در واقع تنش

 دراسید  جاسمونیک سطح اما بود، هاهالوفیت از تربیش

  نیافت، افزایش گلیکوفیت گونه عنوانبه آرابیدوپسیس

. یافت افزایش هابرگ در ویژهبه ها،هالوفیت در کهحالیدر

(Ellouzi et al., 2014) در شرایط تنش شوری ملایم میزان .

های گیاه هالوفیت شدت در برگبهاسید  جاسمونیک

salsuginea T.  افزایش اما در تنش شوری شدید میزان آن

که در حالی. در(Prerostova et al., 2017) کاهش یافت

طی تنش اسید  جاسمونیکآزمایش دیگری افزایش میزان 

. این تفاوت (Ellouzi et al., 2014)شوری مشاهده شده است 

ها باشد زیرا آزمایش اول تواند ناشی از تفاوت زمانی پاسخمی

ای مدت دو روزه و آزمایش دوم پاسخ یک هفتهپاسخ کوتاه

اند و پس از گذشت یک هفته میزان گیاه را بررسی کرده

 هورمون ممکن است در گیاه کاهش یافته باشد. 

 ای که در گیاه برنج انجام گرفت، غلظتدر مطالعه

 رقم از ترکم شوری به حساس رقم دراسید  جاسمونیک

 اسید  جاسمونیک بالای و مقادیر بود شوری به متحمل

 تیمارهای از پس شوری به متحمل گیاهان در یافتهتجمع

 شوری تنش برابر در مؤثر کنندهمحافظت یک تواندمی شوری

 شوری اثر نحوه با رابطه در کمی اطلاعات رسدمی نظربه .باشد

 تیمار دارد. بنابراین وجود گیاهان دراسید  جاسمونیک سطح بر

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
22

72
7.

14
00

.1
0.

44
.1

6.
2 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ji
sp

p.
iu

t.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             8 / 16

https://www.degruyter.com/view/journals/biolog/67/4/article-p689.xml
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222727.1400.10.44.16.2
https://jispp.iut.ac.ir/article-1-1478-en.html


 810 ...سیتورالیآلوروپوس ل یشورز اهیگ یونهورم راتییتغ                                                                   و همکاران مریم چاله کائی

 

 

 شوری به حساس رقم را در شوری به تحملاسید  جاسمونیک

بخشد  تواند بهبودشوری می به متحمل رقم به نسبت برنج

(, 2005et al.ng Ka) .کاهش غلظت این،برعلاوه +Na،  افزایش

نتیجه آن افزایش ها و درو یون ROSیون پتاسیم و حفظ تعادل 

در اسید  جاسمونیکتیمار  از استفاده با تحمل به تنش شوری

 پیش اثر همچنین،. های گیاهی متفاوتی گزارش شده استگونه

 مهارکنندگی اثر کاهش موجباسید  جاسمونیک تیمار

شد  جو گیاه فتوسنتز و رشد بر نمک بالای یهاغلظت

(Tsonev et al., 1998).  از سوی دیگر کاهش تولید و تجمع

ها به در گیاهان موجب حساسیت بالای آناسید  جاسمونیک

 ;Abouelsaad and Renault, 2018) تنش شوری شده است

Kurotani et al., 2015)  و در مقابل افزایش تولید و تجمع آن

در گیاهان سبب افزایش تحمل به تنش شوری شده است 

(Zhao et al., 2014) . 

 از هاهورمون تعادل تواندمیاسید  جاسمونیک تیمار کاربرد

 نکته کلیدی برای یک که دهد، تغییر رااسید  آبسیزیک جمله

محسوب  شوری تنش برابر در محافظتی هایمکانیسم درک

  اسید آبسیزیکافزایش میزان . (Kang et al., 2005)شود می

چغندر مشاهده  در برنج و برگ اسید جاسمونیکدلیل تیمار به

کاهش  (.Kim et al., 2009; Wang et al., 2020) شده است

شده از نظر تولید های مختلیافتهدر جهش اسید آبسیزیکمیزان 

های یافتهدر جهش اسید جاسمونیکو کاهش اسید  جاسمونیک

کنش این دو ، برهماسید آبسیزیکشده از نظر تولید تلمخ

. تمامی این نتایج (Brossa et al., 2011) هورمون را اثبات کرد

 اسید جاسمونیکحاکی از آن است که تحت تنش شوری 

تواند در تحمل گیاه به تنش شوری نقش ایفا کند و از آنجا می

به مرور در  اسید جاسمونیککه در این آزمایش محتوای 

گیاهان آلوروپوس در شرایط تنش شوری افزایش یافت، و این 

ش ملایم بود، بنابرابن تجمع تر از تنافزایش در تنش شدید بیش

تواند جزء این هورمون گیاهی در شرایط تنش شوری می

های تحمل به شوری در گیاه هالوفیت آلوروپوس مکانیسم

( باشد. تحمل به تنش .Aeluropus littoralis Parl) لیتورالیس

( .Aeluropus littoralis Parlشوری در آلوروپوس لیتورالیس )

واسطه یی از جمله هموستازی یونی بههااز طریق مکانیسم

 ها ROSو هموستازی  (Liu et al., 2014)های یونی کانال

اکسیدانی و های آنتیواسطه عوامل متفاوتی از جمله آنزیمبه

ثابت  (Liu et al., 2007; Modarresi et al., 2014) پرولین

اسید  جاسمونیکشده است. با این اوصاف افزایش میزان 

ها و خسارت اکسیداتیو ROSدهنده افزایش میزان نشان احتمالاً 

باشد زیرا گیاه با فرایندهای متفاوتی در حال تقلیل اثرات نمی

 از بایستمی نتیجه مخرب تنش شوری است. با این حال این

 اسید اکسیداسیون محصولات روی بر تریبیش مطالعات طریق

از طرفی میزان و اسید  جاسمونیک بیوسنتز سمت به لینولنیک

ROSیافتهبهبود پاسخ دهندهنشان تواندمی و شود مشخص ها 

 Aeluropusهایی از جمله آلوروپوس لیتورالیس )هالوفیت

littoralis Parl.) اکسیداتیو باشد.  تنش به 

جز در باسید  جیبرلیککلی میزان صورتبه :اسید جیبرلیک

گیاهان تحت  تر ازساعت، در گیاهان بدون تنش بیش 6زمان 

ساعت پس از اعمال تنش، میزان  0 (.2)شکل  تنش شدید بود

تر از درصد بیش 595در شرایط بدون تنش اسید  جیبرلیک

تنش شدید بود اما، میان تنش ملایم و شاهد بدون تنش تفاوت 

ساعت  6با گذشت زمان تنش، در  داری وجود نداشت.معنی

یط بدون تنش مشاهده داری میان تنش ملایم و شراتفاوت معنی

شد اما تفاوت میان تنش شدید و شرایط بدون تنش از نظر 

ساعت محتوای این هورمون  85دار نبود. در زمان آماری معنی

تر از شاهد بدون شوری و در درصد بیش 90در تنش ملایم 

تر از شاهد بدون شوری بود که در درصد کم 09تنش شدید 

 دار بود.توجه و معنیقابل ها نسبت به شاهددو مورد تفاوت

ساعت نیز محتوای این هورمون در گیاهان بدون  52سپس در 

داری تنش و گیاهان تحت تنش شوری ملایم تفاوت معنی

ترین میزان از نداشت اما گیاهان تحت تنش شوری شدید کم

گرم در گرم بافت تر( را نانو 36/88) اسید جیبرلیکهورمون 

داری درصد کاهش معنی 71شاهد  دارا بودند که نسبت به

در اسید  جیبرلیکترین میزان کلی کمصورتنشان دادند. به

 85گرم در گرم بافت تر( در نانو 0/7تنش شوری شدید )

 7/08ترین میزان هورمون در شرایط بدون تنش )ساعت و بیش
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 هده شد. ساعت مشا 52گرم در گرم بافت تر( در نانو

 ممکن شوری و خشکی شرایط تحت گیاه رشد کاهش

 عدم یااسید  جیبرلیک ترکم تولید دلیلبه ایاندازه تا است

 ,.Llanes et al)باشد  هورمون این به پاسخ در گیاه توانایی

 شرایط در هااسید جیبرلیک توجه سطحکاهش قابل. (2016

 نظربه در تحقیقات متفاوتی گزارش شده است که خشکی

 و کرده جلوگیریاسید  جیبرلیک تولید از تنش شرایط رسدمی

 Yang et al., 2001; Shao etدهد )می افزایش را آن تخریب یا

al., 2016). تنش تحت آزاداسید  جیبرلیک کاهش محتوای 

 های گیاهی متفاوتی از جمله سویاو خشکی در گونه شوری

(Hamayun et al., 2010a لوبیا ،)(Abass and Mohamed, 

 ,.Yang et al) ، برنج(Rood et al., 2000)پنبه ، چوب(2011

 Shao et)( Helianthus tuberosusزمینی ترش )، سیب(2001

al., 2016)  و آرابیدوپسیس(Achard et al., 2006)  نسبت به

 اتمطالع گیاهان شاهد بدون تنش، مشاهده شده است. این

 این سیگنالینگ واسید  جیبرلیک سطح کاهش که دهدمی نشان

 شرایط در گیاه رشد کردنمحدود در آن نقش از حاکی هورمون

 است.  شوری همچنین و خشکی

 ای که بر پروفایل هورمونی سه گیاه هالوفیت در مطالعه

S. brachiate وS. maritima  ،S. portulacastrum  تحت تنش

 S. portulacastrumت، نشان داد که در گیاه شوری انجام گرف

ها ها در برگتحت تنش شوری ملایم، تجمع انواع جیبرلین

ترین میزان تغییرات هورمونی در گیاه کاهش یافت. بیش

brachiate S. ها تحت تنش شوری مشاهده شد و جیبرلین

. (Kumari and Parida, 2018)ها تجمع یافتند شدید در برگ

 بسیار مقادیر کنترل، شرایط درS. chilense  همچنین، هالوفیت

 .S به نسبت را( برابر 53) جیبرلیک اسید از بالاتری

lycopersicum جیبرلیک افزایش باعث شوری نشان داد و تنش 

  .(Gharbi et al., 2017) شد S. chilense در کلاسید 

 و رشدی هایمحرک واسطهبه هااسید جیبرلیکبیوسنتز 

 . تغییر(Daviere and Achard, 2013)شود می تنظیم محیطی

 هایتنش در را آن نقش تنش، به پاسخ در اسید جیبرلیک سطح

 Ryu and)کند می تأیید شوری و خشکی جمله از زندهغیر

Cho, 2015). وقتی موجود، هایگزارش برخی به با توجه 

گیرند، می قرار غیرزیستی و زیستی هایتنش معرض در گیاهان

 کاهش هاآن در سرعتبه زیستی فعال هایاسیدجیبرلیک

 سایر واسید  جیبرلیک عمل بین (.Javid et al., 2011) یابدمی

 کنترل جهت محیطی هایتنش هنگام در سیگنالی هایورمونه

 ,.Colebrook et al)دارد  وجود همپوشانی گیاه نموورشد

2014) . 
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 در رشد کردنمحدود ،اسید جیبرلیک مهم هایاز نقش

های پروتئین واسطهغیرزیستی است که به تنش با مواجهه

DELLA شوری تنش معرض در گرفتنگیرد. قرارانجام می 

 تجمع با که داد را کاهش فعال هایاسید جیبرلیک حسط

 ,.Achard et al)بود  همراه DELLA هایپروتئین تربیش

 سیگنالینگ یا بیوسنتز هاآن در که هایییافته. جهش(2006

 وریش شدید تنش تحت بود، شده مختلاسید  جیبرلیک

 از عاری هاییافتهجهش دادند و نشان خود از را بقا افزایش

 شده ترحساس شوری تنش به نسبت DELLA هایپروتیین

 تراریختی گیاهان این، بر علاوه .(Achard et al., 2008)بودند 

 بیان افزایش هاآن دراسید  جیبرلیک کنندهکاتابولیسم ژن یک که

 میزان افزایش واسید  جیبرلیک تجمع کاهش بود، شده ادهد

 شوری تنش به تحمل افزایش نهایتدر و محلول قند کلروفیل،

 نآ از حاکی مستندات . این(Zhou et al., 2020)دادند  نشان را

 فعالیت کاهش طریق از DELLAپروتئین  تجمع که است

تنش  به تحمل و کرده مهار را رشد ،جیبرلیک اسیدرسانی پیام

 دهد. می افزایش را شوری

 جیبرلیکدر این آزمایش تحت تنش شوری شدید میزان 

 Aeluropusدر گیاه هالوفیت آلوروپوس لیتورالیس ) اسید

littoralis Parl.ملایم و شرایط بدون تنش  ( نسبت به تنش

کاهش یافت. بنابراین عملکرد این گیاه هالوفیت، متفاوت از 

و  S. portulacastrumشده مانند های از قبل مطالعههالوفیت

brachiate S.  و S. chilense که با تنش شوری شدید میزان

 Kumari andها افزایش یافته بود )در آن جیبرلیک اسید

Parida, 2018 Gharbi et al., 2017; عمل کرد. کاهش سطح ،)

تواند یک شده میبا توجه به توضیحات ذکراسید  جیبرلیک

کننده گیاهان در پاسخ به تنش شوری باشد و گیاه پاسخ سازگار

( .Aeluropus littoralis Parlفیت آلوروپوس لیتورالیس )هالو

کلرید سدیم های بالای احتمالًا از این مکانیسم در برابر غلظت

 کند.استفاده می

 جیبرلین یک کهاسید  جیبرلیکبا  تیمار فرنگیگوجه در

 در را آب به گیاه دسترسی قابلیت ،است زیستی نظر از فعال

. (Maggio et al., 2010)داد  زایشاف ملایم، شوری تنش شرایط

 کاهش شوری تنش شدت افزایش با دانه عملکرد و رشد

 عملکرد نسبتاًاسید  جیبرلیک با بذر تیمار واسطهبه اما یافت،

 توسط رشد مهار ابراینبن .(Javid et al., 2011یافت ) افزایش

 در فعال سازگاری مکانیسم یک است ممکن شوری تنش

 Aeluropus) گیاهان متحمل از جمله آلوروپوس لیتورالیس

littoralis Parl.اسید  جیبرلیک سطوح تنظیم طریق از که ( باشد

 به توجه با مطلوب رشد سرعت آن واسطهبه و گیردمی انجام

 تواننمی حال، این با .شودمی انجام محیطی شرایط تغییرات

 دیگر هورمونی هایسیگنال از جدا رااسید  جیبرلیک عملکرد

 از وجود همپوشانی میان حاکی شواهدی زیرا گرفت، نظر در

 بر علاوه. در دسترس است هورمونی، سیگنالینگ مسیرهای

 به غیرزیستی هایتنش به پاسخگویی نحوه عمیق درک این،

 گیاه رشد بهبود جهت در مهم گامی هااسید جیبرلیک واسطه

رو آزمایشات دیگری است، از این محیطی نامساعد شرایط در

های مسیر متابولیسم و ژن DELLAهای از جمله بیان پروتئین

ها و تأیید این جهت بررسیاسید  جیبرلیکو کاتابولیسم 

 بایست مورد مطالعه قرار گیرد.احتمالات می

 

 گیری نتیجه

ضر نشان داد که تحت تنش شوری ملایم و شدید تحقیق حا

تغییرات متفاوتی در محتوای هورمونی گیاه هالوفیت 

( صورت .Aeluropus littoralis Parlآلوروپوس لیتورالیس )

کلی تحت تنش شوری ملایم و شدید صورتگیرد. بهمی

اسید نسبت به شاهد بدون تنش  سالیسیلیک محتوای هورمون

پس از اعمال تنش کاهش یافت. تحت  ساعت 52در زمان 

ساعت پس از  52در زمان  اسید آبسیزیکتنش شوری میزان 

تر بود. محتوای اعمال تنش نسبت به شاهد بدون تنش بیش

در گیاهان با گذشت زمان تنش افزایش یافت اسید  جاسمونیک

تر از ساعت این تنش شوری شدید نیز بیش 52و در زمان 

تنها در تنش شدید اسید  جیبرلیکرمون شاهد بود. میزان هو

ساعت پس از اعمال  52و 85، 0های کاهش یافت و در زمان

رسد نظر میتر از شاهد بدون تنش بود. بهتنش، میزان آن کم

ساعت  52گیاه برای واکنش به تنش شوری به زمان حداقل 
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شده، در گیریهای اندازهنیاز دارد زیرا، تقریباً در اکثر هورمون

ساعت( محتوای هورمون نسبت به شاهد تغییر  0اولین زمان )

کرد که حاکی از درک تنش بوده است، ولی در دو زمان بعدی 

ها تغییر قابل توجهی نداشتند و یا تغییرات آن میزان هورمون

ساعت گیاهان پاسخ کاملًا  52محدود بود. سپس در زمان 

نشان متمایزی در محتوای هورمونی خود نسبت به شاهد 

دادند. با توجه به این موضوع که آلوروپوس لیتورالیس 

(Aeluropus littoralis Parl. گیاهی هالوفیت است که در )

های بالای شوری شرایط تنش شوری قادر به تحمل غلظت

عنوان تواند به، پس تغییر پروفایل هورمونی این گیاه میاست

شود. علاوه  کننده به تنش شوری در نظر گرفتهپاسخی سازگار

عنوان یک گیاه هالوفیت بر این محتوای هورمونی این گیاه به

ای با گیاهان گلیکوفیت خانواده صورت مقایسهبهتر است به

تری مورد بررسی قرار گندمیان و همچنین تحت تنش طولانی

 ها در تحمل به شوری آشکارتر گردد. گیرد، تا نقش هورمون

 

 قدردانی   و تشکر

 های گروه زراعت و اصلاححمایت با استفاده از تحقیق حاضر

ای و نباتات دانشگاه تهران و امکانات آزمایشگاهی و گلخانه

فناوری کشاورزی حمایت مالی پژوهشکده ژنتیک و زیست

مدیریت و کلیه وسیله از  دینطبرستان انجام گرفته است. ب

ق ما را در انجام این تحقیکارکنان دانشگاه و پژوهشکده که 

 .مینمایصمیمانه تشکر می ،نمودند یاری
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Abstract 

 
In this experiment, hormonal changes of Aeluropus littoralis (Gouan) Parl. halophyte under none- stress, moderate and 

severe salinity stress condition (0, 250, and 600 mM NaCl, respectively) at four time-courses (3, 6, 12, 24 h) were 

studied. The results showed that the Abscisic acid (ABA) content increased after one day at all stress levels, whereas, 

Gibberellic acid (GA3) levels significantly decreased under severe stress compared to the mild stress. The level of 

Salicylic acid (SA) decreased slightly compared to the control at the beginning of mild stress condition, but in severe 

stress, this decrease was more noticeable. Jasmonic acid (JA) content was not different at the first of stress, but with 

increased stress time, its content increased and in severe stress, it was more than mild stress and in mild stress, it was 

more than the control. It seems that the plant needs at least 24 hours to respond to stress because in the first time (3 

hours) the content of hormones changed compared to the control, which indicates the perception of stress, but 

continuation of the levels of the hormone had limited changes, and within 24 hours, the plant produced a completely 

different response to its hormonal content than the control. In conclusion, the results of this study will be useful in 

providing a deeper understanding of the hormonal mechanism of salinity tolerance. 
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