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 چكيده
 سازگاری های روان،ماسه تثبيت بر عالوه هک است بياباني مناطق در سازگار هایگونه از (Haloxylon aphyllum Iljinتاغ )سياه     

 به گونه با توجه ،و اهميت نسبي این موادگياه نقش مهمي دارند  تنظيم اسمزیدر ها تجمع متابوليت .دارد شور اراضي با مناسبي
فعاليت  ،تزینوسهای فتشرایط رویشگاه بر رنگدانهتأثير منظور بررسي رو بهازاین .متفاوت استو شدت تنش  رویشگاه، گياهي

با شرایط خاکي در دو منطقه در شهرستان بافق  ، آزمایشيتاغسياهاسيدهای آمينه، قندهای محلول و محتوای یوني  ،اکسيدانينتيآ
داده های به روش یك طرفه تجزیه واریانس  انجام شد. 1395سال در  (ایماسهتپهسدیمي پالیا و غير شور -)خاك شور متفاوت
 سطح در ،در بين دو رویشگاهاکسيداني آنتي هایفعاليتميزان فنل و آنتوسيانين،  ، کاروتنوئيد،کلروفيلميزان شان داد که نتایج نشدند. 

پالیا نسبت به رویشگاه شوری باالی در رویشگاه با  هایخاكدر های فوق . ميانگين شاخصبودتفاوت م درصد یكاحتمال 
در گليسين و گلوتامين ، گلوتاميك اسيد، آسپارتيك اسيدميانگين ميزان  ،ی آمينه مورد بررسياسيدها يناز ب .بود بيشتر یاماسهتپه

 پالیارویشگاه  نسبت بهميکروگرم بر گرم  21/12و  01/17، 66/13 ،27/13ترتيب با به ایماسهرویشگاه در  رشد کردهتاغ سياه
 هایقندتفاوت بين رویشگاه ها برای  .مشاهده نشدداری معني تفاوت در بين دو رویشگاه سایر اسيدهای آمينهبود. از لحاظ  بيشتر

پالیا  نسبت به ( خشكگرم بر گرم وزن ميلي 24/26)ای رویشگاه ماسهدر ل ندهای محلوو ميانگين ق (p<0.01)  معني دار بودمحلول 
های تاغ با بهبود فعاليتکه سياه شد مشخص  آمدهدستدر کل با توجه به نتایج به ود.ببيشتر ( خشكگرم وزن گرم برميلي 26/13)

سایر و نقش نموده ویژه تجمع پتاسيم در اندام خود با شوری مقابله ها بهو تعدیل غلظت یون ایرنگدانه افزایش محتوای اکسيداني،آنتي
از اهميت  تري با شوری کمهایو قندهای محلول در مقاومت گياه به شرایط تنش خشکي و محيطمينه آاسيدهای  مانند هااسموليت

  .بودبيشتری برخوردار 
 

  های معدنيیونفنل کل، کارتنوئيد، کلروفيل، اسيدهای آمينه، آنتوسيانين،  کليدی: هایواژه
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 مقدمه
وری کننده در بهرهیکي از مهمترین عوامل محدودشوری     

ری با افزایش شو رود.شمار ميها بهبسياری از اکوسيستم
مزی و در نتيجه کاهش جذب آب و همچنين از فشار اس
را تحت تأثير قرار  سميت یوني رشد گياه هایاثرطریق 

عادل اسمزی، جذب و ت (. et al.Farooq ,2008دهد )مي
این شود. شامل ميهای آلي را ها و سنتز محلولتجمع یون
انباشته  هاآب در سلولها در پاسخ به کمبود اسموليت

مي در افزایش تحمل گياه به خشکي و نقش مه وشوند مي
در غلظت  فزایشا (. 2005Das  &Parida) دارند شوری

تحت شرایط تنش نيز ساکارز و سطح قندهای محلول 
و  نقش داشتهگاری و ایجاد تحمل به شوری شوری در ساز

مجموع مواد  %50از بين ترکيبات آلي مختلف، قندها بيش از 
شدن  فعال .دهندمياسمزی را تشکيل  قابليتمتشکله 

سوپر اکسيد دیسموتاز، کاتاالز  ماننداکسيدان های آنتيآنزیم
تلف در و سنتز آمينواسيدهای مخ و اسکوربات پراکسيداز

گياهان مختلف در تنظيم های سازوکاردیگر گياه نيز ازجمله 
ترکيبات گروه کلي  سهها به اکسيدانآنتي اسمزی است.

آلفاتوکوفرول و  لي و محلول در چربي مثیغشا
 ترکيبات قابل حل در آب مثل آسکوربات، کاروتنوئيدها،

و نيز  هاآنتوسيانينترکيبات فنلي، فالونوئيدها و  ون،گلوتاتي
 کاتاالز، پراکسيداز، سوپراکسيددیسموتاز، مانندي هایآنزیم

 بندیتقسيمردکتاز گلوتاتيون پراکسيداز وآسکوربات
های سازگاری از دیگر نشانه (. et alShao ,.2007) شوندمي

زای محيط تغييرات محتوای گياهان به شرایط تنش
را  گياهان، رنگدانه آنتوسيانين ای در گياهان است.رنگدانه

منظور مقاومت در برابر طور طبيعي طي دوره رشد خود بهبه
 کنندشرایط تنشي مانند شدت نور باال و دمای کم انباشته مي

(1999Scott, -Chalker). اسمزی، تنظيم با آمينه اسيدهای 
 خسارت کاهش سلولي، درون ساختار از حفاظتموجب 

 تنش به پاسخ در آزاد هایرادیکال توليد دليلبه اکسيداتيو
 ؛ et alDe Lacerda ,.2005) شوندمي شوری و خشکي

2012et al.,  Omidi.) 
 شرایط درمواد  این نقش زمينه در متعددی هایبررسي

 نقش همگي بر وانجام شده است  گوناگون هایتنش
 De Lacerdaدارند ) داللت اسمزی تنظيم در مذکور ترکيبات

2005., et al .)پرولين، قندهای محلول و  ای،تنوع رنگدانه
رنگ، صورتي قرمز تاغ سياههای معدني در سه جمعيت یون

که  شدو گزارش  بررسيدر فصل تابستان رنگ و سبز رنگ 
 از متفاوتي ظاهری رنگ که دارای مزرنگقر جمعيت
 نيز ایرنگدانه نظر محتوای از است، سبزرنگ جمعيت
و نيز تجمع  ایرنگدانه افزایش محتوای و باشدمي متفاوت

را  تاغ رنگ صورتي و قرمزرنگ جمعيت ها درفالونوئيد
 هایلرادیکا نورشدید، مقابل در تيحفاظ سازوکارتوان مي

 خشکي و شوری دانست مانند هایيشتن یا و اکسيژن فعال

(2017Fallahifar, ).  ،بررسي تغييرات فصلي پرولين
 Hammada)محتوای یوني و قندهای محلول در گياه رمس 

salicornica ) مهمترین پاسخ که کرد نيز مشخص
زای محيطي افزایش تنش فيزیولوژیکي گياه رمس به شرایط

اسمزی در  يتقابلتنظيم  برایسدیم و پتاسيم  جذب یون
تجمع  افزایش(.  et alMosleh arani ,2016) استگياه 

پرولين و کربوهيدرات در هنگام مواجهه با شوری از 
تنظيم اسمزی در گياه زنيان های سازوکار

).LTrachyspermum ammi ( گزارش شده است (et Piri 

2017., al). ساقه و ریشهدر تجمع پرولين  همچنين افزایش 
) Ferula آنغوزهپتاسيم و کلسيم  صر سدیم،عنا تجمع و

)assafoetida  در برابر تنش شوری در مقایسه با شاهد
et alohammad dost shiri M ,.) است هگزارش شد

مقایسه مقاومت به شوری در سه  بررسي و همچنين .(2009
 و sideroxylon .E ، largiflorense .E گونه اکاليپتوس

wandoo.E از حکایتای تنش شوری در برابر تيماره 
قندهای  افزایش ميزان پرولين، های گياهي،کاهش رنگيزه

در هر سه عناصر موجود در برگ و گليسين  بتایين محلول،
عنوان مقاومترین به rgiflorenseE. la گونه  ویژهگونه به

 (. et aliya Navakoli T ,.2016) داشتگونه 
 از یکي (jinIl Haloxylon aphyllum) تاغسياه گونه

بياباني است که  و خشك مناطق در سازگار هایگونه
روان، سازگاری  هایخوب ماسهبر تثبيت بسيار  عالوه
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صورت بهاین گياه مناسبي با اراضي بسيار شور دارد. 
دليل داشتن و به کاشت توسعه زیادی یافتهدست

از  های مورفولوژیکي و فيزیولوژیکي ویژهسازگاری
برخوردار و شوری نسبت به خشکي  یمقاومت زیاد

 موانع از یکي خشکي و شوری تنش کهآنجایياز ست.ا

ویژه به دنيا نقاط از بسياری در رشد گياهان در اصلي
د و شومي محسوب ایران مانند خشكنيمه و خشك مناطق

 هایاثرتنش به علت پيچيده بودن  مقاومت گياهان به
های پدیده تنش و نيز تنوع متقابل بين فاکتورهای

فيزیولوژیکي، بيوشيميایي و مولکولي مؤثر بر رشد و نمو 
(؛  et alRazmjoo ,.2008گياه بسيار پيچيده است )

شناسایي و نيز  شوریشناخت آثار تنش بنابراین 
تحمل به شوری های سازوکارو  شوریمقاوم به  هایگونه

 توجه با پژوهشاین  در .رسدميضروری به نظر در آنها 
سهم و  که ذکر شد تاغسياه فرد به منحصر هاییژگيو به

 تنطيم اسمزی درغيرآلي  های آلي ومتفاوت محلول
و  در گياهبرای تعادل انرژی  ضمانت مهمعنوان یك به

های در بين گونهاز نظر تنظيم اسمزی  باالتنوع وجود 
 و اوليه هایمتابوليت برخي نقش و سهممتحمل به شوری، 

 امالح محلول، قندهای آمينه، اسيدهای ازجمله ثانویه
 اسمزی تنظيم سازوکار در اکسيدانيآنتي فعاليت و معدني

در )شوری و خشکي( مختلف  خاکيشرایط در  گونه این
  . شدبررسي  شهرستان بافق

 

  هامواد و روش
 های انتخابيمشخصات رویشگاه

 Haloxylon)تاغ سياهتحقيق دو رویشگاه این انجام برای    

Iljin aphyllum)  با شرایط خاکي متفاوت در شهرستان بافق
انتخاب شدند. اولين  1395پایيز  از استان یزد در فصل

 55°18'43"شمالي و طول 31°36'31"رویشگاه با عرض
شرقي با خاك شور و سفره آب زیرزميني باال و دومين 

ای با عرض های ماسهای بر روی تپهرویشگاه نيز منطقه
شرقي و در  55°37 '52"شمالي و طول 32°31'2/48"

ميانگين  شرایط مشابه اقليمي و ارتفاعي در نظر گرفته شد.

بود متر ميلي 7/55بارندگي ساالنه در این مناطق مشابه و 
ترین مناطق ایران قرار داده که آن را در زمره یکي از خشك

 است. 
 

 بردارینمونه
ایه انتخاب و پس از پ 3در هر منطقه  از گياه مورد مطالعه   

برداری از نمونه تقسيم ارتفاع گياه به سه قسمت مساوی،
 انجام شددهي سوم مياني و در مرحله گلهای یكسرشاخه

(2010., et alSultana .) ها برداری از سرشاخهقبل از نمونه
و با هدف مشخص شدن شرایط متفاوت خاك، از هر 

 40 تا 20و  20 های صفر تارویشگاه نمونه خاك از عمق
بعد از هواخشك کردن  برداشت ومتری با سه تکرار سانتي

متری، بافت خاك به روش ميلي دوخاك و عبور از الك 
قابليت هدایت (،  ,1986Gee and Bauder) هيدرومتری

وسيله دستگاه هالکتریکي در عصاره اشباع خاك ب
 برای (، ,1996Rhoades)سنج الکتریکي هدایت
 JENWAY لمد فتومترفليم دستگاه از K و Na یگيراندازه

7PFP گيریاندازه برای و Ca، Mg  وCl جذب دستگاه از 
 Hamada and) استفاده شد 670 مدل 1 شيمادزو اتمي

1994Elenany,.) 
 دمای) طبيعي شرایط در را هانمونه قند محلول: سنجش
 منتقل آزمایشگاه به را آنها سپس نموده، خشك (آزمایشگاه

 et alRigoyen ,. روش به ی محلولقندها گيریاندازه و

 انجام شد. 1992
ی کلروفيل و امحتو کاروتنوئيدها: و هاکلروفيل سنجش

گيری اندازه Arnon )1967 (کاروتنوئيد با استفاده از روش
  .شد

 :نتوسيانينيآن کل، فنل و فعاليت ينتوسيانسآسنجش 
 بافری سيستم ود بين pH تفاوت روش از آنتوسيانين کل

(2003Giusti and Wrolstad,  )محتوای  .شد گيریاندازه
Folin-) سيوکالتيو-فنل کل نيز با استفاده از معرف فولين

Ciocalteu )شد گيری اندازه(1965Rossi,  &Singleton  .)

مذکور به گياه اکسيداني گيری فعاليت آنتيهمچنين اندازه
 . ( et alShimada ,.1992) انجام گردید DPPHروش 
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 آمينه، اسيدهای سنجش برای سنجش اسيدهای آمينه:
 5/1 ویال درونرا  گياه منجمد تر بافت گرم 3/0 مقدار

 اتانول ليترميلي 1 آن روی بر و ریخته داردرپيچ ميليمتری
 شيکردار ماریبن به نمونه حاوی هایویال و ریخته %80
 بعد. شدند منتقل سانتيگراد درجه 80 دمای با( ترموميکسر)

 در دور 13000 دور با دقيقه 10 مدت به هانمونه آن از
 سپس. شدند سانتریفيوژ سانتيگراد درجه 4 دمای در دقيقه

 جدید ميليمتری 2 هایویال به و شده برداشته رویي محلول
  30 دمای در کنندهتغليظ دستگاه درون را نمونه .یافت انتقال
 به محلول این .بپرد آنها کليال محلول تا داده قرار درجه
 2 ویال درون .شد صاف ميکرومتر 45/0 فيلتر کمك
 شده صاف محلول این از ميکروليتر 250 جدید، متریميلي

 100 نهایت در و بورات بافر ميکروليتر 200بعد  و ریخته
 ثانيه، 120 از بعد دقيقاً .گردید اضافه  OPA ميکروليتر

 در افزوده، ویال به والرم HCl 5/0 ميکروليتر 50 مقدار
 با نهایت در و داده تکان را آن دستي بار چند بسته را ویال

D-14163  مدل HPLC دستگاه به مخصوص، سرنگ

KNAUER (Knauer- )18 ستون باآلمانC ،5HALO  

 فازهای و (گرادسانتي درجه 25 ستون دمای) متریسانتي
 دقيقه، رب ليترميلي 1/1 جریان شدت با( هاحالل) متحرك
 اسيدهای از هریك مختلف هایغلظت تزریق با .شد تزریق
 از هریك منحني زیر سطح مساحت محاسبه و آمينه

 سطح و غلظت رابطه تعيين و دستگاه به شده داده هایغلظت
 یكهر کمي مقادیر و شده رسم استاندارد منحني زیرمنحني،
 .( et alManivannan,. 2008) شد محاسبه آمينه اسيدهای
 آنها توزیع بودن نرمال ابتدا ها،داده وتحليلتجزیه برای

 بعدو  بررسي فاسميرنو فکلموگرو آزمون توسط
)غيرجفتي  test-Tآزمون با استفاده از ها وتحليل دادهتجزیه

   .شد انجام 16SPSSافزار نرم یا مستقل( و
 

 نتایج
 های فيزیکي و شيميایي خاك منطقهویژگي

های شيميایي و فيزیکي خاك رسي ویژگينتایج حاصل از بر
ميانگين کليه صفات ذر (. 1 آمده است )جدول 1در جدول 

رویشگاه پالیا بيشتر است. همچنين ميانگين کليه صفات بجز 
 سانتيمتر بيشتر است. 40-20غلظت کلسيم در خاك عميق 

 

 یزدای در منطقه بافق، استان تجزیه خاك دو رویشگاه پالیا و ماسه -1جدول 

 EC بافت (cmعمق ) رویشگاه
(mS/cm) 

Na 

(meq/L) 

Ca 

(meq/L) 

Mg 
(meq/L) 

K 
(meq/L) 

Cl 
(meq/L) 

 پالیا
 35b 1±31/1b a75±4 4±33/7b 2/1±7/0a 7±50 b±1 لومي شني 0 -20

 84a 3±117/1a a2/74±4 3±57/1a 0/0±5/1b 15±151/1a±4 لومي شني 20-40

 ایماسه
 6/7c 7/1±5/1c b6±1/17 1±7/4c 0/0±66/1b 2±9/1c±2/0 شني 0-20

 2/1c 3/0±9/1d b9/19±1 1±8/6c 0/0±36/1c 1±9/8c±0 شني 20-40

 ندارند.دار تفاوت معنيدرصد  5در سطح احتمال تست  tبر اساس آزمون باشند که دارای حرف مشترك مي داده های هر ستون 

 برگ محتوای معدني

از بين تاغ نشان داد که سياهی معدني برگ اتومحبررسي     
عناصر معدني موجود در برگ گياه در بين دو رویشگاه پالیا 

پتاسيم، کلسيم، آهن و روی  ای،سدیمي( و تپه ماسه-)شور
سایر عناصر  برای ،(>0.01p) نشان دادندداری معني تفاوت

نتایج حاصل از  بود.داری ندو رویشگاه معني تفاوت بين
جذب یون پتاسيم از محيط ریشه از  حکایت test-Tآزمون 

های گياه های هوایي و تجمع در بافتو انتقال آن به قسمت
که طوریبه .داشتدر شرایط تنش شوری در رویشگاه پالیا 

درصد  41/3در پالیا با  کردهظت پتاسيم در گياهان رشد لغ
ای )خاك غيرشور( ماسهبيش از غلظت آن در رویشگاه تپه

برگ مس در  و منگنز، روی صر آهن،اعنميزان بود. همچنين 
 (.2 )جدول بود در رویشگاه پالیا بيشتر رشد کردهتاغ سياه
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 Test-tبا استفاده از آزمون  تاغرویشگاه )شوری خاك( بر محتوای معدني برگ سياهشرایط تأثير واریانس آناليز  -2 جدول

 Tن آزمو ميانگين عناصر معدني در دو رویشگاه محتوای معدني برگ

 بين دو رویشگاه پالیا ایماسهتپه 

 N  a9/1 a8/1 0/619nsنيتروژن

 P  a0733/0 a0767/0 0/707nsفسفر

 **K  b2/2 a41/3 5/23 پتاسيم

 Na  a21/6 a29/6 5/47ns سدیم

 **Cl  a19/2 b26/1 0/69 کلر

 **Ca  a42/2 b7/1 7/52 کليسم

 Mg  a 32/2 a 19/2 1/24nsمنيزیم

 *Fe  b63/80 a57/104 9/8آهن

 **Mn  b80/148 a73/203 1/7منگنز

 **Zn  14/96b 42/33a 1/8 روی

 **Cu  b43/4 a83/6 0/94مس

 ندارند.دار درصد تفاوت معني 5تست در سطح احتمال  tبر اساس آزمون باشند که دارای حرف مشترك مي داده های هر  ردیف 
 دارعدم وجود تفاوت معني و درصد 1داری در سطح درصد، معني 5داری در سطح ترتيب معنيبه: nsو**، *

 

 و قندهای اکسيدانيفعاليت آنتيهای گياهي، فنل کل، رنگدانه
 محلول

 کل، کلروفيل ،bکلروفيل  ،a کلروفيل که داد نشان نتایج    
در بين دو  اکسيدانيآنتي فعاليتو  آنتوسيانين کاروتنوئيد،
ترکيبات فنلي  .(>0.01p) داشت یدارمعني تفاوترویشگاه 

 بود یدارمعني تفاوت گياه در بين دو رویشگاه دارای
(50.0p<). قند محلول در بين دو رویشگاه ميزان  همچنين

نتایج  .(>0.01p) نشان دادداری معني تفاوتمورد بررسي 
ی کلروفيل اها نشان داد که محتوحاصل از مقایسه ميانگين داده

a ،b 72/5و  37/1، 35/4ترتيب با شگاه پالیا بهو کل در روی 
گرم ميلي 404/4و  675/0، 72/3ای با بيش از رویشگاه ماسه

ها در بين دو بررسي مقدار آنتوسيانين بود. بر گرم وزن تر
مقدار آنتوسيانين در رویشگاه پالیا با که رویشگاه نشان داد 

ای با هگرم بر گرم وزن تر دو برابر رویشگاه ماسميلي 94/2
نتایج همچنين نشان داد که  تر بود. گرم بر گرم وزنميلي 74/1

گرم ميلي 27/55ميزان فنل مربوط به رویشگاه پالیا با  ینبيشتر

های درصد فعاليت بر کيلوگرم بود. مقایسه ميانگين داده
بيش از  %27/55اکسيداني در رویشگاه پالیا نيز با آنتي

قند محلول گياه در رویشگاه  د.بو %9/29ای با رویشگاه ماسه
از پالیا  تربيشخشك گرم بر گرم وزن ميلي 24/26ای با ماسه

 (. 3 جدولبود )خشك گرم بر گرم وزن ميلي 26/13با 
 اسيدهای آمينه

تفاوت بين رویشگاه ها از نشان داد که  نتایج حاصل     
گيری شده، اسيد آسپارتيك، اسيد اسيدهای آمينه اندازهلحاظ 

بود داری معني تفاوتلوتاميك، گلوتامين و گليسين دارای گ
(01/0<pمحتوای اندازه .)های سرین، گيری شده اسيدآمينه

آرژنين، ترئونين، آالنين، تيروزین، والين، متيونين، فنيل آالنين 
داری نشان معني تفاوتایزولوسين، لوسين، تریپتوفان و ليزین 

شان داد که محتوای اسيدآمينه ها نبررسي ميانگين دادهندادند. 
اسيدآسپارژیك، اسيدگلوتاميك، گلوتامين و گليسين در 

 (.4ای بيش از رویشگاه پالیا بود )جدول رویشگاه ماسه
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 stet-Tبا استفاده از آزمون تاغ سياه اکسيدانيو فعاليت آنتي های گياهي، فنل کل رنگدانهشرایط رویشگاه )شوری خاك( بر مقایسه  -3 جدول

 Tآزمون  ميانگين فاکتورها در دو رویشگاه صفات فيزیولوژیکي

 بين دو رویشگاه پالیا ایماسهتپه

 a b72/3 a35/4 **01/5 کلروفيل

 b b67/0 a37/1 **02/3 کلروفيل

 b40/4 a72/5 **54/7 کلروفيل کل

 b791/0 a03/1 **38/3 کاروتنوئيد

 b74/1 a95/2 **69/4 آنتوسيانين

 a24/26 b26/13 **51/2 لقندمحلو

 b9/42 a51 *36/4 ترکيبات فنولي

 b94/29 a27/55 **61/3 اکسيدانيفعاليت آنتي

 ندارند.دار درصد تفاوت معني 5تست در سطح احتمال  tبر اساس آزمون باشند که دارای حرف مشترك مي داده های هر  ردیف 
 دارعدم وجود تفاوت معني و درصد 1داری در سطح يدرصد، معن 5داری در سطح ترتيب معنيبه: nsو**، *

 

 Test-tبا استفاده از آزمون تاغ سياهاسيدهای آمينه شرایط رویشگاه )شوری خاك( بر  مقایسه -4 جدول

 مخفف اسيد آمينه
 Tآزمون  اسيد آمينه در دو رویشگاه ميانگين

 بين دو رویشگاه ایماسهتپه پالیا

 **ASP b1/11 13/3a 7/39 اسيد آسپارتيك
 **GLU b2/11 13/7a 10/71 اسيد گلوتاميك

 SER a6/10 10/5a 1/75ns سرین
 GLN 11/05b 17/01a 5/34ns گلوتامين
 **GLY b9/10 12/2a 4/40 گليسين
 ARG a6/10 10/61a 0/192ns آرژنين
 THR a2/10 10/7a 0/306ns ترئونين
 ALA a5/11 a9/10 1/05ns آالنين

 TYR b7/13 a5/16 ns02/1 تيروزین

 VAL a6/11 a7/12 ns14/1 والين

 MET a8/10 a7/10 ns290/0 متيونين

 PHE a9/10 a8/11 ns04/1 فنيلآالنين

 TRP a7/10 a5/10 ns29/1 تریپتوفان

 ILE a5/10 a19/11 ns23/2 ایزولوسين

 LEU a7/10 a8/1 ns177/0 لوسين

 LYS a5/10 a8/10 ns41/1 ليزین

 ندارند.دار درصد تفاوت معني 5تست در سطح احتمال  tبر اساس آزمون باشند که دارای حرف مشترك مي های هر  ردیف  داده
 دارعدم وجود تفاوت معني و درصد 1داری در سطح درصد، معني 5داری در سطح ترتيب معنيبه: nsو**، *
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 بحث
 های ارزشمندی است که در گسترهتاغ از گونهسياه    

عنوان شورترین وسيعي از مناطق بياباني کشور از پالیا به
ای با ميزان شوری کم پراکنش های ماسهمناطق کویری تا تپه

 Naclمول ميلي 400طور طبيعي تا تواند بهدارد. این گياه مي

ترین شرایط های تاغ در سخترا در خاك تحمل کند. گونه
حرارت تابستان محيط خشك بياباني و در مناطقي که درجه 

 -25درجه سانتيگراد و در زمستان به حدود  50به حدود 
رسد و در نواحي با بارندگي ساالنه درجه سانتيگراد مي

 & Gul)متر مستقر شده و رشد مناسبي دارد ميلي 170-30

2000khan, .)) 2006., (et al  Gong اشاره نکته این به 
 مورد بياباني گياهان سایر به نسبت تاغسياه که نمودند
 این و باشدمي برخوردار تریمنفي آبي پتانسيل از بررسي

 حادتر شرایط در گياه این بقای بر مؤثری عامل خود
  .خشکي و شوری است

در این تحقيق اثر شرایط متفاوت رویشگاهي از نظر 
حاکميت تنش شوری )رویشگاه پالیا( و تنش خشکي 

های مقاومت به خصای( بر شاماسه)رویشگاه غير شور تپه
تاغ در شرایط رویشگاه طبيعي سياهدر های محيطي تنش

تحقيق در این نتایج حاصل از  مورد بررسي قرار گرفت.
از افزایش یون  حکایتي سياه تاغ معدن هایبررسي یون

 در .داشتتاسيم در شرایط خاك شور رویشگاه پالیا پ
 دوستمكن گياه یك عنوان تحت که تاغسياه مانند گياهاني

 در پتاسيم و سدیم مانند معدني عناصر تجمع هستند، مطرح
آبي و  توان بهبود برای هاواکوئل در آنها انباشت و سلول

پتاسيم یك عنصر  است.ثری ؤمجذب آب از خاك عامل 
فراوان است که برای همه انواع گياهان ضروری است و نقش 

 برگ در  K+ یون بيشتر غلظت تنظيم اسمزی دارد. مهمي در

 اندگرفته قرار شوری تنش معرض در که گياهان متحمل

 باالی یون نگهداری به نسبت انطباقي یك واکنش تواندمي

 +K باشد شوری تنش روزنه در هایسلول در (, fariFallah

 فيزیولوژیکي مهم پارامترهای از یکي پتاسيم یون (.7201

 سياریب فعاليت در را مهمي سلول نقش سيتوسول در و است

 و نمایدمي ایفا و فتوسنتز هاپروتئين سنتز در هاآنزیم از

 و توسعه سلولي طي در اسمزی کنندهتنظيم عنوانبه

 کندمي گریميانجي و داشته ارتباط ایروزنه هایفعاليت

(2003Mohamadian,  &Mirnia ) .جذب سدیم،  کاهش
آن  نگهداری یون سدیم در محيط ریشه و جلوگيری از انتقال

دام هوایي و همچنين افزایش نسبت پتاسيم به سدیم نبه ا
Munns د )نقش اساسي دار گياهانبرگ در تحمل به شوری 

2003James, &.) در پژوهش مشابهي Rad  و همکاران
به افزایش یون پتاسيم و سدیم در شرایط تنش (2014)

 .کردنداشاره 
 یاآمده نشان داد که محتوعملهای بهبررسي همچنين

سدیمي بيش از -کلروفيل در رویشگاه پالیا با خاك شور
ای بود. در گياهان مناطق بياباني، افزایش رویشگاه ماسه

تواند به ثبات فتوسنتز در این شرایط غلظت کلروفيل مي
شرایط  درفتوسنتز برگ  دوامو حفظ کلروفيل . کندکمك 

 های فيزیولوژیکي مقاومت استتنش ازجمله شاخص
(1999, Pessarkli.) غلظت کلروفيل طي باال بودن  بنابراین

دليل کوچکتر شدن حجم هبتواند در این گياه ميتنش 
و بهبود غلظت ها متراکم شدن سلول عبارتيو یا بهها سلول

 نتایج (. ,2011Saeedpour) باشددر نتيجه تنش کلروپالست 
مهمترین عنوان بهکاروتنوئيدها همچنين بيانگر افزایش 

در رویشگاه  کننده نور در غشای تيالکوئيدیانه جذبرنگد
کننده عنوان گيرنده نوری و حفاظتکاروتنوئيدها به .پالیا بود

 ,Koyro) کنندسيستم نوری، برعليه اکسيژن فعال عمل مي

 IIو  Iکاروتنوئيدها انرژی زیادی را از فتوسيستم (. 2006
کرده و  ضرر دفعهای شيميایي بيصورت گرما یا واکنشبه

توانند غشاهای کلروپالستي را حفظ و مقاومت گياه را به مي
ها این رنگدانه (. et alJuan ,.2005)تنش افزایش دهند 

طور غيرمستقيم های آزاد، بهعالوه بر کنترل فعاليت اکسيژن
دهند های اکسيژن آزاد را کاهش مينيز توليد گونه

(1999, et al.Loggini .) ا افزایش ميزان به این ترتيب ب
کاروتنوئيدها از صدمات ناشي از تنش شوری بر سيستم 

مطالعه این در  شود.های گياه کاسته ميفتوسنتزی و رنگيزه
عنوان توان بهآنتوسيانين بيشتر در رویشگاه پالیا را مي

های گياهي مورد بررسي سازوکار مقاومت به شوری گونه
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 آنتوسيانين االیب محتوای از حکایت هایيدانست. گزارش

 Kennedy&  ) داردشوری وجود  به بردبار گياهان در

1999Filippis,  .)شوری زیاد است مقدار که مناطقي در 

های نقش از شود.مي بيشتر گياهان در آنتوسيانين ميزان
اکسيداني و توان به نقش آنتيها مياصلي آنتوسيانين

يون اشاره محافظت سيستم فتوسنتزی در برابر فتواکسيداس
که در گياهان در معرض تنش نقش محافظتي ایفا کرد 

نتایج همچنين نشان داد که  (. et al.He ,2010) نمایندمي
اکسيدان غيرآنزیمي نيز عنوان یك آنتيبيشترین ميزان فنل به

 مواد از جزئي فنولي مربوط به رویشگاه پالیا بود. ترکيبات

 را آن اثرهای شتن دوره طي در که هستند محلول سلولي

عنوان تجمع فنل در رویشگاه پالیا به کنند.تعدیل مي
توان ای با خاك شور و دارای امالح فراوان را ميمنطقه

و  آزاد اکسيژن هایرادیکال فعاليت مهار برای راهکاری
 دانست  شوری تنش صدمات از سلول غشای محافظت

(2004Singh, .) شده در  مطالعه با نتایج ارائه این نتایج
 نتایج در تنش شوری تحت کل فنول زمينه افزایش غلظت

 فنول غلظت افزایش زمينه در شده ارائه نتایج با مطالعه این
 جارو گياه مختلف هایتوده در شوری تنش تحت کل

(.LKochia scoparia ) مطابقت دارد (et Nabati 

2018,al..) 

 تجمع است تنش ممکن به واکنش در همچنين گياهان

 و اسمزی کنندهحفاظت عنوانبه هاآمين و سيدهای آمينها

 دليل به افزایش این که افزایش دهند اسمزی را کنندهتنظيم

 سنتز در دخيل هایآنزیم ها وپروتئين بيان سطوح در افزایش

 .گرددمي انجام کننده اسمزیتنظيم و اسمزی کنندهحفاظت
 شودمي هاينبيان پروتئ افزایش یا کاهش باعث شوری تنش

 از برخي شدن ظاهر یا و شدن ناپدید باعث کامل طوربه یا و

اسيدهای آمينه در  (. ,2001Yamamoto) شودمي هاپروتئين
ای ماسههای مختلف در بين دو رویشگاه پالیا و تپهشوری

های مورد بررسي در این های متفاوتي از سایر اسموليتنقش
آمينه های های مربوط به اسيدهبررسي داد مطالعه ایفا کردند.

 آسپارتيك، اسيد جز اسيدتاغ نشان داد که بهسياهدر 
گلوتاميك، گليسين و گلوتامين که در رویشگاه پالیا کاهش 

بين دو را داری معني تفاوتنشان داد بقيه اسيدهای آمينه 
 کاهشrIyenga (1987 ) و Joshi رویشگاه نشان ندادند.

در شرایط و گليسين  اسيد گلوتاميكتيك، رسپاآتجمع اسيد 
گزارش  Moqnuditlora  Suaeda.گياه در را تنش شوری 

اختالل متابوليسم نيتروژن و مهار جذب نيترات در  .کردند
تواند عامل کاهش اسيدهای آمينه باشد. شرایط شور مي

های تواند به دليل کاهش بيان ژنهمچنين این موضوع مي
ليدکننده این اسيدهای آمينه در مربوط به القای آنزیم تو

(.  1993Hanson,  &Rhodes)پاسخ به تنش شوری باشد 

همچنين بررسي قندهای محلول گياه نشان داد که قند محلول 
ماسه ای که تنش خشکي بر تنش در شرایط رویشگاه تپه

 شوری غالب است افزایش یافته است. انباشت قندهای
 سریعي وان واکنشتای را ميدر رویشگاه ماسه محلول
آب  پتانسيلمحتوای نسبي آب و  ميزان تغييرات به نسبت
این آمده در دستیج بهنتا توجه به بادر کل  ها دانست.برگ

 فنل، یامحتو اکسيداني،آنتي هایفعاليت افزایش تحقيق،
 و شور شرایط در گياه ایرنگدانه یامحتو و آنتوسيانين

 و پتاسيم ویژهبه معدني هاییون تجمع نيز و پالیا سدیمي
 این در پتاسيم به سدیم باالی نسبت و گياه این در سدیم
 شيره کردن رقيق با که هالوفيت گياهان همانند بيشتر گياه

 آب جذب در مهمي نقش دهند،مي پاسخ شوری به واکوئلي
 توان چنينمي طورکليبه نماید.مي ایفا گياه این در خاك از

 تجمع و جذب طریق از ترجيحا تاغياهس که نمود گيرینتيجه
 ترکيبات افزایش همچنين و پتاسيم و سدیم مانند هایيیون
 اسمزی تنظيم در برگ، کلروفيل محتوای و اکسيدانيآنتي
غلظت و  کندمي ایفا نقش شور شرایط در خود هایبافت

اکسيداني و ویژه پتاسيم و محتوای آنتيبهعناصر معدني 
 در آشکار بسيار تغييرات دليلهی بتزهای فتوسنرنگدانه
 تریمناسب به شرایط عدم تنش پاسخ نسبت تنش وضعيت

تاغ نسبت به گياه سياه در شوری تحمل ارزیابي برای
 و ميزان شودمي تلقي اسيدهای آمينه و قندهای محلول

شرایط تنش خشکي  درها بيشتر برخي اسيدهای آمينه و قند
توان راهکاری برای مقاومت ميای را ماسهدر رویشگاه تپه

 . کردبه شرایط خشك بيان 
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Abstract 

     Black saxaul (Haloxylon aphyllum) is one of adapted species in desert and saline soils areas 

and grows in sand dunes and can be used for dune stabilization. Accumulation of metabolites 

leading to plant osmotic regulation. The relative importance of these substances varies 

depending on the plant species, habitat and intensity. Therefore, this experiment was conducted 

to investigate the effect of habitat conditions on photosynthetic pigments, antioxidant activity, 

amino acids, soluble sugars and ion content of black saxaul, in two areas in Bafgh, Iran under 

two soil conditions (saline sodic plaiya and non-saline sand dune) using a one way AMOVA 

with three replications in 2016. The results showed significant differences between two habitats 

for chlorophyll, carotenoid, anthocyanin, phenol and antioxidant activity (p<0.01). The higher 

values of these indices were observed in saline sodic plaiya habitat than to sandy habitat. In 

contrast, for amino acids, as: aspartic acid, glutamic acid, glycine and glutamine the higher 

values of 13.27, 13.66, 17.01 and 12.21 μg/g, respectively were obtained in sandy habitat than 

that that for saline sodic plaiya. For other amino acids, there were no significant differences 

between the two habitats. The higher values of soluble sugar 26.24 mg g-1 DW was obtained in 

sandy habitat that was significantly (p <0.01) higher than that for plaiya (13.26 mg g-1 DW). 

Overall, the results showed that improved the antioxidant activity, increased pigment content 

and modulated the ions concentration, especially the accumulation of potassium in plant organs 

play a key role in black saxaul osmotic regulation under salinity stress. The role of other 

osmolality nutrients such as amino acids and soluble sugars are more important for black saxaul 

growth in the sandy area with low salinity 
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