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ارزیابی و مقایسه محتواي فنل ،فالونوئيدکل و عملکرد آنتیاکسيدانی برگ و
ميوه در  41ژنوتيپ مختلف گياه دارویی  Ziziphus mauritiana L.در جنوب ایران
بهمن فاضلی نسب1و ،*4علیرضا سیروس مهر ،2ناصر میرزایی ،3مراد

سلیمانی3

1مربی پژوهشی ،پژوهشکده کشاورزی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ايران
2استاديار ،گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ايران
 3دانشجويان کارشناسی ارشد ،اصالح گیاهان باغی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ايران
4پژوهشکده زيست فناوری کشاورزی دانشگاه زابل ،زابل ،ايران
تاریخ دریافت 1335/10/05 :؛ تاریخ پذیرش1335/11/30 :

چکیده
استفاده از ترکیبات طبیعی ضدمیکروبی و آنتیاکسییدانی ماننید اسییدهای آ یی ،اسیان ها و عصیارههای گییاهی میتواننید
جايگزين مناسب و ايمنی در مواد غذايی و صنايع دارويی باشند .از اينرو هدف از اين تحقیق ارزيابی مییزان فنیل ،فالونودیید و
خاصیت آنتی اکسیدانی ژنوتیپهای مختلف گیاه کنار بود .در اين تحقیق  14ژنوتیپ بومی گیاه کنار ()Ziziphus mauritiana L.
در سال  1335از مناطق جنوب کشور شامل جیرفت ،رودان ،میناب و جاسک جمعآوری گرديد .میزان فنل و فالونويیید کیل بیر
اساس روشهای اسپکتروفوتومتری و ارزيابی عملکرد آنتی اکسیدانی عصارهها با استفاده از روش  DPPHارزيابی گرديید نتیاي
حاصل از تجزيه دادهها نشان داد که ژنوتیپ گیاه کنار در منطقه رودان از بیشترين میزان فنیل کیل ( 20/417میلییگیر در گیر
عصاره خشک) و فالونودیدکل ( 52/113میلیگر در گر عصاره خشک) برخوردار بود .نتاي حاصل از ارزيابی میزان توانايی به
دا اندازی راديکالهای آزاد عصاره هیدرو ا کلی برگ و میوه بهصورت مجموع نشان داد که ژنوتیپ گیاه کنار در منطقه رودان و
سپ

ژنوتیپهای گیاه کنار در شهر تاالر به ترتیب با میزان  83/080و  82/004میکروگر در میلی یتر ژنوتیپهای برتر بودنید.

در کل عصاره هیدروا کلی برگ ژنوتیپهای کنار نسبت به میوه از خاصیت آنتیاکسیدانی بیشتر و ژنوتیپ کنیار منطقیه رودان و
سپ

ژنوتیپ کنار منطقه تاالر ،ژنوتیپهای برتر از حاظ خواص آنتیی اکسییدانی بودنید .بیا توجیه بیه مییزان بیاالی خاصییت

آنتیاکسیدانی گیاه کنار و همچنین بهد ییل خطیرات سیرطانزايی آنتیاکسییدانهای مصینوعی و سینتز شیده ،پیشینهاد میگیردد
فرآوردههای گیاه کنار مخصوصاً کنارهای رودان و تاالر بهعنوان جايگزينی مناسب بجای مواد نگهدارنده و همچنیین مییتیوان از
آنها بهعنوان منابع غنی و در دسترس ،در صنايع غذايی و داروسازی استفاده کرد.
واژههاي کلیدي :آنتیاکسیدان ،جنوب ايران ،ژنوتیپ ،کنار  ،Ziziphus mauritiana L.فالونودید ،فنل

*نويسنده مسئولbfazeli@uoz.ac.ir :

6

1

ارزيابي و مقايسه محتواي فنل ،فالونوئيدكل و عملکرد آنتي اكسيداني برگ و...

فالونودیدها ازجمله ترکیبهای فنلیی هسیتند کیه

مقدمه
يکی از مشیکالت صینعت غیذا و دارو ،گسیترش

بهطور مستقی باعث مهیار مو کولهیای فعیال سیوپر

سويههای میکروبی مقاو به داروهیا و آنتیبیوتیکهیا

اکسید ،پر اکسید هیدروژن ،راديکالهای هیدروکسییل

بوده و امروزه به د یل خاصییت سیمی و سیرطانزايی

و پراکسیل میگردد .گزارش شیده اسیت کیه گیاهیان

ترکیبات شیمیايی و سنتزی ،استفاده از گیاهان دارويیی

حاوی ترکیبهای فالونودیدی ،فعا یت آنتیاکسییدانی

جهییت درمییان بیماریهییای مییزمن توجییه بسیییاری از

بااليی از خود نشان میدهنید (.)Sharma et al., 2012

پژوهشگران را به خود معطوف و از اينرو ،استفاده از

اين فعا یت آنتیاکسیدانی عمدتاً مربوط به توانايی اين

ترکیبات ضدمیکروبی و آنتیاکسییدانی طبیعیی ماننید

ترکیبها به دادن ا کترون يا ات های هیدروژن بیوده و

اسیدهای آ ی ،اسان ها و عصارههای گیاهی میتوانند

به همین د یل از نظر دارويی حیادز اهمییت میباشیند

جییايگزين مناسییب و ايمنییی در مییواد غییذايی باشییند

( .)Shrivastava and Roy, 2013نکتییه اابییل توجییه

( .)Negi, 2012همچنییین ،در بیماریهییای دهییان و

اينکه بخ های بذر و پوست برخی میوهها از فعا یت

دندان و ور مفاصل و استخوان که کالژن در معیر

آنتیاکسیییدانی بیشییتری حتییی نسییبت بییه گوشییت

تخريییب اییرار میگیییرد ،ترکیبییات فنلییی و مییواد

برخوردارند .بهعنوان نمونه بیذرهای انگیور و پوسیت

آنتیاکسیدانی اين گیاهان میتواند از آن جلوگیری کند

انار فعا یت آنتیاکسیدانی بیشتری نسیبت بیه گوشیت

(.)Kwok et al., 2010

داشته و غنی از پروآنتوسیانیدين است که مهیار کننیده

ترکیبیات فنلییی بخی

اوی راديکالهای فعیال اکسییژن

از رژيی غیذايی انسییان را

.)al., 2000

تشکیل داده و بزرگتیرين نفیع رايی آن فعا یتهیای
ضدسرطانی و آنتیاکسییدانی آنهیا اسیت (

هسیتند ( Bagchi et

راديکالهییای آزاد و گونییههای فعییال اکسیییژن

Dai and

. )Mumper, 2010فالونودیدها و ديگر ترکیبات فنلیی

( 1)ROSبخییی

گیاه مانند اسیدهای فنلی ،استیلبن ،تاننها ،یگنانهیا و

واکن های بیو وژيک مهمیی شیرکت داشیته و تنهیا

یگنینها معموالً در برگها و بخ های چیوبی ماننید

زمانی مفید هستند که در زمان و مکیان درسیتی تو یید

مهمیی

شیوند( ،)Khalili and Ebrahimzadeh, 2015در غییر

در رشد طبیعیی گییاه و مقاومیت در برابیر عفونیت و

اين صورت میتوانند مضر بیوده و بییهترين ترکیبیات

ضربه دارند ( .)Mozdastan et al., 2015bتفیاوت در

سیلول ماننید اسییدهای چرب ،پروتئینها ،اسییدهای

مقیییادير کمیییی ترکیبهیییای فیتوشییییمايی ازجملیییه

نوکلئییییک و رنگدانییهها را مییورد حملییه اییرار دهنیید

ترکیبهییای فنلییی و فالونودیییدها در بییین تودههییای

( .)Jafari et al., 2007بیرای خنيیی کیردن ا یر سیمی

منیاطق مختلییف میتوانید ناشییی از تنیوع ژنتیکییی يییا

راديکالهای فعیال اکسییژن ،ترکیبیات آنتیاکسییدانت

شییییراي اکو ییییوژيکی حییییاک بییییر رويشییییگاهها

نیاز است .سلولهای گیاهی از دو سیست آنتیاکسیدان

باشید(.)Valizadeh et al., 2015همچنیین در تحقییق

آنزيمییی (سییوپر اکسییییید ديسییییموتاز ،کاتییییاالز،

شیارما وهمکیاران ( )Sharma et al., 2012اخیتالف

پراکسییییداز ،متابو یتهیییای آنتیاکسییییدانی فنییییل،

معنیداری بین مقادير فنل کل ،محتوای فالونودییدها و

کارتنودییدها) و غیر آنزيمیی بیرای حیل ايین معضیل

سااه و شاخه وجود دارند .اين ترکیبات نقی

الزمیییی از حییییات بیییوده کیییه در

اابلیت آنتیاکسیدانی گونه پنییر بیاد ()W. somnifera
حاصل از رويشگاههای مختلف گزارش شده است.

1. Reactive Oxygens Species

2

فصلنامه اكوفيتوشيمي گياهان دارويي ،شماره پياپي  ،61سال چهارم ،شماره  ،4زمستان  /6931صفحات 6-64 :

اسیتفاده میکننید (Chen et al., ; Mollá et al., 2006

جنییوبی ايییران ماننیید فییارس ،هرمزگییان ،بوشییهر،

.)2006

خوزسییتان ،کرمییان و جنییوب سیسییتان و بلوچسییتان
بهخوبی میرويد ( .)Mozafarian, 2010برگهای کنار

تحقیقییات نشییان داده منبییع دريافییت فنلهییا و
فالونودیدها در نقیاط مختلیف جهیان بیه نیوع رژيی

را میتوان خشک و پیودر کیرده و جهیت شستشیوی

غییذايی مییرد منطقییه وابسییته اسییت .بییرای ميییال در

بدن و مو بکار برد .بیرگ کنیار (سیدر) حیاوی تیانن،

کشورهايی همچون ژاپن و چین مصیرف چیای سیبز

استرولهای گیاهی مانند بتاسیتوسترول ،بتاسیتوسترول

تأمینکننییده ايیین ترکیبییات مییورد نیییاز بییدن میباشیید

گلوکزيیید و سییاپونین ابلییین الکتییون اسییت .سییاپونین

درحا یکه اين مواد در کشیورهای غربیی بیا مصیرف

موجود در سیدر عامیل کیف کننیدگی در بیرگ کنیار

سیب و پیاز و در کشورهای شرای با مصرف سبزیها

است .ابلین الکتیون از دسیته سیاپونینهای اسیترودیدی

Wach et al.,

است و بهعنوان میاده او ییه بیرای تهییه هورمونهیای

و مواد غذايی تخمیری تأمین میشوند (

 .)2007در کشییور ايییران بییهطور جییامع نییوع خییاص

استرودیدی میتوان بکار بیرد (

استفاده از انواع مواد حاوی آنتیاکسیدان وجود نیدارد

.) Asgarpanah and Haghighat, 2012; 2004

امییا بییا تبلیمییات مختلییف کارهییايی ازجملییه مصییرف

Judd and Olmstead,

از نیمیه دو اییرن گذشییته( ،

Zakizadeh et al.,

سییبزیها بهصییورت خییا و پختییه ،بییرگ گیاهییان و

 .)Mozdastan et al., 2015a; 2011از طرفیی میواد

درختان مختلف [بهصورت د نوش ،عرایات ،اسیان ،

آنتیاکسیدانی کاربردهای زيیادی عیالوه بیر درمیان و

عصاره ،مربا ،شربت ،ترشی ،میواد شیوينده (از جملیه

پیشگیری از بیماریهیای سیرطانی و تصیلب شیرايین

سدر) و حتی مصرف بهصورت د مه و غیره] صیورت

داشیته میيالً از ترکیبییات آنتیاکسییدانی طبیعیی بییرگ

گرفته که پییرو تحقیقیات مختلیف بايید از انیدا های

زيتون جهت افزاي

انبارمانی چربیها و روغنهیا ،از

مختلیییف گیاهیییان کیییه دارای نیییوع خیییاص میییواد

عصیییاره پوسیییت بیییادا زمینی بیییه د ییییل فعا ییییت

آنتیاکسیدانی بوده استفاده خاصی از آنها بشود.

آنتیاکسیدانی جهت نگهداری چیپ های سییبزمینی
و غیره استفاده شده است (.)Rehman, 2003

آنتیاکسیییدانهای طبیعییی مرکبییات و سییبزیها،
بازدارنده رشد بیماریهای با ینی مهی بیوده و برخیی

بییا توجییه بییه مطا ییب ارايییه شییده در مییورد مییواد

تحقیقات ،رابطه بین مصیرف مییوههیا و سیبزیها بیا

آنتیاکسیدانی و بافتها و گیاهان حیاوی ايین میواد و

Calabro

اينکه تاکنون گزارشی در مورد ارزيابی محتوای فنلی و

 .)et al., 2004گرچییه میوههییا و سییبزیها از نظییر

فالونودیدی و خاصیت آنتیاکسیدانی گیاهان خیانواده

ترکیبات آنتیاکسیدانی و فعا یت آنتیاکسیدانی متنیوع

عنابیان منتشر نشده ذا در اين تحقیق از ژنوتیپهیای

هستند یکن آنهايی کیه فعا ییت آنتییاکسییدانی بیاال

مختلف درخت کنار (يکی از اعضاء خانواده عنابییان)

دارند معموالً حاوی آنتیاکسیدانهای بیشتری هسیتند

جهت بررسیی مییزان و خیواص میواد آنتیاکسییدانی

(.)Guo and Yang, 2001

استفاده شد.

کاه

بیماریهای مزمن را تادید نمودهانید (

کُنار(1عناب ،سدر ،رملیک) سردهای از درختیان و
درختچههای تیغدار از تیره عنابیان است که در منیاطق

مواد و روشها

گرمسیییری و غیرگرمسیییری پراکنییده و در اسییتانهای

تهیه مواد گیاهی :در اين تحقیق  14ژنوتیپ (جیدول

1. Ziziphus mauritiana

 )1بومی گییاه کنیار از منیاطق جنیوب کشیور شیامل
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دانشگاه زابل مورد ارزيابی ارار گرفتند.

جیرفییت ،رودان ،مینییاب ،جاسییک جمییعآوری و در
آزمايشگاههای پژوهشیکده زيسیتفناوری کشیاورزی

جدول  :1مشخصات ژنوتیپهای کنار مورد استفاده در اين تحقیق
کد منطقه محل

مواعیت جمرافیايی

کد شهرستان محل

شهرستان محل

جمع آوری

جمع آوری

1

روستای چلو (يک)

N, 57° 83′; E, 27° 48′

1

میناب

2

شهر تاالر

N, 57° 11′; E, 27° 28′

1

میناب

3

شهر رودان (يک)

N, 57° 53′; E, 27° 40′

2

رودان

4

شهر رودان (دو)

N, 57° 40′; E, 27° 52′

2

رودان

5

شهر هشتبندی (يک)

N, 57° 28′; E, 27° 10′

1

میناب

6

شهر هشتبندی (دو)

N, 57° 46′; E, 27° 20′

1

میناب

7

شهر هشتبندی (سه)

N, 57° 34′; E, 27° 15′

1

میناب

8

شهر جاسک

N, 47° 47′; E, 25° 37′

3

جاسک

9

شهر جیرفت

N, 57° 25′; E, 28° 40′

4

جیرفت

10

جمع آوری

منطقه محل جمع آوری

طول

عر

شهر هشتبندی (چهار)

N, 57° 70′; E, 27° 39′

1

11

شهر هشتبندی (پن )

N, 57° 33′; E, 27° 12′

1

میناب

12

روستای کريان

N, 57° 6′; E, 27° 7′

1

میناب

13

روستای چلو (دو)

N, 56° 90′; E, 28° 60′

1

میناب

14

بدون هسته میناب

N, 57° 6′; E, 27° 7′

1

میناب

میناب

اندازهگیري ترکیبات فنلی کل و فالونوئید کل

فنل کل :برای اندازهگیری محتوای فنیل کیل بیه 100

روش تهیه عصاره هیدرو الکلی :مقدار  10گر برگ

میکرو یتر از عصاره گیاه 2 ،میلی یتیر کربنیات سیدي

خشکشیده در سیايه و در مجیاورت هیوا ،آسییاب و

( 2/8 ،)%2میلییی یتییر آب مقطییر و  100میکییرو یتییر

سپ

معیرف

در  100سیسی محلول (ا کل  70و آب مقطیر

فییو ینسییوکا تیو1

( )%50اضییافه شید .بعیید از

 )30خیسانده و به مدت  48ساعت در دمای اتاق و بر

گذشت نی ساعت جیذب آنهیا در طیول میو 720

از طی شیدن زمیان

نانومتر نسبت بیه شیاهد بیت گرديید .اسیید گا ییک

حیالل در دمیای

بهعنوان استاندارد برای رسی منحنیی اسیتاندارد بکیار

کمتر از  40درجه سانتیگراد توس دسیتگاه روتیاری

رفت (شکل  .)1محتوای فنل کل عصارهها بیر اسیاس

تبخیر و باایمانده بعید از خشیک شیدن بیرای انجیا

میلیگر معادل اسید گا یک بر گر وزن خشیک گییاه

آزماي هیا در يخچییال بیا درجییه حیرارت  40درجییه

گزارش شد (.)Meda et al., 2005

روی شیکر نگهداری گرديد .پ
مورد نظر ،عصارههیا صیاف ،سیپ

فالونودید کل :برای سنج

سانتیگراد نگهداری ( )Pourmorad et al., 2006شد.

میزان فالونودیید کیل بیه

جهت اندازهگیری مقدار فنل کیل و فالونودیید،

 500میکرو یتر از هر عصیاره  1/5میلیی یتیر متیانول

 100میلیگر پودر عصاره در  1سیسیی متانیل حیل

( 100 ،)%80میکییرو یتییر محلییول آ ومینیییو کلرايیید

شد (.)Chang et al., 2002

( 100 ،)%10میکرو یتر محلول استات پتاسی  1موالر

سپ

1. Folin–Ciocalteu’s

4
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و  2/8میلی یتر آب مقطر اضافه شید .جیذب مخلیوط

منحنی استاندارد از کودرستین استفاده شید (شیکل .)1

بعد از گذشت  40دایقه در طیول میو  415نیانومتر

میزان فالونودید کل عصیارههیا بیر اسیاس میلییگیر

نسبت به بالنک اندازهگیری گرديد .بالنک حاوی تما

معادل کودرستین بر گر وزن خشک گیاه گزارش شد

ترکیبات ذکر شده در باال بود اما بجای عصاره ،همیان

(.)Chang et al., 2002

حج متانول  %80به آن اضافه شده بیود .بیرای رسی

شکل  :1منحنی استاندارد گا یک اسید و کودرستین جهت اندازهگیری مقادير فنل و فالونودید کل

ارزیابی میزان توانایی بهه دام انهدازي رادیکهال یها

طولمو  517نانومتر انجیا مییدهی  .جهیت کنتیرل

سنجش خواص آنتیاکسیدانی :راديکیال پايیدار دى

ميبت (شاهد) میتوان از اسکوربیک اسید استفاده کرد

فنیل پیکريل هییدرازيل بیراى تعییین فعا ییت بیه دا

(.)Ebrahimzadeh et al., 2008

اندازى راديکال آزاد به کار رفت .ابتیدا از عصیاره 40
میلیگییر وزن نمییوده در  25سیسییی متییانول حییل و
سپ

 = Fمقییییدار بییییه دا انییییدازی راديکییییال DPPH؛

از اين محلول سه غلظت  80 ،40و  100میکرو

=Abجذب بالنک؛ =Asجذب نمونه يا استاندارد

یتر برداشته و با ( DPPHبا غلظت  0/1میلیمیول) بیه
حج  4سیسی رسیانده و سیپ

در دمیای اتیاق بیه

مدت  1ساعت ارار داده و نهايت جذب نیوری را بیا
تشییابه نییی و ییی ( )Nei and Li, 1979و روش

تجزیه آماري دادهها

 UPGMAبییا اسییتفاده از نییر افییزار

دادهها بعد از جمیعآوری و نرمیال سیازی توسی

انجا شد(.)Rolf, 2002

نر افزارهای  SAS 9.1و  student statistic 9ارزيیابی
و سپ

NTsys pc2.02

مقايسیه مییانگین دادههیا بیا اسیتفاده آزمیون

کمترين تفاوت معنی دار در سطح احتمال يک درصید

نتایج

مورد ارزيیابی ایرار گرفتنید .تجزيیه خوشیهای تمیا

فنل کل :نتاي حاصل از تجزيه دادههیا نشیان داد کیه

ژنوتیپهای مورد بررسیی براسیاس مییزان فنیل کیل،

میزان فنل عصاره برگی ژنوتیپهای مختلف کنیار کیه

فالونودید و خاصیت آنتیاکسیدانی براسیاس میاتري

در محدوده  1/15تا  13/05و میانگین  4/01میلیگیر
1
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در گر عصیاره خشیک بیوده در سیطح يیک درصید

کنار جمیعآوری شیده از هشیتبندی (سیه) و کمتیرين

LSD

میزان ( )15/43در ژنوتیپهای کنار جمیعآوری شیده

نیییز نشییان داد کییه بیشییترين میییزان فنییل ( )13/05در

از شهر شهر رودان (يک) به دسیت آمد(شیکل  .)2در

ژنوتیپهای کنار جمعآوری شده از شیهر رودان (دو)

کل عصیاره مییوه ( 20/233میلییگیر در گیر میاده

و کمتیییرين مییییزان ( )1/15در ژنوتیپهیییای کنیییار

خشک) نسبت به عصاره برگی ( 4/010میلییگیر در

جمعآوری شده از شهر تاالر به دست آمید .همچنیین

گر ماده خشک) فنیل بیشیتری داشیت و در مجمیوع

میزان فنل عصاره میوه ژنوتیپهای مختلف کنار که در

عصییاره میییوه و برگییی ،ژنوتیییپ کنییار رودان (دو)

محدوده  15/43تا  31/37و میانگین  20/23میلیگیر

بیشترين میزان فنل ( 20/417میلیگر در گر عصیاره

در گر عصیاره خشیک بیوده در سیطح يیک درصید

خشک) داشت .ضمنا مواعیت جمرافییايی تیا یری بیر

معنیدار (جدول  )2و آزمون تعقیبی  LSDنییز نشیان

میزان فنل کل نداشته است.

معنیدار (جدول  )2و آزمون مقايسیه مییانگین

داد که بیشترين مییزان فنیل ( )31/37در ژنوتیپهیای
جدول  :2ارزيابی میزان فنل کل و فالونودید کل عصاره هیدروا کلی در کنار
میانگین مربعات

منابع تمییر

درجه آزادی

منطقه

3

3/780ns

نوع بافت

1

**3818/053

**31303/435

ژنوتیپ

13

**41/742

**530/1305

**

فنل

فالونودید
**448/352

123/112

منطقه * نوع بافت

3

ژنوتیپ * نوع بافت

13

**

13/573

ژنوتیپ * نوع بافت * منطقه

33

**

55/350

** معنیدار در سطح  1درصد

شکل  :2ارزيابی ژنوتیپهای مختلف کنار بر اساس میزان فنل کل

1

**

407/751

**

585/248

**

045/283
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کنار تیاالر ()3/52

فالونودید :نتیاي حاصیل از تجزيیه دادههیا نشیان داد

شده از شهر هشتبند (پن ) و سپ

میزان فالونودید عصاره برگیی ژنوتییپهیای مختلیف

و کمتیییرين مییییزان ( )0/15در ژنوتیپهیییای کنیییار

کنار که در محدوده  33/3تا  102/3و مییانگین 07/35

جمعآوری شده از شهر هشتبندی (چهیار) بیه دسیت

میلیگر در گر عصاره خشیک بیوده در سیطح يیک

آمیید (شییکل  .)3در کییل عصییاره برگییی (07/354

درصد معنیدار (جدول  )2و آزمون تعقیبی  LSDنییز

میلیگر در گر ماده خشک) نسبت به عصیاره مییوه

نشان داد کیه بیشیترين مییزان فالونودیید ( )102/3در

( 1/8میلیگر در گر ماده خشک) فالونودید بیشتری

ژنوتیپهای کنار جمعآوری شده از شیهر رودان (دو)

داشت .در مجموع عصاره میوه و برگی يشترين مییزان

و و کمتییرين میییزان ( )33/3در ژنوتیپهییای کنییار

فالونودید ( 52/113میلیگر در گر عصاره خشیک)

جمعآوری شده از شهر هشتبندی (دو) بهدسیت آمید.

متعلق به ژنوتیپ کنار رودان (دو) بود ..ضمنا مواعیت

همچنین میزان فالونودید عصیاره مییوه ژنوتییپهیای

جمرافیايی توانسته تا یر معنی داری بر میزان فالونودید

مختلف کنار که در محدوده  0/15تا  0/77و مییانگین

داشته باشد (جدول  )2به طوريکیه ژنوتیپهیای کنیار

 1/83میلیگر در گر عصاره خشک بیوده در سیطح

شهرسییتان رودان و شهرسییتان جیرفییت فالونودییید

يییک درصیید معنیییدار بییه طوريکییه بیشییترين میییزان

بیشتری داشتند (شکل .)4

فالونودییید ( )0/77در ژنوتیپهییای کنییار جمییعآوری

شکل  :3ارزيابی ژنوتیپهای مختلف کنار بر اساس میزان فالونودید کل

ارزیابی میزان توانایی بهه دام انهدازه رادیکالههاي

ژنوتیپ معنییدار بیود (()P<0.01جیدول  .)2آزمیون

آزاد :نتاي حاصیل از ارزيیابی مییزان توانیايی بیه دا

تعقیبی  LSDنشان داد که عصاره برگی ژنوتییپ کنیار

انیییدازی راديکالهیییای آزاد عصیییاره هییییدروا کلی

شهر تاالر و عصاره هییدروا کلی مییوه ژنوتییپ کنیار

ژنوتیپهییای مختلییف کنییار ،بافییت بییرگ و میییوه،

شهر رودان (دو) بهترتیب با مییانگین  81/52و 80/23

غلظتهای مختلف عصاره ،و همچنین ا رهای متقابیل

میکروگییر در میلی یتییر بیشییترين نقیی

در مهییار

دو گانه و سه گانه به جز ا ر متقابل غلظیت عصیاره و

راديکالهای آزاد داشتهاند .اما بر اساس خاصیت آنتیی
7
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اکسیدانی عصاره برگی و میوهای به صیورت مجمیوع
ژنوتیپ کنار رودان (دو) و سپ

میکروگر در میکیرو یتیر بیود و بیا افیزاي

ژنوتیپ شیهر تیاالر

غلظیت

عصاره فعا یت آنتیاکسیدانی عصارهها نیز بیشتر شیده

به ترتیب بیا مییزان  83/080و  82/004میکروگیر در

است .بر اسیاس نیوع بافیت درخیت کنیار در بیه دا

میلی یتر بهتیرين ژنوتییپ بودنید (شیکل  .)5در بیین

اندازی راديکالهای آزاد نیز مشخص شد کیه عصیاره

غلظتهای مختلف عصاره ،مؤ رترين غلظت ،غلظیت

برگییی ( )73/200نسییبت بییه عصییاره میییوه ()75/040

 40میکروگر در میکرو یتر و ک ا رترين غلظیت 10

فعا یت آنتیاکسیدانی بیشتری داشت.

شکل  :4مقايسه میانگین کنارهای شهرستانهای مختلف بر اساس میزان فالونودید کل
جدول :3ارزيابی خاصیت آنتی اکسیدانی ژنوتیپها و غلظتهای مختلف بافت برگی و میوه کنار
منابع تمییر

df

SS

MS

براساس DPPH
F
**

ژنوتیپ

13

1445/35

111/181

غلظت

1

303/53

303/532

**

**53/37

20/03

بافت

2

1880/53

340/207

ژنوتیپ * بافت

13

1432/11

114/777

**

ژنوتیپ * غلظت

20

455/48

17/513

ns

بافت * غلظت

2

050/71

328/357

ژنوتیپ * بافت * غلظت

20

1230/82

47/57

خطا

20

458/11

17/013

کل

103

0751/83

**

0/31

0/51

0/33

18/04

**

2/7

از عوامل مؤ ر در توجیه تنوع بیشتر درون جمعیت مواردی

تجزیه خوشهاي

از جملییه خودگشیین بییودن گیییاه ،ازديییاد بییا بییذر ،تعییداد

تجزيه خوشهای ژنوتیپهیای مختلیف کنیار را در

مکانهای ا لیی میورد بررسیی ،مواعییت ا لیی و ژنیوتیپی

چهار گروه مختلف ارار داد بیهطیوریکیه بیر اسیاس

جمعیت ،نوع تالای و اندازه جمعیت را میتوان ذکر نمیود

مواعیت جمرافییايی نییز از همیديگر تفکییک نشیدند

( .)Pejmanmehr et al., 2009بررسی تنیوع ژنتیکیی در

(شکل .)0
8
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جمعیتها به د یل دخا ت چندين عامل از جمله پیوستگی،

افراد تشکیلدهنده جمعیتها دارای پیچیدگیهیايی اسیت

تالای خويشیاوندی ،مهیاجرت و تفاوتهیای موجیود در

(.)Mohammadi and Prassana, 2003

شکل  :5ارزيابی خاصیت آنتی اکسیدانی ژنوتیپهای مختلف کنار بر

اساس DPPH

گروه 1

گروه 2

گروه 3
گروه 4

شکل  :6تجزيه خوشهبندی ژنوتیپهای مختلف کنار بر اساس ماتري

تشابه نی و ی

و روش UPGMA

ارار گرفتن نمونههای جمیعآوری شیده از منیاطق

بیشتری دارد ( .)Bahari et al., 2015با توجه به اينکیه

جمرافیايی مختلف در خوشیههای يکسیان مییتوانید

فاصله ژنتیکی بیشتر در هنگیا تالایی جمعیتهیا يیا

نشانهای از تشابه ژنتیکی و يا تبادل فیزيکی بیذر بیین

الينها ،سبب افزاي

مکانهای ژنی هتروزيگوت و باال

مناطق مختلف باشد که تفسیر آن بیر اسیاس تبیادالت

بردن احتمال ا ر هتروزي

فیزيکییی نسییبت بییه تشییابهات ژنتیییک توجیهپییذيری

Olfati et al., 2012;2002

3

مییشیود (

Drinic et al.,

) و از طرفییی فاصییله
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ژنتیکی ممکن است با صفات مطلوب مرتب باشید در

جمرافیییايی توانسییته تییا یر معنییی داری بییر میییزان

از بررسیهیای بیشیتر ،از آنهیا در

فالونودیدکل داشته باشد به طوريکه ژنوتیپهای کنار

Bahari et al.,

شهرسییتان رودان و شهرسییتان جیرفییت فالونودییید

 .)2015ذا بر اين اساس چون بیشترين فاصله ژنتیکی

بیشتری داشتند .اما بر اساس خاصیت آنتیی اکسییدانی

مربوط به جمعیتهای گییاه کنیار در منطقیه رودان و

عصاره برگی و میوه ای به صیورت مجمیوع ژنوتییپ

کنییاردر منطقییه هشییتبندی بییوده و بیشییترين میییزان

کنار منطقه رودان (دو) و سپ

ژنوتییپ شیهر منطقیه

خاصیت آنتیاکسیدانی مربوط به ژنوتییپ کنیار رودان

تاالر به ترتیب با میزان  83/080و  82/004میکروگیر

بود در نتیجه میتوان ذکر کرد که جهت هر نوع تالای

در میلی یتر بهترين ژنوتیپ بودنید و بیر اسیاس نیوع

و اصالح گیاه دارويی کنار بهتیر اسیت ژنوتییپ کنیار

بافت درخت کنار در به دا انیدازی راديکالهیای آزاد

رودان (دو) بهعنوان يکی از پايههای پدری يیا میادری

نیز مشخص شد که عصاره هیدروا کلی برگی نسیبت

و يا دهنده ژن انتخاب کرد.

به عصیاره هییدروا کلی مییوه فعا ییت آنتیاکسییدانی

نتیجه میتوان پ

برنامیههای بیه نیژادی اسیتفاده کیرد (

بیشتری داشت.
بحث

با توجیه بیه اينکیه تیاکنون محتیوای فنیل کیل و

نتاي حاصل از تجزيه دادهها نشان داد کیه مییزان

فالونودید درخت کنار میورد ارزيیابی ایرار نگرفتیه و

فنل کل در عصاره هیدرو ا کلی برگیی ژنوتییپهیای

تحقیق حاضر در اين زمینه او ین بار بیوده و از طرفیی

مختلف کنار در محیدوده  1/15تیا  13/05و مییانگین

يکییی ديگییر از اهییداف ارزيییابی محتییوای فنلییی،

 4/01میلیگر در گر عصاره خشیک بیوده و مییزان

فالونودیدی و خاصیت آنتیاکسییدانی اجیزا ی کنیار،

فالونودید عصاره هیدروا کلی برگی در محدوده 33/3

مقايسه خواص اين گیاه يا نمونیههای مشیابه گیزارش

تا  102/3و میانگین  07/35میلیگر در گیر عصیاره

شده در ساير گیاهان میی باشید .ااسیمی و همکیاران

خشک بوده است .همچنین مییزان فنیل عصیاره مییوه

( )Ghasemi et al., 2009میزان فالونودید پوست رای

ژنوتیپهای مختلف کنیار کیه در محیدوده  15/43تیا

ساتسوما را  0/3میلیگر کودرستین در گیر عصیاره؛

 31/37و میانگین  20/23میلییگیر در گیر عصیاره

جانگ و همکاران ( )Jang et al., 2010میزان فنل کیل

خشییک بییوده و میییزان فالونودییید عصییاره میییوه

را در پوملو  0/214میلیگر در گر عصاره ،گرنستین

ژنوتیپهای مختلف کنار در محدوده  0/15تا  0/77و

و همکاران ( )Gorinstein et al., 2001محتوای فنلیی

میانگین  1/83میلیگر در گر عصیاره خشیک بیوده

اراا مون ،پرتقال و گريپ فروت را بیهترتییب ،1/3

است .در کل عصاره میوه نسبت به عصاره برگی فنیل

 1/8و  1/0میلیگر در گر عصیاره؛ فتیاحی مقید و

بیشتری داشت و در مجمیوع عصیاره مییوه و برگیی،

همکیاران ( )Fatahi moghadam et al., 2011نییز در

ژنوتیپ کنار رودان (دو) بیشترين میزان فنل (20/417

تحقیقی جهت ارزيابی برخی ترکیبیات آنتیاکسییدانی

میلیییگییر در گییر عصییاره خشییک) داشییت .ضییمنا

پوست میوه ش

مواعیت جمرافیايی تا یری بر میزان فنیل کیل نداشیته

(تامسیییون ( ،)0/3سییییاورز ( ،)0/43میییورو (،)0/37

است .در مجموع عصاره میوه و برگ بیشیترين مییزان

سیییانگینال ( ،)0/13تیییاراکو ( )0/13و پییییچ ()0/43

فالونودید ( 52/113میلیگر در گر عصاره خشیک)

میلیگییر در گییر عصییاره) و در گییزارش همتییی و

متعلق به ژنوتیپ کنار رودان (دو) بود .ضمنا مواعییت

همکاران ( )Hemmati et al., 2015نیز بیشترين مییزان
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فالونودید ( 0/24میلیگر در گر عصاره خشیک) در

بررسیهای انجا شده روی مرکبات نشیان داد کیه

پايه يوزو و کمترين میزان ( )0/115در پايه شل محلیه

میزان فنیل و فالونودیید کیل در مییوه ارایا مرکبیات

به دست آمد و همچنیین در تمیا ارایا موردمطا عیه

اختالف معنیداری داشته و اين ترکیبات تحیت تیأ یر

میزان ترکیبات فنلی پوست را بیشیتر از گوشیت مییوه

شراي آب و هوايی نیز ارار گرفتیه بیود(

گزارش دادند .در ضمن در تحقیق حاضر مییزان فنیل

 . )Paiva, 1995ذا بر اسیاس يافتیهها میتیوان نتیجیه

برگ کنار از  1/15تا  13/05میلیگر در گر عصیاره،

گرفت که میزان تأ یرپذيری خصوصیات کیفی از رای

فنل میوه از  15/43تا  31/37میلیگر در گر عصیاره

به رامی ديگر و شیراي فیزيو یوژيکی آنهیا وابسیته

و فالونودید برگ از  33/3تا  102/3و فالونودید مییوه

اسیت ( .)Hemmati et al., 2015در تحقییق فاضیلی

از  0/15تا  0/77میلیگیر در گیر عصیاره بیود کیه

نسب ومیرزايی ()Fazeli-Nasab and Mirzaei, 2017

خیلی بیشیتر از فنیل و فالونودیید پوسیت و گوشیت

مشخص شد که محی تأ یری بیر مییزان فالونودیید و

مرکبات بود.

فنل مرکبات نداشته است .در تحقیق حاضر نیز محیی

در تحقیق حاضر میزان فالونودییدکل بیرگ گییاه

Dixon and

تا یری بر میزان فنل نداشته اما بر میزان فالونودید مو ر
بوده است.

کناردر عصاره زياد بوده و حتی بیشتر از عصیاره مییوه

در تحقیقیات فاضیلی و همکیاران

بوده ( .)Rehman, 2003ذا با توجه به عملکیرد آنتیی

( Fazli et al.,

اکسیدانی فالونودیدها میتیوان بیهجای هیدر رفیتن و

 )2013محتوای فالونودید برای پوسیت راش و بلیوط

دور ريختییه شییدن بییرگ درختییان کنییار از مییواد

بییهترتیییب  3/0و  11/1میلیگییر در گییر عصییاره،

آنتیاکسیدانی آنها عالوه بر پیشگیری و درمان ،جهت

و یییزاده و همکییاران ()Valizadeh et al., 2015

استفادههای جانبی نیز به کار برد.

میانگین محتوای فنل کل در عصاره ريشه گیاه پنیر باد

در گ یزارش فتحییی مقیید وهمکییاران (

 20/41و فالونودید از  5/71تا  0/5میلیگیر در گیر

Fatahi

 )moghadam et al., 2011مییزان فنیل پوسیت ارایا

وزن خشک ،جمشیدی وهمکیاران (

مرکبات ايران کمتر از مقادير گزارششده در مونها و

 )2010میانگین محتیوای فنیل کیل در هشیت گییاه از

گريییپ فییروت بییوده و در تحقیییق فاضییلی نسییب و

خانواده  Apeaceaو  47/58 ،Lamiaceaو فالونودیید

میرزايییی ( )Fazeli-Nasab and Mirzaei, 2017نیییز

 84/53میلیگر در گر وزن خشک گزارش کردند و

میانگین فنل ژنوتیپهای ايیران (( 0/24میلییگیر در

در تحقیییق حاضییر نیییز بیشییترين میییزان فنییل (32/00

گر )) در مقابل ژنوتیپهای مرکبات خیارجی ()0/23

میلیگر در گر ) و فالونودیید ( 102/3میلییگیر در

بود اما مییزان فالونودیید ژنوتیپهیای مرکبیات ايیران

گر ) بهدست آمد که نسبت به سیاير گیاهیان گیزارش

( )0/22در مقابل ژنوتیپهیای خیارجی ( )0/20بیوده

شده در حد مطلوب بوده و میتواند در رژيی غیذايی

است اما در تحقیق حاضیر مییزان فنیل کیل (مییانگین

گنجانده شود و همچنین بر اساس وجود درختان زياد

 20/23میلیگیر در گیر عصیاره) ،فالونودیید (1/83

کنار میتوان بهجای دور ريخت و هزينیه بیاالی دفیع

میلیگر در گر عصاره) و خاصییت آنتیی اکسییدانی

برگ اين گیاهان که حاوی مقادير زيادی مواد فنلیی و

میوه کنار خیلیی بیشیتر از مرکبیات بیوده یذا توصییه

فالونودیییدی اسییت آنهییا را جمییعآوری و ااییدا بییه

میشود میوه کنار در رژي غذايی بیشیر میورد اسیتفاده

استخرا اين مواد مؤ ره کرده و اسیتفادههای الزمیه را

ارار گیرد.

از آنها نمود.
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شییارما، طبییق گییزارش جمشیییدی وهمکییاران
Sharma et al., Jamshidi et al., 2010(وهمکیاران

، ) گیاهان حاوی ترکیبهای فالونودییدی بیاال2012;
فعا یت آنتیاکسیدانی بااليی دارند بهطوریکه عصیاره
بییرگ گیییاه علییف مییار بییا داشییتن بیشییترين محتییوی
،فالونودیدی و فنلی در بین عصارههای مییوه و سیااه
بیشترين میزان درصد فعا یت آنتیاکسییدانی را داشیته
 در تحقیق حاضر نییز مییزان.)Rashedi et al., 2015(
ترکیبات فنلیی و فالونودییدی عصیاره برگیی و مییوه
درختان کنار باال بیوده بیه همیین منیوال نییز فعا ییت
 و بیرگ88/00  تا45/43 آنتیاکسیدانی بااليی (میوه از
گییر در میلییی یتییر) نیییز. میکر83/00  تییا03/31 از
.داشتهاند
نتیجهگیري کلی
در کل نتاي نشان داد که عصاره هیدروا کلی میوه
بیشترين میزان فنیل و عصیاره برگیی بیشیترين مییزان
 ژنوتیییپ کنییار رودان (دو) و.فالونودییید را داشیتهانیید
ژنوتیپ کنار تاالر بهتیرين ژنوتیپهیا از حیاظ

سپ

 و83/080 خواص آنتی اکسیدانی بهترتییب بیا مییزان
 ضمناً بیه د ییل. میکروگر در میلی یتر بودند82/004
خطییرات سییرطانزايی آنتیاکسیییدانهای مصیینوعی و
سنتز شده پیشنهاد میگردد از ترکیبیات آنتیاکسییدانی
کنار مخصوصیاً کنارهیای منطقیه رودان (دو) و تیاالر
بهعنوان جايگزينی مناسب به جای میواد نگهدارنیده و
همچنین میتیوان از آنهیا بیهعنوان منیابع غنیی و در
. در صنايع غذايی و داروسازی استفاده کرد،دسترس
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