مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان
سال ششم ،شماره چهاردهم ،بهار  ،9316صفحه 9ـ9۱

بررسی تنوع رنگدانهای ،پرولین ،قندهای محلول و محتوای یونی در سه جمعیت

فاطمه فالحیفر ،1اصغر مصلح آرانی* ،2آفاق تابنده ساروی ،3حسن دشتی

تاریخ دریافت9311/91/91 :
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تاریخ پذیرش9316/1/91 :

چکیده:
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سیاهتاغ ()Haloxylon ammodendron

در این تحقیق ،تنوع رنگدانهای ،پرولین ،قندهای محلول و محتوای یونی در سه جمعیت سیاهتاغ در استان ی زد م ورد بررس ی
قرار گرفت .به این منظور ،نهالهای یكساله و هماندازه از این جمعیتها تهیه شد .نمونهبرداری در قالب طرح کامالً تص ادفی
جمعیت دیگر ب ود .بیش ترین مق دار کلروفی ل  aب ه مق دار) 3/22 ) mg/gfwدر جمعی ت س بزرنگ و کمت رین آن ب ه مق دار
( 1/11(mg/gfwدر جمعیت صورتی مشاهده ش د .ب رفالک کلروفی ل ،مق دار کاروتنوئی دها در جمعی ت قرمزرن گ ب هط ور
معنیداری بیشتر از جمعیت سبزرنگ بود ،بهطوریکه مقدار آن سه برابر جمعیت سبزرنگ اندازهگیری شد .مقدار آنتوسیانینها،
ترکیبات فنولی و فالونوئیدها در جمعیت صورتی ،بهطور معنیداری بیشتر از دو جمعیت دیگر بود .بیشترین مق دار فالونوئی د
به مقدار ( 3/34 )mg/gfwدر جمعیت صورتیرنگ و کمترین آن به مقدار ( 1/55 (mg/gfwدر جمعیت سبزرنگ مشاهده ش د.
مقدار قندهای محلول در دو جمعیت صورتیرنگ و قرمزرنگ تاغ بهطور معنیداری ،بیشتر از جمعیت سبزرنگ بود .بیش ترین
مقدار نیتروژن و فسفر نیز در جمعیت صورتیرنگ مشاهده شد .بنابراین بهنظر میرسد افزایش محتوای رنگدانهای در جمعیت

قرمزرنگ و صورتیرنگ تاغ ،باعث افزایش توان آنتیاکسیدانی آن شود.

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.14.4.7

در  5تکرار انجام شد .نتایج نشان داد که مقدار کلروفیل  aو کلروفیل کل در جمعیت سبزرنگ ،بهطور معنیداری بیش تر از دو

واژههای کلیدی :آنتوسیانین ،آنتیاکسیدان ،رنگدانه ،سیاهتاغ ،جمعیت.

 .2دانشیار ،دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ،دانشگاه یزدamosleh@yazd.ac.ir /
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استادیار ،دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ،دانشگاه یزد

 .4کارشناس ارشد ،ادارۀ کل منابع طبیعی استان یزد

] [ DOI: 10.22052/6.14.1

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بیابان ،دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ،دانشگاه یزد
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(استافورد .)1111 ،4یاماس اکی 5و همک اران ( )1111نی ز نش ان

مقدمه
گیاهان در مناطق فشك ب ا مجموع های از ت نشه ای محیط ی

دادند که تجمع فالونوئیدها یك نوع مکانیسم حف اتتی گی اه در

روبهرو هستند .در این میان ،گیاهانی زنده میمانند که فود را ب ا

مواجهه با  H2O2است.

شرایط چنین محیطهای سختی سازگار ک رده باش ند .س ازگاری

مطالعات همچنین نشان میدهد که تنشهای محیطی می زان

به تنشهای محیطی ،با توجه به نوع ت نش ممک ن اس ت ب ه دو

کاروتنوئیدها را بهطور معنیداری افزایش م یده د ای ن فراین د

صورت انجام شود :گیاه فنولوژی ،سافتمان یا متابولیسم ف ود را

همزمان ب ا ک اهش کلروفی ل در گی اه و ب رای حفات ت از گی اه
(سیستم دفاعی گیاه) در برابر آنتیاکسیدانه ا م یباش د ک ه ای ن

برای کاهش اثرات ت نش تغیی ر داده و ای ن تغیی رات در ع ر

5

رویش رخ میدهد و با از بین رفتن تنش ،ش رایط ایجادش ده در

کازونلی ( )2111نشان داد که افزایش میزان کاروتنوئی د تح ت

گیاه نیز ب ه حال ت اول ب از م یگ ردد .در ن وع دوم ،س ازگاری

تنش سرما میتواند ناشی از نق ش حف اتتی ای ن رنگی زه باش د.

تنشهای ایجادشده در محیط میتواند باعث ایجاد جه شه ایی

کاروتنوئیدها همچنین نور جذ ش ده را ب ه کلروفی له ا منتق ل

در گیاه شده و جهش سازگار با محیط باقیمانده و مابقی از ب ین

کرده و باعث افزایش کارایی کلروفیلها میشود.

برود ،بدین ترتیب گیاهانی با ژنوتی

ه ای جدی د ایج اد ش ود

گیاهان همچنین ترکیبات فنلی را در پاسخ به برفی ترکیبات
پیامرسان که نقش دفاعی مهمی دارند ،آزاد میکنند .در تحقیق ی،

(بسرا و بسرا.)2111 ،1
گونۀ سیاه تاغ یکی از گونههای سازگار در من اطق فش ك و

کل فنلها و تاننهای موجود در دانۀ واریتۀ قرمزرن گ س ورگوم

بیابانی است که عالوه بر تثبیت بس یار ف و ماس هه ای روان،

و واریتۀ سفیدرنگ سورگوم اندازهگیری شد .نتایج نش ان داد ک ه

سازگاری مناسبی با اراضی بسیار شور دارد .مطالع ات ص حرایی

مقدار ترکیبات فنل ی در واریت ۀ قرمزرن گ س ورگوم ،ب همرات ب
2

جمعیتهای گونۀ سیاه تاغ ،در مناطق فشك تغیی ر رن گ داده و

مطالعه بر روی میزان ک ل فن له ا و فعالی ت آنت یاکس یدانی در

ساقههای آن به رنگ قرمز و صورتی درآم دهان د ،ب هط وریک ه

سیبزمینی زرد و ارغوانی نشان داد که ارقام ارغوانیرن گ ،فن ل

بهوضوح جمعیتهای قرمزرنگ و جمعیتهای صورتیرن گ از

بیشتری نسبت به ارقام زردرنگ داشتند .فعالی ت آنت یاکس یدانی

جمعیتهای سبزرنگ تفکیكپذیرند (علیپور و همکاران.)2115 ،
تغییرات محتوای رنگدانهای در گیاهان میتواند از نشانههای
سازگاری آنها به شرایط تنشزای محیط باشد .چالکر-اس کات

2

8

آنها نیز دو براب ر ارق ام زردرن گ ب ود (الچمن د و همک اران،
.)2118
متابولیتهای سازگار نیز نقش مهمی در س از

گیاه ان ب ه

( )1111نشان داد که گیاهان ،رنگدانۀآنتوسیانین را بهطور طبیع ی

تنشهای محیطی ،بهویژه فشکی و شوری ایفا میکنند .طی ای ن

طی دورۀ رشد فود ،بهمنظور مقاوم ت در براب ر ش رایط تنش ی

تنشها انتقال مواد بهدلی ل ک اهش آ قاب ل دس ترس ،موج ب

مانند شدت نور باال و دمای کم انباشته میکنند .آنتوسیانینه ا در

تغییر غلظت برفی از متابولیتها میشود .از سوی دیگر ،مق دار

بافتهای گیاهی بهعنوان رقیقکنندۀ نوری عمل کرده و با ج ذ

محلولهای سازگار همانند قندهای محلول و اسیدهای آمین ه (از

طول موجهای پرانرژی آبی سبز ،الیهه ای س لولی زی رین را از
تابش شدید محافظت میکند (گولد .)2114 ،3فالونوئیدها نی ز از

قبیل پرولین ،گلیسین و بتائین) افزایش یافت ه (دورین گ)1112 ،1
11

و جذ برفی از عناصر معدنی بیش تر م یش ود (ب وهنرت و

1. Basra and Basra
2. Chalker-Scott
3. Gould

4. Stafford
5. Yamasaki
6. Cazzonelli
7. Khadambi
8. Lachman
9. During
10. Bohnert

] [ DOI: 10.22052/6.14.1

رنگدانههای مؤثر در پاسخ گیاهان به گس ترۀ وس یعی از عوام ل
محیطی بوده و بهعنوان تنظیمکنندههای نموی نیز شنافته شدهاند

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.14.4.7

در اس تان ی زد روی گون ۀ ت اغ نش ان م یده د ک ه بعض ی از

بیشتر از واریتۀ س فیدرنگ س ورگوم اس ت (ف ادمبی .)2112 ،
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چند ثانیه یا کمکم انجام میشود ی ا حت ی در ط ول ی ك فص ل

موضوع میتواند عملکرد کلروفیل را افزایش ده د .ب رای مث ال،
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بررسی تنوع رنگدانهای ،پرولین ،قندهای محلول و محتوای یونی در...

همکاران .)1111 ،بررسیهای متعددی در زمینۀ نقش ای ن م واد

پتاسیم ،فسفر ،منیزیم و کلسیم در جمعیت قرمزرنگ ،صورتیرن گ

تحت شرایط تنشهای گوناگون صورت پذیرفته است و همگ ی

و سبزرنگ تاغ در فصل تابس تان 1313و در قال ب ط رح ک امالً

ب ر نق ش ترکیب ات م ذکور در تنظ یم اس مزی دالل ت دارن د

تصادفی با  5تکرار از هر جمعیت مورد بررسی قرار گرفت.

Prosopis

نمونه برگی با  11میلیلیتر استن فالص در هاون همگن گردی د.

 )koelzian Prosopis cineraria, Prosopisدر

عصارۀ حاصل بعد از  15دقیقه س انتریفیوژ در  3511دور ص اک

مراحل جوانهزنی ،دانهرست و بلوغ پردافتن د .نت ایج حاص ل از

شد .رسو با  5میلیلیتر استن فالص شس توش و ش د و ک ار

مقایسۀ پرولین و قند در فصول مختلف نشان داد ک ه می زان ه ر

تکرار گردید .در طول موجهای  553 ،545و  421نانومتر ،می زان

دوی ای ن م واد در ه ر س ه گون ۀ که ور ،در تابس تان ب هط ور

جذ مایع رویی در دس تگاه اس پکتروفتومتر ان دازهگی ری ش د

معنیداری از فصول دیگر بیشتر است .می زان قن د در زمس تان و

(لیچتنتالر.)1182 ،2

به بررسی تأثیر ت نش فش کی در س ه گون ۀ که ور (
Juliflora,

میزان پرولین در پاییز ،در هر سه گونه بهطور معنیداری از فصول
دیگر کمتر و مقدار آنها در فصل تابستان از همه بیشتر است.

سنجش آنتوسیانینها و فالونوئیدها 1/2 :گ رم وزن ت ر ه ر
نمونه برگی با  11میلیلیت ر ح الل (مت انول ،21 :آ مقط ر،21 :

ویژگیهای مطلو گیاه تاغ و سازگاری باالی آن در من اطق

 )1 :HClساییده شد .محلول بهمدت  22ساعت در دم ای ص فر

فشك باعث شده که هر روزه بر دامنه کش ت آن اف زوده ش ود.

درجۀ یخچال ق رار داده ش ده و بع د در  411دور ب هم دت 25

متأسفانه کاهش بارندگی و افت آ های زیرزمینی در س اله ای

دقیقه سانتریفیوژ گردید .پس از صاک کردن ،ج ذ عص اره در

افیر ،باعث فشکیدگی تعداد زیادی از پایههای تاغ شده اس ت.

ط ول م وجه ای  531و  552ن انومتر ان دازهگی ری و از رابط ۀ

بنابراین ،شنافت جمعیتهای برت ر ب همنظ ور حف  ،توس عه و

برای به دس ت آوردن مق ادیر ج ذ وی ژه

-1/24

رشد آنها بسیار حائز اهمیت است .هدک اص لی از انج ام ای ن

آنتوسیانینها استفاده شد .از ضریب تص حیح

تحقیق ،بررسی تنوع رنگدانهای ،پ رولین و قن ده ای محل ول و

برای محاسبۀ مقدار آنتوسیانینها براساس مول ب ر گ رم وزن ت ر

محتوای یونی جمعیتهای قرمزرنگ ،صورتیرن گ و س بزرنگ

برگ استفاده ب ه عم ل آم د (م وری و هاک ت .)1111 ،3می زان

رنگدانهها نقش آنتیاکسیدانی در گیاهان ایفا میکنند ،این تحقی ق

سنجش ترکیبات فن ولی :طب ق رو

شد.

رن گس نجی ف ولین

میتواند اطالعات مفیدی راجع به جمعیتهای برتر در افتیار ما

سیوکالتیو و برحسب منحنی استاندارد اس یدگالیك 1/2 ،گ رم از

قرار دهد.

نمونه برگی تر با  3میلیلیتر متانول در هاون همگ ن و  15دقیق ه
در دمای اتاق نگه داشته شد .محلول بهمدت  11دقیق ه در 5111

مواد و روشها
بذر سه جمعیت تاغ ب ا س اقهه ای قرمزرن گ ،ص ورتیرن گ و
سبزرنگ (از این به بعد جمعیت قرمز ،صورتی و سبز) تهیه ش د.
بذرها در نهالستان منابع طبیعی یزد در فضای باز و ف ا مش ابه
کاشته شدند .آبیاری دو بار در هفته انجام شد .بع د از پ نج م اه،
نهالهایی از هر جمعیت ک ه از لح ا رویش ی و مورفولوژی ك
کلروفی ل  aو  ،bکلروفی ل ک ل ،کاروتنوئی ده ا ،آنتوس یانینه ا،
فالونوئیدها ،پرولین و قندهای محلول عناص ر مع دنی نیت روژن،
1. De Lacerda

س نجش ترکیب ات فن ولی اس تفاده ش د (س ینگلتون و روس ی،4
.)1155
سنجش مق دار قن دهای محل ول1/5 :گ رم از م ادۀ فش ك
گی اهی (ب رگ) در  11میل یلیت ر ات انول  21درص د ب ا ه م در
لولههای آزمایش ریخته و بهمدت یك هفته در یخچال نگهداری
شد .بعد از یك هفته 1 ،سیسی از محلول رویی نمون ه برداش ته
2. Lichtenthaler
3. Murray and Hackett
4. Singleton and Rossi

] [ DOI: 10.22052/6.14.1

شرایط مشابهی داشتند ،انتحا شد .در این تحقیق ،رنگدانهه ای

دور ساتریفیوژ ش د ،م ایع روی ی آن ب ا قبل ی مخل وا و ب رای

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.14.4.7

ت اغ در فص ل تابس تان در ش رایط اقل یم ی زد اس ت .ازآنجاک ه

فالونوئیدها براساس جذ در  315نانومتر گزار

31
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(دالسردا 1و همکاران .)2115 ،مصلح آرانی و همک اران ()2112

سنجش کلروفیلها و کاروتنوئی دها 1/2 :گ رم وزن ت ر ه ر
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و سپس به روی آن 1 ،سیسی فنل  5درصد اضافه کرده و با هم

نتایج

مخلوا شدند و پس از آن 5 ،سیسی س ولفوریك اس ید غل ی

با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل واریانس ،اثر جمعی ت

اضافه شد .محلول زردرنگی بهدست آمد که بهمرور زمان ،تغیی ر

بر صفات کلروفیل  ،aکلروفیل کل ،آنتوس یانین ،ترکیب ات فنل ی،

رنگ داده و به قهوهای روشن تمایل پیدا کرد .پ س از  31دقیق ه

فالونوئی د ،قن ده ای محل ول ،نیت روژن و فس فر معن یدار ب ود

جذ

(جدول .)1

آن با استفاده از اس پکتروفتومتر در ط ول م وج 485 nm

قرائت شد و با استفاده از منحنی استاندارد گلوکز ،میزان تغییرات

نتایج نش ان داد ک ه مق دار کلروفی ل  aو کلروفی ل ک ل در

قندها برای گونۀ سیاهتاغ برحسب میلیگرم بر گ رم وزن فش ك

جمعیت سبزرنگ تاغ ،بهط ور معن یداری بیش تر از دو جمعی ت

ارزیابی گردید (کوچرت.)1128 ،1
اندازهگیری مقدار پرولین :مقدار  1/5گرم از بافت ت ر را ب ا

گرم وزن تر در جمعیت سبزرنگ و کمترین آن ب ه مق دار 1/11

 11سیسی اسیدسولفوسالس یلیك س اییده و همگ ن ک رده و ب ا

در جمعیت صورتی رن گ مش اهده ش د .مق دار کلروفی ل  aدر

کاغذ واتمن شمارۀ  2صاک شد .بعد  2سیسی از مایع روی ی را

جمعیت سبزرنگ ،سه برابر جمعیت قرمزرن گ و ب یش از س ی

با  2سیسی معرک نین هیدرین و  2سیسی اسیداستیك فالص

برابر جمعیت صورتیرنگ اندازهگیری شد .مقدار کلروفی ل ک ل

مخلوا شد و یك ساعت در دمای  111درجۀ سانتیگراد حم ام

نیز حدود سه برابر جمعی ت قرمزرن گ و هف ت براب ر جمعی ت

آ گرم قرار گرفت .بعد از این مدت ،ب رای قط ع انج ام هم ۀ

ص ورتیرن گ ب ود .تغیی ر معن یداری در مق دار کلروفی ل  aو

ی خ س رد

کلروفیل کل بین دو جمعیت قرمزرنگ و صورتیرن گ مش اهده

واکنشها ،لولهه ای محت وی مخل وا در حم ام آ

گردید ،سپس  4سیسی تولوئن به مخلوا اضافه شد و لول هه ا

نشد (جدول .)2

داشته شد .دو الیۀ کامالً مجزا در آنها تشکیل شد .از الیۀ رنگی

قرمزرنگ تاغ ،بهطور معنیداری بیشتر از جمعیت سبزرنگ ب ود،

فوقانی که حاوی تولوئن و پرولین بود ،برای اندازهگیری غلظ ت

بهطوریکه مقدار آن به ب یش از س ه براب ر نس بت ب ه جمعی ت

پرولین استفاده شد .جذ مقدار مشخصی از این مادۀ رنگ ی ب ا

سبزرنگ رسید .مقدار کاروتنوئیدها در جمعیت قرمزرنگ ،بیش تر

استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در طول م وج  521 nmقرائ ت

از جمعیت صورتیرنگ ب ود ول ی ای ن تف اوت معن یدار نب ود

شد (بیتس 2و همکاران.)1123 ،

(جدول .)2

میزان عناصر نیتروژن (با اس تفاده از رو
(با رو

اولسن) ،پتاس یم (ب ا رو

کجل دال) ،فس فر

مق دار آنتوس یانینه ا در جمعی ت ص ورتیرن گ ،ب هط ور

فل یم فت ومتری) ،کلس یم و

معنیداری بیشتر از دو جمعیت دیگر بود ،بهطوریک ه مق دار آن

د (1990

در جمعی ت ص ورتیرن گ ،ب یش از دو براب ر مق دار آن در دو

منیزیم توس ط دس تگاه ش علهس نجی ان دازهگی ری ش
.)AOAC,

جمعیت دیگر اندازهگیری شد.

توسط آزمون کلموگروک اسمیرنوک بررسی ش د ،س پس ب رای

معن یداری بیش تر از دو جمعی ت دیگ ر ب ود .بیش ترین مق دار

بررسی افتالک ب ین س طوح مختل ف تیم ار ،تجزی ه و تحلی ل

فالونوئید به مقدار  3/34میلیگرم بر گ رم وزن ت ر در جمعی ت

واریانس از نظر همۀ صفات مورد بررسی انجام شد و در نهایت،

صورتیرنگ و کمترین آن به مقدار  1/55میلیگرم ب ر گ رم وزن

میانگینها با استفاده از آزمون دانک ن دس تهبن دی گردی د .هم ۀ

تر در جمعیت سبزرنگ مش اهده ش د .مق دار ای ن رنگدان ه در

تجزیه و تحلیلها با استفاده از نرمافزار آماری  SASانجام شد.

جمعی ت ص ورتیرن گ ،ح دود س ه براب ر جمعی ت س بزرنگ
اندازهگیری شد .مقدار فالونوئیده ا در جمعی ت قرمزرن گ نی ز

1. Kochert
2. Bates

بهطور معنیداری ،بیشتر از جمعیت صورتیرنگ بود.

] [ DOI: 10.22052/6.14.1

برای تجزیه و تحلیل دادهها ،ابتدا نرمال ب ودن توزی ع آنه ا

مقدار فالونوئیدها نیز در جمعی ت ص ورتیرن گ ،ب هط ور

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.14.4.7

بهفوبی تکان داده شد .لولهها بهم دت  21-15ثانی ه ثاب ت نگ ه

ب رفالک کلروفی ل ،مق دار کاروتنوئی دها در جمعی ت
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ترکیبات فنولی در جمعیت صورتیرنگ ،بهط ور معن یداری
نسبت به دو جمعیت دیگر بیشتر بود ،بهطوریک ه مق دار آن ب ه

جمعیت سبزرنگ بود .از طرک دیگر ،بین دو جمعیت قرمزرن گ
و صورتیرنگ تفاوت معنیداری مشاهده نشد (جدول .)2

بیش از یكونیم برابر رسید .افتالف ی در مق دار ترکیب ات فنل ی
بین دو جمعیت سبزرنگ و قرمزرنگ مشاهده نشد (جدول .)2
مق دار قن ده ای محل ول در دو جمعی ت ص ورتیرن گ و

5

بیشترین مقدار نیتروژن و فسفر نیز در جمعیت صورتیرنگ
مشاهده شد .مق دار ای ن دو عنص ر در جمعی ت ص ورتیرن گ
حدود دو برابر میزان آن در دو جمعیت دیگر بود.

قرمزرنگ تاغهای م ورد مطالع ه ،ب هط ور معن یداری بیش تر از
جدول ( :)9تجزیه و تحلیل واریانس اثر جمعیت رنگ تاغ بر صفات مورد مطالعه در فصل تابستان

فطا
رنگ

2

1/521

1/251

فطا

12

3/123

1/255

رنگ

2

32/332

15/155

فطا

12

11/185

1/848

رنگ

2

1/514

1/812

فطا

12

3/351

1/281

رنگ

2

8/225

4/132

فطا

12

11/185

1/118

رنگ

2

2/513

3/255

فطا

12

1/181

1/111

رنگ

2

884/512

442/258

فطا

12

511/311

41/112

رنگ

2

32/458

15/221

فطا

12

214/512

24/551

رنگ

2

1/158

1/134

فطا

12

1/151

1/115

رنگ

2

1/125

1/488

فطا

12

1/122

1/125

رنگ

2

215/821

112/114

فطا

12

81/184

2/418

رنگ

2

5285/211

2542/851

فطا

12

58253/124

5231/254

کلروفیل b
کلروفیل کل
کاروتنوئید
آنتوسیانین
فالونوئید
ترکیبات فنولی

پرولین
قندهای محلول
نیتروژن )(N
فسفر )(P
پتاسیم )(K
کلسیم )(Ca
منیزیم )(Mg

فطا

12

32111/111

3183/333

رنگ

2

13/251

45/534

فطا

12

134/181

11/123

رنگ

2

212/312

145/151

فطا

12

454/835

32/113

مق دار منی زیم نی ز در دو جمعی ت ص ورتیرن گ و
قرمزرنگ ،بهطور معنیداری بیشتر از جمعیت س بزرنگ ب ود.

11/14
2/85
4/14
41/31
8/11

1/55

1/1112
1/1152
1/1421
1/1111
1/1141

1/2884

5/54

1/1114

5/35

1/1131

14/31
1/45
1/38
4/12
3/85

1/1115
1/5412
1/5121
1/1421
1/1511

تفاوت معنیداری در مقدار پرولین ،پتاسیم و کلسیم بین س ه
جمعیت مورد مطالعه مشاهده نشد.

] [ DOI: 10.22052/6.14.1

رطوبت نسبی برگ
)(RWC

رنگ

2

2333/333

1155/555

1/12

1/3113
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کلروفیل a

رنگ

12

2/188

12/152

11/45

1/1112
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صفات

منابع تغییر

درجۀ آزادی
)(df
2

مجموع مربعات
)(SS
25/114

میانگین مربعات
)(MS
12/152

F

P
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جدول ( :)1دستهبندی میانگینهای جمعیتهای مختلف تاغ از نظر صفات مورد مطالعه براساس روش دانکن

کلروفیل (mg g-1fw) a

a3/22

b1/22

b1/11

کلروفیل (mg g-1fw) b

a1/21

a1/55

a1/45

کلروفیل کل )(mg g-1fw

a3/12

b1/21

b1/51

کاروتنوئید )(mg g-1fw

b1/32

a1/12

ab1/84

آنتوسیانین )(mg g-1fw

b1/32

b1/15

a2/25

فالونوئید )(mg g-1fw

c1/55

b2/84

a3/34

ترکیبات فنلی )(mg g-1fw

b22/12

b22/81

a38/28

پرولین )(mg g-1fw

a2/22

a3/18

a2/22

قندهای محلول )(mg g-1fw

b1/13

a1/25

a1/21

نیتروژن )(mg g-1fw

b1/51

b1/42

a2/13

فسفر )(mg g-1fw

b8/15

b2/5

a15/24

پتاسیم )(mg g-1fw

a222/51

a211/15

a245/22

کلسیم )(mg g-1fw

a121/11

a111/11

a11/11

منیزیم )(mg g-1fw

b11/25

a12/52

a15/41

* حروک متفاوت در ردیف ،نشاندهندۀ تفاوت معنیدار بین میانگینهاست.

بحث

دارند ،ممکن است ویژگی رقیقسازی ن وری س ایر رنگدان هه ا

در این تحقیق ،می زان کلروفی ل  aو کلروفی ل ک ل در جمعی ت

برای این جمعی ته ا اتف اق افت اده باش د ک ه م یتوان د ن وعی

سبزرنگ ،بهطور معنیداری بیشتر از دو جمعیت تاغ قرمزرنگ و

س ازگاری آنه ا در تنظ یم ن ور دری افتی باش د .ب رای مث ال،

صورتیرنگ بود ،اما مقدار کلروفیل  bتفاوت معن یداری نش ان

بازدارندگی نوری بهسرعت در برگهای جوان گیاه عشقه اتف اق

نداد .اندازهگیری کلروفیل شافههای ت اغ در فص ل تابس تان ک ه

میافتد و رقیقسازی نوری آنتوسیانینها برای این برگها از نظ ر
تنظیم نور دریافتی بسیار مؤثر است (هافالچر و بار .)1183 ،

شد .مطالعات نشان میهد که میزان کلروفیل  aکامالً ب ا رش د و

ب رفالک کلروفی ل ،مق دار کاروتنوئی ده ا در جمعی ت

نمو گیاه رابطۀ مستقیم دارد بهعبارتی هرچ ه رش د و نم و گی اه

قرمزرنگ تاغ ،بهطور معن یداری نس بت ب ه جمعی ت س بزرنگ

ب هص ورت مطل و و در ش رایط بهت ر ص ورت گی رد ،می زان

بیشتر بود ،درحالیکه بین این دو جمعیت تف اوت معن یداری در

کلروفیل  aنیز به همان میزان افزایش مییابد (سی-ا -س مارده،1

مقدار آنتوسیانینها مشاهده نشد .مهمترین رنگدانۀ ج ذ کنن دۀ

 2113لفسرود 2و همکاران .)2112 ،دلیل کاهش مقدار کلروفیل

نور در غشای تیالکوئیدی ،کاروتنوئی دها هس تند .رنگدان هه ای

در جمعیتهای دیگر میتواند نوعی سازگاری آنها ب ه ش رایط

کاروتنوئیدی نور را در طولموجی ج ذ م یکنن د ک ه توس ط

شدت نور باشد .در شدتهای نوری بیش از ترفیت فتوسنتزی،

کلروفیلها جذ

نمیشود و بنابراین ،گیرندههای ن وری مکم ل

س ایر رنگدان هه ا ،ب رگ را از بازدارن دگی ن وری و آس یب ب ه

هستند (هاپکینز  .)1111 ،ب هط ور معم ول ،اف زایش ی ا ک اهش

فتوسیس تمه ا محافظ ت م یکن د (هی وغز و اس میت.)2112 ،3
جمعیت قرمزرنگ و صورتیرنگ ک ه مق دار کلروفی ل کمت ری
1. Si – o – Semardeh
2. Lefsrud
3. Hughes and Smith

کاروتنوئید و کلروفیل با هم رابطۀ مستقیم دارد .ام ا گ اهی ب رای
حفاتت از گیاه در برابر شرایط محیطی ساز هایی رخ میده د
که این رابطه را دچار تغییر میکند .با توجه ب ه نک ات رکرش ده،

4. Hoflacher and Bauer
5. Hopkins

] [ DOI: 10.22052/6.14.1

اگرچه تاغ دارای ترفیت اش باع ن وری نس بتاً ب االیی اس ت ،در
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گیاه در شرایط رشد و نموی مطلوبی قرار داش ت ،ان دازهگی ری

4
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صفات مورد مطالعه

جمعیت سبزرنگ

جمعیت قرمزرنگ

جمعیت صورتیرنگ
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گاهی اوقات در اثر تنشهای محیطی میزان کاروتنوئیدها بهط ور

جمعیت قرمز و صورتی میتواند ناشی از وجود هر دو رنگدان ه

معنیداری افزایش مییابد این فرایند همزمان با کاهش کلروفی ل

باشد.

در گی اه و ب رای حفات ت از گی اه (سیس تم دف اعی گی اه) در

ترکیبات فنلی در جمعیت صورتیرنگ ،ب هط ور معن یداری

برابر اکسیدانهاست که این امر م یتوان د عملک رد کلروفی ل را

نسبتبه دو جمعیت دیگر بیشتر بود .گیاهان ترکیبات فنل ی را در

افزایش دهد.

پاسخ به برفی ترکیبات پیامرسان که نقش دفاعی مهم ی دارن د،

مق دار آنتوس یانینه ا در جمعی ت ص ورتیرن گ ،ب هط ور

آزاد میکنند .ترکیبات فنل ی ب هفص و

فالونوئی دها ب هدلی ل

بهعنوان یك رنگیزۀ مهم در برگ ،تحتتأثیر متغیره ای مختلف ی

آزاد و ک اهش ت نش اکس یداتیو هس تند (ش رافتی چالش تری و

نظیر مواد غذایی ،دما ،دسترس ی ب ه آ و ب هوی ژه ن ور اس ت.

همکاران .)1382 ،کل فنلها و تاننهای موج ود در دان ۀ واریت ۀ

بهدلیل ویژگی جذ نور فرابنفش ،سبز یا آبی در این رنگیزهه ا،

قرمزرنگ سورگوم و واریتۀ سفیدرنگ س ورگوم ان دازهگی ری و

تجمع آنها ممکن است س ازوکاری حف اتتی در براب ر س طوح

نشان داده ش د ک ه مق دار ترکیب ات فنل ی در واریت ۀ قرمزرن گ

مضر نور باشد (ولف.)1153 ،1

سورگوم ،بهمراتب بیشتر از واریتۀ سفید سورگوم است (ک ادمبی،

ازآنجاکه تفاوت معن یداری در می زان آنتوس یانینه ا در دو

 .)2112میزان کل فنلها و فعالیت آنتیاکسیدانی در س یبزمین ی

جمعیت قرمزرنگ و سبزرنگ مشاهده نشد ،احتمال م یرود ک ه

زرد و ارغ وانیرن گ ان دازهگی ری و نش ان داده ش د ک ه ارق ام

کاروتنوئید طی واکنشهایی ج ایگزین آنتوس یانین ش ده اس ت.

ارغوانیرنگ ،فن ل بیش تری نس بتب ه ارق ام زردرن گ داش تند.

حضور و افزایش تدریجی کاروتنوئیدها با افزایش ترفی ت دف اع

فعالیت آنتیاکس یدانی آنه ا نی ز دو براب ر ارق ام زردرن گ ب ود

آنتیاکسیدانی برگ ،باعث کاهش رادیکالهای آزاد تولیدش ده در

(الچمند و همکاران.) 2118 ،

مییابد .از طرفی ،کاروتنوئیدها ازجمله سیستمهای دفاعی هستند

در جمعی ت قرمزرن گ و ص ورتیرن گ ،بیش تر از جمعی ت

که بهتدریج و با بلوغ برگ ،جایگزین سیستم دفاعی آنتوس یانینی

سبزرنگ بود .درحالیکه مقدار پرولین تفاوت معن یداری را ب ین

برگ جوان میشوند .افزایش میزان کاروتنوئید تحت تنش س رما

جمعیتهای مورد مطالعه نشان ن داد .بررس یه ای متع ددی در

میتواند ناشی از نقش حفاتتی این رنگیزهها باشد .کاروتنوئی دها

زمینۀ نقش این مواد تحت شرایط تنشه ای گون اگون ص ورت

همچنین نور جذ شده را به کلروفیله ا منتق ل ک رده و باع ث

گرفته است و همگی بر نقش ترکیبات مذکور در تنظیم اس مزی

افزایش کارایی کلروفیلها میشوند (کازونلی.)2111 ،

داللت دارند (دالسردا و همکاران .)2115 ،پاسخ گیاهان مختل ف

صورتیرنگ تاغ ،بهطور معنیداری از جمعی ت س بزرنگ بیش تر

فقط یکی از مواد پرولین یا قند را در برابر تنش در ف ود تجم ع

بود .تجمع فالونوئید را میتوان مکانیسم حفاتتی در مقاب ل ن ور

دهند .گهلت 3و همکاران ( )2115گ زار

شدید ،رادیکالهای فعال اکسیژن و یا تنشه ایی مانن د فش کی

قندهای محلول واکنش سریعی نسبتبه تغییرات میزان محت وای

دانست .برای مث ال ،در س یبزمین ی (واتکینس ون 2و همک اران،

نس بی آ ( )RWCو پتانس یل آ ب رگهاس ت .اف زایش در

 )2115نشان داده شده که با افزایش ت نش فش کی ،مق دار ای ن

غلظت ساکارز و س طح قن دهای محل ول تح ت ش رایط ت نش

رنگدانه افزایش یافته است .ازآنجاکه مسیر اصلی تولید فالونوئید

شوری احتماالً در سازگاری و ایجاد تحمل به شوری نق ش دارد

منج ر ب ه تولی د آنتوس یانین م یش ود (هم ان) و آنتوس یانین و

و از بین ترکیبات آلی مختلف ،قندها بیش از  51درصد مجم وع

فالونوئید مشترکاً در گیاه وجود دارند ،رنگ قرمز و ص ورتی در

مواد متشکلۀ پتانسیل اسمزی را تشکیل میدهند.

1. Wolf
2. Watkinson

کردن د ک ه انباش ت

3. Geholt

] [ DOI: 10.22052/6.14.1

نتایج نشان داد که مقدار فالونوئید در جمعی ت قرمزرن گ و

به تنشهای محیطی متفاوت است .برفی از گیاهان ممکن است

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.14.4.7

برگ شده و از این طریق آسیب مراکز واکنشی و غش اها ک اهش

نتایج نشان داد که مقدار قندهای محلول بهط ور معن یداری

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

معنیداری بیشتر از دو جمعی ت دیگ ر ب ود .تجم ع آنتوس یانین

فاصیت آنتیاکسیدانی قوی ،قادر به به دام اندافتن رادیکاله ای
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 نشان داده ش د ک هManihot esculenta مقاومت به فشکی گیاه

نتیجۀ مطالعات نشان داد ک ه ب ا اف زایش ت نش فش کی در

تنش فشکی موجب افزایش پرولین و کاهش قن دهای محل ول

 میزان پرولین در سه رقم زیتون بومی ای ران،شرایط آزمایشگاهی

1

[ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.14.4.7 ]

[ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07 ]

.)2114 ، شد (آلوز و ستر

[ DOI: 10.22052/6.14.1 ]
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 در تحقیق ی ب ا بررس ی.)2113 ،افزایش مییابد (ارجی و ارزانی

 میتوان چنین ارزیابی کرد که جمعیت قرمزرنگ ک ه،در کل

Persica ،Myrica faya مقاومت به فشکی در سه گونۀ درفتی

 از نظ ر،دارای رنگ تاهری متفاوتی از جمعیت سبزرنگ اس ت

 به این نتیجه رسیدند که ای ن گیاه انLaurus azorica  وindica

محتوای رنگدانهای نیز متفاوت میباشد و بهنظر میرسد اف زایش

، از بین این سه گی اه.پاسخهای متفاوتی به تنش فشکی میدهند

،محتوای رنگدانهای در جمعیت قرمزرنگ و ص ورتیرن گ ت اغ

 با اف زایش پ رولین و قن دهای محل ول درLaurus azorica تنها

باعث افزایش توان آنتیاکسیدانی آن گردد که باید ب ا آزمایش ات

 بعضی،برابر تنش فشکی مقاومت بیشتری از فود بروز میدهد

.بعدی مورد سنجش قرار گیرد

از گیاهان ممکن است فقط یکی از مواد پ رولین و ی ا قن د را در
 در بررس ی، ب رای مث ال.برابر تنش فشکی در فود تجمع دهند
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Diversity of the pigment, proline, soluble sugar and ion content of
three populations of Haloxylon ammodendron

Fatemeh Falahifar1, Asghar Mosleh Arany*2, Afagh Tabandeh Saravi3, Hasan Dashti4

Received: 7/3/2017

Accepted: 4/5/2017

Abstract
This study investigated the variation in the pigment, proline, soluble sugar and ion content of three
populations of Haloxylon ammodendron in Yazd province. This was carried out using one-year old
plants of the same size from each population. Sampling occurred in a factorial experiment conducted
using a randomized complete design with five replicates. The results showed that chlorophyll a and
total chlorophyll in the green population were significantly greater than in the other populations. The
highest and lowest amounts of chlorophyll a were 3.27 and 0.10 mgg-1fw for the green and pink
populations, respectively. In contrast to chlorophyll a, the amount of carotenoid in the red population
was significantly greater than in the green population at over three times the green value. The amounts
of anthocyanin, phenoles and flavonoids in the pink population were significantly greater than in the
other populations. The amount of soluble sugar in the pink and red populations were significantly
greater than in the green one. It appears that the high amounts of the pigment in the red and pink
populations increases their antioxidant abilities.

Keywords: Anthocyanin, Antioxidants, pigments, Haloxylon ammodendron, phenotype.
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