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بررسی رشد و محتواي رنگيزهها و پروتئين کل گياه دارويی گزنه ()Urtica dioica L.
در رژيمهاي مختلف آبی
سحر مریدپور* ،1آرین ساطعی ،2مهلقا

قربانلی3

 1کارشناسارشد ،گروه زیستشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان ،گرگان
 2استادیار ،گروه زیستشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان ،گرگان
 3استاد ،گروه زیستشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان ،گرگان
تاریخ دریافت11/8/11 :

تاریخ پذیرش12/2/12 :

چكيده
در این مطالعه بذرهاي گياه دارویی گزنه تحت شرایط گلدانی کشت داده شد 33 .روز بعد از جوانهزنی3 ،
تيمار آبی شامل هر روز آبياري (شاهد) ،سه روز در ميان ،پنج روز در ميان و هفت روز در ميان اعمال شد58 .
روز بعد از اعمال تيمارها پارامترها رشد و ميزان رنگيزههاي فتوسنتزي و پروتئين مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج حاصل از این تحقيق نشان داد با تشدید تنش خشكی ميزان وزن تر و خشك ریشه و برگ و نيز سطح
برگی کاهش معنیدار و طول ریشه افزایش معنیدار یافت .همچنين ميزان کلروفيل  aو bو مجموع کلروفيل
 b+aکاهش معنی داري نسبت به شاهد و ميزان کاروتن وگزانتوفيل افزایش معنیداري را نسبت به شاهد نشان
داد .با افزایش فواصل آبياري در مقدار پروتئين کل ریشه و برگ نسبت به شاهد کاهش معنیدار مشاهده شد
همچنين نتایج این تحقيق نشان داد بين کلروفيل  aو مجموع کلروفيل  b+aبا پروتئين برگ همبستگی وجود
دارد
واژههاي كليدي :استرس خشكی ،پارامترهاي رشد ،رنگيزههاي فتوسنتزي ،گزنه
مقدمه1

فروليقك اسقيد ،سقيناپيك اسقيد ،فيسقتين و ميرسقتين

گزنه دو پایه با نام علمی  Urtica dioica L.متعلقق

میباشد که باعث وقفه در رشد چندین مخمر ،کپك و

به خقانواده  Urticaceaeگيقاهی اسقت علفقی کقه در

قارچ میشود ( .)Hom et al., 1995گزنه براي درمقان

خاكهاي غنی از نيتروژن و در زمينهقاي متروکقه تقا

قند خون ،آسم ،زخقم معقده ،زخقمهقاي گوارشقی و

ارتفاع  1511متر رویش دارد ( )Pignatti, 1982و این

همچنين بقهعنقوان یقك داروي مقدر و ققابو مقورد
استفاده قرار میگيرد (زرگري،

گياه بومی مناطق مرطوب و معتدله اروپقا و آسياسقت

.)1331

(زرگققري .)1331 ،ایققن گيققاه داراي خققواي دارویققی

تنش بهطورکلی عبارت است از یك فاکتور زنده 2و

مختلف میباشد و از دیرباز مورد توجه بقوده اسقت و

یا غيرزنده 3که از عمقل (عكق العمقل) طبيعقی گيقاه

داراي ترکيبات شيميایی پلی ساکاریدها ،فالونوئيقدها،

جلوگيري کرده و باعقث کقاهش رشقد و عملكقرد آن

اسيدفرميك ،آسكوربيك اسيد ،اسيد چرب و ویتقامين

میشود .تنش خشكی اغلب بهعنوان یك عامل بيرونی

 A, C, B, Dو ترکيبقات فنلقی شقامل کافئيقك اسقيد،

تلقی میشود و تاثيرات نامطلوبی بقر گيقاه مقیگقذارد
2. Biotic
3. A biotic

*نویسنده مسئولsahar.moridpur@yahoo.com :
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استرس خشكی یكی از دالیل کقاهش محوقوالت در

کلروفيلهققا دچققار نقوققان میشققود .تشققدید فعاليققت

جهان است و ميزان محوول را تا  01درصد و بيشقتر

کلروفيالز به هنگام تنشهاي اسمزي از جمله خشكی

کاهش میدهد (.)Levitt, 1980

سققبب کققاهش محتققواي کلروفيققل سققلولهاي گيققاهی

در یك سلول گياهی فعقال ،آب مهمتقرین ترکيقب

میشود .کلروفيل  aحسقاستر از کلروفيقل  bاسقت و

بوده و  51تا  01درصد وزن تر بافقتهقاي در حقال

بيشقتر تحقت تقاثير ققرار

میگيقرد ( Balaguer et al.,

رشد را تشكيل میدهد و براي رشد گيقاهی رقروري

.)2002

اسقققت .کمبقققود آب بقققر متابوليسقققم ،فيزیولقققوژي و

نتایج مطالعات نشان داده است که کقاهش پتانسقيل

Munder et al.,

آبی برگ منجر به کاهش ميزان پروتئين شده و مققادیر

 .)2002کمبود مالیم آب در توسقعه سيسقتم ریشقهاي

آمينواسققيدهاي آزاد کققه همگققی تقریبققا در سققاختار

تاثير میگذارد .به نظر میرسد کقه ارتباطقات ریشقه و

پروتئينها موجود هسقتند ،را افقزایش میدهقد ،نظيقر

اندام هوایی بوسيله تعادل بين جذب آب توسط ریشه

ایزولوسين ،لوسين ،والقين ،فنيقل آالنقين ،گلوتقامين و

و فتوسنتزاندام هوایی کنترل میشود .ریشهها تا زمقانی

هيستيدین که این مساله نشاندهنده هيدروليز پقروتئين

رشققد خواهنققد نمققود کققه تقارققاي آنهققا بققراي مققواد

تحقت اسقترس آبقی

اسقت ( Dhindsa and Cleland,

فتوسنتزي معادل با مقداري باشقد کقه از طریقق سقاقه

.)Jiang and Zhang, 2002; 1975

مورفولقوژي گيقاه تقاثير مقیگقذارد (

براي آنها تقامين میگقردد .اگقر آب مقورد نيقاز گيقاه

از آنجا که گزنه گياهی است که در نققا مرطقوب

کاهش یابد ،این تعقادل نيقز تيييقر میکنقد و در ایقن

میروید ،در مورد تنش خشكی تحقيقی چنقدانی روي

صورت ریشه در خاك آماس خود را از دست میدهد

آن انجام نگرفته است در این تحقيق تاثيرتنش خشكی

و تنش آب موجود باعث از دست رفتن ریشههاي کم

بر پارامترهاي رشد و فيزیولوژي گيقاه مقورد بررسقی

عمق و افزایش ریشههاي عميق میشود .اگرچه نسبت

قرار گرفت.

اندامهاي هوایی به ریشه تحت کنترل ژنتيكقی اسقت،
مواد و روشها

ولی شقدیدا تحقت کنتقرل تقاثير محقيط (کمبقود آب،
درجه حرارت پایين و کاهش فعاليت فتوسقنتزي) نيقز

بذر گياه دارویی گزنه ( )Urtica dioica L.از بانك

قراردارد .همچنقين تقنش شقدید آب در طقی دورهي

ژن منابع طبيعی ایران موسسه تحقيققات جنگقلهقا و

رشد رویشی گياه از ارتفاع و سقطح بقرگ میکاهقد و

مراتع کل کشور تهيه شد .بقذرهاي مقورد نظقر تحقت

Kozowski,

شرایط گلدانی در فروردین  1350در گلخانه دانشقگاه

 .)1976تنش خشكی باعث پيقري زودرس گياهقان و

آزاد گرگان در عمق 2سانتی متر خاك زهكشقی شقده

شكسته شدن کلروپالسقت و کقاهش ميقزان کلروفيقل

کشت داده شد 33 .روز بعد از جوانه زنقی 3تيمقارآبی

میگردد .کاهش مققدار کلروفيقل  aبقه هنگقام تقنش

 18شامل (شامل هر روز آبياري (شاهد) ،سقه روز در

کمبود آب میتواند بقهدليقل تحریقك آنقزیم بيوسقنتز

ميان ( ،)D3پقنج روز در ميقان ( )D5و هفقت روز در

پرولين یعنی گلوتاميل کيناز در تييقرات ميقزان نسقبی

ميان ( )D7و با سه تكرار بر گياه اعمقال شقد .پق

از

آب پایين باشد .با افزایش تبدیل گلوتامات به پقرولين

هر آبياري در صقورت خقروس آب از انتهقاي گلقدانها

به هنگام تنش خشكی ،در واقع گلوتامات که پيشساز

مجددا به آن ارقافه تقا مققدار آب در طقول آزمقایش

کلروفيققل نيققز میباشققد از دسققترس خققارس و سققنتز

یكسان بماند 58 .روز بعد از تيمار گياه در فاز رویشی

باعث پير شدن و ریزش برگها میشود (
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پارمترهاي رشد شامل وزن تر و خشك ریشه و بقرگ

بين تيمارها و شاهد بر اساس آزمون دانكن و همبسقتگی

و سطح برگقی انقدازهگيقري شقد .جهقت تعيقين وزن

توسط نرمافزار آماري  SPSSبا سه تكقرار انجقام گرفقت.

خشك بخشهاي مذکور بهمدت  23ساعت در دمقاي

جهت رسم شكلها از نرمافزار  Excelاستفاده شد.

 31درجه سانتیگقراد در دسقتگاه آون ققرار گرفقت و
سپ

نتایج

وزن خشك آن بر حسقب گقرم تعيقين گردیقد.

همچنين طول ریشه با خطکش و بر حسب سانتیمتقر

تاثير تنش خشكی بر پارامترهاي رشد

و سطح برگ به کمك دستگاه اندازهگيري سطح بقرگ

ریشه :با افزایش تنش خشكی وزن ترو خشك ریشقه

اندازهگيري شد .پارامترهاي فيزیولقوژي شقامل ميقزان

کققاهش معنققی داري در سققطح  1/8درصققد یافققت و

پروتئين کل با استفاده از روش ()Lowry et al., 1951

بيشترین وزن تر و خشك ریشه مربو به تيمار شاهد

در بخش ریشه و ساقه ،ميزان کلروفيل  aو bبقا روش

و کمترین مربو به تيمار آبياري روز هفتم بود ولی با

( ،)Bruisma, 1963سققنجش کاروتنوئيققد بققا روش

افزایش تنش خشكی طول ریشه افزایش معنیداري در

( )Jensen, 1987محاسبه گردید.

سطح پنج درصد یافت بهطوريکه کمترین مربو بقه

تجزیه و تحليل دادهها از طریق واریقان

شاهد و بيشترین مربو به تيمار آبياري روز هفتم بود

دو عقاملی

(جدول .)1

( )ANOVAو ميانگين انجقام گرفقت .همچنقين مقایسقه

جدول  :1تاثير تنش خشكی بر وزن تر و خشك و طول ریشه گياه گزنه (( )P< 1/18اعداد نشانگر )X±SEمیباشد.
تيمار

وزن تر ریشه ()g

وزن خشك ریشه ))g

طول ریشه ()cm

شاهد (آبياري هر روز)

2/333±1/118a

1/235±1/112a

1/8±1/811c

آبياري روز سوم

1/313±1/233b

1/312±1/122b

5/33±1/2853c

آبياري روز پنجم

1/111±1/105c

1/835±1/138c

12/1±1/111b

آبياري روز هفتم

1/583±1/111c

1/323±1/151c

18/11±1/1315a

برگ :با افزایش تنش خشكی وزن ترو خشك و سطح

تيمار شاهد و کمترین مربقو بقه تيمقار آبيقاري روز

برگ کاهش معنیداري در سطح  1/18درصد یافقت و

هفتم بود (جدول .)2

بيشترین وزن تر و خشقك و سقطح بقرگ مربقو بقه
جدول  :2تاثير تنش خشكی بر وزن تر و خشك و سطح برگ گياه گزنه (( )P< 1/18اعداد نشانگر  )X±SEمیباشد.
تيمار

وزن تر برگ ()g

وزن خشك برگ ))g

سطح برگ ()cm2

شاهد (آبياري هر روز)

1/131±1/1132a

1/833±1/1130a

13/33±1/188a

آبياري روز سوم

1/005±1/113b

1/353±1/1131b

11/11±1/188a

آبياري روز پنجم

1/031±1/113c

1/303±1/1151c

5/11±1/188b

آبياري روز هفتم

1/521±1/113d

1/331±1/1131d

1/11±1/888b

كلروفيلa
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افزایش تنش خشكی در تيمارهاي مختلقف سقبب

درصد داشت .بين تيمقار شقاهد و تيمقار آبيقاري روز

کاهش ميزان کلروفيل  aشد بهطوريکه بيشترین ميزان

سوم اختالف معنقیداري وجقود نداشقت .بقين تيمقار

آن در تيمار شاهد و کمتقرین آن در تيمقار آبيقاري در

آبياري روز سقوم ،تيمقار آبيقاري روز پقنجم و تيمقار

روز هفتم بود .تيمار شاهد با تيمار آبياري روز پنجم و

آبياري روز هفتم اختالف معنقیداري در سقطح 1/18

تيمار آبياري هفتم اختالف معنیداري در سقطح 1/18

درصد وجود داشت (شكل .)1

شكل  :1تاثير سطوح مختلف تنش خشكی بر ميزان کلروفيل  aدر برگ گيقاه گزنقه ( D3تيمقار آبيقاري روز سقوم D5 ،آبيقاري
روز پنجم D7 ،تيمار آبياري روز هفتم).

شكل  :2تاثير سطوح مختلف تنش خشكی بر ميزان کلروفيل  bدر برگ گياه گزنه ( D5تيمار آبياري روز سوم D5 ،آبياري روز
پنجم D7 ،تيمار آبياري روز هفتم).

كلروفيل b
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مجموع كلروفيل b,a

افزایش تنش خشكی بر کلروفيقل  bدر تيمارهقاي
مختلف اثر متفاوتی را ایجاد کرد بهطوريکه در تيمقار

افزایش تنش خشكی سبب کاهش ميزان مجموع

آبياري روز سقوم نسقبت بقه شقاهد افقزایش یافقت و

به

سپ

دو کلروفيل شد و بيشترین این کاهش مربو

با افزایش تنش کاهش یافت و بيشقترین مققدار

کاهش کلروفيل  aبود بهطوريکه بيشترین آن مربو

مربو به تيمار آبياري روز سوم و کمترین مربو بقه

به تيمار شاهد و کمترین مربو به تيمار آبياري روز

تيمار آبياري روز هفتم بود .بين شاهد با تيمار آبيقاري

هفتم بود .بين شاهد با تيمار تيمار آبياري روز سوم،

روز سوم ،پنجم و هفتم اختالف معنی داري در سقطح

پنجم و هفتم اختالف معنیداري در سطح 1/18

 1/18درصد وجود داشت .بين تيمار آبياري روز پنجم

درصد مشاهده شد .بين تيمار آبياري روز سوم و تيمار

و تيمققار آبيققاري هفققتم اخققتالف معنققیداري وجققود

آبياري پنجم اختالف معنیداري مشاهده نشد .بين

نداشت .بين تيمار آبيقاري روز سقوم و تيمقار آبيقاري

تيمار آبياري روز پنجم با تيمار آبياري روز هفتم

روز پنجم اختالف معنیداري در سقطح  1/18درصقد

اختالف معنیداري در سطح  1/18درصد مشاهده شد

وجود داشت (شكل .)2

(شكل .)3

شكل  :3تاثير سطوح مختلف تنش خشكی بر مجموع کلروفيل  b ،aدر برگ گياه گزنه
( D3تيمار آبياري روز سوم D5 ،آبياري روز پنجم D5 ،تيمار آبياري روز هفتم).

كاروتنوئيدها :با افزایش تنش خشكی ميقزان کقاروتن

وجود داشت .ولی بين شاهد و تيمار آبياري روز سوم

افزایش یافت ،به طوري که کمترین آن در تيمار شاهد

اختالف معنی داري وجود نداشت (شكل .)3همچنقين

و بيشترین آن مربو به تيمار آبياري روز هفقتم بقود.

با افزایش تقنش خشقكی ميقزان گزانتوفيقل در تيمقار

بين شاهد با تيمار آبياري روز پقنجم و تيمقار آبيقاري

آبياري روز پنجم به حداکثر مقدار خود رسيد ولقی بقا

هفتم اختالف معنیداري در سطح  1/18درصد وجقود

افزایش تنش در تيمار آبياري روز هفتم کقاهش پيقدا

داشت .بين تيمار آبياري روز هفتم و تيمار آبياري روز

کرد و بيشترین مققدار مربقو بقه تيمقار آبيقاري روز

پققنجم اخققتالف معنققی داري در سققطح  1/18درصققد

پنجم و کمترین مقدار مربو به شاهد بود .بين تيمقار
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شاهد با سایر تيمارهقا اخقتالف معنقیداري در سقطح

نداشت و بين تيمار آبياري روز پنجم با تيمقار آبيقاري

 1/18درصد وجود داشت .بين تيمار آبياري روز سوم

روز سوم و هفتم اختالف معنقیداري در سقطح 1/18

و تيمار آبياري روز هفتم اختالف معنقی داري وجقود

درصد وجود داشت (شكل.)3

شكل  :4تاثير سطوح مختلف تنش خشكی بر محتواي رنگيزه کاروتن و گزانتوفيل در برگ گياه گزنه ( D3تيمار آبياري روز
سوم D5 ،آبياري روز پنجم D7 ،تيمار آبياري روز هفتم).

پروتئين كل :با افزایش تنش خشكی ميزان پروتئين

پروتئين کل در ریشه کاهش یافت بهطوريکه بيشترین

کل برگ کاهش یافت بهطوريکه بيشترین مقدار در

مقدار مربو

به شاهد و کمترین مقدار در تيمار

تيمار آبياري روز سوم و کمترین در تيمار آبياري روز

آبياري روز هفتم بود .بين تيمار شاهد با سایر تيمارها

هفتم مشاهده شد و بين شاهد با تيمار آبياري روز

اختالف معنیداري در سطح  1/18درصد وجود

سوم ،پنجم و هفتم اختالف معنیداري در سطح 1/18

داشت .بين تيمار آبياري روز سوم ،تيمار آبياري پنجم

درصد وجود داشت .همچنين بين تيمار آبياري روز

و تيمار آبياري هفتم اختالف معنیداري وجود نداشت

سوم ،پنجم و هفتم اختالف معنیداري در سطح 1/18

(شكل .)8

درصد وجود داشت .با افزایش تنش خشكی ميزان

شكل  :0اثر سطوح مختلف تنش خشكی بر ميزان پروتئين برگ و ریشه گياه گزنه ( D3تيمار آبياري روز سوم D5 ،آبياري روز
پنجم D7 ،تيمار آبياري روز هفتم).

بحث
121

نشريه پژوهشهاي اکوفيزيولوژي گياهی ايران ،شماره ويژه :پژوهشهاي فيزيولوژي گياهی ،سال نهم ،شماره ويژه بهار  / 3131صفحات331-321 :

واژه تنش براي هر عامل محيطی که به طور بالقوه

شققاهد گردیققد کققه بققا نتققایج  Riccardiو همكققاران

تاثير نامطلوبی بر موجودات زنده داشقته باشقد ،بكقار

( )1005بقققر روي گيقققاه  Phaseolus vulgarisو

میرود و مقاومت به تنش در ارتبا با توانایی گيقاه از

 P.acutifoliusمطابقت دارد .افزایش نسبت ریشقه بقه

نظر تحمل به عوامل نامطلوب است .تنش کمبقود آب

بخش هوایی مقیتقوان بقه افقزایش در ميقزان تقراکم

هنگامی ایجاد میشود که رطوبت موجقود در اطقراف

ریشه ،کاهش مرگ ریشه ،کاهش در ميزان نمو برگ یا

ریشه کمتر از نياز آبی گياه باشد (کوچكی و همكاران،

افزایش در ریزش برگ ویا کاهش سطح برگی نسقبت

 .)1332کمبودآب اغلب عامقل اصقلی محقدود شقدن

داد .براي بهبود تواناي سازش گياهقان بقه تقنش بایقد

رشققد ،گيققاه ،وزن تققر و خشققك و ميققزان محوققول

توازونی بين توزیع ماده خشك در ریشهها و اندامهاي

میباشققد .در پققهوهش حارققر نيققز در تمققام سققطوح

هوایی رخ دهد ( Riccardiو همكاران.)1005 ،

مختلف تنش خشكی ،با کقاهش آب از ميقزان سقطح

در پهوهش حارر با افزایش تنش خشقكی ميقزان

برگی برگ گياه  Urtica dioica L.بهطور معنیداري

رنگيزههاي فتوسنتزي بقهطقور معنقیداري نسقبت بقه

کاسققته شققده اسققت کققه ایققن نتققایج بققا نتققایج زنگققی

شاهد در سطح  1/18درصد کاهش یافت بهطوريکقه

( Steinberg ،)1333و همكقققاران ( )1008بقققر روي

بيشترین مقدار مربو به شاهد وکمترین مقدار مربو

Mentha

به تيمار روز هفتم است و این کقاهش در کلروفيقل

پنبققه و  Alkireو )1003( Simonدر گيققاه

a

 piperitaمطابقققت دارد .رشققد برگققی یكققی از تعيققين

مشخصتر میباشد (شكل )1که این نتقایج بقا نتقایج

کنندههاي اصلی توليد گياه اسقت و در تمقام گياهقان

 )2111( Younisبققققر روي سققققورگوم و  Synerriو

یكی از حساس ترین پدیده نسبت به تقنش خشقكی

همكاران ( )1003بر روي آفتابگردان مطابقت دارد .در

است .روابط آبی برگ نققش حيقاتی در تعيقين ميقران

تققنش خشققكی بققر روي آفتققابگردان غشققاء تيالکوئيققد

رشققد آن دارد ( .)Farrant, 2111وقتققی تققنش آب

متالشی می شود و ميقزان کلروفيلهقا و پقروتئين کقم

محدود کننده است نسبت رشد ریشه بقه بخشهقاي

مققیشققود ( .)Synerri et al., 1993در ایققن تحقيققق

Wu and

مشخص شقد کقه مققدار کلروفيقل  aکقم مقیشقود و

 .)Cosgrove,در بررسقیهاي انجقام شقده روي رشققد

مجموع کلروفيل  b+aنيز کقاهش مقییابقد (شقكل 1؛

گياه گزنه نيز این امر صادق بود و نسبت رشد ریشقه

شققكل  )3و ایققن کققاهش بيشققتر مربققو بققه کققاهش

به بخشهقاي هقوایی در تنشهقاي مختلقف خشقكی

کلروفيل  aبود .این مساله میتوانقد نشقانه حساسقيت

نسبت به شاهد افزایش یافت ،این امر بقه ایقن علقت

باالي کلروفيل  aنسبت بقه کلروفيقل  bدر گيقاه گزنقه

است که ریشهها کمتر از بخشهقاي هقوایی در برابقر

باشد .کاهش مقدار کلروفيل در اثقر تقنش خشقكی در

مهار رشد توسط پتانسيل پقایين آب حسقاس هسقتند

گياهققان از جملققه رت (

( )Wu and Cosgrove ،2111و این نتایج با پقهوهش

 .)Alexieva et al., 2002گنقدم (

 Ratnayakaو همكاران ( )2113بر روي دو گونه پنبه

 )1999گقزارش شقده اسققت کقه بققا نتقایج حاصققل از

و نتقققایج  Peevaو  )2113( Maslenkovaبقققر روي

پهوهش حارقر مطابققت دارد .خشقكی سقبب پيقري

اسفناس مطابققت دارد .در پقهوهش حارقر،تاثير تقنش

کلروپالستها میگقردد و گياهقانی کقه حسقاسترند

خشكی بر گياه گزنه ،موجب کاهش وزن تر و خشك

مجموعققه کلروفيققل -پققروتئين و چربققی آنهققا منهققدم

ریشه و برگها در تمام سطوح مختلف تنش نسبت به

میشققود .همچنققين باتشققكيل پالسققتيدهاي جدیققد،

هققوایی گياهققان بيشققتر مققیشققود (2111
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رت نشقان داد کقه در شققرایط تقنش آبقی  ABAبققه

کلروفيلهاي  b,aآنها کم میشقود و نسقبت کلروفيقل

سرعت در بافتها انباشته شده و سنتز پروتئين را مهار

 b,aدر آنها تييير میکند (.)Tambussi et al., 2002
کاروتنوئيدها عالوه بقر اینكقه رنگيزههقاي کمكقی

میکند.درتحقيق بر روي گياه گزنه ،بقا افقزایش تقنش

هسقققتند ،در حفااقققت از غشقققاهاي تيالکوئيقققدي و

خشكی ميزان پروتئين کل در برگها و ریشقهها نسقبت

جلوگيري از فتواکسيداسقيون کلروفيلهقا نيقز مرثرنقد

به شاهد کاهش معنی دار در سطح  1/18درصد اسقت

( .)Lawlore and Cornice, 2002در پقهوهش حارقر

به طوري که بيشترین مقدار در برگ در تيمقار آبيقاري

با افزایش تنش خشقكی ميقزان کقاروتن و گزانتوفيقل

روز سققوم وکمتققرین در تيمققار روز هفققتم ودر ریشققه

نسب بقه شقاهد افقزایش معنقیداري در سقطح 1/18

بيشترین مقدار در شقاهد و کمتقرین مققدار در تيمقار

درصد یافت (شكل  .)3بقهطقوريکقه کمتقرین مققدار

آبيققاري روز هفققتم مشققاهده شققد (شققكل .)8نتققایج

مربو به شاهد و بيشترین مقدار در کاروتن مربو به

مطالعات  Jiangو  )2112( Zhangبرروي رت نشان

تيمار روز هفتم ودر گزانتوفيل مربقو بقه تيمقار روز

داد که در تنش خشكی  ABAتوليد شقده بقه سقرعت

پنجم مقی باشقد .کقه ایقن نتقایج بقا نتقایج  Sinakiو

در بافتها انباشته شده و سنتز پروتئين را مهار میکند.

Forage sorghum

 Fukutokeو  )1051( Yamadaنشان دادند که

Forage

کاهش پتانسيل آبی ،منجر به کاهش ميزان پروتئين در

 sorghumپتانسققيل آبققی ،مقققدار کلروفيققل و نسققبت

سویا شده و افزایشی در مقدار آمينواسيدهاي آزاد که

کلروفيل  b,aکاهش و ميقزان کقاروتن افقزایش یافقت

همگی در ساختار پروتئين وجود دارند ،صورت

( .)Sinaki et al., 2006بقققر اسقققاس مطالعقققات

گرفت و این مساله ،نشان دهنده هيدروليز و تخریب

 Ratnayakaو همكاران ( ،)2113کاروتنوئيقدها ،آنتقی

پروتئين است.

همكققاران ( )2111بققر روي گيققاه

مطابقت دارد .بقا افقزایش تقنش خشقكی در

اکسيدانهاي متول به غشاء میباشند که که توان هضم
اکسيهن یكتقایی و رادیكالهقاي پراکسقيل چربیهقا بقا

نتيجهگيري نهایی

همكاري سایر آنتیاکسيدانها ،خاموشسازي حالت بقر

طبق نتایج بدست آمده با افزایش تنش خشكی

انگيختقققه سقققه تقققایی کلروفيقققل و جلقققوگيري از

طول ریشه گياه گزنه افزایش نشان داد .همچنين آب

پراکسيداسيون چربيها را داشقته و در پایقداري غشقاها

ميزان کلروفيل  aو  bو مجموع کلروفيل  a,bکاهش

مرثرنققد .در تایيققد تيييققرات کاروتنوئيققدي در طققی

یافته و ميزان کاروتنوئيدها افزایش یافت .همچنين

پهوهش حارر Jeyaramraja ،و همكاران ( )2118نيقز

تحت تنش خشكی ميزان پروتئين کل کاهش یافت.

بيان میدارند که کمبود مالیم آب از فتوسنتز ممانعقت
مینماید و باعقث افقزایش کاروتنوئيقدها میشقود ،در
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