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چکیده



بذرالبنج ( )Hyoscyamus niger L.و بذرالبنج کردي ( )Hyoscyamus kurdicus Bornm.از گونههااي دارویای و م ا
تیره سیب زمینی هستند که در مناطق نیمه خشک و سرد کشور خصوصاً استان اردبیل از رویشگاههاي طبیعی برخوردار اسات و
در طب سنتی بهعنوان مسکن ،ضد اسپاس  ،خوابآور و ضدسرطان استفاده میشود .در این تحقیق ،اندام هوایی و ریشاه هار دو
گونه در زمان گلدهی از دو رویشگاه قرهآغاج ( 1211متر) و روستاي فتح مقصود ( 2211متر) واقاع در اساتان اردبیال در قالاب
طرحی کامالً تصادفی جمعآوري گردید .عصارههاي متانولی به روش خیساندن و سنجش میزان فعالیت آنتیاکسیدانی عصاارههاا
به سه روش  RP ،DPPHو  TACدر  4تکرار و بر مبناي  IC50گزارش گردید .نتایج نشان داد که عملکرد آنتیاکسایدانی انادام
هوایی گیاه  H. kurdicusبه غیر از روش  TACدر هر دو منطقه بیش از اندام ریشه بوده و اینکه مخصوصاً در روش  DPPHبا
افزایش میزان ارتفاع بر عملکرد آنتیاکسیدانی گونهها نیز بهطور معنیدار افزایش یافته است ،نتیجه اینکه یک رابطه معنیدار باین
گونهها ،اندام و ارتفاع منطقه با عملکرد آنتیاکسیدانی عصارهها دارد (.)P<1/10
واژههای کلیدی :آنتیاکسیدان ،اردبیل ،اندام ،بنگ دانه تنوع رویشگاهیH. niger ،H. kurdicus ،

*نویسنده مسئولmahlagha.ghorbanli@yahoo.com :
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 )2004و در نقاط مختلا

مقدمه

ایاران پاراکنش دارد .زماان

گلدهی آن اواخر ب ار تا اواخر تابستان اسات و خااص

آنتی اکسیدانها به موادي گفته میشود که موجب
بااه تاااخیر انااداختن ،کنااد کااردن و یااا حتاای توق ا

منطقه ایران و تورانی میباشاد .گیااه دارویای باذرالبنج

فرایندهاي اکسیداسایونی مایشاوند .ایان ترکیابهاا

کردي باا ناام علمای،Hyoscyamus kurdicus Bornm.

میتوانند به نحو مطلوبی از تغییر در رنگ و طع مواد

گیاهی علفی ،یک ساله یا چند ساله و باه ارتفااع  21تاا

غذایی در نتیجه واکنشهااي اکسیداسایون جلاوگیري

 01سانتیمتر است که داراي میوه کپسول و دانه کلیاوي

کنند .مکانیس اثر آنتی اکسیدانها به این صورت است

شکل ،همراه با تزئیناات مشابک اسات (

کااه بااا دادن اتا هیاادرودن بااه رادیکااالهاااي آزاد از

 .)1998در طب سنتی از برگها و دانه این گیاه بهعنوان

گسترش واکنشهاي زنجیرهاي اکسیداسیون جلوگیري

ضد تشنج ،مسکن ،مخدر ،بااز کنناده مردماک چشا ،

میکنند ( )Mohammadi et al., 2014که در سالهااي

خوابآور ،ضدسرطان و ضد صارع اساتفاده مایشاود

اخیر بهدلیل عوارض جانبی داروهاي شیمیایی ،توجاه

( .)Zolfeghari et al., 2012اغلب مطالعات انجام گرفته

شاده اسات

روي جانس بناگ داناه بیشاتر مرباوط باه اساتخراج و

بشر بار دیگر به گیاهان دارویی معطاو

Khatamsaz,

عملکردهاي دارویی ترکیبهاي ثانویاه آلکالوئیادي آن

(.)Saliani, 2004
جنس بنگ دانه ( )Hyoscyamusبا حدود  21گونه

گوناااههاااا مااایباشاااد (Mirzadeh et al., 2011؛

متعلااق بااه خااانواده ساایبزمیناای ،یکاای از عواماال

 )Alaghemand et al., 2013و اندک بررسای در ماورد

اکولودیکی ناحیه ایرانی -تاورانی مایباشاد کاه هماه

مقایسه عملکرد آنتیاکسیدانی گونههااي ماورد مطالعاه

گونااههاااي آن باهجااز چنااد گونااه معاادود ،در ایااران

صورت گرفته است.
اباراهی زاده و همکااران (

ماایرویناد ( .)Ganj Karimi, 1996بااهطااوريکااه از
فراوردههاي گونههاي مختل

Ebrahimzadeh et al.,

 )2009طاای تحقیقاای بااا چنااد روش ،فعالیاات آنتاای

این جانس ،عاالوه بار

طااب ساانتی ،در صاانایع داروسااازي بااهعنااوان ماادر،

اکساایدانی عصاااره میااوههاااي گیاااه

ضداسپاس ا  ،آنتاایکولینردیااک ،مسااکن و آرامبخااش

 squarrosusدر ناحیه گلستانک (مرکز البرز) را ماورد

استفاده مایشاود ( .)Ghafarzadegan et al., 2009در

ارزیابی قرار دادند و با تعیین مقدار فنال کال عصااره

( Bazzaz

( 170/9±7/0میلاایگاارم معااادل اسااید گالیااک) و

 )and Haririzadeh, 2003و ضدکاندیدایی نیاز باراي

فالونوئید کل ( 10/4±1/10میلیگرم معادل کوئرستین

Hyoscyamus niger L.

در گرم پودر عصاره) ،نشان دادند که باه هماان دلیال

کنار خواص ذکر شده خاصیت ضدمیکروبی
این گیاهان بهویژه براي گوناه

Hyoscyamus

عصاره گیاه از عملکرد آنتیاکسیدانی خوبی برخوردار

گزارش شده است (.)Dulger et al., 2010
گیاه دارویای بناگ داناه (باذرالبنج) باا ناام علمای

است ،بهطوريکاه باراي ایان گیااه میازان  IC50را در

 ،Hyoscyamus niger L.گیاااهی علفاای دو ساااله ،بااه

روش  DPPHبرابر باا  1/320±1/112میکروگارم بار

ارتفاع  01تا  01سانتیمتر ،بهطور خودرو در زمینهااي

میلیلیتر گزارش نمودناد باود و اینکاه مخصوصااً در

شخ نزده ،سواحل شنی کناار دریاهاا ،کناار جادههاا و

روش  RPفعالیت م اري خوبی را علیه نیتریک اکسید

ساختمانهاي متروکه میروید .ایان گیااه باومی

در غلظتهااي  1/1تاا  1/0میلایگارم بار میلایلیتار

اروپا میباشد ولی به کانادا ،آمریکااي شامالی ،غارب و

( )IC50= 0.972±0.07 mg ml-1و توانایی باالي آن در

اطرا

تمام قسمتهاي جنوبی آسیا برده شده است (

Saliani,
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کالته کاردن  Fe2+باا میازان

IC50= 104±3.8 ϻg ml-1

رطوبت نسبی ساالنه  01درصاد و اقلای منطقاه نیماه
خشک سرد گزارش شد.

نشان داد (.)P<1/11

 )2روستاي فتح مقصود باا طاول جغرافیاایی 0/0 E

اساماعیل ( )Ismeel, 2011نیاز طای تحقیقای در
مورد عصاره گیاه  H. nigerجمعآوري شاده از عارا

 40 20و عرض جغرافیاایی  30 30 40/31 Nباه

در غلظت  1111میکروگرم بر میلیلیتار میازان 1/010

مساحت  4002/9هکتار و ارتفاع  2211متار از ساطح

درصد فعالیت آنتیاکسیدانی را گزارش کرد .القزیار و

دریا ،در شمال ش ر اردبیل و در فاصله  27کیلاومتري

همکاران ( )Alghazeer et al., 2012نیز طی تحقیقای

آن واقااع شااده اس ات .در طااول یااک دوره  11ساااله

میاازان  IC50عصاااره گیاااه  Hyoscyamus albusرا در

(سالهاي  )1303-1393میانگین درجه حرارت ساالنه

روش  DPPHدر محاااااادوده  01و در روش  RPدر

 9/0درجه سانتیگراد ،میانگین بارندگی ساالنه 340/0

محدوده  011میکروگرم بر میلیلیترگازارش کردناد و

میلیمتر و رطوبت نسبی ساالنه  71/7درصاد و اقلای

آن عملکااارد را باااه مقاااادیر بااااالي مقااادار فنااال

منطقه نیمه خشک گزارش شد.

( 40/04±7/02میلاایگاارم معااادل گالیااک اسااید) و

تهیه نمونه گیاهی و خاک مناطق مورد مطالعه :طای

فالونویید کل عصاره ( 27/39±1/07میلیگارم معاادل

عملیات صاحرایی فاراوان و انتخااب رویشاگاههااي

روتین در گرم وزن خشک) نسبت دادناد .بناابراین باا

طبیعی دو گونه در استان اردبیل ،ریشه و اندام هاوایی

توجه به گستردگی پراکنش دو گونه مورد مطالعه و از

گونااههااا در زمااان گلاادهی در قالااب طرحاای کااامال

طرفی استفادههاي سنتی آن در منطقاه و ساپس لازوم

تصادفی بین خارداد تاا تیرمااه ساال  1392از هار دو

جستجو براي یافتن داروهاي آنتیاکسایدان و طبیعای،

رویشگاه جمعآوري گردید و پس از آن ،دور از نور و

این تحقیق براي نخستین بار در استان اردبیل با هاد

با جریان هوا خشک شد .ساپس ج ات تعیاین میازان

اندازهگیري و مقایسه عملکرد آنتیاکسیدانی اندامهااي

فعالیاات آنتاایاکساایدانی بااه آزمایشااگاه دانشااگاه آزاد

دو گونااه فااراوان بااا اسااتفاده از روشهاااي

اسااالمی واحااد اردبیاال انتقااال یافاات .هم نااین

مختل ا
مختل

مورد ارزیابی قرار گرفت.

نمونهبرداري از خاک پاس از برداشاتن ساطحیتارین
الیه خاک از عمق  1تا  31سانتیمتري ج ت شناسایی

مواد و روشها

و آنالیز م ترین فاکتورهاي فیزیکی و شیمیایی خااک

مشخصات مناطق نمونههبهرداری :انادامهااي هاوایی و

به آزمایشگاه خاکشناسی انتقال یافت.

ریشه گونههاي  H. nigerو  H. kurdicusاز دو رویشاگاه

عملیات عصارهگیری :براي ت یاه عصااره ،مقادار 111

طبیعی زیر در استان اردبیل جمعآوري شدند:

گارم از پاودر هار یاک از نموناههااي گیاااهی در 311

 )1دشت مغان به سمت قره آغاج با طاول جغرافیاایی

میلیلیتر متانول خالص حل و بهمدت  24ساعت با دور

 47 31 10 Eو عرض جغرافیاایی 30 40 17 N

شاد و عصااره

 201شیک شد .ساپس محلاول صاا

شده درون بشار ریختاه شاد .پاس از آن در بان

به مسااحت  3209/42هکتاار و ارتفااع  1211متار از

صا

سطح دریا ،در جنوب غربی ش رستان گرمی واقع شده

ماري در دماي  40درجه ساانتیگاراد تغلای شاد1/1 .

است .در طول یک دوره  11ساله (ساالهااي -1393

گرم از وزن عصاره خشک با  111میلیلیتار متاانول باه

 )1303میااانگین درجااه حاارارت ساااالنه  11/7درجااه

(،12/0

حج رسانده شد و از آن غلظتهااي مختلا

سانتیگراد ،میانگین بارندگی سااالنه  319میلایمتار و
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 701 ،011 ،201 ،111 ،01 ،20و  1111میکروگاارم باار

نمونهها در طول موج  711نانومتر اندازهگیري شد .در

میلیلیتر) ت یه شد (.)Arabshahi and Delouee, 2007

ن ایت  IC50مربوط به نمونههاي گیاهی باا اساتفاده از

بررسی عملکرد آنتیاکسیدانی بها اسهتداده از روش

معادله خط بهدست آمده محاسبه گردید (

 :DPPHبراي تعیین میزان عملکرد آنتی اکسیدانی باه

.)and Urooj, 2007

Arabshahi

2,2-

سه روش ( 2TACظرفیت آنتیاکسیدانی کل) :مقدار

 )Diphenyl- Picryl- Hydrazylمطاااابق باااا روش

 1/3میلیلیتر از هر یک از غلظاتهااي ت یاه شاده از

عربشاهی و یاوروج ()Arabshahi and Urooj, 2007

عصارهها داخل لوله آزمایش ریخته شد و به هر کادام

استفاده شد .به  3میلیلیتر از هر یاک از غلظاتهااي

 3میلیلیتر معر

 TACاضافه شاد و سار لولاهها باا

ت یه شاده از عصاارههاا ،مقادار  1میلایلیتار محلاول

فویل بسته شد و بهمدت یک ساعت و نی در بنماري

 )1 mM( DPPHاضافه شاد و در تااریکی قارار داده

تحت دماي  90درجه سانتیگراد قرار داده شد .بعد از

شد .پس از گذشت  31دقیقه جذب نمونههاا در 017

سرد شدن ،جذب نمونهها در  090نانومتر اندازهگیري

نانومتر انادازگیاري شاد .درصاد م اار رادیکاال آزاد

شد .شاهد شامل  1/3میلیلیتار متاانول و  3میلایلیتار

روش  DPPHاز رادیکااااااال آزاد ( DPPH

معر

 DPPHنمونهها با استفاده از رابطه زیر بدست آمد:
 =R%درصد م ار

R% = [(AD – AS)/AD] × 100
رادیکال آزاد DPPH

 TACمیباشد .میزان  IC50براي هار نموناه باا

معادله خط مربوطه محاسابه گردیاد .مراحال سااخت
معاار

 =ADجذب محلول  DPPHدر  017نانومتر

 ،TACمقاادار  10/900میلاایلیتاار از اسااید

سولفوریک  1/0ماوالر باا آب مقطار باه حجا 011

 =ASجذب نمونهها در  017نانومتر

میلیلیتر رسانده شد و با مگنت ه زده شد .در مرحله

براي مقایسه فعالیت آنتی اکسایدانی عصاارههاا از

دوم مقدار  1/230گرم از آمونیاوم مولیبادات باا 111

پارامتر  IC50استفاده شد ( IC50غلظتی از عصاره اسات

میلیلیتر اسید سولفوریک  1/0موالر ،در بشر اضاافه و

که  01درصد رادیکالهاي آزاد را م ار میکند).

ه ا زده شااد و در بشاار دیگاار مقاادار  2/00گاارم از

روش ( 1RPقدرت احیا) :به  1میلیلیتر از هر یک از

تااريفساافات ساادی ریختااه و  111میلاایلیتاار اسااید

غلظتهاي ت یه شده از عصارهها 2/0 ،میلیلیتار باافر

سولفوریک  1/0ماوالر باه آن اضاافه و ها زده شاد.

فسفات با  pH=0/0و  2/0میلیلیتر فروسایانید پتاسای

محتویات این دو بشر در یک بالن  201میلیلیتر دیگر

اضافه و ه زده شد و درب لولهها بساته و باه مادت

ریخته شد (.)Arabshahi and Urooj, 2007

 31دقیقه در بن ماري در  01درجه ساانتیگاراد قارار
داده شااد .سااپس بااه هاار یااک مقاادار  2/0میلاایلیتاار

تجزیه و تحلیل آماری

تريکلرواساتیک اساید اضاافه شاد و درون لولاههاي

کلیه آنالیزها با  4تکارار انجاام گردیاد و مقایساه

پالستیکی دربدار فالکوم ریخته شاد .پاس از آن باه

میانگین دادهها با اساتفاده از آزماون دانکان و تجزیاه

مدت  11دقیقه باا دور  171ساانتریفیود و ساپس 2/0

واریانس چند عاملی تحت نرمافازار  SPSSنساخه 21

میلیلیتر از محلاول رویای درون لولاهها ،داخال لولاه

در سطح  0درصد مورد ارزیاابی قارار گرفات .رسا

آزمایش ریخته و مقدار  2/0میلیلیتر آب مقطار و 1/0

نمودارها با کمک نرمافزار  Excelنساخه  2117انجاام

میلیلیتر کلریاد آهان  IIIاضاافه شاد .ساپس جاذب

2. Total antioxidant capacity

1. Reducing power
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شد .نمودارها نشانگر میانگین  ±انحرا

آنتیاکسیدانی در روشهاي  DPPHو  RPباه ترتیاب

معیاار ()SD

اثر معنیدار در سطح  1درصد و  0درصد گذاشت اماا

میباشند.

در روش  TACفاقد اثر معنیدار بود .اثر متقابل گونه×

نتایج

اندام و اندام × ارتفاع بر عملکارد آنتای اکسایدانی در

نتایج خاکشناسی نشان داد  pHخاک هار دو منطقاه

روشهاي  RPو  TACاثر معنیدار (بهترتیب در سطح

در محدوده قلیایی ( )pH=0قرار دارد و نوع بافات خااک

 0و  1درصد) داشت اما بر عملکرد آنتی اکسیدانی در

در رویشگاه  1211متر (دشت مغان به سمت قاره آغااج)

روش  DPPHفاقد اثر معنیدار بود .اثر متقابل گوناه×

سیلتی -لومی و در رویشگاه مرتفع ( 2211متر -روساتاي

ارتفاع بر عملکرد آنتیاکسیدانی در روشهااي

فتح مقصود) لومی -شنی میباشد.

DPPH

و  TACاثر معنیدار در سطح  1درصد داشات اماا در

در جدول ( )1نتایج تجزیاه واریاانس اثار گوناه،

روش  RPاثر معنیدار مشاهده نشاد .اثار متقابال ساه

اندام ،ارتفاع و اثرات متقابل اینهاا بار فعالیات آنتای

عاماال گونااه× اناادام × ارتفاااع نیااز باار عملکاارد

اکسیدانی در سه روش  RP ،DPPHو  TACارائه شده

آنتیاکسیدانی در روشهااي  RPو  TACدر ساطح 1

است .بر اساس نتایج به دسات آماده ،عامال گوناه و

درصد اثر معنایدار داشات اماا در روش  DPPHاثار

ارتفاع بر هر سه روش آنتی اکسیدانی اثر معنایدار در

معنیداري مشاهده نشد.

ساطح  1درصااد داشاات .نااوع انادام نیااز باار فعالیاات

جدول  :1تجزیه واریانس اثر گونه ،اندام و ارتفاع محل برداشت بر فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه
منابع تغییر

درجه آزادي

DPPH

RP

TAC

تکرار

7

** 14127/390

** 10970/347

** 419203/170

گونه

1

** 47019/111

** 21477/021

** 140074/404

اندام

1

ارتفاع

1

گونه × اندام

1

**
**

4190/070

31770/317
ns

4/117

*
**

1122/190
03090/321

*

1901/940

ns

21024/090

**

1221931/021

**

1100094/001

گونه × ارتفاع

1

** 10000/401

430/021 ns

** 201411/010

اندام × ارتفاع

1

7/117 ns

* 1141/021

** 01741/100

گونه × اندام × ارتفاع

1

**

**

ns

39/272

2097/010

42704/410

خطاي آزمایشی

24

72/941

191/231

0109/229

ضریب تغییرات (درصد)

-

79/407

20/010

34/203

عالمتهاي ** * ،و  nsبهترتیب به مف وم وجود اختال

معنیدار در سطح  0 ،1درصد و عدم وجود اختال

معنیدار میباشند

در شکل ( )1مقایسه عملکرد آنتی اکسیدانی انادام

 ،H. nigerدر روش  RPدر رویشااگاه مرتفااع (2211

هااوایی بااین دو گونااه  H. nigerو  H. kurdicusدر

متاااار) در گونااااه  H. kurdicusنساااابت بااااه

رویشگاههاي مورد مطالعه ارائه شده است .نتایج نشان

 H. nigerو در روش  TACدر هاار دو رویشااگاه در

داد که عملکرد آنتی اکسیدانی در روش  DPPHدر هر

گوناه  H. nigerنسابت باه  H. kurdicusباه صاورت

دو رویشاااگاه در گوناااه  H. kurdicusنسااابت باااه

معنیداري در سطح  0درصد بیشتر بود.
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H. niger

H. kurdicus

1600

b

1400

b

)IC50 (g ml-1

1200
1000
a

a

800
600
a

1200 m

2200m

400

a a

b

b

b a

2200m

TAC

1200 m

a

2200m

RP

200

1200 m

0

DPPH

شکل  :1مقایسه عملکرد آنتیاکسیدانی اندام هوایی بین دو گونه  H. nigerو .)P<1/10( H. kurdicus

در شکل ( )2مقایسه عملکرد آنتی اکسیدانی ریشه

 ،H. nigerدر روش  RPدر هر دو رویشگاه  -همانناد

بااااین دو گونااااه  H. nigerو  H. kurdicusدر

روش  -DPPHدر گونااه  H. kurdicusنساابت بااه

رویشگاههاي مورد مطالعه ارائه شده است .نتایج نشان

 H. nigerو در روش  TACدر رویشاااگاه مرتفاااع

داد که عملکرد آنتیاکسیدانی در روش  DPPHدر هار

( 2211متر) در گونه  H. kurdicusنسبت به

دو رویشاااگاه در گوناااه  H. kurdicusنسااابت باااه

به صورت معنیداري در سطح  0درصد بیشتر بود.
H. niger

H. kurdicus

1400

a a

1200
800
600

a
a
2200m

a

b

b

b a

2200m

TAC

b

1200 m
RP

a

2200m

1200 m

400

)IC50 (g ml-1

b

1000

1200 m

H. niger

200
0

DPPH

شکل  :2مقایسه عملکرد آنتی اکسیدانی ریشه بین دو گونه  H. nigerو )P<1/10( H. kurdicus

در شکل ( )3مقایسه عملکرد آنتی اکسیدانی انادام

مورد مطالعه ،در رویشگاه مرتفع ( 2211متار) نسابت

هوایی دو گونه مورد مطالعه باین دو رویشاگاه 1211

به رویشگاه  1211متر بهصورت معنایداري در ساطح

متر (دشت مغان -قره آغااج) و  2211متار (روساتاي

 0درصد بیشتر باود .باه عباارت دیگار باا بااال رفاتن

فتح مقصود) ارائاه شاده اسات .نتاایج نشاان داد کاه

ارتفاع ،میزان عملکرد آنتیاکسیدانی به صاورت قابال

عملکاارد آنتاای اکساایدانی در هاار سااه روش آنتاای

توج ی افزایش یافت.

اکساایدانی ( RP ،DPPHو  )TACو در هاار دو گونااه
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1600

b

رویشگاه  1211متر

رویشگاه  2211متر

1400
1200

b

800

a

600
b

a

a
H. kurdicus

H. niger

400

b

b
b a

H. kurdicus

TAC

H. niger

)IC50 (g ml-1

a

1000

a

0

H. kurdicus

RP

200

H. niger

DPPH

شکل  :3مقایسه عملکرد آنتی اکسیدانی اندام هوایی بین دو رویشگاه مورد مطالعه (.)P<0.05

در شکل ( )4مقایسه عملکرد آنتی اکسیدانی ریشه

 RPو  )TACو در هاار دو گونااه مااورد مطالعااه ،در

دو گونه ماورد مطالعاه باین دو رویشاگاه  1211متار

رویشگاه مرتفع ( 2211متر) نسبت به رویشاگاه 1211

(دشت مغان-قره آغاج) و  2211متار (روساتاي فاتح

متر بهصورت معنیداري در سطح  0درصد بیشتر بود.

مقصود) ارائه شده است .نتایج نشان داد کاه عملکارد

به عبارت دیگر با باال رفتن ارتفاع ،میزان عملکرد آنتی

آنتیاکسیدانی در هر سه روش آنتیاکسیدانی (،DPPH

اکسیدانی بهصورت قابل توج ی افزایش یافت.

b

b

رویشگاه  2211متر

1400

رویشگاه  1211متر

1200

a

800
a

600
400

b

b

a

a

b
b a

a

)IC50 (g ml-1

1000

200
0

H. kurdicus

H. niger

H. kurdicus

TAC

H. niger

H. kurdicus

RP

H. niger

DPPH

شکل  :9مقایسه عملکرد آنتی اکسیدانی ریشه بین دو رویشگاه مورد مطالعه ()P<1/10

در شکل ( )0مقایسه عملکرد آنتایاکسایدانی باین

مرتفع ( 2211متر) در اندام هوایی نسبت به ریشاه ،در

اندام هوایی و ریشه گونه  H. nigerدر رویشاگاههااي

روش  RPو  TACدر هر دو رویشگاه در اندام هوایی

مورد مطالعاه ارائاه شاده اسات .نتاایج نشاان داد کاه

نسبت به ریشه بهصورت معنیداري در سطح  0درصد

عملکرد آنتیاکسایدانی در روش  DPPHدر رویشاگاه

بیشتر بود.
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ریشه

اندام هوایی

1400

b

1200

b
a

800

a

600
a b

a b

400
a a

a b

)IC50 (g ml-1

1000

200
0

H. kurdicus

H. niger

H. kurdicus

TAC

H. kurdicus

H. niger

RP

H. niger

DPPH

شکل  :5مقایسه عملکرد آنتی اکسیدانی بین اندام هوایی و ریشه در گیاه )P<1/10( H. niger

در شکل ( )0مقایسه عملکرد آنتای اکسایدانی باین

مرتفع ( 2211متر) در اندام هاوایی نسابت باه ریشاه و

اندام هوایی و ریشه گوناه  H. nigerدر رویشاگاههااي

برخال

آن در ارتفاع پاایینتار ( 1211متار) در ریشاه

مورد مطالعه ارائه شده است .نتایج نشان داد که عملکرد

نسبت به انادام هاوایی و در روش  TACدر رویشاگاه

آنتی اکسیدانی در روش  DPPHدر هر دو رویشاگاه در

مرتفع ( 2211متر) در ریشه نسبت به انادام هاوایی باه

اندام هوایی نسبت به ریشه ،در روش  RPدر رویشاگاه

صورت معنیداري در سطح  0درصد بیشتر بود.

ریشه

اندام هوایی

1600

a

1400

a
b

1000
800
600

a

400

b a

a b

a b

a b

H. kurdicus

H. niger

)IC50 (g ml-1

1200

200
0

H. kurdicus

H. niger

H. kurdicus

TAC

H. niger

DPPH

RP

شکل  :6مقایسه عملکرد آنتی اکسیدانی بین اندام هوایی و ریشه در گیاه )P<1/10( H. kurdicus

مقایسه عملکرد آنتی اکسیدانی از نظار روشهااي

نساابت بااه دو روش دیگاار بیشااتر بااود (در سااطح 0

بااه کااار باارده شااده ( RP ،DPPHو  )TACدر گونااه

درصد) .به بیان دیگر در روش  DPPHکمترین میازان

( H. nigerشکل  )7و گونه ( H. kurdicusشاکل )0

 IC50یا بیشترین عملکرد آنتای اکسایدانی و ساپس در

نشان داد که در هر دو رویشگاه ،ه در اندام هوایی و

روش  RPو بااه دنبااال آن در روش  TACکمتااارین

ه در ریشه عملکرد آنتی اکسیدانی در روش

عملکرد آنتی اکسیدانی مشاهده شد.

DPPH
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TAC
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c
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c
c
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c
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a

1200 m

2200 m

b
a

2200 m

ریشه

400
a

1200 m

)IC50 (g ml-1

1000
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0

اندام هوایی

شکل  :7مقایسه سه روش آنتیاکسیدانی در گونه )P<1/10( H. niger
TAC

RP

DPPH
1600

c

1400

c
c

1000
800
600

c
b

b

b

a

a

1200 m

2200 m

b
a

a

2200 m

ریشه

400

1200 m

)IC50 (g ml-1

1200

200
0

اندام هوایی

شکل  :8مقایسه سه روش آنتیاکسیدانی در گونه )P<1/10( H. kurdicus

رویشگاه مرتفاع ( 2211متار) باهصاورت معنایداري

بحث

بیشتر بود .اما عملکرد آنتیاکسیدانی در انادام هاوایی

نتایج بررسی و مقایسه عملکرد آنتی اکسیدانی بین
دو گونااه نشااان داد کااه در روش  DPPHعملکاارد

در هر دو رویشاگاه ماورد مطالعاه در گیااه

آنتاایاکساایدانی در گونااه  H. kurdicusنساابت بااه

نسااابت باااه  H. kurdicusبیشاااتر باااود ()P<1/10

 H. nigerدر هاار دو اناادام و در هاار دو رویشااگاه

(شکلهاي  1و  .)2نتایج باه دسات آماده در تحقیاق

بهصورت معنیداري بیشتر بود .در روش  RPعملکرد

حاضر که پتانسیل باالي آنتی اکسیدانی عصاره گیاهان

آنتاایاکساایدانی در گونااه  H. kurdicusنساابت بااه

مورد مطالعه به ویاژه گیااه  H. kurdicusرا نشاان داد

 H. nigerدر انادام هاوایی در رویشاگاه مرتفاع و در

تایید کننده اساتفاده سانتی و دارویای از ایان گیاهاان

ریشه در هر دو رویشگاه بهصورت معنایداري بیشاتر

میباشد .هم نین باا توجاه باه بیشاتر باودن فعالیات

بود .در روش  TACعملکرد آنتیاکسایدانی در گوناه

آنتیاکسیدانی (بهویژه در زمیناه م اار رادیکاال آزاد و

 H. kurdicusنساابت بااه  H. nigerدر ریشااه و در

قدرت احیاایی) گوناه  H. kurticusج ات تحقیقاات
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بیشتر در آینده در زمینه اساتفادههااي دارویای از ایان

استرسهاي اکولودیکی با میزان مواد ماوثره و از هماه

گیاه پیشن اد میگردد.

م متر ارتقاي توان م ار رادیکالهااي آزاد و خاصایت
آنتی اکسیدانی عصاره آن گیاهان

در دو تحقیق مشابه که توسط القزیار و همکااران
( )Alghazeer et al., 2012انجام شده نشان دادند کاه

دارد ( Mazandarani

.)et al., 2011 a, b; Zarghami et al., 2012

میزان  IC50عصاره گیاه  Hyoscyamus albusدر روش

در میان موجودات زنده ،گیاهاان باه دلیال اجتنااب

 DPPHدر محاادوده  01و در روش  RPدر محاادوده

ناپذیريشان به نور براي فتوسنتز ،بیشتر

تحت تاثیر UV

 011میکروگرم بر میلایلیتار باوده کاه نشاان دهناده

و سااایر اسااترسهاااي اکولااودیکی قاارار ماایگیرنااد و

فعالیت آنتیاکسیدانی کمتر این گیاه نسبت به دو گونه

آسیبپذیرتر هستند ( )Nasibi et al., 2004و از آنجایی

مورد مطالعه ما در این تحقیق مایباشاد و در تحقیاق

که شدت نور ،دورههاي نوري و دما بار سانتز کمای و

دیگر که توسط اساماعیل ( )Ismeel, 2011در غلظات

کیفاای بساایاري از متابولیااتهاااي ثانویااه گیاهااان تاااثیر

 1111میکروگااارم بااار میلااایلیتااار عصااااره گیااااه

میگذارند .محققین بیان داشتند که در ارتفاعاات بااالتر

( H. nigerجمااعآوري شااده از عاارا ) تن ااا 1/010

از  1011متاار ،مقااادیر باااالتري از ترکیاابهاااي آنتاای

درصااد فعالیاات آنتاایاکساایدانی بااروز داد کااه میاازان

اکسیدانی مثل فنلها ،فالونوییدها و آلکالوییادها وجاود

عملکرد آنتیاکسیدانی آن در مقایسه باا نتاایج تحقیاق

دارد ( .)Jaakola and Hohtola, 2010طاای تحقیقاای

حاضر ،بسیار کمتر بود .تحلیل یافتاه هااي دیگاران و

لیوانی ( )Livani, 2014بیان داشت کاه عامال ارتفااع و

نتااایج ایاان تحقیااق حاااکی از آن اساات کااه اثاار

دما بر مقدار ترکیبات آنتی اکسیدانی گیااه آلاو و ازگیال

آنتیاکسیدانی عصاره ها عالوه بر کمیت و کیفیت مواد

اثر معنیدار داشت .بهطوريکاه در رویشاگاه مرتفاع باا

( Sokol-

دماي پایینتر ،مقدار این ترکیبهاا در گوناههااي ذکار

موثره ثانوي مثل فنل ،فالونویید و ترپنوییدها
 ،)Letowska et al., 2007بلکه دنوتیا

شده افزایش یافت که مشابه با نتایج تحقیق حاضر بود.

گیااه ،منطقاه

جغرافیایی ،زمان و مکان جمعآوري ،شرایط نگ داري

محققااین نتیجااه گرفتنااد دمااا ،مساایر بیوساانتز

و مراحاال قباال از عصااارهگیااري نیااز وابسااته اساات

ترکیبهاي فنلی را ه در دماي بااال و ها در دمااي

( .)Ismeel, 2011در تحلیل این قسمت یافته هاي این

پایین تنظی میکند .کاهش این ترکیبها تحت دمااي

بررسی مورد بحث است که نشان داد در عصاره اندام

باال میتواند ه باه علات کااهش و ها ممانعات از

هوایی هر دو گونه با افزایش ارتفااع محال و احتمااالً

رونویساای  mRNAباشااد (

باروز اساترس و ساانتز بیشاتر متابولیااتهااي ثااانوي،

 .)2010با توجه به مسائل ذکار شاده و نتاایج تحقیاق

عملکاارد آنتاایاکساایدانی افاازایش یافتااه و اینکااه در

حاضر میتوان اینطور اساتنباط کارد کاه احتمااالً باه

بررسی ،میزان م اار رادیکاالهااي

علت افزایش ارتفاع و کاهش دماي ناشی از آن و قرار

DPPH

گرفتن در معرض اشعه  ،UVاندام هوایی یا ریشه گیاه

نسبت به دو روش دیگر میزان م ار افزایش یافته است

مسئول سنتز ترکیبهاي آنتیاکسیدانی میباشند که در

(شکلهاي  3و .)4

اثر آن منجر به بااال رفاتن فعالیات آنتایاکسایدانی در

روشهاي مختل

آزد نیز تغیر یافته است بهطاوريکاه در روش

در تحقیقات مشابه که در ماورد ساایر گوناههااي

Jaakola and Hohtola,

ارتفاعات میشوند.

دارویی مثل گلپرو هواچوبه نشاان دادناد یاک رابطاه

همسو با موارد فو نتایج این بررسای نیاز نشاان

مسااتقی میااان افاازایش ارتفاااع و متعاقااب آن اثاار

داد که عصاره اندام هوایی گونه  H. nigerبا افازایش
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میزان ارتفاع ( 2211متر) در هر سه روش از عملکارد

نتایج بررسای و مقایساه میازان  IC50در هار ساه

آنتی اکسیدانی بیشتري نسبت به ریشه برخوردار است

روش آنتی اکسیدانی نشان داد که در اندام هاوایی هار

(( )P<1/10شاااکل  .)0هم ناااین در ماااورد گوناااه

دو گونااه بااا افاازایش میاازان ارتفاااع ،میاازان فعالیاات

DPPH

آنتیاکسیدانی در روش  DPPHبیشاتر از  RPو بیشاتر

در هر دو رویشگاه ،در انادام هاوایی از ریشاه بیشاتر

از  TACمیباشد (( )P<1/10شکلهاي  7و  .)0یعنای

بود .قدرت احیایی ( )RPعصااره در رویشاگاه 1211

در روش  ،DPPHغلظت کمتري از عصاره ج ت م ار

متر در ریشه از اندام هوایی بیشتر و با افزایش ارتفااع

 01درصااد از رادیکااالهاااي آزاد و در

روش TAC

به سمت اندام هوایی تمرکز پیدا کرد و یا باه عباارت

غلظت باالتري از عصاره نیااز باود .همساو باا نتاایج

دیگر در ارتفاع باالتر ( 2211متر) در انادام هاوایی از

تحقیق حاضر ،در تحقیق مومجی ( )Momeji, 2012و

ریشه بیشتر بود .و ظرفیت آنتیاکسیدانی کال عصااره

رضاپور ( )Rezapour, 2014بهترتیب مقایسه فعالیات

( )TACبا افازایش ارتفااع (رویشاگاه  2211متار) باه

آنتی اکسیدانی عصاره گیاه عل

چشمه و گاوش باره

سمت ریشه متمرکز شد یا به عبارت دیگر در ریشه از

باااا ساااه روش  RP ،DPPHو  TACنشاااان داد کاااه

اندام هوایی بیشتر بود (( )P<1/10شکل .)0

عصارههاي گیاهی پتانسیل باالتري براي م ار رادیکال

 H. kurdicusنیز فعالیت م اري رادیکاال آزاد

حاااجی بلنااد و همکاااران (

آزاد به روش  DPPHنسبت به دو روش دیگر داشتند.

Hajiboland et al.,

 )2009بیشتر بودن فعالیت آنتیاکسیدانی اندام هاوایی
نسبت باه ریشاه را باه دلیال نقاش احتماالی ناور در

نتیجهگیری نهایی

بیوسنتز فنلها بیان نمود ،کاه ممکان اسات نقشای در

در پژوهش حاضر مشخص گردید که عامل گونه،

سازگار نمودن گیاهان با شدتهاي ناوري بااال داشاته

ارتفاع و اندام و گاهی اثرات متقابل اینها میتواند بار

Anethum

عملکرد آنتی اکسیدانی گیاهان با روشهااي مختلا ،

 )graveolensمقدار پلی فنلها در اندام هوایی نسابت

تاثیر قابل توج ی داشته باشاد .باهطاوريکاه مقایساه

به ریشه بیشتر و به دنبال آن فعالیات آنتای اکسایدانی

عملکاارد آنتاایاکساایدانی بااین دو گونااه  H. nigerو

Setayesh

در

باشااند .بااه عنااوان مثااال در گیاااه شااوید (

اندام هوایی نسبت باه ریشاه بیشاتر باود (

 H. kurdicusجمعآوري شده از دو ارتفاع مختل

 .)Mehr et al., 2012در تحقیق حاضر مقدار ترکیبات

استان اردبیل نشان داد که گونه  H. kurdicusمیتواناد

پلی فنلی تعیین نشده است اما نقش ترکیبات فنلای در

منبع باالقوه از ترکیباات آنتای اکسایدانی باه ویاژه در

محافظت از رادیکالهاي آزاد در سلولهااي جاانوري

روش  DPPHباشد ( )IC50<200که با باال رفتن ارتفاع

اثبات شده و شاواهدي باراي ایفااي نقاش مشاابه در

رویشااگاه بااه ویااژه در اناادام هااوایی عملکاارد آنتاای

گیاهااان در تحقیقااات گذشااته ارائااه شااده اساات

اکسیدانی عصاره آن تحات شارایط آزمایشاگاهی نیاز

( .)Hajiboland et al., 2009بااهعنااوان مثااال در

افزایش قابل توج ی یافت.

 )Alali et al., 2011( Hyoscyamus aureus L.و
)Zadra et al., 2012( Solanum guaraniticum
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