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پیشگفتار مترجمان
آنچه بیش از پیش موجب نگرانی دانشمندان علوم زیستی شده است ،کیفیت و بهویژه کمّیت
تولیدات گیاهی است .برآورد شده است که برای تامین غذای جمعیت  9/5میلیاردی کره زمین در سال
 0252نیاز به افزایش  02درصدی عملکرد گیاهان مهم زارعی مانند گندم ،ذرت و برنج خواهد بود.
عالوه بر افزایش جمعیت و سپس تقاضای جهانی برای غذا و همچنین گسترش نواحی مسکونی و
بهدنبال آن کاهش نواحی کشاورزی ،تغییر اقلیم و تنشهای غیرزیستی بر مشکل تأمین تولیدات
گیاهی شدت بخشیده است بهطوریکه موجب افت عملکرد گیاهان مهم زارعی از جمله گندم ،ذرت و
برنج تا  52درصد شده است .به گفته دکتر نورمن بورالگ (پدر انقالب سبز) ،تمدن را آنگونه که امروز
میشناسیم ،بدون ذخیره کافی غذا نه میتوانست به وجود آید و نه میتوانست پایدار بماند .دانشمندان
زراعت ،اصالح نباتات و بیوتکنولوژی در تالش برای کاهش شدت مشکل مذکور هستند .گزارش پایگاه
اطالعاتی اسکاپوس حاکی از کسب رتبه نخست ارائه مقاالت آی .اس .آی ایران در علوم کشاورزی و
همچنین رتبه نخست رشته زراعت و اصالح نباتات در ارائه مقاالت آی .اس .آی علوم کشاورزی ایران
بین سالهای  6991الی  0262است .در میان موضاعات تحقیقاتی مذکور ،تحمل گیاهان به تنشهای
محیطی (بهویژه تنشهای غیرزیستی) ،بیشتر از سایرین به چشم میخورد .تکنولوژیهای کنونی،
زیستشناسیگیاهی را به مجموعهای از اطالعات فشرده تغییر داده و بهطور چشمگیری یافتههای ما را
از مسیرهای درک و پاسخ گیاه ،افزایش داده است .باوجود این شبکههای سراسری سیگنال دفاع و
پاسخ در گیاهان ،با اینکه وجود دارند ،اما هنوز ایجاد نشده است .در تحقیقات ،اغلب پاسخهای گیاه به
یک تنش ارزیابی میشود ،در حالیکه در مزرعه ،اثر توأم چندین تنش زیستی و غیرزیستی بر گیاه
اعمال میشود .تحت چنین شرایطی (اثر توأم چند تنش بر گیاه) چندین مسیر انتقال پیام در یک
شبکه پیچیده بهصورت همزمان فعالیت میکنند .باوجود موفقیتهای صورتگرفته در زمینه افزایش
تحمل گیاهان به تنشهای غیرزیستی با فنون آزمایشگاهی ،احتماالً کارایی تحمل به تنشهای محیطی
تحت شرایط مزرعه ،تغییر شایان توجهی خواهد داشت .باتوجه به ماهیت پیچیده مکانیسمهای پاسخ
در گیاهان ،بررسی نکاتی که در آن مسیرهای پاسخ متفاوت ،به جای منشعبشدن ،همگرا میشوند،
آغازی خوب برای درک پاسخهای سلولی تحت تنش در گیاهان خواهد بود .بنابراین نیاز به کاهش
پیچیدگی مرتبط با این مسیرها احساس میشود .در این زمینه ،پژوهشهای متعدد نشان میدهد که
تولید گونههای اکسیژن فعال ( )Reactive oxygen speciesبهعنوان یکی از متداولترین پاسخهای
گیاهان به تنشهای متفاوت ،نشاندهنده نقطهای است که در آن مسیرهای سیگنالرسانی و بهدنبال
آن پاسخ سلولی مختلف ،گرد هم میآیند .بنابراین این عقیده سنتی که  ROSتنها محصوالت جانبی و
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سمّی سوختوساز گیاهان است ،تغییر کرده است .تغییرات بیان ژنهای خاص تحت شرایط محیطی
مشخص ،اغلب به تغییرات متابولیتی و ساختاری تفسیر نمیشود ،زیرا تعامل بین جنبههای مختلف
شامل اصالحات بعد از رونویسی و بعد از ترجمه ،ثبات متابولیت ،تفکیکپذیری ،جایابی متابولیت و
دسترسی سوبسترا ممکن است منجر به نتایج غیرقابل انتظار شود.
تکنولوژیهای ژنومیک اخیر ،بهویژه ابزارهای بیان ژن ،نه تنها جزئیات جدیدی در مورد مسیرهای
سیگنال سلولی تنش ،شناسایی ژنهای پاسخ به تنش (که با هدف کوتاهکردن مدت زمان الزم در
بهنژادی کالسیک انجام میگیرد) در گیاهان کشف کردهاند ،بلکه پرسشهای متعدد در این زمینه را نیز
افزایش دادهاند :آیا یک مسیر سیگنال خطی ویژه برای هر تنش وجود دارد؟ آیا مسیرهای متعدد اثرات
متقابل دارند؟ آیا یک شبکه بزرگ پیامرسانی مشترک (از آنهایی که انشعابات آنها هر روز کشف
میشود) وجود دارند؟ اگر  ROSدر نوک خروجی پیامرسانی برای فعالیت مسیرهای پاسخ متفاوت
است ،چه گیرندههای ویژهای دارد؟ حسگرهای  ROSو شبکههای انتقال پیام در خصوص میزان انتقال
پیام  ROSاز هسته به کلروپالست و از کلروپالست به هسته کدام است .اطالعات در خصوص ژنهای
درگیر در تبدیل این سیگنالها به پاسخهای بیوشیمیایی سلول چیست؟ کدام ژنها و در نتیجه
پروتئینها نقش تنظیمی در کلروپالست و بخشهای دیگر سلول ایفا میکند .اگرچه این پرسشها در
حال پاسخدادن هستند ،ارائه پاسخهای قطعی به پرسشهای باقیمانده نیاز به درک مکانیسمهای تنظیم
مسیرهای سیگنالی در زمینه توسعه سیستمهای دفاع سلولی بر علیه ROSها و در نتیجه تنشهای
محیطی دارد .نکته جالب آن است که فراوردههای متابولیکی دخیل در پاسخهای دفاعی عالوهبر نقش-
های ضروریشان تحت تنشهای محیطی ،بر رشد و تکامل گیاهان بهوسیله فرایندهای هماهنگ
تقسیم و مرگ سلولی نیز تأثیر میگذارند ،بنابراین این ترکیبات نیز در کنار ژنها غنی از اطالعات
هستند و بر ترکیبات سلولی اثر میگذارند.
از آنجاکه کتابی فارسی در خصوص جنبههای مولکولی سازوکارهای تحمل به تنشهای غیرزیستی
و کاربرد فناوریهای زیستی در مطالعه این تنشها تاکنون به انتشار نرسیده است ،بر آن شدیم تا
دست به ترجمه این اثر بزنیم .امیدواریم در این کتاب خالصه جامعی از این اجزا و مفاهیم (که برای
بهنژادی گیاهی مهم است) ارائه شود .امید است که این یافتهها به درک شبکههای پاسخ سلولی کمک
کند و بهنوبه خود راهبرد جدیدی برای بهبود بهرهوری گیاهان تحت شرایط تنش محیطی و تولید
بیشتر غذا و انرژی ابداع کند.
دکتر رضا معالی امیری -مهندس محمد سبزهزاری
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پیشگفتار ویراستاران
تنش های غیرزیستی مانند خشکی ،خطری جدی در پایداری عملکرد گیاهان زراعی محسوب
میشوند بهطوریکه تولیدات گیاهی در زراعت دیم بیش از عوامل مخرب دیگر از جمله ویروس،
باکتری و قارچ کاهش مییابد .انتظار می رود که بررسی تنش سرما موجب ارتقا درک ما از صفات مهم
زراعی مانند نرعقیمی القاشده با سرما ،توانایی جوانهزنی تحت تنش سرما و همچنین سبزشدن
زودهنگام شود .در این راستا ،کتاب مزبور منبع باارزشی در جهت بررسی تنشهای غیرزیستی بهوسیله
محققان و دانشمندان محسوب میشود .هدف بنیادی این کتاب ،نمایش اثر همافزایی تنشهای
محیطی است .این کتاب به دانش ما در زمینه پاسخ گیاهان به تنشهای غیرزیستی میافزاید و
همچنین ملزومات ایجاد راهبردهای جدید در جهت ارتقا تولید گیاهان زراعی بهوسیله ژنهای
تنظیمی را فراهم میسازد .اصول بنیادی بیوتکنولوژی در این کتاب ،شرح داده میشوند و جهت
پیبردن به نحوه کاربرد این اصول ،مثالهای فراوانی بحث شده است .این کتاب ،جدیدترین
پیشرفتهای صورتگرفته در زمینه ژنتیک و فیزیولوژی پاسخ گیاهان به تنشهای غیرزیستی و
همچنین اصالح مقاومت را به خوانندگان ارائه میدهد .کتاب حاضر برای بهنژادگران و بیولوژیستهای
مولکولی ،منبع بارزشی محسوب میشود ،چراکه موضوعاتی مانند مدلسازی ریاضی ،فیزیولوژی،
ژنهای تحمل و روشهای بهنژادی را باهم ترکیب میکند .زمانیکه اطالعات مزبور باهم ارائه شود،
مقایسه کلیه جنبههای مربوط به سازوکارهای تحمل و روشهای بهنژادی در زمینه تنشهای
غیرزیستی امکانپذیر میشود .مطالب مزبور جهت درک مسیر یا ژنهای ارتقادهنده تحمل به تنش و
همچنین پیدایش ایدههای جدید در اصالح تحمل گیاهان به تنشهای غیرزیستی اهمیت دارد.
ر.ک .گار -پ .شارما
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