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تغییرات فصلی رنگیزه های فتوسنتزی و پرولین در گیاه دریایی Halodule uninervis F.

از استان هرمزگان در خلیج فارس
نسیم بال افکن ،1مه لقا قربانلی ،*2شیال صفاییان 3و فرناز رفیعی
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 3 ،1و -4گروه بیولوژی دریا ،دانشکده علوم و فنون دریایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
 -2دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان
تاریخ دریافت1389/7/21 :

تاریخ پذیرش1392/03/11 :

چکیده
در این پژوهش تغییرات فصلی برخی فرایندهای فیزیولوژیکی در گیاه دریایی  Halodule uninervisاز منطقه
بین جزر و مدی منطقه گلشهر بندر عباس در تابستان  1388تا بهار  1389در چهار فصل مورد بررسی قرار گرفته
است .مقدار رنگیزه های فتوسنتزی (کلروفیل  ،aکلروفیل  bوکاروتنوئیدها) و مقدار پرولین در  H. uninervisبه
منظور بررسی فیزیولوژیک ،مورد سنجش قرار گرفته است .نتایج به دست آمده نشان داد که کمترین مقدار
کلروفیل  aدر فصل بهار و کمترین میزان کلروفیل  bو کاروتنوئیدها در فصل پاییز و زمستان بوده است .کمترین
میزان کلروفیل  aبرابر با  1/19 ±0/002در فصل بهار و در تابستان برابر  1/19 ±0/004میلی گرم در گرم بود .کمترین
میزان کلروفیل  bبرابر با  0/68 ±0/003در پاییز و در زمستان  0/68± 0/003میلی گرم در گرم بدست آمد .میزان
کاروتنوئید در زمستان و پاییز به ترتیب  1/25 ±0/002و  1/26 ±0/002میلی گرم در گرم ارزیابی شد .همچنین
سنجش فعالیت پرولین نشان داد که میزان آن در ریشه کمتر از برگ بوده و کمترین میزان فعالیت در ریشه نیز
مربوط به فصلهای بهار ( )0/07 ±0/006و تابستان ( 0/08±0/004میلی گرم در گرم) میباشد.
واژگان کلیدی ، Halodule uninervis :رنگیزههای فتوسنتزی ،پرولین ،خلیج فارس

* نگارنده پاسخگوmghorbanli@gorganiau.ir :
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مقدمه
به طور کلی چمنزارهای دریایی از خانواده تک
لپهایها بوده و تنها گیاهان گلدار تک لپهای در
آبهای شور محسوب میشوند که قابلیت فتوسنتز
داشته و به همین دلیل اغلب به منطقه نوری محدود
میشوند .گیاه  Halodule uninervisاز خانواده
 Cymodoceaceaeبوده و دارای ریزومی کشیده با
گرههایی بر روی آن است که از قسمت زیرین آن یک
یا چند انشعاب ریشه مانند جدا شده است .بخش
هوایی این گیاه برگهای کشیده و باریک به فرم
مستطیل است و از محل رشد خود و از قسمت ریزوم
در غالف قرار دارند (.)Larkum et al., 1998
اهمیت پژوهش در زمینه محصوالت طبیعی حاصل
از گیاهان و منابع طبیعی اطراف ما عمدتاً به دلیل
مفید بودن ترکیبات آنها برای اهداف اقتصادی ،صنعتی
و علمی است .با توجه به آنکه اطالعات در زمینه
گیاهان دریایی در کشور بسیار محدود میباشد،
ضرورت توجه به این موضوع ،تحقیق و بررسی درباره
آن ضروری به نظر میرسد .بررسیهای انجام گرفته
حاکی از آن است که ساخت مواد مؤثره گیاهان تحت
تأثیر ژنوتیپ و عوامل محیطی تغییر پذیر میباشد
( .)Filippo et al., 1992یکی از تغییرات بیوشیمیایی
که در تنشهای محیطی رخ میدهد ،تولید انواع
اکسیژنهای فعال است که باعث تخریب عمده
لیپیدهای غشا ،پروتئینها و اسیدهای نوکلئیک
میشود ( .)Garrat et al., 2002سلولهای گیاهی برای
حفاظت در مقابل آسیبهای اکسیداتیو ،مجهز به
سیستم جاروب کننده رادیکالهای آزاد
( Reactive Oxygen Species)ROSمیباشند که
همراه با ترکیبات دیگری مانند توکوفرول ،کاروتنوئیدها
و سیستمهای آنتی اکسیدانی در گیاهان فعالیت دارند
( .)Smirnoff et al., 2001وجود عوامل استرس زا
عالوه بر تغییر محتوای کلروفیلی منجر به کاهش
محتوی کاروتنوئیدی برگها میشود ،کاروتنوئیدها
نقش مهمی در حفاظت نوری کلروفیل و غشاهای

فتوسنتز کننده کلروپالستها در مقابل آسیبهای
فتواکسیداتیو دارند .تنشهای محیطی از جنبههای
فیزیولوژی و بیوشیمیایی ،گیاهان را تحت تأثیر قرار
داده و به طور چشمگیری منجر به کاهش محصول
میشود ( Munns, 2002; Pitman & Launchli,
 .)2002القای سنتز پرولین یکی از نخستین پاسخهای
گیاه به تنشهای محیطی محسوب میشود ( & Sanito
 .)Gabbrialli, 1999گیاهان تحت تنش ،اسمولیتهایی
از قبیل پرولین وگلیسین بتائین را ذخیره مینمایند و
به نظر میرسد که این عمل سبب حفاظت از گیاه در
مقابل تنشها میگردد ( .)Zhu, 2001پرولین و
گلیسین بتائین به عنوان اسمولیتهای سازگار برای
حفاظت ماکرومولکول ها و همچنین جاروب کنندههای
 ROSتحت شرایط پر تنش شناخته شدهاند ( Hellman
 .)et al., 2000; Ashraf & Foolad, 2007تجمع
پرولین در گیاهان تحت تنشهای محیطی ،دارای
نقش بهبود دهنده میباشد ( ;Mansour et al., 2005
 .)Siriporandulsil et al., 2002تجمع پرولین در
سلولهای تحت تنش ممکن است با کاهش
اکسیداسیون گلوتامیک اسید رخ دهد ،چنین کاهشی
در فعالیت پرولین اکسیداز همزمان با افزایش محتوی
پرولین رخ میدهد ( .)Jaleel et al., 2007افزایش
پرولین در گیاهان تحت تنش منجر به تنظیم اسمزی
میشود ( .)Al-Bahrany, 1994این تحقیق برای
نخستین بار در کشور در آبهای جنوب کشور در
سواحل بندعباس در خلیج فارس با هدف بررسی
تغییرات فصلی رنگیزههای فتوسنتزی و پرولین در
چمن دریایی  Halodule uninervis F.صورت گرفته
است.
مواد و روشها
نمونه برداری در منطقه گلشهر واقع در بندر عباس
به صورت فصلی و در میانه هر ماه در تاریخهای
 1388/11/15 ،1388/8/15 ،1388/5/15و
 1389/2/15انجام شد.

تغییرات فصلی رنگیزههای فتوسنتزی و پرولین در گیاه دریایی ...

طول و عرض جغرافیایی منطقه فوق به مختصات:
( )27° 11′ 14 .95″N - 56°20´ 41 .10″Eبود.
ابتدا پارامترهای زیست محیطی در چهار فصل و هر بار
با سه تکرار شامل ،دما و میزان شوری ارزیابی گردید.
نمونههای گیاهی در زمان جزر بیشینه با گشت زنی در
منطقه با دست جمعآوری گردید و با استفاده از کلید
شناسایی  Larkumو همکاران ( )2006و استفاده از
اطالعات مربوطه و عکسهای تهیه شده از نمونهها
شناسایی انجام گردید .همچنین برای تأیید نهایی به
دانشگاه  James Cookدر استرالیا (دکتر Michelle
 )Waycottارسال گردید .برای سنجش محتوای
کلروفیل برگها از روش ( )Arnon, 1949و
کاروتنوئیدها از روش ( )Krik & Allen, 1965استفاده
شد.
قطعاتی ( 0/5گرم) از برگ یک دست و هم سن
انتخاب و پس از تکه تکه شدن با کمک استون 80
درصد ( )Merckدر داخل هاون چینی به صورت
هموژن در آمد .سپس مخلوط هموژن تهیه شده با
کاغذ صافی واتمن شماره  2صاف گردید .رقیق سازی
عصاره به میزان الزم به وسیله استون  80درصد صورت
گرفت ،برای محاسبه میزان کلروفیل و کاروتنوئید
جذب محلول در طول موجهای  663 ،645و 480
نانومتر با استفاده از شاهد استون  80درصد خوانده و
محاسبه گردید (;Krik & Allen, Arnon, 1949
.)1965

برای سنجش پرولین با استفاده از معرف اسید نین
هیدرین و بر اساس روش ( )Bastes et al., 1973انجام
شد .بر این اساس  0/5گرم مادهتر گیاهی در  10میلی
لیتر محلول  3درصد سولفوسالیسیلیک اسید سائیده و
مخلوط همگنی تهیه شد .سپس با استفاده از کاغذ
واتمن شماره  2صاف گردید و به  2میلیلیتر از محلول
حاصل 2 ،میلیلیتر معرف نینهیدرین و  2میلیلیتر
استیک اسید خالص افزوده شد .در مرحله بعد لولههای
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حاوی نمونه به مدت یک ساعت در بن ماری با دمای
 100درجه سانتیگراد قرار گرفتند و برای قطع
آزمایش ،در حمام یخ گذاشته شدند .به نمونههای
خنک شده  4میلی لیتر تولوئن اضافه و به شدت تکان
داده شدند ،سپس به مدت  20ثانیه ثابت گذاشته
شدند و به این ترتیب دو الیه کامالً مجزا تشکیل
گردید .از الیه رنگی باالیی برای اندازهگیری غلظت
پرولین استفاده شد و با استفاده از دستگاه
اسپکتوفتومتر در طول موج  520نانومتر مقدار جذب
خوانده شد.
بررسی آماری
تجزیه و تحلیل دادهها به روش  ANOVAو با
استفاده از نرمافزار  SPSS 11.5انجام پذیرفت .میانگین
شاخصهای اندازهگیری شده با استفاده از آزمون
دانکن در سطح اطمینان  95درصد بررسی شد.
نتایج
نتایج به دست آمده از ارزیابی پارامترهای محیطی
در جدول ( )1ارائه شده است .بر اساس نتایج
پژوهش حاضر ،باالترین میزان کلروفیل  aدر
 Halodule uninervisدر فصل پاییز و زمستان و
کمترین میزان در بهار و تابستان ارزیابی گردید ولی
میزان آن در بهار نسبت به تابستان بیشتر بود (شکل
.)1
نتایج نشان داد که میزان کلروفیل  aدر زمستان و
پاییز به صورت معنیداری از تابستان و بهار بیشتر بود
) .(P˂0/05در فصل تابستان در مقایسه با سایر
فصلها غلظت کمتری از کلروفیل  aبه دست آمد.
بیشترین میزان کلروفیل  bدر  H. uninervisدر فصل
تابستان و بهار ،و کمترین میزان در فصل پاییز و
زمستان به دست آمد (شکل .)2
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جدول -1میانگین دما pH ،و شوری آب در چهار فصل تابستان ،پاییز ،زمستان
 1388و بهار  1389در منطقه گلشهر بندرعباس
زمان
پارامتر
دمای آب (درجه سانتی گراد)
pH

شوری آب (قسمت در هزار)

زمستان
1388/11/15
19± 1/033
7/8 ± 0/683
36/5 ± 1/125

پاییز
1388/8/15
25±2/633
7/7 ± 0/146
37/5 ±0/659

تابستان
1388/5/15
30 ± 0/533
7/6 ±0/563
39 ± 2/112

بهار
1389/2/15
28± 3/233
7/7 ± 0/105
38 ±0/551

شکل -1میزان کلروفیل  aدر  H. uninervisدر چهار فصل تابستان ،پاییز ،زمستان
 1388و بهار  1389از منطقه گلشهر در بندر عباس

شکل -2میزان کلروفیل  bدر  H. uninervisدر چهار فصل تابستان ،پاییز ،زمستان
 1388و بهار  1389از منطقه گلشهر در بندر عباس.

همان گونه که در شکل ( )2قابل مشاهده است،
میزان کلروفیل  bدر فصل بهار و تابستان با پاییز و
زمستان دارای اختالف معنیداری میباشد

) .(P˂0/05بیشترین میزان کاروتنوئید در
 H. uninervisدر فصل تابستان و بهار و کمترین میزان
در فصل زمستان و پاییز به دست آمد (شکل .)3
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شکل -3میزان کاروتنوئید  H. uninervisدر چهار فصل تابستان ،پاییز ،زمستان  1388و بهار  1389از منطقه

تحقیق حاضر در جدول ( )2نمایش داده شده است.

گلشهر در بندر عباس

میزان پرولین در برگ و ریشه گیاه مورد بررسی در
جدول -4میزان پرولین بر حسب میلیگرم در گرم وزنتر  H. uninervisدر چهار فصل تابستان ،پاییز ،زمستان
 1388و بهار  1389از منطقه گلشهر در بندر عباس
زمان
نمونه
برگ
ریشه

زمستان
1388/11/15
0/21 ± 0/003

پاییز
1388/8/15
0/31 ±0/004

تابستان
1388/5/15
0/41 ± 0/006

بهار
1389/2/15
0/41 ± 0/003

d

d

a

ab

0/12 ± 0/003

0/7 ± 0/20

0/08 ±0/003

0/07 ± 0/005

b

ab

c

c

حروف نامتشابه نشان دهندهی وجود اختالف معنیدار در سطح  5درصد است.

نتایج آزمون مشخص نمود که میزان پرولین در
برگ  H. uninervisدر تمامی فصول نسبت به ریشه به
صورت معنیداری بیشتر بوده است ) (P<0/05و
بیشترین مقدار پرولین برگ در تابستان و کمترین آن
در زمستان بود .همین طور در اندام زیر زمینی
بیشترین میزان پرولین در فصل پاییز وکمترین آن در
بهار مشاهده شد که دارای اختالف معنیداری با سایر
فصلها بود ). (P<0/05
بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بیشترین میزان
کلروفیل  aبه ترتیب در فصل پاییز و زمستان با

 1/90 ± 0/013و  1/89 ±0/003میلیگرم در گرم
وزنتر  H. uninervisو کمترین مقدار در فصل بهار و
تابستان به ترتیب با  1/19± 9/002و 1/19 ±0/004
میلیگرم در گرم وزنتر بود (شکل  )1غلظت کلروفیل
 aدر دو فصل پاییز و زمستان با دو فصل بهار و
تابستان اختالف معنیدار داشت ) . (P<0/05میزان
کلروفیل  bو کاروتنوئید در دو فصل بهار و تابستان
بیشتر از دو فصل دیگر بود (شکلهای  2و  )3و بر
اساس نتایج ،بین غلظت رنگیزههای اشاره شده در
فصل سرد و گرم اختالف معنیداری وجود داشت.
تغییرات میزان غلظت و فعالیت رنگیزههای فتوسنتزی
میتواند به دلیل تغییرات پارامترهای فیزیکی مانند
دمای آب در فصلهای مختلف سال باشد .نتایج
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پژوهش حاضر با یافتههای  Jaleelو همکاران ()2008
و  Jaleelو  )2009( Azoozمطابقت نشان میدهد.
نتایج تحقیقات اشاره شده حاکی از تغییر میزان
رنگیزهها ،در اثر افزایش تنشهای محیطی در
 Catharanthus roseusبود .یکی از دالیل کاهش
فتوسنتز در گیاهان تحت تنش ،بسته شدن روزنهها
میباشد .کاهش میزان رنگیزه بر اثر عوامل استرس زا
به دلیل کاهش توانایی پایین فتوسنتز در گیاهان تحت
تنش میتواند کاهش فعالیت کربوکسیالزی و همچنین
فعالیت باالی کلروفیالزی را سبب شود ( & Stepien
.)Klobus, 2006; El-Aziz et al., 2006

 Kanagaraj & Desinghدر سال  2007نشان
دادند که تغییر شکل و نافرم کردن سیستم lamellar
کلروپالستها و همچنین کاهش فعالیت فتوسیستمها،
بر عملکرد فتوسنتز اثر گذار است .کاهش در محتوی
کلروفیل برگ ،به رنگیزههای کلروفیل و ناپایداری
کمپلکس پروتئین رنگیزه و همچنین تداخل سنتز
پروتئینها و اجزای ساختاری کلروفیلها نسبت داده
شده است (.)Leviet, 1980; Megdiche et al., 2008
تنشهای محیطی محرک انواع زیادی از پاسخهای
گیاهی میباشد و بر تجلی ژنها و متابولیسم سلولی
نیز تأثیر میگذارند و سبب افزایش سرعت پیری
برگها و پژمردگی دائمی آنها میشود ،در نتیجه رشد
و بازده محصوالت تغییر میکند و اثر منفی بر رشد
گیاه و محصوالت آن دارد ( ;Reddy et al., 2004
 .)Beak et al., 2005; Amor et al., 2005وجود
عوامل استرس زا عالوه بر تغییر محتوی کلروفیلی
منجر به کاهش محتوی کاروتنوئیدی برگها میشود.
کاروتنوئیدها نقش مهمی در حفاظت نوری کلروفیل و
غشاهای فتوسنتز کننده کلروپالستها در مقابل
آسیبهای فتواکسیداتیو دارند .تنشهای محیطی
بسیاری از جنبههای فیزیولوژی و بیو شیمیایی گیاهان
را تحت تأثیر قرار میدهند و به طور چشمگیری منجر
به کاهش محصول میشوند ( Munns, 2002; Pitman
 .)& Launchli, 2002تنش منجر به کاهش رشد

فتوسنتز ،تنفس و سنتز پروتئین در گونههای حساس
میشود ( .)Milone et al., 2003اثر مهم تنش در
گیاهان ،تولید میزان فراوان  ROSاز قبیل سوپر
اکسید ،هیدروژن پراکسید و رادیکالهای هیدروکسیل
مخصوصاً در میتوکندری ها و کلرو پالست میباشد
( .)Mittler, 2002; Masood et al., 2006در گیاهان
تحت تنش به علت تجمع  ROSو کاهش مواد مغذی،
آسیبهای غشا سلولی و سمیت متابولیکی ایجاد
میشود (.)Zhu, 2001; Cost et al., 2005
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که میزان جذب
پرولین در برگ بیشتر از ریشه بود و بیشترین مقدار در
برگها در دو فصل بهار با  0/41 ±0/003و در تابستان
با  0/41 ±0/007میلیگرم در گرم وزنتر به دست
آمد .کمترین میزان پرولین در فصل پاییز و زمستان به
ترتیب با  0/31 ±0/004و  0/21± 0/004میلیگرم در
گرم وزنتر ارزیابی گردید .حال آن که در ریشه این
گیاه کمترین میزان پرولین در فصل بهار و تابستان با
 0/07 ±0/006و  0/08 ±0/004میلیگرم در گرم
وزنتر به دست آمد که به طور معنیدار از نظر آمار
کمتر از غلظت آن در فصلهای پاییز  0/20± 0/007و
زمستان  0/12 ± 0/004میلی گرم در گرم وزنتر بود
) .(P< 0/05القای سنتز پرولین یکی از نخستین
پاسخهای گیاه به تنشهای محیطی محسوب میشود.
از این رو پرولین یکی از ترکیباتی است که در گیاهان
تحت تنش مورد سنجش و ارزیابی قرار میگیرد
( Hoque .)Sanito & Gabbriallis, 1999و همکاران
در سال  2007نشان دادند که پرولین میتواند رشد
سلولهای گیاه را که تحت تنشهای اکسیداتیو کم
شده است ،بهبود دهد که این عمل مربوط به نقش
پرولین در سیستم آنتی اکسیدانی در برابر تخریب
اکسیداتیو  ROSاست Jaleel .و همکاران در سال
 2008کاهش معنیداری در فعالیت آنزیمهای اکسیداز
پرولین و دهیدروژناز پرولین در گروهی از گیاهان تحت
تنش را گزارش کردند .استرسها میتواند ناشی از
تغییرات دمای آب به دلیل تغییرات فصلی ،ورود
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