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چكيده
بیوسنتا رنگیاه هاي گیاهي به شات تحت تأثیر عوامل محیطي به ویژه شات نور قرار مي گیرد .به منظور بررسي تأثیر شات هاي مختلد
نور بر غلظت رنگیاههاي فتوسنتاي در بر

و غیرفتوسنتاي در گلبر

دو رقم رز تجاري ،شاتهاي مختلد

ندور شدامل ،520 ،240

 640و ( 1200شاها ،باون استفاده از تور) میکرومول بر متر مربع بر ثانیه با استفاده از تورهاي پالسدتیکي روي بوتده هداي دو رقدم رز
(‘ردوان’ و ‘گلمیرا’) اعمال شا .نتایج تجایۀ واریان
اصلي شات هاي مختل

داده ها ،اصتال

معناداري را در مقداار کلروفیدل کدل و کاروتنوئیدا در تدأثیرات

نور نشان داد ،به طوري که در شات نور  240میکرومول بر متر مربع بر ثانیه ،مقاار کلروفیل کل و کاروتنوئیدا

افاایش یافت و در تیمار شاها از مقاار آنها کاسته شا .همچنین در شات نور  240میکرومول بر متدر مربدع بدر ثانیده ،کمتدرین مقداار
آنتوسیانین تولیا شا .نتایج این آزمایش نشان داد که با کاهش شات نور تا  240میکرومول بر متر مربع بر ثانیه ،غلظت کلروفیل افاایش
مي یابا .همچنین همراه با افاایش کلروفیل در شات نور  240میکرومول بر متر مربع بر ثانیه ،کاروتنوئیاهاي بدر
اگرچه اصتال

رز افداایش یافتندا.

معناداري در غلظت فالونوئیا مشاهاه نشا ،تجمع آنتوسیانین در شات نور  1200میکرومول بر متر مربع بر ثانیه نشدان

ميدها که تأثیر این ماده ،سازوکاري حفاظتي براي گیاهان در برابر سطوح مضر نور بوده است.
كلیدواژهها :آنتوسیانین ،شات نور ،فالونوئیا ،کاروتنوئیا ،کلروفیل.

* نویسناه مسئول

Email: mosarab@ut.ac.ir

منصوره حاتمیان و همکاران

 .1مقدمه

براي مثال ،مقاار کلروفیل کل و نسبت کلروفیل  aبده  bدر

گددل رز بددا نددا علمددي  Rosa hybrida L.از صددانوادۀ

مرکا واکنش بر

 Rosaceaeاست .شات نور از مهم تدرین عوامدل مدؤثر بدر

در بافدتهدداي فتوسددنتاي ،کاروتنوئیدداها عامددل محددافظتي

کیفیت و گلاهي رز است ] [34که همراه با دما ،مهم تدرین

به شمار ميرونا و از اکسیا شدان مولکدولهداي کلروفیدل

عوامل محیطي مؤثر بر بیوسنتا و تجمع رنگیاه هاي گیداهي

(اکسیااسیون نوري) در حضور ندور و اکسدیژن جلدوگیري

محسوب مي شونا ] .[3بسته به گیاه و ندوع گونده ،کداهش

ميکننا .در گلها و میوهها ،کاروتنوئیاها ،در گدردهافشداني

شات نور سبب کاهش تجمع رنگیاه ها مي شود ] .[3نور با

یا پراکناگي کمککنناهانا ].[16

هاي موجود در سایه ،بیشتر اسدت ].[28

متابولیسم کلروفیل ارتباط تنگداتنگي دارد ] .[31کلروفیدل،

امروزه با وجود مطالعات گوناگون ،اهمیت رنگیا ه ها بر

پیوسته در حضور نور سنتا مي شود و از بین مدي رود ].[17

کسي پوشیاه نیست ] .[31 ،23 ،17به دلیل سنتا رنگیداه هدا

محتواي کلروفیل ،به منظور بهبود حااکثر جذب فوتدون در

در شات نور زیاد ،بیشتر تالش پرورشدهنداگان گیداهدان

تغییر ميکندا ] .[27همچندین

زینتي ،افاایش سطوح نوري در پرورش گل است ،اما ندور

نور بر متابولیسم ترکیبدات فندولي نظیدر

شایا نیدا در طدول تابسدتان در بیشدتر کشدورها ،مشدکل

آنتوسددیانینهددا مؤثرنددا ] .[1نددور از عوامددل اصددلي تولیددا

به شمار مي رود ] .[6سطوح نوري بات ممکن است حتي بده

آنتوسیانین در سیب است و در بیوسدنتا آن تدأثیر فراواندي

گونه هاي مقاو به نور درنتیجۀ توق

رشا ،زردي بر هدا

دارد .در بعضي رقم هاي سیب مقاار زیادي آنتوسدیانین در

و لکه هاي نکروزۀ قهوه اي روي بر ها صسدارت برسدانا.

قسمت هایي از سیب که در نور قدرار گرفتده اسدت ،تولیدا

بنددابراین بایددا از روشهدداي رایددج تنظددیم شددات نددور در

سدایه وجدود

پرورش گیاه اسدتفاده کدرد .دو روش رایدج بدراي کداهش

رزهاي فلوریبونداا

شات نور در گلخانه ،پوشش هداي سدایه دهدي و ترکیبدات

وضعیتهاي محیطي مختل
شات هاي مختل

مي شود ،درحالي که این رنگیاه هدا در طدر
ناارنا ] .[23در مطالعهاي دیگر ،گلبر
از رقم ‘ایگازا’  1در تیمارهاي مختل

سایه دهي است .پوشش هاي سایه دهي مختلفي وجدود دارد

نوري بررسدي شدا.

گلبر ها در تاریکي باون رنگ بداقي ماناندا .بدا افداایش

که نور را از  25تا  98درصا کاهش مي دها ] .[6استفاده از

شات نور ،روناي افاایشي در تولیدا آنتوسدیانین مشداهاه

تورهدداي سددایهدهددي ،سددبب کدداهش شددات تددابش روي
محصوتت مي شود .این کداهش بده صندک شدان گلخانده

شا .بنابراین افاایش شات نور قابل مشاهاه ،سبب افاایش

کمددک کددرده و گیاهددان را در برابددر نددور و دمدداي اضددافي

تشددکیل آنتوسددیانین مدديشددود ] .[21همچنددین در بررسددي

محافظت مي کنا ] .[22سایه دهي نسبي ،کوششي در جهدت

تین هاي گلمیمون ،2محتدواي رنگیداه هداي آنتوسدیانین و

کاهش دما ،کاهش کسر فشار بخار آب ،کنترل حشدرات و

فالونوئیا در سلول هاي اپیار با افاایش تیمار شدات ندور

بیماري ها و ایجاد وضعیتي براي دستیابي به حااکثر کیفیت

افاایش یافت ].[10

گیاه است ] .[26با توجه به اینکه رنگیاه ها یکدي از ارکدان

در گیاهان تحدت وضدعیت تدنش ندوري ،تغییراتدي در

کیفیت گل است که مقاار و ترکیب آنها تا حا زیادي متأثر

متابولیسم ،ترکیبات فراساصتاري و رنگیاه هایشان به منظدور

از شات نور است ،ضروري است براي هر گل ،شات نور

تحمل و ماناگاري در وضعیت جایدا رخ مدي دهدا ].[31

بهینه تعیین شدود تدا بتدوان برمبنداي آن بهتدرین کیفیدت و
کمیت گل را تولیا کرد.

1. Ehigasa
2. Antirrhinum majus
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نظر به اینکده گدل رز از مهدم تدرین گدل هداي بریداني

طول دورۀ آزمایشي حاود چهدار مداه بدود و تدا پایدان

آن ،حااکثر کیفیدت

شهریور ادامه یافت .نمونهگیري از هدر تیمدار در هدر دورۀ

صود را در درصاي از نور طبیعي ،یا درجاتي از سایه دهدي

برداشت رز ،از بر هاي بال (پنجمین بر

توسعه یافته) و

کسب ميکنندا ] ،[9 ،5در پدژوهش حاضدر ،تدأثیر سدطوح

گلهدایي قبدل از برداشدت تجداري بدود .همچندین زمدان

شددات نددور بددر رنگیدداههدداي فتوسددنتاي و

نمونه گیري در اواسط هر دورۀ برداشت رز بود .منبع شات

غیرفتوسنتاي دو رقم رز بریاني به منظور تعیین سطح بهینۀ

نور ،نور صورشیا بود و شات نوري که در هر تیمار اعمال

شات نور ،بررسي شا.

شا شامل  520 ،640و  240میکرومدول بدر متدر مربدع بدر

تولیاي در کشور است و ارقا مختل

مختلدد

ثانیه 3و  1200میکرومول بر متر مربع بر ثانیه به عنوان شاها
 .2مواد و روشها

بود .هر تکرار این آزمایش 10 ،بوتۀ رز را شدامل مديشدا.

این پژوهش در یکي از گلخانههداي تجداري رز مجهدا بده

شات نور با استفاده از دستگاه لوک متر 4در هدر تیمدار و

سامانۀ هیداروپونیک واقدع در روسدتاي گلداار شهرسدتان

در طول دورۀ آزمایش اناازهگیري شا.

پاکاشت در نیمۀ اول سال  1390اجرا شا .در این آزمایش

در این آزمایش ،غلظت کلروفیل و کاروتنوئیا به عندوان

براي تغذیۀ گل ها ،از محلول غذایي هوگلنا استفاده شدا و

رنگیاههاي فتوسنتاي و همچنین غلظتهاي آنتوسدیانین و

دماي روز و شب گلخانه به ترتیب در دامندۀ  27-32و -18

فالونوئیا به عنوان رنگیاههاي غیرفتوسنتاي در شاتهداي

 15درجۀ سانتيگراد تنظیم شا.

مختل

نوري در حااکثر زمان تابش نور (مداههداي تیدر و

مرداد) بهشرح زیر اناازهگیري شا.

 .1 .2مواد گياهي
دو رقم رز ‘ردوان’ 1و ‘گلمیرا’ 2به ترتیب داراي رنگ قرمدا

 .3 .2اندازهگيری كلروفيل و كاروتنوئيدها

و سفیا براي این مطالعه انتخاب شانا .در انتخاب ارقدا و

به منظور عصارهگیدري کلروفیدل و کاروتنوئیدا ،حداود 20

رنگ مورد مطالعه ،بازارپسناي آنها نیا درنظر گرفته شا.

میلدديگددر نمونددۀ برگددي در پددنج میلدديلیتددر ديمتیددل

 .2 .2روش آزمایش

سولفواکسایا 5به مات  40دقیقه در  65درجدۀ سدانتيگدراد

در ابتددااي صددرداد ارقددا یکسددالۀ رز ،در قالددب آزمایشددي

درحاليکه در تاریکي بود ،غوطدهور شدانا .عصدارهگیدري

به صورت کرت هاي صردشاه بر پایۀ طرح بلوکهاي کامدل

وقتي کامل شا که باقي ماناه باون رندگ بدود .نمونده هداي

تصادفي با چهار تکرار ،تحت سایهدهي با تورهایي با تراکم

عصاره با نسبت  1:1با ديمتیل سولفواکسایا رقیق شانا و

قرار گرفتنا تدا شدات نورهداي تز ایجداد

جذبي بدا اسدپکتروفتومتر قرائدت شدا .صدفر شدان

بافتي مختل

طی

شونا .به طوري که فاکتور اصلي چهار سطح شدات ندور ،و

دسددتگاه اسددپکتروفتومتر بددا ديمتیددل سولفواکسددایا انجددا

فاکتور فرعي دو سطح رقم درنظر گرفته شا .این تورهدا از

گرفت ].[13

شرکت تجاري پلي اتیلن تک سدیرجان تهیده و طبدق طدرح
آزمایشي مورد استفاده داصل گلخانه نصب شانا.
3. mol/m2 s1
)4. Lux Meter (AR823, Bestone, Hong Kong
5. DMSO

1. Red One
2. Gulmira
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()1

)C Chl a (mg/g FW) = 12.7 (A663) – 2.69 (A645) × (V/1000 W

()2

)C Chl b (mg/g FW) = 22.9 (A645) – 4.68 (A663) × (V/1000 W

()3

)C Chl a+b (mg/g FW) = 20.2 (A645) – 8.02 (A663) × (V/1000 W

()4

)C Carotenoid (mg/g FW) = 7.6 (A470) – 1.49 (A510) × (V/1000 W

سانتيگراد حرارت داده شا .سپ

در این رابطهها :C ،بیانگر غلظدت  :Aبیدانگر جدذب

مقاار جذب آن توسدط

طول موج ویژه  :Vحجم نهایي حالل مصرفي (میليلیتر)

اسددپکتروفتومتري در سدده طددول مددوج  300 ،270و 330

و  : Wوزن تر بافت (گر ) است ].[13

نانومتر قرائت شا .در پایان ،غلظت نهایي فالونوئیا در سه
طول موج با استفاده از فرمدول  ،5نظیدر آنتوسدیانینهدا بدر

 .4 .2اندازهگيری آنتوسيانين

حسب میکرومول بر گر وزن تازه محاسبه شا ].[17

جهت اناازهگیري آنتوسیانینها 0/1 ،گر وزن تدر گلبدر
در  10میليلیتر محلول متانول اسیاي شامل الکل متیلیک و

 .6 .2تجزیهوتحليل دادهها

اسیاکلریاریک به نسدبت  99بده  ،1صدوب سداییاه شدا و

به منظور تجایهوتحلیدل دادههدا ،از ندر افداار آمداري SAS

عصارۀ حاصل سانتریفیوژ شاه و محلولرویي به مات یدک

اسددتفاده و میددانگینهدداي ب دهدسددتآمدداه بددهروش آزمددون

شب در تاریکي قرار داده شا .جدذب ایدن مداده در طدول

چنادامنهاي دانکن مقایسه شا.

موج  550نانومتر توسط دسدتگاه اسدپکتروفتومتر 1صوانداه
شا .براي محاسبۀ غلظت آنتوسیانینها از ضریب صاموشدي

 .3نتایج و بحث

معادل  33000مول بدر سدانتيمتدر 2اسدتفاده شدا ] .[30در

در پددژوهش حاضددر ،نتددایج نشددان داد کدده رنگیدداههدداي

نهایت غلظت آنتوسیانین برحسب میکرومول بدر گدر وزن

فتوسنتاي از جمله کلروفیل کدل و کاروتنوئیدا در اثرهداي

تازه محاسبه شا.

اصددلي شددات نددور در سددطح احتمددال  1درصددا اصددتال
A bc

()5
در این رابطه :A ،جذب نمونه  : bعر

معناداري نشان دادنا ،اما در اثرهاي متقابدل شدات ندور و
رقددم ،اصددتال

کدووت و :c

معندداداري در غلظددت کلروفیددل کددل و

کاروتنوئیا مشاهاه نشا (جاول .)1

غلظت محلول مورد نظر است.

در سایه دهي بیشتر (شات نور  240میکرومدول بدر متدر
 .5 .2اندازهگيری فالونوئيدها

مربع بر ثانیه) ،غلظت کلروفیل کل افاایش یافته و در شدات

به منظدور سدنجش مقداار فالونوئیداها 0/1 ،گدر وزن تدر

نور زیاد ،از غلظت کاسته شاه است (شکل  .)1کلروفیدلهدا

در  10میليلیتر محلول متانول اسیاي (الکل اتیلیک

در وضعیت هاي محیطي متفاوت سدعي مديکنندا بدا محدیط

گلبر

سازش یابنا ،بهطدوريکده محتدواي کلروفیدل ،بدراي بهبدود

و اسیا استیک به نسبت  99به  ،)1صدوب سداییاه و سدپ
عصاره سانتریفیوژ شا .در ادامه ،محلول باتیي به مدات 10

حااکثر جذب فوتون در وضعیت هاي محیطي مختل

دقیقدده بددهآرامددي در حمددا آب گددر بددا دمدداي  80درجددۀ

مي کنا ] .[27در شات نور زیداد و تدابش شدایا و مسدتقیم
صورشیا ،کلروفیل بهآساني آسیب ميبینا ].[23

)1. UV Vis Spectroscopy (Lambada 25, Perkin Elmer, USA
2. mol/cm
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جدول  .1جدول تجزیۀ واریانس رنگیزههای فتوسنتزی و غیرفتوسنتزی در شدتهای مختلف نوری
منابع تغییرات

درجۀ آزادی

كلروفیل كل

كاروتنوئید

آنتوسیانین

فالونوئید كل

تکرار

3

0/00ns

0/03ns

1134/43ns

73898/63ns

شات نور

3

6/43

**

**1/00

**17903/31

40120/68ns

صطا

9

0/03

0/03

2931/97

63746/62

رقم

1

0/22ns

**0/19

**7826256/72

*285161/82

شات نور × رقم

3

0/38ns

0/06ns

**17859/93

27429/56ns

اشتباه آزمایشي

12

1/72

0/03

2391/23

55483/06

ضریب تغییرات ()%

-

6/14

6/51

9/77

9/97

 * ،nsو ** :بهترتیب غیرمعنادار و معنادار در سطوح احتمال  5و  1درصا.

شکل  .1اثر اصلی شدتهای مختلف نور بر محتوای كلروفیل كل ،كلروفیل  aو كلروفیل

b

میانگینهای دارای یک حرف مشترک ،تفاوت معناداری در سطح احتمال  5درصد آزمون دانکن ندارند.

مي کننا ،در نتیجه ملا بده افداایش سدطح بدر

شات نور زیاد سبب تخریب رنگیداههداي فتوسدنتاي

و مقداار

مي شود ] .[7بیشترین مقاار کلروفیدل در گیاهدان بگونیداي

رنگیاهها در بر

کشت شاه در وضعیت سایه دهي ،در سایه دهدي  76درصدا

کمبود نور را جبران کننا .در نتیجه مقاار کلروفیل در آنهدا

گدداارش شددا ] .[14گیاهددان موجددود در آفتدداب ،کلروفیددل

افاایش ميیابا ] .[12به عالوه در نور شایا از تبایل سریع

کمتري نسبت به گیاهان موجدود در سدایه دارندا .گیاهدان

پروتوکلروفیل به کلروفیل ممانعدت صواهدا شدا ] .[20در

رشایافته در سدایه ،ندور کمتدري بدراي فتوسدنتا دریافدت

تابشهاي شایا صورشیا ،فرایندا از بدین رفدتن کلروفیدل
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بسیار فعال است .در وضعیت سایهدهي ،غلظدت کلروفیدل

مشخصي از نمو میوه محسدوب مدي شدود ] ،[29از طدر

افاایش ميیابا و تحت یک شات تدابش نسدبي بدهحالدت

دیگر ،نور شدایا از سدنتا اجدااي کاروتنوئیداها ممانعدت

متعادل در ميآیا ] .[4نور شایا صارج از تحمل گیاه سبب

صواها کرد ] .[20این امر نشان مديدهدا کده بدراي سدنتا

کاهش اناازۀ گیرناۀ نور و بنابراین کوچکتر شان گرانا در

کاروتنوئیاها نیا سطح بهینه اي از نور تز است .از طدر

فتوسیستم  IIو بخشي از کلروفیل  bميشود ].[24

دیگر ،بیوسنتا رنگیاه هاي کاروتنوئیا مي تواندا در تداریکي

در آزمایش حاضر ،با کاهش میدانگین مقداار کلروفیدل

نیا اتفاق بیفتدا ،یعندي بعضدي کاروتنوئیداهاي صداص در

کل در شات نور زیاد ( 1200میکرومول بر متدر مربدع بدر

حضور نور و بعضي دیگر در تاریکي سنتا مدي شدود ].[15

ثانیه) ،میانگین مقاار کاروتنوئیا نیا با افاایش شدات ندور،

به نظدر مديرسدا عمداه تدرین دلیلدي کده در ایدن مطالعده،
رز با کاهش نور افاایش یافتندا ،ایدن

رونا کاهشي دارد (جداول  .)2همانندا رنگیداۀ کلروفیدل،

کاروتنوئیاهاي بر

مقدداار میددانگین کاروتنوئیددا در شددات نددور زیدداد (1200

باشا که رز داراي کاروتنوئیاهاي صاصي اسدت کده سدنتا

میکرومول بر متر مربع بر ثانیه) کاهش یافدت و در شدات

آنهددا در تدداریکي تحریددک مدديشددود (شددکل  .)2لددوتئین

نور کم ( 240میکرومول بر متر مربع بر ثانیه) نیدا بیشدترین

عماه ترین ترکیب کاروتنوئیاي دانهالهاي ذرت رشا یافتده

میانگین مقاار کاروتنوئیاها بهدست آما.

در تدداریکي بددود ] .[15در وبيتتا ،1افتتیای

زیتتادي در -8

کاروتنوئیدداها گددروه بارگددي از رنگیدداههددا همددراه بددا

كاروتن و وتئين در پ ها و ب گ ها در گياهان رشدیافت در

کلروفیل در کلروپالست هستنا و در کروموپالسدت یافدت

تتتاریکي وجتتود داش ت

] .[11در مقایستتة كاروتنوئيتتدهاي

مدديشددونا .نددور آفتدداب بهیندده موجددب افدداایش محتددواي

دانهال هاي گندم ك در تاریکي و همچنين نور رشتد یافتت

کاروتنوئیددا بیشددتري نسددبت بدده کلروفیددلهددا و تجمددع

بودند ،اجیاي تشکيلدهندة كاروتنوئيد در گياهتان موجتود

پیش ماده هاي مسدئول جدذب ندور در محداودۀ 400-350

در نور ،مشاب همان گياهان موجود در تاریکي بودند ،ب جی

نانومتر ميشود ] .[23اگرچده ندور ،یدک سدیگنال محیطدي

نئوگیانتين ك فقط در گياهتان موجتود در تتاریکي وجتود
داش

ضروري براي سنتا کاروتنوئیا در میوۀ مرکبات در مرحلدۀ

].[32

جدول  .2مقایسۀ میانگین اثرهای اصلی صفات ارزیابیشده تحت تأثیر شدتهای مختلف نور در دو رقم رز
کاروتنوئیا

آنتوسیانین

فالونوئیا

)(mg/g FW

)(m/g FW

)(m/g FW

435/04b

2270a
2353a

کلروفیل کل

کلروفیل

)(mg/g FW

)(mg/g FW

)(mg/g FW

240

5/31a

5/56a

2/88a

3/40a

520

4/71b

5/06b

2/51b

2/88b

544/86a

640

4/56b

4/7bc

2/48b

2/95b

498/49a

2378a

c

c

c

c

a

a

تیمار

1200

4/05

4/37

a

کلروفیل

1

b

521/89

2441

‘ردوان’

4/74a

4/98a

2/56a

2/99a

994/61a

2455/17a

‘گلمیرا’

4/57a

4/86a

2/44b

2/84b

5/53b

2266/37b

در هر ستون ،میانگینهاي نشاندادهشاه با حرو

2/13

2/63

یکسان ،تفاوت معناداري ناارنا.
1. Phaseolus vulgaris
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شکل  .2اثر متقابل شدتهای مختلف نور و رقم بر غلظت كاروتنوئید برگ میانگینهای دارای یک حرف مشترک،
تفاوت معناداری در سطح احتمال  5درصد آزمون دانکن ندارند.

شکل  .3اثر متقابل شدتهای مختلف نور و رقم بر غلظت آنتوسیانین گلبرگ میانگینهای دارای یک حرف مشترک،
تفاوت معناداری در سطح احتمال  5درصد آزمون دانکن ندارند.

غلظت آنتوسیانین در رقم ‘ردوان’ بهدست آما ،درحاليکده

اثر شات نور ،رقم و اثر متقابل آنها بر مقاار آنتوسیانین
در سددطح احتمددال  1درصددا معنددادار شددا (جدداول  .)1در

در رقم ‘گلمیرا’ صتال

شات نور  240میکرومول بر متر مربدع بدر ثانیده کمتدرین

نوري وجود نااشت (شکل  .)3اثر اصلي شات ندور و اثدر
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معنا داري بین شاتهداي مختلد
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متقابل شات نور و رقم بر مقاار فالونوئیاها معنا دار نبدود،

رنگیاه مشاهاه ميشود که به اصطالح بده آن بلوئیندگ 2رز

ولددي بددین دو رقددم در سددطح احتمددال  5درصددا اصددتال

گفته ميشود ] .[3در مطالعهاي دیگر بر روي سیب ،مقداار

معناداري در غلظت فالونوئیاها وجود داشت (جاول .)1

نور صورشیا در میوهها تجمع

زیادي آنتوسیانین در معر

ميیابا .غلظت آنتوسیانین در هر دو رقم ‘گات’ 3و ‘رویدال

تجمع آنتوسیانین به عنوان یدک رنگیداۀ مهدم در بدر
تحت تدأثیر متغیرهداي مختلفدي نظیدر مدواد غدذایي ،دمدا،

گات’ 4در طر

دسترسي به آب و به ویژه نور است .به دلیل ویژگدي جدذب

کمتر بود .تیمار نور قابل مشاهاه در رقمهایي که پیشدتر در

نور فرابنفش ،سبا یا آبدي در ایدن رنگیداههدا ،تجمدع آنهدا

سایه بودنا ،افاایش زیادي در غلظت آنتوسیانین در هدر دو

ممکن است سدازوکاري حفداظتي بدراي گیاهدان در برابدر

رزهداي

سایه نسبت بده طدر

در معدر

رقم ایجاد کدرد ] .[25در تحقیقدي دیگدر ،گلبدر

آفتداب

نوري بررسي

سطوح مضر ندور باشدا ] .[32گیاهدان در وضدعیت تدنش

فلوريباناا رقم ‘ایگازا’ در تیمارهاي مختل

نوري ،دستخوش تغییراتي در متابولیسم ،ساصتار و ترکیبات

شا .گلبر هدا در تداریکي بداون رندگ بداقي ماناندا .بدا

رنگیاههایشان به منظور رقابت و بقا در محیط جایا هستنا

افاایش طدول و شدات ندور ،رونداي افاایشدي در تولیدا

] .[23بر هاي گیاهي و سلولهاي گیاهي بیشتر نظیر یدک

آنتوسیانین مشاهاه شا .بنابراین افاایش شدات ندور قابدل

سیستم فیلترماننا هستنا.

مشاهاه سبب افاایش تشکیل آنتوسیانین ميشود ].[21

یکي از روشهاي حفاظت از کلروفیدل از شدات ندور

نتایج پژوهش نشان داد که نور براي تجمع آنتوسدیانین

زیاد ،رنگیاههاي رنگي (فیلترها) هستنا که ندور را جدذب

در رز ضروري اسدت .البتده پاسدخهداي متغیدر و متفداوتي

مي کننا .به نظر مي رسا نوعي سدازوکار فیایولدوژي وجدود

بهدلیل بلوغ ،تابش قبلي نور ،رقم و دما به تجمع آنتوسیانین

دارد که تولیا رنگیاه را در پاسدخ بده ندور شدایا تسدهیل

وجود دارد ] .[25اگرچه اصتال

معنداداري از نظدر مقداار

مي کنا ] .[12بسیاري از تنش ها در بدر هدا و میدوههدا در

فالونوئیا در تیمارهاي مختل

وضعیت نور قوي ماننا دیگر تنش هاي محیطي (نظیر دمدا،

افاایش شات نور میانگین مقداار فالونوئیدا نیدا افداایش

پرتو فرابنفش ،صشکي ،فلاات سنگین ،زصم ،آتینداه هدا و

یافت ،بهطوريکه در شات نور  1200میکرومدول بدر متدر

غیره) ،سنتا رنگیاه هداي اضدافي مانندا آنتوسدیانین را القدا

مربع بر ثانیه (شاها ،باون تور) بیشترین مقداار فالونوئیدا

مي کنا ] .[23آنتوسیانین ها پایااري بیشتري به تابش نسبت

در رقم ‘ردوان’ بهدست آما (شکلهاي  4و .)5

به کلروفیل نشان ميدهنا.
یکي از وظای

در بین گلهاي بریاني ،رزها مهم ترین گل از لحا تنوع

آنتوسیانینهدا نقدش حفداظتي آنهدا در

رقم و رنگ گل هستنا ] .[8ژن هایي که بیوسنتا رنگیا ه هدا را

مقابل تنش نوري است .همچنین آنتوسیانین بهعنوان گیرناۀ
نور دروني مؤثر و تکمیلکنناۀ اصتال
بخش سبا  -نارنجي در طی

شات نور مشاهاه نشا ،بدا

رماگذاري ميکننا ،ميتوانندا بدراي بهبدود رندگهداي گدل

جذب کلروفیدل در

استفاده شونا ] .[21تغییر در توسعۀ رنگ ،نظیر رنگپریاگي،

قابل مشاهاه است ] .[23در

بلوئینگ و بلکینگ گلبر هاي قرما و صدورتي ،سدبا شدان

بررسي تشکیل رنگیاۀ جوانۀ رز ‘باکارا’ ،1شات ندور کدم،

رزهاي زرد ناشي از تغییر در شات و ترکیدب طیفدي ندور و

دسترسي به قناها را کاهش ميدهدا .وقتدي ایدن اتفداق در

دیگر فاکتورهاي محیطي است ] .[33بهنظر ميرسدا یکدي از

زمان تولیا بیشترین تشکیل رنگیاه رخ ميدها ،افت سدطح

2. Bluing
3. Gala
4. Royal Gala

1. Baccara
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دتیلي که در این پدژوهش بدا افداایش شدات ندور ،مقداار

فالونوئیاها یعني مسیر فنیل پروپانوئیا ميشود ،بهطوريکده

میانگین فالونوئیا کل افاایش یافت این است که نور موجب

نور فعالیت این آنایمها را تنظیم ميکنا ].[21

افدداایش فعالیددت آنددایمهدداي کلیدداي در مسددیر بیوسددنتا

شکل  .4اثر شدتهای مختلف نور بر غلظت فالونوئید كل در گلبرگ رقم ‘ردوان’

شکل  .5اثر شدتهای مختلف نور بر غلظت فالونوئید كل در گلبرگ رقم ‘گلمیرا’
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در بین گلهاي بریاني ،رزها مهم ترین گل از لحا تنوع

مربع بر ثانیه) کاهش مي یابنا و رنگیاههداي غیرفتوسدنتاي

رقم و رنگ گل هستنا ] .[8ژن هایي که بیوسنتا رنگیا ه هدا را

در شات نور زیاد ،بده عندوان سدازوکاري دفداعي افداایش

رماگذاري ميکننا ،ميتوانندا بدراي بهبدود رندگهداي گدل

ميیابنا تا بتواننا گیاه را در مقابل صسارتهاي احتمالي بدا

استفاده شونا ] .[21تغییر در توسعۀ رنگ ،نظیر رنگپریاگي،

توجه به ویژگيهاي صود حفظ کننا .از طرفي مقاار رندگ

بلوئینگ و بلکینگ گلبر هاي قرما و صدورتي ،سدبا شدان

گلبر هاي رز ،شاصصي کیفي در رزهاي بریاني محسوب

رزهاي زرد ناشي از تغییر در شات و ترکیدب طیفدي ندور و

مي شود که از ایدن لحدا تعیدین شدات ندور بهینده بدراي

دیگر فاکتورهاي محیطي است ] .[33بهنظر ميرسدا یکدي از

دستیابي به بیشترین کیفیت رنگ گلبر

ضدروري بده نظدر

دتیلي که در این پدژوهش بدا افداایش شدات ندور ،مقداار

مي رسا .باتوجه به اینکه در این پدژوهش ،بیشدترین مقداار

میانگین فالونوئیا کل افاایش یافت این است که نور موجب

آنتوسیانین گلبر

هاي رز در هر دو رقم مدورد مطالعده در

افدداایش فعالیددت آنددایمهدداي کلیدداي در مسددیر بیوسددنتا

شات نور  520میکرومول بر متر مربع بر ثانیه اناازهگیدري

فالونوئیاها یعني مسیر فنیل پروپانوئیا ميشود ،بهطوريکده

شاه است ،به پرورش دهناگان رز توصیه مدي شدود شدات

نور فعالیت این آنایمها را تنظیم ميکنا ].[21

نور گلخانه را در طول تابستان تا  520میکرومدول بدر متدر
مربع بر ثانیه کاهش دهنا.

معلو شاه است کده تشدکیل رنگیداه در گدلهداي رز
‘ماسکوراد’ 1به شدات نورهداي بیشدتر نیداز دارد ] .[33از
دیگر ،فالونوئیاهدا ترکیبداتي فندولي هسدتنا کده در
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ترکیبات گیاهي ميتواننا رادیکالهاي آزاد و فعال اکسدیژن
را حذ

 .1حاجي بلنا ر و فرهنگي

کننا ] .[19افاایش مقاار فنول هاي انداا هدوایي

بددر

( )1389رشا ،رنگیاه هداي

و فتوسددنتا گیدداه شددلغم تحددت کمبددود بددور

در پاسخ به افاایش ندور ،بده دلیدل نقدش ندور در بیوسدنتا

) (Brassica rapaو شاتهداي مختلد

فنول ها است و نیا احتماتا نقشي در سازگار کردن گیاهدان

دانشگاه تهران.8-1 :36 .
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