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برخی تغييرات بيوشيميايی دو گونه گياهی رمس
 Haloxylon salicornicum (Moq.) Bunge ex Boiss.و سياهتاغ Haloxylon aphyllum Iljin
در شرايط شوری خاک دو منطقة پاليا و ارگ
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چکيده
دو گونۀ شورپسند رمس  Haloxylon salicornicum (Moq.) Bunge ex Boiss.و سیاهتاغ Haloxylon aphyllum
 ،Iljinدر سطح گستردهای در پالیا و تپههای ماسه ای رویش داشته و در تامین علوفه مورد نیاز دام به ویژه شتر نقش اساسی
دارند .در تحقیق حاضر ،تاثیر ش رایط متفاوت خاك شور پالیا و خاك ماسه ای در ارگ بر کلروفیل ،کاروتنوئید ،آنتوسیانین ،فنل،
فعالیت آنتی اکسیدانی و گالسین بتائین و در شرایط رویشگاه طبیعی ،در شهرستان بافق ،استان یزد بررسی شد .نتایج نشان داد
که بیشترین مقدار کلروفیل  aو کل به ترتیب با  4/33و  3/72میلیگرم بر گرم وزن تر مربوط به سیاهتاغ و پالیا و بیشترین
کلروفیل  bبا  2/53میلی گرم بر گرم وزن تر مربوط به رمس و پالیا بود .بیشترین میزان کاروتنوئید در رویشگاه پالیا و در سیاهتاغ
بود .مقدار آنتوسیانین نیز در رویشگاه پالیا و سیاهتاغ دو برابر رویشگاه ماسهای اندازهگیری شد .بیشترین مقدار فنل به مقدار
 435/77میلیگرم بر کیلوگرم وزن تر در رویشگاه پالیا و در گونه سیاهتاغ با  467/33میلیگرم بر کیلوگرم وزن تر بود .درصد
فعالیت آنتیاکسیدانی نیز در سیاهتاغ و پالیا بهطور معنیداری بیشتر از گیاه رمس و رویشگاه ماسهای است .گلوتامین بین دو
رویشگاه اختالف معنی داری نشان نداد ،در حالی که گالسین بتائین در رویشگاه ارگ بیشترین میزان را داشت .همچنین بیشترین
میزان این دو اسید آمینه به گیاه رمس اختصاص داشت .نتایج نشان داد که رمس و سیاهتاغ میتوانند با سازوکارهای مختلف از
جمله بهبود شرایط بیوشیمیایی خود با شوری مقابله و از این طریق کیفیت علوفه را بهبود بخشیده و موجب افزایش ارزش
رجحانی گردند.
واژگان کليدی :تنش شوری؛ فعالیت آنتیاکسیدانی؛ آنتوسیانین؛ کلروفیل
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 مقدمه
بررسی روابط جوامع گیاهی با عوامال محیطای دارای
پیچیدگی خاصی است .از بین عوامال محیطای ،خااك از
مهمترین عواملی است که در پراکنش ،حفا و ساازگاری
گیاهان نقش مهمی دارد ( .)26در شرایط سخت محیطی
نظیر شوری خاك و کمبود منابع آب ،تنهاا تعاداد نسابتا
محدودی از گونههای گیاهی قادر به ادامه حیاات هساتند
زیرا این گونه گیاهان از طریق تحمل شوری و خشکی و یا
بهوسیله سازگاری فیزیولوژیکی و یا آناتومیکی ،خود را در
برابر این گونه شرایط سخت حف مینمایند .پاسخ گیاهان
به تنشهای محیطی در سطوح مورفولوژیا ،،آناتومیا،،
سلولی و مولکولی متفاوت است (.)35
در مقیاس سلولی گیاه اثار مرار تانش را باا افازایش
متابولیسم و تنظیم اسمزی از طریاق تجماع ماواد آلای و
معاادنی در ساالولهااای خااود کاااهش ماایدهااد و فشااار
تورژسانس سلول خود را منظم میکناد ( .)43اسایدهای
آمینه ،قندهای محلول و اسیدهای آلی فراینادهایی مانناد
تنظاایم اساامزی و یااا حفاساات از ساااختار درون ساالولی،
کاهش خسارات اکسیداتیو بهواسطه تولیاد رادیکاالهاای
آزاد در پاسخ به تنش خشاکی و شاوری را میاانجیگاری
میکنند (.)7 ،37
تنشهای محیطی با بر هم زدن شرایط مطلوب ،سبب
بروز اختالالت سوختوسازی در سلولهاای گیااهی مای-
گردند که یکی از عوامل اصلی این اختالالت افزایش تولید
اکسیژن فعال 1میباشد .احیای ناقص اکسیژن اتمسافری،
سبب تشکیل رادیکالهای سوپراکسید ،پراکسیدهیدروژن
هیدروکسیل میشود ( .)35نتایج پژوهشها نشان داده که
غشاهای سلولی و اندام،ها ،اولین محل آسیب به سلولها
در شرایط تنش توسط شکلهای فعال اکسایژن هساتند
( .)47گیاهان برای مقابله با این خسارات مجهز به سامانه-
های دفاعی آنتیاکسیدان آنزیمی و غیرآنزیمی هستند تاا
بهتوانند گونههای اکسیژن فعال تولید شاده در اثار وقاو
تنش را کنترل کنند ( .)22آنتیاکسیدانها به  3گروه کلی
تقسیمبندی میشوند کاه شاامل  -1ترکیباات غشاایی و
محلول در چربی مثل آلفاتوکوفرول 2و کاروتنوئیادها-2 ،3
(reactive oxygen spicies )ROS
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2 Alpha-Tocopherol

ترکیبات قابل حل در آب مثال آساکوربات ،4گلوتااتیون،3
ترکیبااات فنلاای ،6فالونوئیاادها 7و آنتوساایانینهااا 5و -3
آناازیمهااائی نظیاار سوپراکسیددیسااموتاز ،7کاتاااالز،12
پراکسیداز ،11آسکورباتپراکسیداز 12و گلوتاتیونرداکتاز13
میباشد ( .)45آنزیم سوپراکسیددیسموتاز ،یکی از جاروب
کنندههای اصلی  O2-میباشد و عمل آنزیمی آن منجر به
تولیااد  H2O2و  O2ماایگااردد .کاتاااالز ،یکاای از انااوا
پراکسیدازها است که شکستن  H2O2را کاتالیز مینمایاد.
کاتاالز که ساهرا در کلروپالست وجود نادارد  H2O2را باه
آب و ملکول  O2میشکند درحالیکه پراکسایدازها H2O2
را با اکسید کردن ی ،پیشماده نظیر ترکیبات فنلی و یاا
سایر آنتیاکسیدانها نظیار آساکوربات تجزیاه مایکنناد
(.)42،34
از دیگر نشانههای سازگاری گیاهان به شرایط تنشزای
محیط تغییر محتوای رنگدانهای در گیاهان است .گیاهان،
رنگدانه آنتوسیانین را بهطور طبیعی طی دوره رشاد خاود
بهمنظور مقاومت در برابر شرایط تنشی مانناد شادت ناور
باال و دمای کم انباشته مایکنناد ( .)5آنتوسایانینهاا در
بافتهای گیاهی بهعنوان رقیقکننده نوری عمل کرده و با
جذب طول موجهای پرانرژی آبی-سبز ،الیههاای سالولی
زیرین را از تابش شدید محافظت میکند ( .)17بررسیهاا
همچنین نشان میدهاد کاه تانشهاای محیطای مقادار
کاروتنوئیدها را بهطور معنیداری افزایش میدهد که ایان
فرایند همزمان با کاهش کلروفیل در گیاه و برای حفاست
از گیاه در برابر آنتیاکسیدانها میباشد کاه ایان موضاو
میتواند عملکرد کلروفیل را افزایش دهد .افازایش میازان
کاروتنوئید تحت تنش شوری گزارش شده اسات ( .)22از
جمله دیگر ترکیبهای آلی که در گیاهان برای مقابلاه باا
تنش افزایش مییابد گالیسین بتائین میباشد .گالیساین
بتائین اساسا در کلروپالست یافت میشود و نقش حیااتی
Carotenoid
ascorbate
5 Glutathione
6 Phenolic compounds
7 flavonoids
8 anthocyanins
)9 Superoxide dismutase (SOD
10 Catalase
11 peroxidase
12 acerbate peroxidase
13 Glutathione Reductase
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در تنظیم و حف غشاء تیالکوئیدی بازی میکند ،بنابراین
کارامدی فتوسنتز را حف میکند .در گونههای متحمل به
شوری گالیسین بتاائین بیشاتری نسابت باه گوناههاای
حساس انباشته میشود (.)13
زیادشدن فعالیت آنزیمهای آنتیاکسایدان در گیاهاان
درزیر تنش در کنار تنظایم اسامزی مایتواناد بار مقادار
مقاومت گیاهان در برابار تانشهاای محیطای و از جملاه
شوری بیافزاید .عالوه بار ایان ،تولیاد گیاهاان مقااوم باه
شوری برای تغذیه دامهاا ،یکای از پایادارترین روشهاای
حفاست از اکوسیستمهای بیایانی است .سیاهتااغ و رماس
از گونههای سازگار مناطق خشا ،و بیاباانی هساتند کاه
عالوه بر تثبیت بسیار خوب ماسههای روان ،بخش مهمای
از علوفه مورد نیاز دامهای این مناطق را تشکیل میدهند.
خوشخوراکی این گیاهان ( )36و اساتخراج ماواد دارویای
ضد دیابت از گیاه رمس ( )34 ،2نیز گزارش شده است .از
آنجا که مهمترین تفاوت خاکی رویشگاههای مورد مطالعه
اختالف در شوری و برخای عناصار معادنی خااك اسات،
هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر شوری خاك بر برخی
تغییرات بیوشیمیایی در شرایط رویشگاهی طبیعی بوده و
تفاوت کیفیت علوفه گیاه رماس و تااغ در شااخصهاای
ذکر شده نیز مورد توجه قرار گرفته است.
 مواد و روشها
جمع آوری بذر

باارای انجااام پااژوهش حاضاار دو رویشااگاه رمااس
Haloxylon salicornicum (Moq.) Bunge ex Boiss.
کااه متاارادف Hammada salicozrnica (Moq.) Iljin

شناخته میشود و سیاهتااغ  ،Haloxylon aphyllumباه-
صورت ترکیبی باا شارایط خااکی متفااوت در شهرساتان
بافق از استان یزد در فصال پااییز  1373انتخااب شادند.
اولااین رویشااگاه بااا عاارض" 31° 36' 31/6شاامالی و
طول" 33°15' 43/5شارقی باا خااك شاور و سافره آب
زیرزمینی باال و دومین رویشگاه نیز منطقهای بر روی تپه-
هااای ماسااهای بااا عاارض " 31° 32' 45/2شاامالی و
طول" 33° 37 '32/5شرقی و در شرایط مشابه اقلیمای و
ارتفاعی در نظر گرفته شاد .میاانگین بارنادگی سااالنه در

9

این مناطق مشابه و  33/7میلیمتر که آن را در زمره یکی
از خش،ترین مناطق ایران قرار داده اسات .از هرکادام از
گیاهان مورد مطالعه در هر منطقه  3پایه انتخاب و پس از
تقسیم ارتفا گیاه به سه قسمت مساوی ،نمونهبارداری از
سرشاخههای ی،سوم میانی و در مرحله گلدهی صاورت
گرفت ( .)33قبل از نمونهبرداری از سرشاخهها و با هادف
مشخص شدن شرایط متفاوت خاك ،از هر رویشگاه نمونه
خاك از عمقهای صفر تا  22و  22تا 42ساانتیمتاری باا
سه تکرار برداشت و بعد از هوا خش ،کردن خاك و عباور
از ال 2 ،میلیمتری ،ویژگیهای فیزیکای و شایمیایی آن
از جملااه بافاات خاااك بااه روش هیاادرومتری (EC ،)14
عصاره اشبا خاك بهوسیله دستگاه هدایتسنج الکتریکی
( ،)43اندازهگیری کاتیونها و آنیونهای محلول از جملاه
 K+ ،Mg2+ ،Ca2+ ،Na+و Cl -و همچنین سدیم تباادلی
( )SARبا روش احیایی اندازهگیاری شاد ( .)12در اداماه
رنگدانههای کلروفیل  aو  ،bکلروفیل کل ،کاروتنوئیادهاا،
آنتوسیانینها ،فعالیت آنتیاکسیدانی ،فنل کل ،گلوتاامین
و گالسین بتائین دو گونه تااغ و رماس در ماورد بررسای
قرار گرفت .محتوی کلروفیل و کاروتنوئیاد باا اساتفاده از
روش آرنون ( )1767اندازهگیری شد ( .)4عصاره مورد نیاز
بهمنظور انادازهگیاری محتاوای فنال کال ،آنتوسایانین و
عملکرد آنتیاکسیدانی با روش  Messaoudو همکااران
( )2212تهیه شد ( .)32آنتوسیانین کل از روش اختالف
 pHبین دو سیستم بافری ( )16و محتوای فنل کل نیز با
استفاده از معرف فولین-سیوکالتیو 1اندازهگیری شد (.)32
همچنین انادازهگیاری فعالیات آنتایاکسایدانی گیاهاان
مذکور به روش  DPPHصورت گرفت ( .)47آنالیز کمی و
کیفی گلوتاامین و گالساین بتاائین موجاود در دو گوناه
رمس و سیاهتاغ با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی ماایع
با کاارایی بااال ( )HPLCانجاام شاد ( .)12،17تجزیاه و
تحلیال دادههاا از طریاق آزمااون نرماال باودن شاااپیرو-
ویل21،و تساوی واریانسهاا از روش تجزیاه واریاانس دو-
طرفه و مقایسه میانگین دادهها از روش دانکن انجام شاد
(.)33
Folin-Ciocalteu
Shapiro-Wilk
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(ب)

(الف)

شکل  .7برخی مراحل نمونه برداری و انجام آزمايش شامل الف) نمونهبرداری ب)آماده سازی نمونهجهت اندازهگيری متغيرهای مدنظر

 نتايج
نتایج حاصل از تجزیه خاك بر طبق جدول یا ،مای-
باشد .تجزیه واریاانس دادههاا نشاان داد کاه کلروفیال،a
کلروفیل کل ،کاروتنوئید ،آنتوسیانین ،فنل ،فعالیت آنتای-
اکسیدانی و گالسین بتائین در بین دو گونه مورد بررسای،
اختالف معنیداری در سطح ی ،درصاد  p<0.01داشات.
در حالیکاه کلروفیال bو گلوتاامین در باین دو گوناه در
سطح پنج درصد  p<0.05دارای اختالف معنیدار بودند.
همچنااین در بااین دو رویشااگاه مااورد بررساای نیااز
کلروفیل  b ،aو کل ،کاروتنوئیاد ،آنتوسایانین و گالساین
بتائین در سطح ی ،درصد  p<0.01و ترکیبات فناولی در
سطح پنج درصد  p<0.05دارای اخاتالف معنایدار باود.
همچنین رویشگاه تاثیر معنایداری بار مقادار گلوتاامین
نمونههای گیاهی نداشت .تاثیر متقابل گونه و رویشگاه نیز

بر همه صفتهای مورد بررسی به جز کاروتنوئید در سطح
ی ،درصد  p<0.01معنیدار بود (جدول.)2
نتایج حاصل از مقایسه میانگین دادهها نشاان داد کاه
محتوی کلروفیل  b ،aو کل در رویشگاه پالیا به ترتیب باا
 2/11 ،3/35و  3/72بیش از رویشگاه ماساه ای باا ،2/23
 2/367و  2/52میلیگرم بر گارم وزن تار باود .همچناین
بااین دو گونااه مااورد بررساای نیااز محتااوی کلروفیاال aو
کلروفیل کل در گونه تاغ در حدود دوبرابر گونه رمس بود
(جدول .)3بررسی اثر متقابل گونه و رویشگاه نیز نشاان
داد که بیشترین کلروفیل  aوکل به ترتیاب باا  4/33و
 3/72میلی گرم بر گرم وزن تر مربوط باه گوناه تااغ و
رویشگاه پالیا و بیشترین کلروفیل bبا  2/53میلیگارم
بر گرم وزن تر مربوط به گونه رماس و رویشاگاه پالیاا
بود (شکل.)2

جدول  .7آناليز خاک دو رويشگاه پاليا و ماسه ای در منطقه بافق ،استان يزد.
رويشگاه

پالیا

ماسه ای

عمق

بافت

SAR

EC
)(mS/cm

Na+
)(meq/L

Ca2+
)(meq/L

Mg2+
)(meq/L

K+
)(meq/L

Cl)(meq/L

2 -22

لومی شنی

4/22

33±1

31±1/1

73±4/3

33±4/7

2/7±1/2

32±7

22-42

لومی شنی

13/33

54±4

117±3/1

74±4/2

37±3/1

2/3±2/1

131±13/1

2-22

شنی

2/1

2/6±2/7

7/3±1/1

17/6±1/

7±1/4

2/66±2/1

7±2/1

22-42

شنی

1/26

2±2/1

3/7±2/1

17±1/7

5±1/6

2/36±2/1

7±1/5

()cm
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جدول .2نتايج تجزيه واريانس اثر شرايط خاکی مختلف بر روی صفات اندازهگيری شده در دو گونه گياهی رمس و تاغ
منابع

ميانگين مربعات

تغييرات
درجه

فعاليت آنتی

کلروفيل a

کلروفيل b

کلروفيل کل کاروتنوئيد

آنتوسيانين

ترکيبات فنولی

رویشگاه

1

**3/325

**7/165

**23/242

**2/122

**54/342

*4133/461

*2/636

گونه گیاهی

1

**13/311

*1/172

**7/776

**2/723

**12173/47** 3143/73

**2/461

*7/77

رویشگاه×
گونه

1

**1/621

**2/131

**7/446

355/247** 2/223 ns

**3734/75

**1/627

**122/33

**6/57

خطا

5

2/236

2/2132

2/247

332/337

2/112

1/512

2/465

آزادی

37/72

2/2224

اکسيدانی

گلوتامين

گالسين بتائين

2/362ns

**23/457

**117/27

* معنیداری در سطح 3درصد؛ ** معنیداری در سطح  1درصد؛  nsعدم وجود تفاوت معنیدار

(ب)

(الف)

(ج)
شکل .2اثرمتقابل رويشگاه و نوع گونه بر ميانگين الف) کلروفيل  ،aب)کلروفيل  ،bج) کلروفيل کل ،حروف متفاوت اختالف معنیدار
را نشان میدهد.
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همچنین نسبت کلروفیل  a/bدر رویشگاه پالیا کمتار از
رویشگاه ماسهای بود .بهعبارتی به طور معماول افازایش یاا
کاهش کاروتنوئید و کلروفیل با هم رابطه مساتقیم دارد .در
مطالعه مذکور نیاز کاروتنوئیاد باا اخاتالف معنایداری در
رویشگاه پالیا و گیاه تااغ بایش از گیااه رماس و رویشاگاه
ماسهای بود (جدول .)3بررسی مقدار آنتوسیانینها در باین
دو رویشگاه نشان داد مقدار آنتوسیانین در رویشگاه پالیا باا
 2/127میلیگرم بر گرم وزن تر دو برابر رویشگاه ماساه ای
با  1/63میلیگرم بار گارم وزن تار باود .همچناین مقادار
آنتوسیانین در گیاه تاغ با  2/34میلیگرم بار گارم وزن تار
بیش از گیاه رمس 1/42میلی گرم بر گرم وزن تر میباشاد
(جدول .)3بیشتر مقدار آنتوسیانین مربوط باه گوناه تااغ و
رویشگاه پالیا بود (شکل.)3
نتایج همچنین نشان داد که بیشتر مقادار فنال مرباوط باه
رویشگاه پالیا با  435/77میلیگرم بر کیلوگرم بود .در باین
دو گونه مورد بررسی نیز بیشترین فنل مربوط به گونه تااغ
با  467/33میلیگرم بر کیلاوگرم وزن تار باود (جادول.)3

بررساای اثاار متقاباال گونااه و رویشااگاه نیااز نشااان داد کااه
بیشترین میزان فنل با  327/77میلیگرم کیلوگرم وزن تار
مربوط به گونه سیاه تاغ و رویشگاه پالیا بود (شکل.)4
مقایسه میانگین دادههای مربوط به مقدار فعالیت آنتی-
اکسیدانی نیز نشان داد که بیشترین درصاد فعالیات آنتای
اکسیدانی در گیاه تاغ و چهار برابر فعالیات آنتایاکسایدانی
در گیاه رمس بود .همچنین درصد فعالیت آنتایاکسایدانی
در رویشگاه پالیا نیز با  %33/42بیش از رویشگاه ماساه ای
با  %17/44بود .بررسی اثر متقابل گونه و رویشگاه نیز نشان
داد که بیشترین درصد فعالیت آنتی اکسیدانی با  33درصد
مربوط به گیاه تاغ و رویشگاه پالیا بود (شکل.)3
بررسی دادههای مربوط به گلوتامین و گالساین بتاائین
نیز نشان داد که گلوتامین بین دو رویشگاه اختالف معنای-
داری ندارد ،در حالی که گالسین بتاائین باا  16/24میلای-
گرم بر کیلوگرم در رویشگاه ماسه ای بیشترین مقدار را باه
خود اختصاص داد .همچنین بیشترین مقدار ایان دو اساید
آمینه به گیاه رمس اختصاص داشت (جدول.)3

شکل .9اثرمتقابل رويشگاه و نوع گونه بر ميانگين آنتوسيانين ،حروف متفاوت اختالف معنیدار را نشان میدهد.

شکل .4اثرمتقابل رويشگاه و نوع گونه بر ميانگين فنل ،حروف متفاوت اختالف معنیدار را نشان میدهد.
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شکل .0اثرمتقابل رويشگاه و نوع گونه بر ميانگين درصد فعاليت آنتی اکسيدانی ،حروف متفاوت اختالف معنیدار را نشان میدهد.
جدول .9مقايسه ميانگين شاخصهای اندازهگيری شده در دو گونه رمس و تاغ در رويشگاه پاليا و ماسهای
کلروفيلa

کلروفيل bکلروفيل کل کاروتنوئيد آنتوسيانين

ترکيبات

فعاليت آنتی

فنولی

اکسيدانی

گلوتامين

گالسين
بتائين

گونه تاغ

4/24 a

1/22 b

3/21 a

2/712 a

2/34 a

467/33 a

42/61 a

14/23 b

11/37 b

گونه رمس

1/77 b

1/63 a

3/4 b

2/426 b

1/44 b

411/27 b

12/22 b

13/53 a

17/51 a

رویشگاه پالیا

3/27 a

2/11 a

3/35 a

2/77 a

2/12 a

435/77 a

33/42 a

13/13 a

13/27 b

رویشگاه ماسهای

2/34 b

2/36 b

3/22 b

2/37 b

1/63 b

421/53 b

17/44 b

14/72 a

16/27 a

2/52

2/53 a

3/67 a

2/326

1/32 b

427/73 b

c

11/33

17/23 a

13/66 b

4/33 a

1/37 b

3/72 a

1/23 a

2/73 a

327/77 a

33/27 a

11/23 b

c

1/17

2/346 d

1/37 a

414/62 b

5/74

12/42 a

17/77 a

4/42 b

2/771 b

1/74 b

427/27 b

27/74 b

17/21 b

c

رویشگاه پالیا

رمس
تاغ

رویشگاه ماسهای رمس
تاغ

c

2/736 d
3/72 b

c

2/462

2/673 c

c

c

c

12/72

12/21

*حروف متفاوت در ردیف نشان دهندهی تفاوت معنیدار بین میانگینها میباشد.

 بحث و نتيجهگيری
توجه محیطزیستی و اقتصادی به عرصه هاای بیاباانی
برای توسعه پایدار این منااطق اماری ضاروری و در خاور
توجه است .پوشش گیاهی و گیاهان رویش یافتاه در ایان
مناطق باید بهطور ویژه مورد توجه قرار گرفته و در برنامه
های اصالح و توسعه ،به کار گرفته شوند .رمس و سیاه تاغ
از گونههای شورپسندی هستند که در گساتره وسایعی از
مناطق بیابانی کشور پاراکنش دارناد .تحمال ایان دو باه
شرایط نامساعد محیطی و از جمله تغییرات شدید شاوری
خاك ،موجب شده است تاا در پالیاا باهعناوان شاورترین
مناطق کویری و تپههای ماساهای باا مقادار شاوری کام،

پراکنش گستردهای داشته باشند .با توجه به اهمیات ایان
گیاهان در بهبود پوشش گیاهی و تثبیت شنهاای روان و
همچنین تولید علوفه برای دامهای این مناطق ،توجاه باه
نیازهای بومناختی آنها امری ضروری است .تاثیر شاوری
خاك بهعنوان یکی از مهمترین عوامل محدودکننده باوم-
شناختی بر مقدار کمیت و کیفیت رشد و نمو این گیاهان
باید مورد توجه قرار گیرد .بر این اساس در پژوهش حاضر
برخاای از ویژگاایهااای بیوشاایمیایی گیاهااان مااذکور در
رویشگاههای مختلف که تحت تااثیر درجاههاای مختلاف
شوری بودند مورد توجه قرار گرفت .بهباود شااخصهاای
بیوشیمیایی میتواند مقاومت گیاهان را در برابر تنشهای
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محیطی افزایش دهد ( ،)3ضمن اینکه ممکن است کیفیت
علوفه را در گیاهان مورد تعلیف دام ها افزایش دهند.
بررسی هاای باه عمال آماده نشاان داد کاه محتاوی
کلروفیل در رویشگاه پالیا با خاك شور -سدیمی بایش از
رویشگاه ماسه ای بود .همچنین مقادار کلروفیال در گیااه
تاغ بیش از رمس مشاهده شد .علیرغم اینکه تاثیر عمومی
تنش شوری روی رنگدانهها ،کاهش مقدار آنهاست ،ولای
بسته به گونه گیاهی آثار افزایشی نیز مشاهده شاده اسات.
در گیاهان مناطق بیابانی ،افزایش غلظت کلروفیل میتواند
به ثباات فتوسانتز در ایان شارایط کما ،نمایاد .حفا
کلروفیل و دوام فتوسنتز برگ در شارایط تانش از جملاه
شاخصهای فیزیولوژی ،مقاومت است ( .)41بنابراین زیاد
بودن غلظت کلروفیل طی تنش در این گیاهان میتواند به
دلیل شورپسند بودن گیاهان مذکور و نیاز حااکی از بااال
بودن غلظت کلروپالست باهدلیال کاوچکتر شادن حجام
سلولها و یا به عبارتی متراکم شدن سالولهاا در نتیجاه
تنش باشاد ( .)43در ساطوح بااالی شاوری ساطح بارگ
شدیدا کاهش یافته و باوجود تخریب مولکولهای کلروفیل
توسط یونهای سدیم ،غلظت مولکاولهاای باقیماناده در
واحد سطح برگ افزایش مییابد (.)3
یافتهها همچنین بیانگر افزایش کاروتنوئیدها بهعناوان
مهمترین رنگدانه جذبکننده نور در غشای تیالکوئیادی
در رویشگاه پالیاا باود همچناین در باین دو گوناه ماورد
بررساای میاازان کاروتنوئیااد در گیاااه تاااغ بیشااتر بااود.
کاروتنوئیدها باهعناوان گیرناده ناوری و حفاساتکنناده
سیستم نوری ،برعلیه اکسیژن فعال عمل مایکنناد (.)25
کاروتنوئیاادها اناارژی زیااادی را از فتوسیسااتم  Iو  IIبااه-
صورت گرما یا واکنشهای شیمیایی بیضرر دفاع کارده و
میتوانند غشاهای کلروپالستی را حف و مقاومت گیااه را
به تنش افزایش دهناد ( .)21ایان رنگداناههاا عاالوه بار
کنترل فعالیت اکسیژنهای آزاد ،بهطور غیر مساتقیم نیاز
تولید گونههای اکسیژن آزاد را کاهش میدهند ( .)27باه
این ترتیب با افزایش میزان کاروتنوئیدها از صدمات ناشی
از تنش شوری بر سیستم فتوسنتزی و رنگیازههاای گیااه
کاسته میشود.
تنش شوری از طریق القای اسمزی مایتواناد موجاب
القای تجمع آنتوسیانینها گردد .در بررسی حاضر ،وجاود

آنتوسیانین بیشتر در رویشگاه پالیا را میتاوان باهعناوان
سازوکار مقاومت به شوری گونههای گیاهی مورد بررسای
دانست .گزارشهایی حاکی از محتوای باالی آنتوسیانین در
گیاهان بردبار به شوری موجود است ( .)23در مناطقی که
مقدار شوری زیاد است مقدار آنتوسیانین در گیاهان بیشتر
میشود .تجمع آنتوسیانینها در ریشههای ذرت Zea mays
 ،)21( L.گیااه رشاادی )Arabidopsis thaliana (L.
 )33( Heynh.و عشاقه  )33( Hedera helix L.و گیااه
Salsola dendroides Pall.و Limonium reniforme
 )6( (Girard) Linczinدر تانش شاوری گازارش شاده
است .افزایش آنتوسیانین در شوری باال در گیاه توتفرنگی
وحشای Fragaria chiloensis (L.) Mill.گازارش شاده
است که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد ( .)13از نقش-
های اصلی آنتوسیانینها میتوان به نقش آنتیاکسیدانی و
محافظت سیساتم فتوسانتزی در برابار فتواکسیداسایون
اشاره نمود که در گیاهان در معرض تنش نقش محافظتی
ایفا مینمایند ( .)15نتایج همچنین نشان داد که بیشترین
مقدار فنل بهعنوان یا ،آنتایاکسایدان غیرآنزیمای نیاز
مربوط به رویشگاه پالیا بود .در بین دو گونه مورد بررسای
نیز بیشترین فنل مربوط به گونه تااغ باود .ترکیابهاای
فنولی جزئی از مواد محلول سلولی هستند کاه طای دوره
تنش اثرهای آن را تعدیل میکنند تجمع فنل در رویشگاه
پالیا به عناوان منطقاه ای باا خااك شاور و دارای اماالح
فراوان را میتوان راهکاری برای مهار فعالیت رادیکالهای
اکسیژن آزاد و محافظت غشاای سالول از صادمات تانش
شوری محسوب میشود ( .)31نتایج این مطالعه با نتاایج
ارائه شده در زمینه افزایش غلظت فنول کال تحات تانش
شوری در تودههای مختلف گیاه جارو Kochia scoparia
 )37( L.و در گیااااه ارزن پاااادزهری Panicum Retz
 )11( antidotaleمطابقت دارد.
مقدار فعالیت آنتیاکسیدانی در دو گیاه ماورد بررسای
نشان داد که بیشترین درصد فعالیات آنتایاکسایدانی در
گیاه تاغ و چهار برابر فعالیت آنتیاکسیدانی در گیاه رمس
بود .همچنین درصد فعالیت آنتایاکسایدانی در رویشاگاه
پالیا نیز بیش از رویشگاه ماسه ای باود .افازایش فعالیات
آنتیاکسیدانی در اثر افزایش شاوری کاه در ماورد نتاایج
تحقیق حاضر نیز صدق میکناد گازارش شاده اسات (،1
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 .)21با توجه به نتایج بهدست آمده در ماورد ترکیبااتی از
قبیل فنل ،آنتوسیانین ،کاروتنوئید و ساایر ترکیبااتی کاه
نقش موثری در فعالیات آنتایاکسایدانی ایفاا مایکنناد،
بیشترین فعالیت آنتیاکسیدانی نیز به تبعیت از آنهاا در
رویشگاه پالیا و گیاه تاغ بیشتر بود .گیاهان در واکنش باه
تنش ممکن است تجمع اسایدهای آمیناه و آماینهاا باه
عنوان حفاست کننده اسمزی و تنظایم کنناده اسامزی را
افزایش دهند که این افزایش به واسطه افزایش در ساطوح
بیان پروتئینها و آنزیمهای دخیل در سنتز حفاست کننده
اسمزی و تنظیمکننده اسمزی انجام میگیرد .تنش شوری
باعث کاهش یا افزایش بیان پروتئینها میشود و یا بهطور
کامل باعث ناپدید شدن و یا ساهر شدن برخی از پروتئین-
ها میشود ( .)37گلوتامین و گالسین بتاائین در شاوری-
های مختلف و در بین دو گیاه ماورد بررسای نقاشهاای
متفاوتی از سایر اسمولیتهای مورد بررسی در این بررسی
ایفا کردند .بررسی دادههای مربوط به گلوتامین و گالسین
بتائین نشان داد که گلوتامین باین دو رویشاگاه اخاتالف
معنیداری نشان نداد در حاالی کاه گالیساین بتاائین باا
 16/24میلاایگاارم باار کیلااوگرم در رویشااگاه ماسااه ای
بیشااترین مقاادار را بااه خااود اختصاااص داد .همچنااین
بیشااترین مقاادار ایاان دو اسااید آمینااه بااه گیاااه رمااس
اختصاص داشت .این موضو میتواناد باه دلیال کااهش
بیان ژن مربوط به القای آنزیم تولید کنناده ایان دو مااده
در پاسخ به تنش شوری و همچانن نقاش نااچیز آنهاا در
مقابل سایر ترکیبات آنتی اکسیدانی در تنظایم اسامزی و
کاهش تنش اکسیداتیو باشد .تجمع گالیساین بتاائین در
پاسخ به تنش در بسیاری از هالوفیتها از قبیل Atriplex
 )32( Atriplex nummularia L. ،)31( halimus L.و
 )32( Sesuvium portulacastrum L.گزارش شده است،
اما در دیگر بررسیها نیاز رابطاه معنایداری باین تانش
شااوری و تجمااع گالسااین بتااائین در گونااههااای خااردل

3

 ،Brassica sppتنباکو  Nicotiana tabacum L.گازارش
نشده است (.)44
گلوتامین بهعنوان یا ،دهناده نیتاروژن در بیوسانتز
ترکیبات نیتروژن آلی مثل اسیدهای آمینه ،نوکلوتیادها و
کلروفیل نقش عمده ای دارد .بناابراین گلوتاامین سانتتاز
بهعنوان آنزیمی کاه ترکیباات غیار آلای را باه گلوتاامین
کاتاالز میکند یا ،فااکتور کنتارل کنناده جاذب  Nدر
گیاهان است .با توجه به این که افزایش بیاان برخای ژن-
های گلوتامین سنتاز در برخی گیاهان موجاب حساسایت
بیشتر در تنش های غیر زنده شده است ( ،)7عدم تفااوت
معنیدار گلوتامین در بین دو رویشگاه پالیا و ماساه ای را
میتوان به عادم تااثیر پاذیری بیاان ژنهاای مربوطاه از
شوری نسبت داد.
اگرچه در بسیاری از گیاهان با افزایش غلظت نم ،در
خاك ،کاهش رشد و در نتیجه عملکرد اتفاق میافتاد ،باا
این وجود در سطوحی از شوری که به ناو گوناه گیااهی
وابسته است ،ممکن است کیفیت محصول تولید شده و از
جمله علوفه افزایش یاباد .بارای نموناه کااهش عملکارد
علوفه تر ،قطر سااقه ،عملکارد خشا ،بارگ ،باا افازایش
شوری در گیاه جارو ( )33گزارش شده است .در حالی که
بررسیهای زیادی نشان داده است که علای رغام کااهش
عملکرد محصول ،کیفیت آن از نظر وجود اسامولیتهاای
اولیه و ثانویه در گیاه تحت شارایط تانش شاوری بهباود
مییابد .برای نمونه میتوان به افزایش آنازیم هاای آنتای-
اکساااایدان و محتااااوای کلروفیاااال باااارگ گلرناا ا
 Carthamus tinctorius L.درزیر تنش شوری اشاره کرد
( .)22با توجاه باه اینکاه اساتفاده چناد منظاوره از ایان
گیاهان در مناطق بیابانی از جمله کنترل فرسایش بادی و
گردوغبار و همچنین تولید علوفه ،مورد توجه است کشات
آنها در پالیا ،میتواند اهداف ذکر شده را به نحو مطلاوب-
تری تحقق بخشد.
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Abstract
Haloxylon salicornicum (Moq.) Bunge ex Boiss and Haloxylon aphyllum Iljin are two
important halophytes in desert. Hammada salicornicum and Haloxylon aphyllum Iljin have
grown extensively in playa and sand dunes and are essential for supplying of forage for
livestock, especially camels. The present study investigated the effects of different soil
conditions in two areas (soil saline-sodic of playa and sandy soil in erg), on antioxidant
activity, pigments characteristics, total phenolics, glycine and glutamine. The results
showed that the highest amounts of chlorophyll a and total chlorophyll were measured
4.35 and 5.72 mgg-1fw in H. aphyllum and playa habitats, respectively. The highest amounts
of chlorophyll b with 2.85 mg/g fresh weight were measured in H. salicornicum in playa
habitats. The amount of anthocyanin was double in the playa habitats and was more than
these two plants. The highest amounts of phenol with 458.97 mg/g fresh weight was
measured in playa habitats and in H. aphyllum with 469.53 mg/g fresh weight. The amounts
of antioxidant activity in playa habitats and H. aphyllum were significantly more than the
erg habitat H. Salicornicum. Glutamine was not significantly different between the two
habitats. The highest amounts of glycine betaine were measured in sandy habitats in H.
Salicornicum. H. Salicornicum and H. aphyllum known as halophytes can be countered
salinity by various mechanisms, such as improving their biochemical conditions, and thus
improving the quality of forage and increasing the foliage preference value.
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