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 Pycnocycla spinosa) سگ دندان خاردار گياه ساكارز در ريشه بررسي ميزان

Decne. exBoiss) روش پالريمتري هب 

Determination of sucrose content in Pycnocycla spinosa Decne. 

exBioss root using polarimetry method 
1غالمرضا اصغري

  2سيد مجتبي الجوردي و *

   8/8/91 :؛ تاريخ پذيرش  2/3/91 :تاريخ دريافت

 چكيده

در  مناطق كوهستاني دربيشتر كه است  ي چتريان از خانواده )Pycnocycla spinosa( سگ دندان خاردار گياه

جهت  وجود دارد. گياهاين ي  ريشهميزان قابل توجهي ساكارز در . رويد هاي اصفهان، يزد و فارس مي استان

با استفاده  وآوري  جمع ريشه گياه ابتداي فصل رويش به صورت هفتگياز  ،تعيين بهترين زمان برداشت گياه

سگ  ميزان ساكارز ريشه گياه ،ان دادشنتايج ن گيري شد. ميزان ساكارز ريشه آن اندازه از دستگاه پالريمتر

 ي افزايشي دارد و سپس تا هفته  هفدهم دوبـاره كـاهش  ندي اول تا دهم برداشت رو از هفتهدندان خاردار 

و بيشـترين   درصد 5/8برابر با  پانزدهم ارديبهشت ماهترين مقدار آن در هفته دوم برداشت در  كم .يابد مي

تعيين شد، هم چنـين   وزن خشك ريشه درصد 0/17برابر با نهم تيرماه مقدار آن در هفته دهم برداشت در 

بـا   .بـود ي گياه  ريشهتر  وزن درصد 3/5برابر با آن بيشترين مقدار و  درصد 6/2با قند معادل كمترين مقدار 

توان  ها بل مرداد ماه است، تئتا اوا تير ماه ايلبهترين زمان برداشت ريشه از اودست آمده  هنتايج بتوجه به 

كـه درصـد تقريبـي     نظر بـه ايـن   .ددست آور هز ريشه گياه بفرآيند استخراج اساكارز را در مقدار بيشترين 

تر گياه است و ايـن   درصد وزن 14-18ريشه چغندرقند بين  و در 12-17ساكارز در ساقه گياه نيشكر بين 

رسد كه ريشـه   به نظر مي باشند خود را دارا ميمناسب اقليم كننده شكر  مينأمنابع اصلي تبه عنوان دو گياه 

ـ پس از مطالعات كافي گياه سگ دندان خاردار در صورتي كه فاقد تركيبات سمي و مضر باشد  توانـد بـه    هب

پيشنهاد مي . منظور شودهاي غيرمرغوب جهت توليد شكر  ب زراعي در مناطق و زمينعنوان يك گزينه مناس

  قرار گيرد. مطالعه كننده داراي ساكارز مورد عنوان يك منبع طبيعي گياهي شيرين هاين گياه ب شود
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  بررسيروش 

  آوري جمع

داخـل  راضـي  اكـه در  سگ دنـدان   ريشه گياه

تـا   1700حـدود   ارتفـاع  دري دانشگاه اصفهان  محوطه

، ، از ابتداي فصل رويشاست دهيئرواز سطح دريا 1710

بـه  و گيـري كـرده    بـه نمونـه  شروع ، 8/2/88در تاريخ 

هفتـه بـه    هـر  هـا  نمونهآوري شد.  صورت هفتگي جمع

هـاي   ريشـه  .ندشـد  انجـام  هفته 17 طيصورت منظم 

هاي جـدا   ريشه .گرديداز اندام هوايي جدا  برداشت شده

 خـرد  رنـده  و بـا شده رعت شسته رد به سبا آب سشده 

ريشه هاي خشـك  . ندداتاق خشك شدماي كرده و در 

گيـري   زهپودر خشك شده براي اندا . ازشده پودر گرديد

  .(Samulsson 1992)استفاده شدساكارز 

  

  ساكارز خراجاست

ريشه را با اضافه شده خشك گرم پودر  10ابتدا 

آب مقطر به هم زده و سـپس بـه    ليتر ميلي 100كردن 

گـراد   درجه سـانتي  75-80دقيقه در دماي بين 70مدت 

در ايـن مـدت   شد. مخلـوط در   ماري قرار داده داخل بن

سپس آن را با قيف بوخنر صاف  چند بار به هم زده شد؛

آب مقطر  ليتر ميلي 40مواد صاف شده را با  سپسكرده 

تيب ساكارز موجود و به اين تر شو دادهشست مجدداًگرم 

  .)Shikholeslam 2003 ( دش استخراجدر ريشه 

  

  شفاف سازي

ــ عصــارهبايــد  ــده شــفاف شــده و  هب دســت آم

ها و مواد اضافي آن رسوب داده شود. براي اين  ينئپروت

 ليتر ميلي 60و بعد به آن نموده سرد را محلول ابتدا كار 

ــا دمــاي   درجــه  20سواســتات ســرب قليــايي رقيــق ب

 از ،هـم زدن ثانيه بـه   90د و بعد از اضافه شگراد  سانتي

 محلول شفاف باقي مانده را. عبور داده شدكاغذ صافي 

رسـانده و بـراي    ليتـر  ميلـي  200به حجـم  مقطر  با آب

ي دستگاه پالريمتـر   گيري چرخش نوري به وسيله اندازه

  .)Shikholeslam 1997 ( دداشته شنگه 

  

  گيري ساكارز به روش پالريمتري اندازه

 سـه ونـه  خش نوري محلول حاصل از هر نمچر

بـا   (ATAGO Polax-zl) بار توسط دستگاه پالريمتر

ــوت  ــتفاده از ك ــانتي 10اس ــر س ــايمت ــه  20در دم درج

 ،محلـول شـد وغلظـت سـاكارز را در    قرائت گراد  سانتي

رز در پـودر  سـاكا  درصد ي آن، محاسبهگيري و با  اندازه

 Mathlouthi and Reiser( دمآ دست خشك ريشه به

1995(.  

  

  تايجن

نمونه برداشـت شـده    17حاصل از تجزيه اعداد 

ارائه شده است، هم چنين در جدول مذكور  1در جدول 

ز و تكرارهاي مختلف و نيز درصد ساكارنتايج تجزيه در 

 ماده خشك و ماد تر محاسبه و گنجانيـده شـده اسـت.   

كه مشـاهده مـي شـود ميـزان سـاكارز در مـاده       چنان 

 6/2از و ماده تر  درصد 5/15تا  5/8خشك بين حداقل 

  در نوسان است. 3/5تا حداكثر 

  



 131  1392/ 1اره / شم29مجله چغندرقند/ جلد 

 

 

   هاي مختلف نمونه برداري در تاريخگياه سگ دندان ريشه گيري شده در  اندازهكارز اس درصد 1 جدول

  

  *هفته

  نمونه برداري

  ساكارز   چرخش نوري

  پودر خشك (%) 

  ساكارز

  انحراف معيار  ميانگين  3تكرار  2تكرار  1تكرار تر (%) ي ريشه 

1  35/0  35/0  25/0  32/0  03/0  5/9  9/2 

2  35/0  25/0  25/0  28/0  03/0  5/8  6/2 

3  40/0  35/0  25/0  33/0  06/0  0/10  1/3 

4  45/0  40/0  35/0  40/0  03/0  0/12  7/3 

5  40/0  40/0  25/0  35/0  05/0  5/10  3/3 

6  40/0  40/0  30/0  37/0  03/0  0/11  4/3 

7  45/0  40/0  40/0  42/0  02/0  5/12  9/3 

8  45/0  45/0  45/0  45/0  0  5/13  2/4 

9  55/0  55/0  3/0  47/0  08/0  0/14   3/4 

10  60/0  55/0  55/0  57/0  02/0  0/17  3/5 

11  55/0  55/0  45/0  52/0  03/0  5/15  8/4 

12  55/0  5/0  45/0  50/0  03/0  0/15  7/4 

13  50/0  45/0  35/0  43/0  04/0  0/13  0/4 

14  50/0  50/0  45/0  48/0  02/0  5/14  5/4 

15  45/0  40/0  40/0  42/0  02/0  5/12  9/3 

16  45/0  40/0  30/0  38/0  04/0  5/11  6/3 

17  45/0  45/0  40/0  43/0  02/0  0/13  0/4 

  به طور هفتگي ادامه داشته است.و شروع  8/7/88 در ها نمونه برداري -*
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