فصلنامه اكوفيتوشيمي گياهان دارويي ،شماره پياپي  ،6سال دوم ،شماره  ،2تابستان  /3131صفحات 63-87 :

فصلنامه اكوفيتوشيمي گياهان دارويي ،شماره پياپي  ،6سال دوم ،شماره  ،2تابستان 3131

آت اکولوژی ،فنولوژی ،اتنوفارماکولوژی ،ارزیابی فنل و فالونویید کل و عملکرد
آنتیاکسیدانی عصارههای مختلف سرشاخههای گلدار گیاه )Dittrichia graveolens (L.

 Greuter.در روشهای مختلف استخراج (رویشگاه بندرگز)
عایشه خرمالی ،1معصومه
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چکیده
این تحقیق به منظوربررس ی مهمترین نیازهای اکولوژیکی ،فنولوژیکی و ارزیابی فنل ،فالونوئید کل و فعالیت آنتیاکس یدانی،
س رشاهههای گلدار گیاه معطر و دارویی عطر پاییزی ( )Dittrichia graveolens (L.) Greuterدر رویشگاه بندرگز استان گلستان
طی بهار تا پاییز  1932انجام گرفت به همین منظور سرشاهههای گلدار گیاه در مرداد ماه جمعآوری و همزمان مهمترین اطالعات
طب س نتی در مورد گیاه مورد مطالعه از مردم محلی اهذ و ثبت گردید .عص اره گیاه با اس تداده از دو حالل متانول و اتانول 08
درص د با اس تداده ازدو روش ماسراسیون و التراسونیک ،میزان فنل کل و فالونوئید کل به روش اسپکتوفوتومتری و فعالیت آنتی
اکس یدانی نیز با اس تداده از روش  DPPHاندازهگیری و نتایج در س ط  P<8/80ارزیابی شد .نتایج نشان داد گیاه هودروی عطر
پاییزی به طول  50تا 108س انتیمتر بس یار س ازگار به رویش گاه س احلی بندرگز ( -15متر) با اقلیم نیمه مرطوب ،بارش ساالنه
 055/9میلیمتر ،متوس ح حرارت س االنه  10/5درجه س انتیگراد و در هاکهایی با بافت س یلت-لومی ،اس یدیته  5/5و هدایت
الکتریکی  0/0درصد میروید رشد رویشی گیاه از نیمه اول فروردین آغاز و تا مردادماه ادامه دارد .ظهور گلها از نیمه اول تیرماه،
میوهها از ش هریور و سپس پراکنش دانهها از مهر آغاز و هزان میکند .در طب سنتی از سرشاهههای معطر گیاه به همراه گیاهان
درمنه و برازمبل بهعنوان ض دعدونی کننده ،مس کن ،ض د التهاب و آنتیپاتوژن قوی اس تداده میش ود .نتایج نشان داد که عصاره
متانولی گیاه مس تجرا از روش اولتراس وند از بیش ترین مواد موثره فنلی ( ،)8/832mg/gفالونوئید کل ( )8/850 mg/gو نیز از
عملکرد بهینه آنتیاکسیدانی در مهار رادیکالهای آزاد با میزان ( )IC50=75μg/mlبرهوردار است.

1

واژگان کلیدی :آت اکولوژی ،آنتیاکسیدانی ،اتنوفارماکولوژی ،بندرگز ،فنل و فالونوئید کل ،عطر پاییزی

*نویسنده مسئولmazandarani.m@gorganiau.ac.ir :

63

آت اكولوژی ،فنولوژی ،ارزيابي فنل و فالونوييد كل و عملکرد آنتياكسيداني عصارههای...

جمله عطر پاییزی که در این رابطه دارای سابقه دیرینه

مقدمه
استداده از گیاهان دارویی هودرو در رویشگاههای

در درم ان بیم اری ش ایع دارند بس یار مورد توجه

طبیعی ک ه عالوه بر س ازگاری اکولوژیکی ،قادرند با

پژوهش گران س ازمان جهانی بهداش ت قرار میگیرند

س نتز مواد موثره ث انوی و فعال تحت اس ترسهای

(.)WHO, 2003; Mahboubi, 2012

محیطی در بح

عطر پاییزی با نام علمی

پیش گیری و درمان بیماریها موثر

Dittrichia graveolens .

واقع ش وند ،در سالهای اهیر جایگاه ویژهای در علم

 (L.) Greuterاز تیره ( Asteraceaeآفتابگردان) گیاهی

پزش کی یافته اس ت .از آن جمله گیاه دارویی عطر

معطر یکساله و بومی منطقه مدیترانه است که بهصورت

پ ای یزی Dittrichia graveolens (L.) Greuterک ه

علف هرز مهاجم در مزارم و مراتع ساحلی تا ارتدام

تاکنون درباره فیتوشیمی و ترکیبات ثانویه آن در شمال

 788متری از سط دریا پراکنده است و در ایران در

ایران پژوهشی انجام نشده است .بنابراین نظر به اینکه

استانهای مازندران :ساری ،فریدون کنار ،گیالن:

گیاهان منبع آنتی اکس یدانهای طبیعی میباش ند و به

الهیجان ،بندرانزلی ،گلستان :پارک ملی گلستان ،تنگ

واس طه آن میتوانند س لولها را از اس ترسهای

گل ،هوزستان ،اهواز ،فارس ،داراب پراکنش یافته است

اکسیداتیو محافظت نمایند ،امروزه تحقیقات وسیعی بر

(قهرمان1972 ،؛ مظدریان .)1931 ،تحقیقات نشان داده

روی عص ارههای گیاهی ص ورت میگیرد تا اینکه به

که مواد معطر اسانس و ترکیبات فنلی عصاره گیاه

فرآوردههای طبیعی با فعالیت آنتیاکس یدانی باال دست

دارای اثر ضدالتهابی ،مسکن و ضدعدونیکننده است و

یابند ( .)Djeridane et al., 2006در تحقیقات مجتلف

این اثرات را بهدلیل کثرت متابولیتهای ثانویه آن از

فعالیت ضد التهابی ،ضد تصلب شرائین ،ضد توموری،

قبیل ترپنها ،مشتقات تیمولی و فنلی آن نسبت دادهاند

ض د س رطانی و همچنین ضدباکتریایی و ضد قارچی

( .)Giamperi et al., 2009از جمله مقادیر باال ی ماده

( Cai et al.,

موثره 1و-0سینئول ( 00-00درصد) و دیگر ترکیبات

گیاه عطر پاییزی به اثبات رس یده اس ت

مونوترپنی در اسانس این گیاه نشان داده که نقش

.)2004
اس تان گلس تان در ش مال ایران ،با تنوم اقلیمی و

موثری بهعنوان ضد التهاب در درمان بیماریهای

جغرافیایی هاص ،بس تری مناس ب را برای رشد انوام

تندسی ،ضدقارچی و ضدباکتریایی در مدل حیوانی دارد

گون هه ای دارویی بومی و هودرو از جمل ه گیاه عطر

(.)Blanc et al., 2004

پ ای ی زی (،)Dittrichia graveolens (L.) Greuter

لذا با توجه به اهمیت این موض وم و سابقه دیرینه

فراهم آورده اس ت که اغلب به ص ورت گونه مهاجم

گیاه عطر پاییزی در درمان بیماریهای ش ایع منطقه،

در حاشیه جادهها ،مزارم متروکه و سواحل شور پایین

این تحقیق با هدف ات اکولوژی ،فنولوژی ،فیتوشیمی،

دس ت اس تان گلستان رویش دارد و در فرهنگ سنتی

اتنوف ارم اکولوژی و ارزی ابی فعالیت آنتیاکس یدانی

مردم از این گیاه به ص ورت ترکیبی یا مندرد بهعنوان

سرشاهههای گلدار عطر پاییزی در رویشگاه بندرگز و

مسکن ،ضد التهاب و ضدعدونیکننده استداده میشود،

تهیه طیف فلورستیک منطقه انجام گرفت.

اما برنامهریزی ص حی در جهت برداش ت و ش ناهت
ترکیبات موثره و یا امکان فراوری ترکیبات دارویی آن

مواد و روشها

انجام نش ده اس ت .لذا با توجه به ش یوم بیماریهای

معرفی منطقه مورد مطالعه :با استداده از منابع موجود

التهابی و عدونی اس تان ،پیداس ت که گیاهان زیادی از

و نیز بررس ی گزارشهای طرحهای ش ناهت مناطق
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اکولوژیکی ،یکی از رویش گاههای طبیعی عطر پاییزی

برای انجام آزمایشات بافت هاک ،اسیدیته،

در منطق ه س اح ل بن درگز تعیین ،ب ا انجام عملیات

هدایتالکتریکی ،مواد آلی و کربنات کلسیم و رطوبت

ص حرایی و تطبیق آن رویش گاه با نقشههای مقدماتی،

اشبام نمونههای هاک انجام شد.

رویش گ اه ش ناس ایی و طی س ال  1932مطالعه
آغ از گردی د .در این تحقیق عملی ات ص حرایی در

عصاره گیری

مح دوده س احلی  -15متری که در فاص له 52

استخراج عصاره به روش ساده :عصاره سرشاهههای

کیلومتری اس تان گلس تان واقع ش ده اس ت که با

گیاه عطر پاییزی با استداده از دو حالل متانول و اتانول

ط ول ج غ راف ی ای ی ً 97ً57ً325و ع ر

( 08درصد) استداده شد .به منظور تهیه عصاره ابتدا

جغرافیایی ً 09ً05ً531قرار دارد که از ش مال به

نمونهها در دمای طبیعی هشک ،سپس با آسیاب برقی

هلیج گرگان و ش به جزیره میانکاله در دریای هزر ،از

به هوبی پودر و از الک شماره  10گذرانده شد .نمونه-

ش ر به ش هرس تان کردکوی ،از جنوب به ش هرستان

های الک شده توزین شده و مقدار یک گرم از هر نمونه

دامغان از اس تان سمنان و از غرب به شهرستان بهشهر

به ارلن  08میلیلیتری انتقال یافته و با  18سیسی حالل

از استان مازندران محدود میشود.

متانول  08درصد و اتانول  08درصد مجلوط شد .پس

فنولوژی ،نیازهای اکولوژیکی و اتنوفارماکولوژی

از  25ساعت روی شیکر عصاره متانولی و اتانولی

گیاه :بررسی بهمنظور شناسایی و ثبت سیکل زندگی

حاوی نمونه با استداده از کاغذ صافی صاف شد سپس

عطر پاییزی ()Dittrichia graveolens (L.) Greuter.

عصاره هالص برای اندازهگیری فنل ،فالونوئید و

در رویشگاه مورد مطالعه ،در طول عملیات صحرایی

فعالیت آنتیاکسیدانی نمونه مورد استداده قرار گرفت.

در فاصله ماههای فروردین تا آبان ماه  1932انجام

آزمایش در سه تکرار انجام گرفت .دادهها با استداده از

گرفت و در ضمن بررسی نیازهای اکولوژیکی جهت

نرمافزار  SASتجزیه و تحلیل آماری شدند .مقایسه

بررسی فنولوژی گیاه ،تعداد  0تا  18پایه گیاه ،بهطور

میانگین دادهها با آزمون  LSDانجام شد.

تصادفی انتجاب که از نظر ریجتی و رویشی شرایح

استخراج عصاره به روش التراسوند :بهمنظور تهیه

نسبتا یکسانی داشتند انتجاب و عالمت گذاری گردید

عصاره ،ابتدا نمونه سرشاهههای در دمای طبیعی (دمای

و تقریبا هر ماه بهطور متناوب مورد بازدید و تاریخ

اتا ) هشک شد ،سپس با آسیاب برقی به هوبی پودر

وقوم پدیدههای حیاتی گیاه تا مرحله هشک شدن آن

و از الک شماره  10گذرانده شد .نمونههای الک شده

در طبیعت ثبت گردید و همزمان با حضور در روستای

توزین شده و مقدار یک گرم از هر نمونه به ارلن 08

بندرگز با مصاحبه چهره به چهره تالش شد که

میلیلیتری انتقال یافته و با  18سیسی حاللهای

اطالعات سنتی در مورد اندامهای مصرفی و عملکرد

مجتلف (متانول  08درصد و اتانول  08درصد) مجلوط

دارویی عطر پاییزی را به همراه سایر گونههای دارویی

شد و بهمدت  28دقیقه در دستگاه التراسوند با دمای

اهذ و ثبت گردد.

 28درجه سانتیگراد قرار گرفت و سپس عصارههای

نمونه برداری :سرشاهههای گلدار گیاه در شهریور ماه

حاوی نمونه 25 ،ساعت روی شیکر قرار گرفتند و بعد

 1932از رویشگاه بندرگز جمعآوری ،هشک و به

از اتمام  25ساعت با استداده از کاغذ صافی صاف شد

منظور عملیات عصارهگیری در آزمایشگاه آماده گردید.

سپس عصاره هالص برای اندازهگیری فنل ،فالونوئید

همزمان با برداشت گیاه ،نمونهبرداری هاک رویشگاه

و فعالیت آنتیاکسیدانی نمونه مورد استداده قرار گرفت.
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اندازهگیری میزان فنل کل (:)McDonald et al. 2001

جذبهای هوانده شده از نمونهها به جای  yقرار داده

میزان فنل با استداده از روش فولین سیکالتیو

شد و  xیا همان غلظت بدست آمد.

اندازهگیری شد .ابتدا  28میکرولیتر از عصاره برداشته

اندازهگیری فعالیت آنتیاکسیدانی به روش

شد و با  1/17میلیلیتر آب مقطر و  188میکرولیتر

( :)Sun et al., 2007برای این منظور از رادیکال آزاد

فولین سیوکالتیو اضافه شد و بعد از  1-0دقیقه

 )2,2-Diphenyl- Picryl- Hydrazyl( DPPHاس تداده

DPPH

استراحت 988 ،میکرولیتر کربناتسدیم یک موالر

ش د .ابتدا عص ارههای گیاهی در غلظتهای متداوت

( 18/7گرم در  188میلیلیتر آب مقطر) به محلول

 5×10-2 mg/100الی  5×10-6در متانل هالص تهیه شد.

افزوده شد و به مدت  98دقیقه در حمام بجار 58درجه

س پس مجلوطی به نسبت  1:1از محلول ()8 mg/100

سانتیگراد در تاریکی قرار گرفت .در شاهد متانول

 DPPHو عصارهه ای گیاهی با غلظته ای متداوت

هالص جایگزین عصاره متانولی گردید .سپس در طول

تهی ه شد .جذب نمون هه ا بعد از  98دقیقه در دم ای

موا  578نانومتر توسح دستگاه اسپکتروفتومتر قرائت

آزمایشگاه در  015نانومتر اندازهگیری شد .درصد مهار

گردید .برای رسم منحنی کالیبراسیون از غلظتهای

رادیکال آزاد  DPPHنمونهه ا با استداده از رابطه زیر

متداوت گالیک اسید (908 ،208 ،288 ،188 ،08

بهدست آمد.

میلیگرم بر لیتر) استداده گردید .در معادله هطی حاصل

R% = AD – AS/AD × 100

بهجای  ،Yعدد قرائت شده در مقابل بالنک را قرار داده

 =R%درصد مهار

شد و به این ترتیب  Xبهدست آمد .این مقدار برای یک

 :ADجذب  DPPHدر  015نانومتر

گرم در لیتر محاسبه شد و فنل کل بر حسب میلیگرم

 :ASجذب نمونهها در  015نانومتر
برای مقایسه فعالیت عصارهه ا از پ ارامتر

گالیک اسید در یک گرم برگ هشک بدست آمد.
اندازهگیری محتوای فالونوئید کل

IC50

استداده شد ( IC50غلظتی از عصاره است که  08درصد

( Chang et al.,

رادیکالهای آزاد را مهار میکند).

 :)2002از روش رنگ سنجی کلرید آلومینیوم برای
تعیین مقدار فالونوئیدها استد اده شد .هر کدام از

نتایج

عصارههای مت ان ولی گیاهی ( 8/0 mlاز )1:18 g. ml-1
بهصورت جداگانه با  1/0میلیلیتر متانول 8/1 ،میلیلیتر

نتایج نش ان داد ،رویش گاه بندرگز در فاص له 52

کلرید آلومینیوم ( 18%متانولی) 8/1 ،میلیلیتر استات

کیلومتری گرگان دارای اقلیم نیمه مرطوب ( -15متر)

پتاسیم ( )1Mو  2/0میلیلیتر آب مقطر ترکیب شدند.

ب ا میزان ب ارندگی سالیانه  005/9میلیلیتر و درجه

سپس محلولها در دمای اتا بهمدت  98دقیقه قرار

حرارت س الیانه  10/5درجه س انتیگراد ،بافت هاک

داده شدند .جذب هر ترکیب واکنشی در  510نانومتر

س ندی-لوم که از شمال به هلیج گرگان و شبه جزیره

با دستگاه اسپکتروفتومتر اندازهگیری شد .منحنی

میانکاله در دریای هزر ،از شر به کردکوی ،از جنوب

استاندارد با محلولهای کوئرستین (Quercetin, Sigma

به دامغان و از غرب ب ه بهشهر از است ان مازندران

 )Chemical Co.متانولی در غلظتهای

محدود میشود و در طول جغرافیایی97  57 325 

μg. ml-1

و عر

 208-1888تهیه شد و منحنی با نرمافزار  Excelرسم

جغرافیایی  09  05 531 قرار دارد.

رشد رویشی گی اه از نیم ه اول فروردین آغاز ،فاز

گردید ،سپس معادله هح  y=bx+aبدست آمد.

گلدهی از نیمه اول تیر ماه و تا نیمه دوم مردادماه ادامه
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دارد .میوهها از نیمه اول ش هریور تش کیل میگردند و
ت ا اواهر آبان ماه

عطر پاییزی و عصاره علف چای (

پراکنش میوهها ادامه دارد.

Hypericum

 )perforatum L.با عسل در درمان سوهتگیهای
چرکین استداده میکنند.

اتنوفارماکولوژیکی گیاه مورد مطالعه نشان داد که
مردم محلی از جوشانده سرشاهههای معطر عطر

نتایج آزمایشهای فیزیکوشیمیایی هاک نیز حاکی

پاییزی با گیاه برازمبل (،)Provskia abrotanoides L.

از آن است که بافت هاک رویشگاه از نوم سیلتی-لوم،

( Artemisia

از نظر اسیدیته جزء هاکهای قلیایی شور (،)Ec=0.0

 )annuaبهعنوان مسکن و ضد التهاب در درمان

کربن آلی باال ( ،)25.2فسدر  ،ppm 19پتاسیم ppm 258

دردهای روماتیسمی و از له شده سرشاهههای گلدار

و اسیدیته  5.5است که از نظر زراعی فاقد محدودیت

عطر پاییزی و برگهای پونه ()Mentha longifolia L.

میباشد و مقدار قابل توجهی آب مورد نیاز گیاه را در

به عنوان ضد قارچ و ضد پاتوژن و در نهایت از عصاره

هود نگه میدارد.

درمنه (  )Artemisia sieberiو موره

جدول  :1مهمترین شاهصهای فیزیکوشیمیایی هاک رویشگاه گیاه عطر پاییزی ( Dittrichia graveolens (L.) Greuterبندرگز).
بافت
هاک
(سیلت-
لومی)

پتاسیم

فسدر

ازت

کربن

درصدمواد

قابلجذب

قابلجذب

کل

آلی

هنثیشونده

ppm

ppm

%

%

%

258

19

8/20

25/2

5

بررسی نتایج تستهای فیتوشیمیایی عصارههای

اسیدیته

هدایت

کل%

الکتریکی

5/5

0/0

درجه
حرارت
سالیانه
5/10

مشجصات

بارندگی
سالیانه

منطقه
بندرگز

9/005

مجتلف با یکدیگر مقایسه شدند که نتایج آن در جداول
تجزیه واریانس (جدول  )2آمده است.

گیاه عطر پاییزی در رویشگاه بندرگز پس از اندازهگیری
پارامترهای مورد نظر و تجزیه و تحلیل آنها تیمارهای

جدول  :2تجزیه واریانس برهی از متابولیتهای ثانویه تحت تاثیر تیمارهای نوم حالل و روش استجراا بر میزان فعالیت
آنتیاکسیدانی ،فالونوئید کل و فنل کل
منابع تغییرات

درجه آزادی ()DF

اکوتیپ

1

فنل کل
**

8/88850

IC50

فالونوئید
**

8/88871

**

8/850

حالل

1

**8/8828

**8/8852

**8/181

روش استجراا

1

*8/8820

*8/8809

*8/123

اکوتیپ×روش استجراا

1

*8/88891

*8/8888851

حالل× روش استجراا

1

*

8/8885

**

8/888822

**8/888880
*

8/88887

اکوتیپ×حالل×روش استجراا

1

*8/888889

*8/888810

**8/88885

هطا

15

8/88852

8/8888815

8/8880

با توجه به جدول تجزیه واریانس ابتدا به بررسی

فالونوئید کل و فعالیت آنتیاکسیدانی میپردازیم و

تک جانبه تیمار بر اثر گذاری تیمارهای اکوتیپ ،حالل

سپس اثر متقابل هر کدام از تیمارها را بر میزان ماد

و روش استجراا بهصورت مجزا بر میزان فنل کل و

موثره شرح هواهیم داد.
81

آت اكولوژی ،فنولوژی ،ارزيابي فنل و فالونوييد كل و عملکرد آنتياكسيداني عصارههای...

جدول  :3محتوی فنلکل ( )TPو فالونویید کل ( )TFوارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه عطر پاییزی  D. graveolensدر رویشگاه
طبیعی بندرگز با استداده از دو حالل (متانول و اتانول) و دو روش استجراا (ماسراسیون و التراسونیک).
ارزیابی میزان فعالیت آنتی اکسیدانی

محتوی فنل کل

محتوی فالونوئید کل

()mg mL-1

()mgGUE g -1

()mgQUE g -1

اتانول

اتانول

متانول

اتانول

متانول

Plant

متانول

ماسراسیون

التراسونیک

ماسراسیون

التراسونیک

ماسراسیون

التراسونیک

ماسراسیون

التراسونیک

ماسراسیون

التراسونیک

ماسراسیون

التراسونیک

01

77

70

05

8/855

8/803

8/811

8/839

8/85

8/859

8/859

8/805

Parts

سرشاهههای
گلدار گیاه

نتایج حاصل از جدول  9و نمودارهای  2 ،1و  9در مقایسه میانگین میزان فنل و فالونوئید کل و فعالیت آنتیاکسیدانی
عطر پاییزی تحت تاثیر دو حالل (اتانول و متانول) دو روش استجراا (ماسراسیون و التراسونیک) نشان میدهد که میزان
متابولیتهای ثانوی گیاه عطر پاییزی و همچنین عملکرد آنتیاکسیدانی گیاه در عصاره متانولی مستجرا از روش
اولتراسونیک بیشتر است.

اتانول

اتانول

شکل  :1مقایسه محتوی فالونویید کل ( )TFگیاه عطر پاییزی

شکل  :2مقایسه محتوی فنل کل ( )TPگیاه عطر پاییزی

 D. graveolensدر عصارههای مجتلف (متانولی و اتانولی) و

 D. Graveolensدر عصارههای مجتلف (متانولی و

در روشهای مجتلف استجراا عصاره (ماسراسیون و

اتانولی) و در روشهای مجتلف استجراا عصاره

التراسونیک) در رویشگاه طبیعی بندرگز.

(ماسراسیون و التراسونیک) در رویشگاه طبیعی بندرگز.
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اتانول

شکل  :3مقایسه عملکرد آنتی اکسیدانی گیاه عطر پاییزی  D. graveolensدر عصارههای مجتلف (متانولی و اتانولی)
و در روشهای مجتلف استجراا عصاره (ماسراسیون و التراسونیک) در رویشگاه طبیعی بندرگز.

توجه بوده با این تداوت که این اهتالف معنیدار است

بحث
نتایج بررس یهای اکولوژیکی و عملیات ص حرایی

و عالوه بر این میزان عملکرد آنتی اکسیدانی آن نیز

در این تحقیق نش ان میدهد که رویش گاه س احلی

همسو با افزایش مواد موثره فنلی و فالونوییدی افزایش

بندرگز با اقلیم نیمه مرطوب ،اس یدیته هنثی ،ش وری

یافته بهطوریکه با میانگین ( )IC50=67 μg/mlاز

 0/0دس یزیمنس و ب افت هاک س یلتی -لومی از

قدرت بیشتری در مهار رادیکال آزاد برهوردار بود .در

پتانس یل بس یار مناس ب برای رش د گیاه مورد مطالعه

نتیجه همسو با یافتههای ضرغامی و همکاران ()2811

برهوردار اس ت و از آنجایی که در زراعت و باغبانی

میتوان اینطور استنباط نمود که نوم حالل و روش

تنها زنده ماندن گیاهان مورد توجه نیس ت بلکه رش د

استجراا عصاره نقش مهمی را در کمیت و کیدیت مواد

مناس ب و عملکرد مطلوب آن نیز مورد توجه اس ت،

موثره ثانوی گیاه و همچنین تغییرات عملکردهای

بایس تی با دقت و حس اس یت بیشتری شوری هاک را

بیولوژیک و همچنین عملکرد آنتی اکسیدانی گیاه بر

مورد مط الع ه قرارداد ،ام ا ب ا توجه به نوم گیاه عطر

عهده دارد ( )Zarghami et al., 2011و اینکه بجش

پ اییزی و تعلق آن ب ه تیره آفت ابگردان ،میتوان نتیجه

مهمی از ترکیبات ثانوی فالونوییدی و فنلی در فاز

گرفت که این گیاه هود را با طیف گس تردهای از انوام

گلدهی گیاهان سنتز شده و بالطبع باع

افزایش

شرایح هاک سازگار کرده است.

عملکرد آنتیاکسیدانی گیاه و متعاقب آن افزایش
سازشپذیری گیاه نیز قابل بح

همانطور که از نتایج مندرا در جداول  2و 9

است ( Mazandarani

 1درصد اثر

 .)et al., 2009همچنین بررسی شاهصهای اکولوژیکی

معنیداری بر میزان فعالیت آنتیاکسیدان ،فالونوئید کل

منطقه نشان میدهد که احتماال افزایش شوری در

و فنل کل داشتند و تیمار روش استجراا در سط 0

رویشگاه ساحلی و از جمله تغییر شاهصههای هاک از

درصد اثر معنیداری بر میزان فنل کل ،فالونوئید کل و

مهمترین مولدههای موثر در افزایش عملکرد

آنتیاکسیدانی داشت ،به این صورت که بهترتیب ،میزان

فیتوشیمیایی و آنتیاکسیدانی گیاه در رویشگاه بندرگز

ترکیبات فالونوئیدی و فنل کل در عصاره متانولی قابل

میباشد .طبعا بهدلیل کثرت مواد موثره ثانوی فنلی و

مشجص شده ،تیمار حالل در سط
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س یتوپالسمی و دیواره سلولی با فعالیت سمی اسانس

فالونوییدی ،بیشترین میزان عملکرد آنتیاکسیدانی

 I.graveolensو  S.corsicaدرگ ی ر ش

بدست آمد.

دهان د

در حال حاض رمص رف آنتی اکسیدانهای سنتزی

( .)Guinoiseau et al., 2010امروزه با توجه به اثرات

علیرغم کارایی و پایداری باال و نیز ارزانی نس بی،

مض ر نگهدارندههای ش یمیایی و سنتتیک ،اغلب مردم

بهدلیل هاص یت س رطانزایی و همچنین تمایل روز

هواهان استداده از نگهدارندهای طبیعی مشتق شده از

افزون مردم جه ت پرهیز از مص رف یا به حداقل

من ابع طبیعی (گی اه ان) از جمله گونههای معطر و

رس اندن کاربرد افزودنیهای س نتزی در موادغذایی رو

اسانسداری هستند که در طب سنتی اغلب کشورها و

به کاهش گزارده است ( Elmastasو همکاران.)2887 ،

ایران دارای س ابقه دیرینه مص رف ،بهعنوان یک منبع

از آنج ایی ک ه تولی د ب االی گون هه ای اکس یژن

غ ذایی در درم ان بیم اری قلبی ،ک اهش قن د هون،

واکنشدهنده ،موجب اس ترس اکس یداتیو و وقایع

اهتالالت کبدی ،زهم معده ،برونش یت ،رماتیس م،

پاتولوژیکی نظیر سرطان ،بیماری عرو قلب و آلزایمر

میگرن ،عدونتهای ادراری ،بواس یر ،س رماهوردگی،

میش وند ،ش ناسائی راههای موثر حذف  ROSبهعنوان

زهمهای عدونی باشد (.)Mahboubi, 2012

ترکیب ات آنتیاکس ی دانی در غ ذاها ،نقش حداظتی

در تایید نتایج بدس ت آمده از این تحقیق Unal ،و

بهینهای در مقابل تغییرات اکس یداتیو غذاها و افزایش

همک اران ( )2880در بررس ی اثر ض

دمیکروبی

م دت م ان دگاری آنها دارند ( Jamshidiو همکاران،

عص ارههای کلروفرمی ،اتانولی ،اتانولی و آبی  20گیاه

 .)2818ش واهد اپیدمیولوژی حاکی از آن است که بین

نش ان دادند که نوم حالل و روش عص ارهگیری تاثیر

مص رف غذایی حاوی فالونوئیدهای آنتیاکس یدان و

بس زایی در اس تجراا مواد موثره ثانوی گونههای

ریس ک ابتال ب ه بیم اریه ای قلبی عروقی ارتباط

دارویی دارد و بهطورکلی ،بین قدرت آنتیاکس یدان و

معکوس وجود دارد ،گیاهان و مشجصا گیاهان دارویی

محتوای فنل کل همبس تگی برقرار بود

( Unal et al.,

ب هطور س نتی در پیش گیری و درمان بیماریهای

.)2008

گوناگون بکار میروند و این فعالیت آنتیاکسیدانی آن

بیشتر تحقیقات نشان داده که مواد معطر اسانس و

گیاهان را میتوان عمدتا به حض ور ترکیبات فنلی در

ترکیبات فنلی گیاه عطر پاییزی دارای اثر ض دالتهابی،

آن نسبت داد (.)Cai et al., 2004

مسکن و ضدعدونی کننده است و این اثرات را بهدلیل

بسیاری از تحقیقات نشان داده که عصاره و اسانس

کثرت مت ابولی ته ای ث انویه از قبیل ترپن الکتون،

گونههای مجتلف عطرپاییزی بهدلیل کثرت مواد موثره

مونوترپنها و دیترپنها و مش تقات تیمول و دی

فنلی و فالونوییدی دارای فعالیتهای متداوت ض د

ترپنها هنگامی که بهعنوان اس انس تولید میش ود

باکتریایی و ض د قارچی اس ت و قدرت مهارکنندگی

بیش تر اس ت ( .)Giamperi et al., 2009مقادیر باالی

قوی روی مح دوده وس یعی از باکتری و قارچ در

م اده موثره ( 08-00درص د)  1,8 Cineolو دیگر

انس ان ،غذا و پاتوژنهای گیاهی دارد .مطالعهای به

ترکیبات مونو ترپنی در اس انس این گیاه نشان میدهد

Inula

ک ه نقش موثری ب هعنوان ض د الته اب در درمان

 graveolensو  Sartolina corsicaع لی ه ب اکتری

بیماریهای تندس ی دارد ( .)Blanc et al., 2004با

اس تافیلوکوکوس ارئوس انجام ش د و اثرات آنها در

توجه به تحقیقات بیان شده گیاه عطر پاییزی منبع غنی

س ط سلولی بررسی شد .و نتایج نشان داد که غشای

از اس انس ،ترکیبات فنلی و آنتیاکس یدانی اس ت که

م ن ظور بررس ی فع الی ت آنتیب اکتری الی
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مش جص میکند این گیاه میتواند برای برای درمان

میش ون د ( Huda Faujanو همکاران )2883 ،این

القوه باالیی داشته

یافتهها با اس تداده از آزمایش ات مجتلف درگیاه عطر

اش د .اس انسهای تولید ش ده در این گیاه در

پاییزی در دو رویش گاه بندرگز بررس ی ش د ومبنای

بیماریها در داروس ازی ارزش ب
ب

علمی را به پژوهش ما داد.

آروماتراپی س نتی تحریک کننده نبوده اس ت و ترپن
الکتون یک ترکیب از ترکیبات موجود در بس یاری از
روغنهای (اس انسها) ض روری اس ت ،در نتیجه

نتیجهگیری نهایی

روغنهای ضروری حاوی ت رپن الکتون میباشند که

با مقایس ه یافتههای این تحقیق و دیگران مشجص

ایی دارند

ش د که نوم حالل ،روشهای اس تجراا ،ش رایح و

( .)Stojanović-Radić et al., 2010میزان ترپن الکتون

اس ترسهای اکولوژیکی از مهمترین عوامل تغییر در

در اس انس گیاه فراوان اس ت ،بیماران مبتال به لوسمی

کمی ت و کیدی ت مواد موثره دارویی گی اه و عملکرد

مزمن در برابر داروهای س یتو توکس یک از این گیاه

آنتیاکس یدانی و دارویی آن دارد و از جمله همس و با

شه ای مثبتی نش ان دادند .آالنتوالکتون

یافتههای دیگران و نتایج این تحقیق ،میتوان این طور

( )Alantolactoneو س س ک وئ ی ت رپ ن الکتون

اس تنب اط نمود ک ه بجش مهمی از ترکیب ات فنلی و

( )sesquiterpene lactoneآلرژیزا هس تند که جزء

فالونوییدهای گیاه در فاز گلدهی و تحت استرسهای

اسانس گیاهInula helenium

محیطی س نتز شده و مقدارشان در عصاره گیاه افزوده

است .در تحقیقی که در لبنان انجام گرفت نشان دادند

شده و سازشپذیری بیشتری به گیاه در مقابل تغییرات

که عص اره اتانلی س ر ش اهههای هوایی گیاه عطر

محیطی به گیاه میبجش د و متعاقب آن از پتانس یل

پاییزی دارای هاص یت س یتوتوکس یک و علیه تکثیر

بهتری در مهار رادیکال های آزاد برهوردار میشود که

سلولهای سرطان سینه بوده و مانع تکثیر توده سلولی

این یافتهه

ا در تایید مصارف دارویی گیاه در منطقه

( MCF7عامل مهمی در ایجاد سرطان سینه) میشود و

بهعنوان ض دعدونی کننده ،ض دالتهاب و آنتیپاتوژن

عمدتا مسئولیت ضد قارچی و ضد باکتری

واکن

ترکیبات عمده موجود در

بیش ترین هاصیت ضدسرطانی در بین  57گیاه دارویی

قوی قابل بح

است.

در فلور لبنان از این گیاه گزارش ش ده اس ت ،که این

ل ذا ب ا توجه به اهمیت نقش تنشهای محیطی در

هاصیت به درصد باالتر ترکیبات فنلی و فالونوئیدهای

س نتز ترکیبات ثانوی و عملکرد دارویی آنها ،ضرورت

( Abu-Dahab and Afifti,

انجام تحقیقات مش ابه و تکمیلی در مورد این گیاه و

 .)2007در فعالیت مهار رادیکال آزاد در عص اره عطر

در س ایر رویش گاهها و زمانهای مجتلف رشد گیاه را

پاییزی مش جص کرد که این گونههای مجتلف گیاه به

بیش از پیش ض روری میس ازد ،بنابراین در طرحهای

عنوان منبع بالقوه آنتیاکس یدان اس ت و مهمترین اثر

آتی اس تجراا ،ش ناس ایی و مقایس ه کیدیت مهمترین

بیولوژیکی آنها ش امل هاص یت آنتی اکس یدانی ،ضد

مواد موثره ثانوی اندامها و همچنین بررس ی و مقایسه

التهاب ،مقوی ،آنتی پاتوژن ،ض د قارچ و ضد ویروس

اثرات ض دالتهاب ،ضد عدونی کنندگی و ضداسپاسمی

است و گزارش شده که فعالیت آنتیاکسیدانی ترکیبات

آن در رویش گ اهه ای مجتلف به روشهای مجتلف

فنلی عمدتا مربوط به ویژگی احیاءکنندگی اس ت که

عص ارهگیری و با اس تداده از حاللهای مجتلف ،در

بهعنوان احیاءکننده با غیرفعال کردن رادیکاله ای آزاد

مدلهای حیوانی و بالینی پیشنهاد میگردد.

آن گی اه نس بت دادهاند

یا ممانعت از تجزیه هیدروپراکس یدها به رادیکال آزاد
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