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بررسی برخی صفات مورفوفیزیولوژیک گیاه دارویی سنجد
( )Elaeagnus angustifolia L.در  1رویشگاه مختلف استان خراسان رضوی
الله سعادتمند ،1مهلقا قربانلی* ،2مریم

نیاکان3

1کارشناسارشد ،گروه زیستشناسی ،دانشگاه آزاداسالمی واحد گرگان ،گرگان
2استاد ،گروه زیستشناسی ،دانشگاه آزاداسالمی واحد گرگان ،گرگان
3دانشیار ،گروه زیستشناسی ،دانشگاه آزاداسالمی واحد گرگان ،گرگان
تاریخ پذیرش39/3/13 :

تاریخ دریافت33/7/22 :

چکیده
گیاه  Elaeagnus angustifolia L.به عنوان یك گیاه دارویی ارزشمند در طب سنتی ایران جایگاه ویژهه ا دارد.
این گیاه با پراکنش در مناطق مختلف کشور با شرایط آب و هوایی متفاوت ،دامنه بردبار اکولوژیكی وسیعی از
خود نشان داده است .درخت سنجد ضمن استفاده در توسعه فضا سبز ،در عرصهها منابع طبیعی و باغها بژا
شرایط اکولوژیكی متفاوت ،دارا ترکیبات شژیمیایی متنژوعی اسژت .ایژن ماالعژه بژهمنظژور بررسژی صژفات
مورفولوژیكی و نیز انداره گیر قندها محلول و پروتئین کل در برگ و میوه رو جمعیتهژا سژنجد در 4
رویشگاه مختلف (چهلمیر ،قرخ قیز ،آرتیان و سنگ سوراخ) شهرستان درگز از استان خراسان رضو که دارا
شور ها متفاوت بودند صورت گرفت .در بین مناطق اشغال شده توسط جمعیتها سنجد مشخص شد که
افزایش استرس شور در منظقه قرخ قیز بر رو برخی از صفات رویشی و زایشی گیاه از قبیل مساحت برگ،
اندازه میوه ،اندازه دانه ،طو ل تخمدان ،طول دمگل ،ارتفاع گیاه ،طول و عرض برگ اثژر منفژی داشژت و باعژ
کاهش رشد گردید .همچنین بر اساس نتایج این پهوهش بیشترین میزان قندها محلول و پژروتئین موجژود در
برگ و میوه سنجد درمناقه قرخ قیز با باالترین میزان شور و کمترین میزان آن به دلیژل کژاهش شژدت تژنش
شور در مناقه آرتیان با کمترین میزان شور مشاهده گردید.
واژههاي کلیدي :پروتئین کل ،رشد ،سنجد ،شور  ،قند محلول
مقدمه1

خودرو ،بادشكن و آباد کننژده راههژا واراضژی تكییژر

سنجد با نام علمی ()Elaeagnus angustifolia L.

یافتژژه اسژژت و دارا انعاژژای پژژدیر زیژژاد در

از مهمترین گونهها معار است که رویشگاه طبیعژی

سازگار با شرایط محیای

میباشد ( Hosseinzaeh et

وسیعی در اروپا و آسیا دارد .این گیاه در جنوب اروپا،

 .)al., 2003این گیژاه طژی دهژهها اخیژر بژه سژبب

باختر و شمال مرکز آسیا تا هیمالیژا بژه طژور بژومی

کاربردها متعدد که در صژنایع تبژدیلی پیژدا کژرده

میروید ( .)Klich, 2000همچنین در کشور ما نیژز در

جژژزی یكژژی از مهمتژژرین گیاهژژان دارویژژی در عرصژژه

مناطق خشژك و نیمژه خشژك بژه عنژوان یژك گیژاه

تجارت جهانی میباشد و در طب سنتی دارا خواص
دارویژی از جملژژه ضژد تشژژنج ،ضژددرد ،ضژژدالتهاب،
ضدنفخ ،ضداسژتفراغ ،اثژر شژل کننژدگی عضژالت و

*نویسنده مسئولm.ghorbanli@gorganiau.ac.ir :
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درمژان زخژم معژده را دارا

تهیه شناسنامه برا آنها جهت برنامهریژز تحقیقژات

مژیباشژد (et al., 2001

نهاد و زراعی ضرور به

 .)Ahmadiani et al., 2007;:Ramezaniسژنجد دارا

نظر میرسد.

ترکیبات شیمیایی با ارزشی از قبیل ویتامینها ،اولئژین،

این پهوهش با هدی شناسایی جمعیتهژا بژومی

استئارین ،گلوکز ،تانن وکژاروتن ،فالونوئیژد و مقژدار

سنجد و تعیین میزان قرابت آنها بژا اسژتفاده از صژفات

کمی پروتئین میباشژد .در ایژن میژان قنژدها آزاد و

مورفولوژیكی و بررسی میزان قند محلژول و پژروتئین

پروتئینهژژا یكژژی از مهمتژژرین ترکیبژژات در میوههژژا و

کل موجود در میوه و برگها جمعیتهژا مختلژف
سنجد

سبزیجات محسوب میشوند کژه کمژك بسژیار بژه

صورت گرفت.

طعم میوهها میکنند و نقژش مهمژی را در فراینژدها
زیستی به عهده دارند ( .)Shaw, 1988بر همین اساس

مواد و روشها

 Sakamuraو  Sugaدر سال  1891گلوکز و فروکتژوز

نمونه برداري :این تحقیق در بین جمعیتها سژنجد

را به عنوان عمژده تژرین قنژدها در میوههژا سژنجد

 4مناقژژه مختلژژف شهرسژژتان درگژژز اسژژتان خراسژژان

معرفی نمودند .در حالی که اطالعات کمژی در مژورد

رضو ( 98درجه و  6دقیقه طول شرقی 31 ،درجه و

پروتئین ذخیره شده در سنجد در دسترس میباشد.

 26دقیقه عرض شمالی با آب و هوا معتدل و سژرد

تنژژوع جغرافیژژایی در مورفولژژوژ گیژژاه تژژابعی از

کوهستانی و  914متر ارتفاع از ساح دریا) انجام شژد.

تغییرات فنوتیپی در پاسخ به شرایط زیسژت محیاژی،

اقلیم مناقه با متوسژط بارنژدگی  299/6میلژیمتژر در

تنژژوع ژنتیكژژی ،تكامژژل در میژژان جمعیتهژژا و تژژاریخ

سال ،میانگین دما  16/4درجه سژانتیگژراد و متوسژط

جغرافیژا زیسژتی گونژه اسژت (

Losos and Glor,

رطوبژژت هژژوا  95/9درصژژد بژژود (شژژكل  .)1خژژا

 .2003; Arbogast and Kenagy, 2001تنژژژوع

رویشگاهها مورد آزمایش دارا رس ،ال و ماسه و

مورفولوژیكی و جدایی جغرافیایی در میان جمعیتهژا

شور خا

مناقه قرخ قیز بیشتر از سایر مناطق بژود

اغلب شرط الزم برا شژكلگیژر گونژه و تنژوع آن

(جدول  .)1مناقه مورد ماالعژه شژامل مناقژه سژنگ

است .بررسیها مورفومتر میتوانژد بژرا روشژن

سژژوراخ بژژا طژژول جغرافیژژایی  98 º 56 ́ Eو عژژرض

شدن فعل و انفعاالت آب و هوا ،تژاریخ جغرافیژایی و

جغرافیژایی  31º,26 ́ Nو ارتفژاع  662متژر از سژاح

پویایی تكاملی در ایجژاد گونژه جدیژد اسژتفاده شژود

دریا ،مناقه قرخ قیز با طول  98 º 53´ 38˝ Eو عرض

( .)Warghat et al., 2012با وجود اینكه سنجد یكی از

 31º 24´ 91˝ Nو ارتفژژاع  998متژژر از سژژاح دریژژا،

گیاهژان دارویژی پژر مصژری بژازار جهژانی محسژوب

مناقژژه چهلمیژژر بژژا طژژول  99º 91´ 49˝ Eو عژژرض

میشود هنوز در کشژور مژا اطالعژات کژافی در زمینژه

 31º 23´ 49˝ Nو ارتفاع  1111متژر از سژاح دریژا و

جمعیتها بژومی موجژود در کشژور وجژود نژدارد و

مناقژژه آرتیژژان بژژا طژژول  98º 59´ 99˝ Eو عژژرض

کشت زراعی آن هنژوز متژداول نشژده اسژت ،بنژابراین

 31º 29´53˝ Nو ارتفژژاع  491متژژر از سژژاح دریژژا

بررسی دقیق جمعیتهژا بژومی موجژود در کشژور و

میباشند.
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نمودار آمبروترميك ايستگاه درگز
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صففتات مورفولففوژیکی :جهژژت بررسژژی صژژفات

نوع بافت خا

سففن ق قنففدهاي محلففول (روش فنففل -اسففید

مورفولوژیكی از تمژامی قسژمتها گیژاه از جملژه

سففولتوری

ساقه ،برگها ،گلها ،میوهها و دانهها نمونه گرفته شد.

گیاهی در درجه حرارت  15درجه سانتیگراد به مدت

از میان جمعیتها سنجد مجموعا  21صفت کمی و

 49سژژاعت داخژژل آون خشژژك و سژژپر بژژا تژژرازو

کیفی مشخص شد (جژدول  .)2صژفات انژدازهگیژر

دیجیتال توزین شدند .به  5/1گرم از هر نمونه خشك

شده شامل ارتفاع گیاه ،قار ساقه ،رنگ شژاخه ،طژول

شده ( 15میلیلیتر) الكژل اتژانول  15درصژد اضژافه و

خار ،طول برگ ،عرض برگ ،شكل کر هژا بژرگ،

نمونهها به مدت یك هفته در یخچال نگهدار شدند.

طول دمبرگ ،شكل گل ،طژول و عژرض میژوه ،طژول

بعد از یك هفته محلولها صای شدند و  1میلیلیتر از

تخمدان ،طول خامه ،طول کالله ،طول دمگژل ،انژدازه

عصژژارهها برداشژژته شژژد و بژژا آب مقاژژر بژه حجژژم 2

کاسبرگ گلبرگ نمژا ،طژول و عژرض میژوه ،طژول و

میلیلیتر رسانده شدند .سپر  1میلیلیتر فنل  9درصد

عژژرض دانژژه ،رنژژگ میژژوه ،شژژكل دانژژه بژژود .صژژفات

و  9میلیلیتژر اسژید سژولفوریك غلژیه بژه محلولهژا

مورفومتر در قالب طرح بلو هژا کژامالً تصژادفی

اضافه شد .محلولها در دما اتاق جهت خنك شژدن

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفژت و تغییژرات صژفات

 35دقیقه نگهدار شدند و سپر جدب در طول موج

در بین جمعیتها سنجد مناطق مختلژف بررسژی و

 499نانومتر در مقابل شاهد خوانده شد.

مقایسه میانگینها

انجام شد.

( : Kochert, 1978ابتژژدا نمونژژهها

برا یافتن غلظت قندها محلول نمونه ،غلظتهژا
مختلفی از گلوگز مونوهیدرات تهیه و پژر از ترسژیم
17
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مقدار قند نمونه بر حسژب میلژی گژرم بژر گژرم وزن

نتایج

خشك نمونه گیاهی محاسبه گردید.
اندازهگیفري مقفدار پفروتئین کفل

بژژر اسژژاس نتژژایج بدسژژت آمژژده از ماالعژژات
(Lowry et al.,

خا شناسی در جدول  1مشخص گردیژد کژه میژزان

) 5/2 :1951گرم مژاده خشژك از بژرگ گیژاه در یژك

هدایتالكتریكی (شور ) خژا

در مناقژه قژرخ قیژز

بوته چینی به کمك  5/9میلیلیتر بژا فرتژریر خژوب

نسبت به سایر مناطق افزایش یافته است .یژك شژما

ساییده شد و بعد از  9دقیقه محتویات بژه درون لولژه

کلی از تنوع تمامی صفات کمی و کیفی انژدازهگیژر

سانتریفوژ منتقل و دوبژاره بژا  5/9میلیلیتژر دیگژر بژا

شده در این ماالعه در جژدول  2ترسژیم شژده اسژت.

فرتریر بوتهچینی شسته شژده و بژه لولژه سژانتریفوژ

تجزیه و تحلیلها نشان داد که اختالی معنیدار بین

منتقل گردید .لولهها بالفاصله بژه مژدت  45دقیقژه بژا

جمعیتهژژا سژژنجد در  4رویشژژگاه از لحژژال شژژكل

دور  9555rpmسژژانتریفوژ شژژده و پژژر از خژژروج از

برگ،گل ،شاخه ،بسژا  ،دانژه و کژر وجژود نژدارد

دستگاه  ،بخش رویژی بژه یژك لولژه آزمژایش منتقژل

بهطور که در تمامی این رویشگاهها یرگها غالباً هم

گردید 95.میكرولیتر از عصژاره حاصژل در یژك لولژه

شكل که ساح آنها با پوششی نقرها پوشانیده شده،

آزمایش دیگر ریخته شد و بر رو آن  895میكرولیتر

شاخهها به رنگ سبز -نقرها با خارها هژم انژدازه،

)1891( Lowry

گلهژژا زنگولژژه ا شژژكل و بژژه رنژژگ زرد ،بسژژا ها

معریها الزم افزوده گشت .سپر محلول  15دقیقه

چسبیده به کاسبرگ ،دانهها به شكل بیضو و کر ها

در حمام آب گرم  45 ºCقرار گرفت و پر از خژارج

ستارها شكل خامه و کالله دارا طول یكسان بژوده

کردن از حمام آب گرم  25دقیقه دردمژا آزمایشژگاه

در حالی که اختالی معنیدار در ارتفاع ،قار سژاقه،

قرار داده شد .پر از این مرحلژه جژدب نمونژهها در

طول و عرض برگ ،طول دمبرگ ،طول تخمدان ،طول

طول موج  195نژانومتر بژا اسژتفاده از محلژول شژاهد

دمگژژل ،طژژول و عژژرض میژژوه و دانژژه وجژژود داشژژت

توسژژط دسژژتگاه اسژژپكتروفتومتر خوانژژده شژژد .میژژزان

بهطور که نتایج نشان داد در  4رویشگاه مورد ماالعه

پژژروتئین نمونژژهها بژژا اسژژتفاده از منحنژژی اسژژتاندارد

متوسط ارتفاع گیاه بین  2/3 -6متر ،قاژر سژاقه -131

پژژروتئین ،بژژر اسژژاس گژژرم بژژر کیلژوگرم وزن خشژژك

 26سانتیمتر ،طژول و عژرض بژرگ بژین  1-6و 1-3

ارزیابی شدند.

سژژانتیمتر ،طژژول دمبژژرگ  5/9-1/2سژژانتیمتر ،طژژول

آب مقار اضافه گردیژد .طبژق رو

کلیه آنالیزها ،با  4تكرار و هر ایستگاه بژا  4نمونژه

تخمدان بین  4-6میلیمتر ،طول دمگل  2-6سانتیمتر،

ver 2007

طول میوه بین  1-3/2سانتیمتر و طول و عژرض دانژه

 Excelو  SPSS ver16مژژورد تجزیژژه و تحلیژژل قژژرار

 4-9و 15-21سانتیمتر متغیر بود و میزان این صژفات

گرفت و نمودارها مربوطه رسم گردید .در نهایت بژا

در مناقه قرخ قیژز بژهدلیژل افژزایش اسژترس شژور

استفاده از آزمون دانكن در ساح  5/59معنیدار بژودن

کاهش یافتند (جدول.)2

انجام گردید .سپر با اسژتفاده از نژرمافژزار

یا نبودن

آنها کنترل شد.
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جدول  :2شاخصها مورفومتر درختان سنجد  4مناقه درگز.
شاخصها مورفومتر

قرخ قیز

چهلمیر

آرتیان

سنگ سوراخ

قار ساقه ()cm

26-14

19-131

35-155

49-91

ارتفاع گیاه()m

2/3-4/9

3/9-9

3-9

3-6

سبز -نقره ا

سبز -نقره ا

سبز -نقره ا

سبز -نقره ا

رنگ شاخهها
طول خارها ()cm

5/9-1/2

5/9-1/2

5/9-1/2

5/9-1/2

طول برگ ()cm

2-4/9

2-9

2-6

1-6

عرض برگ ()cm

1-2

1-2/9

1-3

1-2/9

ستاره ا

ستاره ا

ستاره ا

شكل کر در برگ

5/9-1

5/9-1/2

5/9-1/2

5/9-1/2

زنگولها شكل

زنگولها شكل

زنگولها شكل

زنگولها شكل

اندازه کاسبرگ گلبرگ نما ()mm

9

9

9

8

طول تخمدان ()mm

4

9

6

6

طول خامه ()mm

9-1

9-1

9-1

9-1

طول کالله()mm

1

1

1

1

طول دمگل ()mm

2-3

3-9

3-4

9-6

طول میوه ()cm

2-2/9

2-3/2

1-3

1/2-3

عرض میوه()cm

1 -1/9

1 -1/9

1 -1/9

1 -1/9

طول دانه ()mm

15-29

11-29

19-21

19-29

عرض دانه()mm

9

6-9

4-9

9

رنگ میوه

قرمز

نارنجی

نارنجی

نارنجی

شكل دانه

بیضو

بیضو

بیضو

بیضو

طول دمبرگ ()cm
شكل گل

ستاره ا

جمعیتها ایستگاه  2قرخ قیژز و کمتژرین میژزان در

در این تحقیق قند محلول از عصاره اتانولی میوهها
و برگها سنجد مورد بررسژی قژرار گرفژت کژه در

ایستگاه  1آرتیژان مشژاهده شژد .تمژامی ایسژتگاهها

عصاره میوه بیشترین و کمترین میزان قندها محلژول

مناطق مختلف به استینا ایستگاه  2چهلمیر بژا ایسژتگاه

بهترتیب در مناقه قرخ قیز ( 319/18± 8/81میلیگرم

 2آرتیان و ایستگاه  1چهلمیر با ایستگاه سنگ سژوراخ

بر گرم وزن خشك معژادل گلژوکز مونژو هیژدرات) و

دارا تفاوت معنژیدار در سژاح  P< 5/59بژود .از

آرتیژژان ( 256/69 ± 19/19میلژژیگژژرم بژژر گژژرم وزن

لحال مناقها بهدلیل افزایش تنش شورر در مناقه

خشك معادل گلوکز مونو هیدرات) بژهترتیژب یافژت

قرخ قیز بیشترین میزان قندها محلژول در برگهژا

شد (جدول .)3

سنجد ( 194/9±14/52میلیگرم برگژرم وزن خشژك

نتایج بدست آمده از واریانر موجود در جدول 4

معادل گلوکز مونو هیدرات) در این مناقه و با کاهش

نشان داد که میزان قندها محلول در برگ در منژاطق

یافتن این تژنش کمتژرین میژزان آن در مناقژه آرتیژان

مورد آزمایش تغییر یافتنژد بژدین معنژی کژه بیشژترین

( 141/29±8/59میلیگرم بر گرم وزن خشژك معژادل

مقژژدار قنژژدها محلژژول در برگهژژا سژژنجد در

گلوکز مونو هیدرات) مشاهده گردید.
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جدول  :3میزان قند محلول در میوه سنجد
-1

مناطق مورد ماالعه

میزان قند محلول در میوه مناطق مختلف ()mg.g fw

مناقه چهلمیر

219/34 ± 23/49b

مناقه قرخ قیز

319/18± 8/81c

مناقه آرتیان

256/69 ± 19/ 19 a

مناقه سنگ سوراخ

291/6±9/94 b

نتایج بهصورت میانگین ±انحرای معیار ،آنالیز آمار با تست دانكن ،در هر ستون بین دادههایی با حروی متفاوت اختالی معنیدار وجود
دارد (.)P<5/59

جدول  :9میزان فند محلول در برگ سنجد در ایستگاهها  4رویشگاه
مناطق مورد ماالعه
مناقه چهلمیر

مناقه قرخ قیز

مناقه آرتیان
مناقه سنگ سوراخ

میزان قند محلول برگ در کل ایستگاهها  4رویشگاه ()mg.g-1fw
ایستگاه1

143/19 ± 19/5cd

ایستگاه2

196/8±6/85c

ایستگاه1

124/9±1/52de

ایستگاه2

232/99± 22/65a

ایستگاه3

191/9± 11/52b

ایستگاه1

119/39 ±4/68 e

ایستگاه2

149/29 ± 1/ 59c

ایستگاه 1

193/69±29/25 cd

نتایج بهصورت میانگین ±انحرای معیار ،آنالیز آمار با تست دانكن ،در هر ستون بین دادههایی با حروی متفاوت اختالی معنیدار وجود
دارد (.)P<5/59

در مناقه قرخ قیز ( 4/48±5/92میلژیگژرم بژر گژرم

نتژژایج حاضژژر در جژژدول  9مربژژوط بژژه بررسژژی
محتژژژو پژژژروتئین موجژژژود در عصژژژاره برگهژژژا

وزن خشك معادل کازئین شیر) و با کاهش یافتن ایژن

جمعیتها سنجد در مناطق مورد ماالعه میباشد که

شژژدت تژژنش کمتژژرین میژژزان آن در مناقژژه آرتیژژان

بر اساس این تحقیقات صورت گرفته مشخص شد که

( 2/69±5/33میلیگژرم بژر گژرم وزن خشژك معژادل

میزان پروتئین در برگها سنجد در میان ایستگاهها

کازئین شیر) مشاهده گردید .آنالیزها بدست آمده از

 2و  3مناقه قژرخ قیژز ،ایسژتگاه  1مناقژه قژرخ قیژز

بررسی میزان پروتئین در عصاره میوههژا سژنجد در

وایستگاه  2مناقه چهلمیر ،ایستگاه  2مناقژه آرتیژان و

مناطق مختلف نیز نشان داد که بیشترین میزان پروتئین

ایستگاه سنگ سژوراخ اخژتالی معنژیدار در سژاح

در مناقه قرخ قیز ( )2/11±5/81و کمترین میژزان آن

 P<5/59مشاهده نگردید ولی با سایر ایستگاهها دارا

در مناقه آرتیان ( 5/91 ±5/15میلیگرم بر گژرم وزن

اختالی معنیدار بود و بیشترین میژزان پژروتئین در

خشك معادل کازئین شیر) بود (جدول .)6

عصاره برگها سنجد بهدلیل افزایش استرس شور
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جدول  :2میزان پروتئین در برگ سنجد
پروتئین کل در برگ سنجد ،ایستگاهها مورد نظر

مناطق مورد ماالعه
مناقه چهلمیر

مناقه قرخ قیز

مناقه آرتیان
مناقه سنگ سوراخ

ایستگاه1

2/41 ± 5/19d

ایستگاه2

4/24±5/21bc

ایستگاه1

4/12±1/13bc

ایستگاه2

4/16± 5/19a

ایستگاه3

4/65± 5/16a

ایستگاه1

1/96 ±5/12 cd

ایستگاه2

3/44 ±5/ 94ab

ایستگاه 1

4/48±5/92 ab

نتایج بهصورت میانگین ±انحرای معیار ،آنالیز آمار با تست دانكن ،در هر ستون بین دادههایی با حروی متفاوت اختالی معنیدار وجود
دارد (.)P<5/59

جدول  :6میزان پروتئین در میوه سنجد
مناطق مورد ماالعه

میزان پروتئین در میوه سنجد مناطق مختلف

مناقه چهلمیر

5/81 ± 5/12 a

مناقه قرخ قیز

2/11± 5/81b

مناقه آرتیان

5/91 ± 5/ 15a

مناقه سنگ سوراخ

5/12±5/53 a

نتایج به صورت میانگین ±انحرای معیار ،آنالیز آمار با تست دانكن ،در هر ستون بین دادههایی با حروی متفاوت اختالی معنیدار وجود
دارد (.)P<5/59

بیوشیمیایی را به طور نامالوبی تحت تژاثیر قژرار مژی

بحث

دهد و با کاهش جدب آب موجب کاهش پارامترها

تحقیقات نشان داده است صژفات مورفژومتر بژه
شدت تحت تاثیر فاکتورها محیای مختلف قرار می

رشد مژیشژود ( .)Qasim et al., 2003دررقژم عنژابی

گیرنژژد ( .)Heywood, 2002بژژر اسژژاس نتژژایج ایژژن

گیاه سنجد نیز برخژی از خصوصژیات مورفولژوژ از

آزمایش تنوع معنی دار برا صژفات مورفولژوژیكی

قبیل مساحت برگ ،طول شاخهها و طول دمگلها بژه

متفاوت در جمعیتها سنجد هر  4مناقژه مشژاهده

طژژور معنژژی دار کژژاهش یافتنژژد (دانشژژور و کیژژانی،

شد .در مناقه قرخ قیز افزایش تنش شژور بژر رو

 .)1392نتایج این آزمایش با یافتهها فژوق ماابقژت

برخی صفات مورفومتر از قبیژل ارتفژاع گیژاه ،قاژر

دارد .بر همین اسژاس  Cheruthو همكژاران در سژال

ساقه ،طول و عرض ،طژول دمبژرگ ،طژول تخمژدان،

 2559گزار

طول دمگل ،طول میوه و طول و عرض دانه تاثیر منفی

 roseusتحت شژور کژم و زیژاد بژهترتیژب  1و 34

گداشت بژه طژور کژه میژزان ایژن صژفات بژهطژور

درصد در مقایسه با شاهد کاهش یافت Lambers .نیژز

معنیدار کاهش یافتند .در حالی کژه بژر رو سژایر

( )1899عنوان کرد که در گیاه

صفات تاثیر نداشت .بژه نظژر مژی رسژد کژه تژنش

ارتفاع بوته ،اندازه برگ و طول ریشه با افزایش تژنش

شژژور عمومژژا صژژفات مورفولژژوژیكی ،آنژژاتومیكی و

شور کاهش یافت.
13

کردند که ارتفژاع گیژاه

Catharanthus

Catharanthus roseus

بررسی برخی صفات مورفوفیزیولوژیک گیاه دارویی سنجد..

نتایج ماالعه بر رو سنجد نشان داد که این گیژاه

یافتژژهها ایژژن پژژهوهش نشژژان داد کژژه تفژژاوت

دارا مقادیر فراوانژی از قنژدها محلژول مژیباشژد.

معنیدار در پروتئین موجود در برگ و میژوه سژنجد

ماابق با این نتیجژه  Sakamuraو  )1891( Sugaبیژان

وجود داشت .بهطور کژه میژزان پژروتئین در مناقژه

داشتند که گلوکز و فروکتوز بهعنوان عمده ترین قندها

قزخ قیز بهدلیل افزایش عامل شور نسژبت بژه سژایر

در طی رسیدگی میوهها سنجد میباشند.

مناطق به بیشترین میزان در بژرگ و میژوه و در مناقژه
آرتیان به کمترین میزان رسید .ماابق با یافتژهها مژا

در این پهوهش در میزان قنژد موجژود در میژوه و
برگ سنجد تفاوت معنیدار مشاهده گردید .تمژامی

Singhو همكاران نیز ( )1819عنوان کردند که تجمژع

میوهها آنالیز شده در هر جمعیت به مرحلژه رشژد و

پروتئینها در گیاهان تحژت شژرایط شژور افژزایش

نمو و بلوغ تجار رسیده بودند .مشخص گردیژد کژه

مییابد و این ممكن اسژت شژكلی از ذخیژره سژاز

افزایش تژنش شژور در مناقژه قژرخ قیژز منجژر بژه

نیتروژن را فراهم کند کژه بعژدها مژورد اسژتفاده قژرار

افزایش میزان قند موجود در برگها سنجد نسبت به

گرفته و یا ممكن است نقشی در تنظیم اسمز داشژته

سایر مناطق شده است و در مناقه آرتیان این مقدار به

باشند.

کمترین میزان یافت شد .در نتیجه افزایش تنش شور
در مناقه قرخ قیز باع

 Ashrafو  )2554( Harrisمحتژژژوا بژژژاالتر از

تجمع قندها در برگ و میژوه

پروتئینها را در گیاهژانی از جملژه جژو ،آفتژابگردان،

نظریژژه Claussen

کردنژژد.

ایژن گیژاه شژده اسژت .مشژابه ایژن

ارزن و بژژرنج در پاسژژخ بژژه شژژور گژژزار

( )2552عنوان کرد که افزایش سژاح شژور موجژب

همچنژژین  Lopezو همكژژاران در سژژال  1884عنژژوان

افژژزایش قنژژدها محلژژول از جملژژه گلژژوکز در گیژژاه

نمودند که القا شور در غلظتهژا متفژاوت باعژ

 Atriplex verruciferaگشت .و اظهژار داشژت کژه

افزایش محتو پروتئینها در گیاه تربچه (

این مساله احتماالً به نقژش پژرولین و تعژادل اسژمز

 )sativusو گوجهفرنگی شده است .در شرایط استرس

مرتبط میشود که در هنگام مواجه گیاه با تنش شور

شور میزان پروتئین کل در گیاهژانی از قبیژل بژرنج،

تجمع قنژدها محلژول از طریژق پلژی سژاکاریدها و

تژاج خژروس Helianthus annuus ،Vicia faba ،نیژز

الیگوساکاریدها صژورت مژیگیژرد .زیژرا بژا افژزایش

افزایش یافت (2005; Blehman, 1987; Levitt, 1980

شور جدب یونها  Na+و – Clبیشتر شژده و ایژن

.) Shunping et al.,

یونها در واکوئل کده بند میشوند .در ایژن شژرایط

نتی هگیري نهایی

واکوئل پتانسیل آبژی پژایینی پیژدا میکنژد و آب را از

در تحقیق حاضر مشاهده شد که افزایش تنش

سیتوپالسم جدب می کند .برا رفع این مشكل گیژاه

شور رو صفات مورفولوژیكی اندازهگیر شده در

محلولها آلی(بژویهه قنژدها) را بژه مقژدار بیشژتر

جمعیتها

تولید می کنژد .همچنژین  Paridaو همكژاران ()2552
گزار

Raphanus

باع

کردنژد کژه تحژت شژرایط شژور افزایشژی در

مختلف سنجد بسیار تاثیر گدار بوده و

کاهش ارتفاع گیاه ،قار ساقه ،طول و عرض،

محتژژو قنژژدها و پلژژی فنلهژژا در برگهژژا گیژژاه

طول دمبرگ ،طول تخمدان ،طول دمگل ،طول میوه و

 Bruguiera parvifloraصورت گرفتژه کژه بژا نتژایج

طول و عرض دانه شد .از طرفی افزایش این تنش در

بدست آمده از پهوهش حاضر ماابقت دارد.

مناقه قرخ قیز موجب افزایش میزان قندها محلول
و پروتئینها نسبت به سایر مناطق گردید و با کاهش
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