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چکیده
شیمی تغییر رنگ برگ گیاهان بسیار پیچیده است .مقدار کلروفیل برگ از ابتدای تابستان بهتدریج کاهش پیدا میکند و جانشین
کلروفیل برگ ،کوتاه شدن طول روز است .تغییر ِ
رنگ برگها از سبز به رنگهای زرد ،نارنجی،
رنگدانههای دیگر میشود .علت کاهش
ِ
قرمز و ...است .عواملی مانند دما ،اسیدیته و غیره بر تغییر رنگ برگها اثر میگذارد.
کلیدواژهها :کلروفیل ،پورفیرین ،فالوونوئید ،کاروتنوئید ،تنین.
مقدمه
تغییر ساالنة رنگ برگ درختان در واقع پس از طوالنیترین روز سال یعنی از روز اول تابستان یعنی هنگامی که ما در ظاهر هنوز تغییری
را مشاهده نمیکنیم شروع میشود .اما تغییرات درونی بهسرعت در حال انجاماند و سرانجام رنگ برگها را بهسمت رنگهای درخشان پاییزی
سوق میدهند.
تغییرات شیمیایی که برگها را از سبز روشن در بهار به سبز تیره در تابستان و به رنگهای پاییزی سوق میدهد بسیار پیچیدهاند .رنگدانة
سبز در کلروفیل بهتدریج کاهش مییابد و رنگدانههای دیگر جانشین آن میشوند .رنگ دقیق گونههای مختلف گیاهی متفاوت است.

چرا رنگ برگ درختان در پاییز تغییر میکند

هنگامی که برگها سبزند ،به این علت است که برگها مقدار
زی��ادی کلروفیل دارن��د .در برگهای زنده و فع��ال مقدار زیادی
کلروفیل وجود دارد که رنگ س��بز ،دیگ��ر رنگدانههای موجود در
برگ را میپوش��اند .نور تولید کلروفیل را تنظیم میکند ،بنابراین

برگهایی که کاروتنوئید دارند ،اما مقدار آنتوسیانین
در آنها کم یا هیچ باشد به رنگ زرد آشکار میشوند.
در غیاب این رنگدانهها ،دیگر مواد شیمیایی گیاهی
نیز میتوانند بر رنگ برگها اثر بگذارند

شیمی رنگ پاییزی برگها

آموزش

رنگ برگ نتیجة برهمکنش رنگدانههای متفاوت تولید ش��ده
توسط گیاه است .انواع اصلی رنگدانههای مسئول رنگ برگ شامل
پورفیرینه��ا ،کاروتنوئیده��ا و فالوونوئیدها هس��تند .رنگی که ما
مش��اهده میکنیم به مقدار و نوع رنگدانههایی بستگی دارد که در
برگ وجود دارند .برهمکنشهای ش��یمیایی داخل گیاه بهویژه در
پاسخ به اسیدیته ،نیز بر رنگ اثر میگذارد.
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همچنان که روزهای پاییزی کوتاهتر میش��وند ،کلروفیل کمتری
تولید میش��ود .سرعت تجزیة کلروفیل ثابت میماند ،بهطوری که
رنگ سبز شروع به ناپدید شدن میکند.
در همین زمان ،غلظت مواد قندی در گیاه باعث افزایش تولید
رنگدانههای آنتوس��یانین میش��ود .برگهای دارندة آنتوس��یانین
ابتدای��ی به رنگ قرم��ز درمیآیند .کاروتنوئیده��ا طبقة دیگری از
رنگدانههای موجود در برخی برگها هس��تند .تولید کاروتنوئیدها
به نور بستگی ندارد ،بنابراین میزان آنها در روزهای کوتاه پاییزی
کم نمیشود .کاروتنوئیدها میتوانند نارنجی ،زرد یا قرمز باشند اما

بیش��تر این رنگدانههای موجود در برگها زرد هستند .برگهایی
که مقادیر مناسبی از آنتوسیانینها و کاروتنوئیدها را داشته باشند،
به رنگ نارنجی آشکار میشوند.
برگهایی ک��ه کاروتنوئید دارن��د ،اما مقدار آنتوس��یانین در
آنها کم یا هیچ باش��د به رنگ زرد آشکار میشوند .در غیاب این
رنگدانهها ،دیگر مواد شیمیایی گیاهی نیز میتوانند بر رنگ برگها
اثر بگذارند .یک مثال در این زمینه تنینها هس��تند که مس��ئول
رنگ خرمایی (رنگ مایل به قهوهایی) برخی بلوطها هستند.
دما بر س��رعت واکنشهای ش��یمیایی اثر میگذارد ،بنابراین
دما در رنگ برگ نقش دارد .به هر حال ،اساس��اً نور مسئول رنگ
ب��رگ گیاهان در پاییز اس��ت .روزهای آفتاب��ی پاییز برای نمایش
درخش��انترین رنگها مناسباند ،زیرا آنتوس��یانینها به نور نیاز
دارن��د .روزهای ابری ب��ه رنگهای زرد و قهوهای بیش��تری منجر
میشوند.
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نوع رنگدانه

نوع ترکیب

رنگ ها

پورفیرین

کلروفیل

سبز

کاروتنوئید

کاروتن و لیکوپن

زرد ،نارنجی ،قرمز

گزانتوفیل

زرد

فالوون

زرد

فالونول

زرد

فالوونوئید

آنتوسیانین

فعال وجود دارند .همچنین کاروتنوئیدها در مقایسه با کلروفیل بسیار
آرام تجزیه میشوند.

گزانتوفیل

قرمز ،آبی ،ارغوانی ،قرمز ارغوانی تیره

پورفیرینها
همة پورفیرینها ساختار حلقوی زیر را دارند.

فالوونوئی
فالوونوئیدها محتوی یک واحد فرعی دی فنیل پروپن هستند.

حلقة پورفیرین
دی فنیل پروپن

پورفیری��ن ابتدایی در برگ نوعی رنگدانة س��بز به نام کلروفیل
است .کلروفیل در واکنش به نور خورشید تولید میشود .همانطور که
فصلها تغییر میکنند و مقدار نور خورشید کاهش مییابد ،کلروفیل
کمتری تولید میش��ود و برگها رنگ سبز کمتری آشکار میکنند.
کلروفیل با سرعت ثابتی به ترکیبهای سادهتری میشکند ،بنابراین
رنگ س��بز برگ بهتدریج ناپدید میشود تا اینکه تولید کلروفیل کند
و متوقف میشود.
کلروفیلa

نمونة فالوونوئیدها ش��امل فالوون و فالوول اس��ت ،که زرد رنگ
هستند و آنتوسیانینها که بسته به  pHممکن است به رنگهای قرمز،
آبی یا ارغوانی باشند.

لیکوپ�ن (قرم�ز) و گزانتوفی�ل (زرد) نمونههایی از
کاروتنوئیدها هس�تند که در برگها پیدا ش�دهاند.
گیاه برای تولید کاروتنوئیدها نیازی به نور خورشید
ندارد ،بنابراین این رنگدانهها همیشه در گیاه زنده و
فعال وجود دارند

کاروتنوئیدها

کاروتنوئیدها ،ترپنهایی هس��تند که از واحدهای فرعی ایزوپرن
ساخته میشوند.
فالوول
ایزوپرن

آموزش
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لیکوپ��ن (قرمز) و گزانتوفیل (زرد) نمونههای��ی از کاروتنوئیدها
هستند که در برگها پیدا شدهاند .گیاه برای تولید کاروتنوئیدها نیازی
به نور خورش��ید ندارد ،بنابراین این رنگدانهها همیشه در گیاه زنده و

لیکوپن

فالوون

آنتوسیانینها ،مانند سیانیدین ،یک پوشش محافظ در برابر نور
خورش��ید برای گیاه فراهم میکند .از آنجا که ساختار مولکولی یک
آنتوسیانین شامل یک مادة قندی است ،تولید این طبقه از رنگدانهها
به میزان در دسترس بودن کربوهیدراتها در گیاه بستگی دارد .رنگ
آنتوسیانین با  pHتغییر میکند ،بهطوری که اسیدیتة خاک بر رنگ
برگ اثر میگذارد .تولید آنتوس��یانین نیز به نور خورش��ید نیاز دارد،
همچنان ک��ه روزهای آفتابی برای برگهای درخش��ان پاییزی الزم
است.

با مجله هاي رشد آشنا شويد
قرمز درpH> 3

مجله هاي رشد توسط دفتر انتشارات و تکنولوژی کمک آموزشی
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وابسته به
وزارت آموزش و پرورش تهيه و منتشر مي شوند:

مجله هاي دانش آموزي
( به صورت ماهنامه و هشت شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند ) :
(براي دانش آموزان آمادگي و پاية اول دورة دبستان)
(براي دانش آموزان پايه هاي دوم و سوم دورة دبستان)
(براي دانش آموزان پايه هاي چهارم  ،پنجم و ششم دورة دبستان)
(براي دانش آموزان دورة راهنمايي تحصيلي)
(براي دانش آموزان دورة متوسطه و پيش دانشگاهي)


بنفش درpH 7-8

مجله هاي بزرگسال عمومي
(به صورت ماهنامه و هشت شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):
رشد آموزش راهنمـايي تحصيلي

رشد آمـوزش ابتــدايي
آموزشي

رشد مدرسه فردا

رشد مديريت مدرسه

رشد تكنولوژي

رشد معلم

مجله هاي بزرگسال و دانشآموزي تخصصي

(به صورت فصلنامه و چهار شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

مجله هاي بزرگسال اختصاصي
رش�د برهان راهنمايي (مجله رياضي براي دانش آموزان دورة راهنمايي تحصيلي)

رشد برهان متوسطه (مجله رياضي براي دانش آموزان دورة متوسطه) رشد آموزش قرآن
رشد آموزش معارف اسالمي رشد آموزش زبان و ادب فارسي رشد آموزش هنر

رشد آموزش مشاور مدرسه

سیانیدین

آبی درpH < 11

منابع

رش�د آموزش جغرافيا رش�د آموزش زبان رشد آموزش

رياضي رشد آموزش فيزيك رشد آموزش شيمي رشد آموزش زيست شناسي

رشد آموزش زمين شناسي رشد آموزش فني و حرفه اي رشد آموزش پيش دبستاني

مجله هاي رش��د عمومي و تخصصي ،براي معلمان ،مديران ،مربيان ،مشاوران
و كاركن��ان اجرايي م��دارس ،دانش جويان مراكز تربيت معلم و رش��ته هاي
دبيري دانش��گاه ها و كارشناس��ان تعليم و تربيت تهيه و منتش��ر مي شوند.

آموزش
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رش�د آموزش تاريخ

رشد آموزش تربيت بدني

رشد آموزش علوم اجتماعي

47

