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بررسی فیتوشیمیایی و آنتیاکسیدانی عصاره میوه گیاه دارویی سنجد
 Elaeagnus angustifolia L.در رویشگاههای مختلف منطقه شاهرود
اسماعیل باباخانزاده سجیرانی ،*1سیدجواد موسویزاده ،2خدیجه مظفری

3

 1دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،تهران ،ایران
2استادیار گروه علوم باغبانی ،دانشکده تولید گیاهی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران
3کارشناسارشد باغبانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان  ،دامغان ،ایران
تاریخ دریافت 1301/98/90 :؛ تاریخ پذیرش1301/11/28 :

چکیده
گیاه سنجد ( )Elaeagnus angustifolia L.به علت وجود متابولیتهای ثانوی فالونوئید و فنول از خواص آنتی اکسیدانی
برخوردار است و به این جهت دارای عملکردهای دارویی فراوان است .از آنجایی که کمیت و کیفیت آن موواد در شورای آ

و

هوایی مختلف متغیر میشود ،این تحقیق با هدف بررسی تغییرات فیتوشیمیایی و آنتیاکسیدانی عصاره میوههوای گیواه سونجد در
رویشگاههای مختلف منطقه شاهرود (مجن ،میامی و کالمو  1099 - 1999متر) انجام گرفت .عصاره متانولی میوهها با استفاده از
روش خیساندن ،میزان فنل و فالونویید کل در عصارهها با استفاده از روشهای اسوککتروفوتومتری ،ارزیوابی و مقایسوه عملکورد
آنتیاکسیدانی با استفاده از روش  DPPHانجام گرفت  .نتایج نشان داد با افزایش ارتفاع در منطقه کوهستانی مجن ( 1099متور)،
میزان ترکیبات فنولی ،فالونوییدی و فعالیت آنتیاکسیدانی میوه گیاه افزایش معنیداری پیدا میکند و ایون مووووع در تاییود اثور
متقابل تنشهای محیطی موجود در ارتفاعات مختلف رویشگاهی ،بر کمیت و کیفیت مواد موثره دارویی گیاهی قابل بحث است.
واژههای کلیدی :آنتیاکسیدان ،سنجد ( ،)Elaeagnus angustifolia L.رویشگاههای مختلف شاهرود ،فنل و فالونویید

*نویسنده مسئولesmailbabakhanzade@yahoo.com :
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نظر شیمیایی متعلق به فنولهوا

مقدمه

مویباشوندWang et ( .

سنجد ( )Elaeagnus angstifolia L.متعلق به تیره

 .)al., 2012نتایج تحقیقات نشان داده که ترکی هوای

اسووتانهووای

فنولی نظیر فالونوییودها ،ترپنوئیودها و توکووفرولهوا

آذربایجان ،کردستان ،چهارمحال و بختیواری ،همودان،

دارای فعالیوووت آنتووویاکسووویدانی قووووی هسوووتند.

Sabety,

آنتیاکسوویدانهووا ترکیبوواتی هسووتند کووه بووهطووور قابوول

 .)1994مهمترین اهمیت این درخت اسوتفاده از آن در

توجهی ،اکسیداسیون سوبسترا را به تاخیر انداختوه یوا

نواحی بیابانی جهت تثبیت خاک مویباشود زیورا ایون

از آن جلوگیری میکننود .آنتوی اکسویدانهوا از لحوا

 Elaeagnaceaeاسووت کووه در اغلوو

اصفهان ،تهران ،خراسان و سمنان می روید (

درخت در برابر عوامل نامساعد طبیعی چون خشوکی،

بیولوژیکی ترکیبات فعالی محسو

طوفانهای شدید ،کمآبی تاحدی شوری خاک و دمای

را در برابر آسی های ناشی از گونههای اکسیژن فعال،

Friedman et al.,

نیتروژن فعال و کلر فعال که منجر به بروز بیمواریهوا

 .)2005جنس  Elaeagnuشامل 89گونه میباشود کوه

میشوند ،محافظت مینماینود ( .)Zaveri, 2006آنتوی

بهطور اساسی در آسیا و اروپا گسترده شدهاند بخشوی

اکسیدانها از نظور بیولووژیکی مووادی هسوتند کوه در

از آن در آمریکای شمالی و تقریبا حدود  11گونوه در

غلظتهای پایین با سوبسترای حساس به اکسیداسیون

چین میباشد .قسمتهای مختلف سنجد بوهدلیول دارا

آنهووا را بووه توواخیر موویاندازنوود یووا مووانع موویشوووند

بودن خواص دارویی در درمان بسیاری از بیمواریهوا

( .)Halliwell, 1994عموول دیگوور آنتووی اکسوویدانهووا

Saadatmand et al.,

زدودن ترکیبووات حاصوول از واکوونشهووای گونووههووای

 .)2006در گیاه سنجد وجود فالونوئیود و فنوول کول

اکسیژن فعال با ماکرو مولکولهوا اسوت .اثورات آنتوی

گزارش گردیده است .فالونوئیدها یک از اجزای مهوم

اکسیدانی مواد گیاهی تا حودودی بوه حروورترکیبات

سنجد هسوتند ( )Wang et al., 2012کوه اثورات وود

فنولی و فالونوئیدی آنها نسبت داده میشوود کوه در

درد ،ودالتهابی و ودسرطانی آنها قبال َگزارش شوده

تمام قسمتهای مختلوف گیواهی بورگ ،میووه ،دانوه،

Wolniak et al ., 2007; Ramezani et al.,

ریشه و پوست وجود دارند (.)Wolniak et al., 2007

بسیار باال و پایین مقاوم مویباشود (

مورد استفاده قرار گرفته اسوت (

اسوت (

میشوند که بودن

محققان گزارش کردند که عوامل بسویار زیوادی از

.)2001
فالونوئیدها یک گروه از ترکیبات فنولی با قودرت

جمله آ  ،هوا ،خاک ،ارتفاع ،اخوتالف در گونوههوای

مهار رادیکال آزاد و مهار آنوزیمهوای اکسویداتیودارای

مختلف ،روشهای استخراج و روش اندازهگیریهوای

عملکرد وددرد و ودالتهابی هسوتند .فالونوئیودها و

آنتی اکسیدانها در میزان متابولیتهای ثانویه گیاهی از

فنولها در گیاهان منبع غنی از آنتی اکسویدان هسوتند

جمله فنول و فالونوئید کل و خواص آنتویاکسویدانی

کووه ا منجوور بووه توجووه بیشووتر بوورای جووایگزین آنتووی

دخالت دارند تأثیر رویشگاه بور میوزان متابولیوتهوای

اکسویدانهووای طبیعوی بووه جووای آنتوی اکسوویدانهووای

ثانویه تاکیود شوده اسوت ( .)Gairola et al., 2010در

مصنوعی به دلیل محدود بودن عوارض جانبیشوان از

بررسی گیاه سرخ ولیک نشان داده شد که نووع مکوان

قبیل سورطان شود ( .)Zhou et al., 2000فوالونهوا و

بر میوزان فالونوئیودهای آن اثور معنویداری داردوهوم

مشتقات آنها (فالونوئید) موادی هستند که به صورت

چنین بابررسوی توأثیر ارتفواع و انودامهوا بور فنوول و

آزاد در بسیاری از گیاهان مانند سنجد و یا به صوورت

فالونوئید ایون گیواه مشوخد شود کوه در ارتفاعوات

همراه با گلیکوزیدها وجود دارند .این موواد از

باالتر ،میزان ترکیبوات فنوول و فالونوئیود بیشوتری در

ترکی
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گیواه تولیود میشوود ( .)Hemati et al., 2003مکوان

متفاوتی میباشد به نظر میرسد اثرات زیادی بر رشود

رشدگیاه میتواند از طریق تغییرات دموایی و رطووبتی

گیاهان دارند و شرای آ

و هوایی مویتوانود میوزان

بر فرایند تشوکیل موواد مورثره تاثیرگو ار باشود موثالً

مواد مرثره گیاهی را تحت تأثیر قرار دهد .ل ا بررسوی

بیشترین میزان تجمعهایکرسوین در گول راعوی زموانی

اثر منواطق و ارتفواع برخوواص فیتوشویمیایی و آنتوی

انجام میشوود کوه رشود و نموو گیواه در منواطقی بوا

اکسیدانی گیاه دارویی سنجد خوالی از لطوف نیسوت.

رطوبوت نسوبی بواال صوورت گیورد (

ازاینرو در تحقیق حاور به بررسی اثر ارتفاع از سوط

Laurel et al.,

دریا و رویشگاههای مختلف بر مواد مورثره دارویوی و

.)1999

فعالیت آنتی اکسیدان میوه سنجد پرداخته شده است.

محققان در مورد عوامل مرثر بر تولید فالونوئیدها
گزارش کردهاند که هر عاملی که در رشد و نموو گیواه
مرثر است میتواند در تولید متابولیتها نیز مرثر باشد

مواد و روشها

( .)Jakola and Hohtola, 2010با بررسی ارتفواعهوای

زمان و مشخصات محل اجرای آزمایش :آزمایش در

مختلف روی میزان فعالیتهای آنتیاکسیدانی و مقدار

سووال  1303در سووه رویشووگاه شهرسووتان شوواهرود بووا

فنول و فالونوئید کل درگیاه فاگوپیروم نشان داده شود

مشخصات جغرافیایی و نمونه خواک مشوخد(مجن،

که مقدار فنول و فالونوئید با افزایش ارتفواع افوزایش

کالمو و میامی) و در دو ارتفواع ( 1999و  1099متور)

مووییابوود ( .)Gairola et al., 2010ایوون تنوووع سوونتز

اجرا شد .موقعیت جغرافیایی و نمونه خواک  3منطقوه

ترکیبات ثانوی دارویی در نمونوههوای گیواهی بیشوتر

مورد بررسی در جدول  1گزارش شده است.بر اساس

تحت تأثیر سه عامل مهم :خزانه ژنتیکوی منحصور بوه

آمار بلند مدت ،میامی در تابستان دارای هوای گورم و

فرد هر گونه ،تنوع ترکیبات در بین بخشهای مختلف

معتدل و در زمستان دارای هوای سورد اسوت .منطقوه

گیاه ،مراحل تکواملی و رشود گیواه و سوکس اهمیوت

مجووون دارای آ

و هووووای معتووودل کوهسوووتانی و

تغییرات محیطی اسوت ( .)Friedman et al., 2005بوا

تابستانهای خنک مویباشود .همچنوین منطقوه کالموو

توجه به اینکه رویشوگاههوای مختلوف دارای شورای

دارای زمستان سرد و تابستان معتدل کوهستانی است.

جدول  :1مشخصات جغرافیایی و نمونه خاک مورد آزمایش از هر منطقه
مشخصات

طول

عرض

ارتفاع (متر)

عمق

نمونه

جغرافیایی

جغرافیایی

مورد ارزیابی

(سانتیمتر)

منطقه کالمو

11:92:18

33:33:11

1999

9-39

1099

9-39

2/8

منطقه میامی

11:33:33

33:20:10

1999

9-39

1/7

7/1

1099

9-39

2/1

7/8

8

منطقه مجن

10:03:98

33:28:18

1999

9-39

2/8

7/3

19

00

1099

9-39

3/2

7/2

12

08

در طی عملیات صحرایی و انتخا

بافت

Ec
)(ds/m

pH

%
clay

%Silt

%
Sand

2/0

8/21

30

01

21

Si-L

8/91

28

19

22

Si-C

19

12

38

Si-C-L

10

38

Si

03

Si-C

09

Si-L

خاک

 3رویشگاه در

بلوک کامل تصادفی در سه تکرار جمع آوری گردیود.

شهرستان شواهرود ،میووه سونجد در محودوده زموانی

نمونههوا پوس از جموعآوری از رویشوگاههوای موورد

اواخر مهر 1303بهصوورت فاکتوریول در قالو

مطالعه به صورت مجزا از هم در مکان سایه و تهویوه

طور
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مناس

م کور یک لوله برای شاهد در نظور گرفتوه شود .ایون

خشک و جهت انجام آزمایشوات مربوطوه بوه

راداشت و فق  2سیسی

آزمایشووگاههووای آنووالیز و فیتوشوویمیایی دانشووگاه آزاد

لوله ماکزیمم ج

اسووالمی دامغووان منتقوول گردیوود .بوورای انوودازهگیووری

و2سیسی متانول داشت .اسوککت بامتوانول صفرشود و

DPPH

خصوصیات فیتوشیمیایی و آنتیاکسیدان ،ابتدا میوههوا

اعداد توس فرمول زیر به درصد مهار

به صورت جداگانه در محوی آزمایشوگاه و در دموای

در انتها اعداد به دست آموده در اکسول تشوکیل یوک

برقوی (شورکت

شی

خ را داد .از فرمول بوهدسوت آموده یوا هموان

 ،IKAمدل  ،A11ساخت کشور آلموان) پوودر شودند.

شی

 19گرم نمونه پودر شده به مودت  08سواعت داخول

 Xغلظت بوده و مجهول ما غلظت میباشود (

 199سیسی محلول متانول  89%قرار گرفوت (نسوبت

.)al., 2001

نمونه به محلوول متوانولی 1بوه  19بوود) .پوس از 08

اندازه گیری فنول کل :اندازهگیری فنول کول ازروش

ساعت با استفاده از کاغ صافی محلول متانولی حاوی

ابراهیم زاده وهمکاران

انجوام شود ( Ebrahimzade et

نمونه توس پمپ خالء صاف شد .پس از آن محلوول

 .)al., 2008تهیه عصاره به روش قبلی انجام پو یرفت.

متانولی به دستگاه روتاری برای خارج کردن متانول از

بعد از گرفتن عصاره  9/1سیسی عصاره متانولی (09

عصاره انتقال یافت .پس از تبخیر متوانول در دسوتگاه،

میلیگورم در  21سویسوی) را بوا  1سویسوی فوولین

طبیعی خشک شده سکس در آسویا

خ بدست آمده  yدرصد ج

تبدیل گردیود:

مهار است و
Sun et

عصاره خالد در ظرف کوچکی ریختوه شود و بورای

سیوکالتو ( 1به  19رقیق شده بوا آ

اندازهگیری فنول ،فالونوئید و فعالیت آنتویاکسویدانی

کرده سکس  0سیسی کربنات سدیم یک موالر (19/3

استفاده گردید.

گرم در  199سیسی آ مقطر) اووافه گردیود .بورای

ارزیابی عملکرد آنتيیاکسيیدانی بيه روش :DPPH

شاهد نیز به جای عصاره خشوک ،متوانول کوه حوالل

میزان مهار رادیکالهای  DPPHبا روش ابراهیمزاده و

است ریخته شد و بعد فولینسیوکالتیو و کربنات سدیم

همکاران ( )Ebrahimzade et al., 2008مورد ارزیوابی

اوووافه گردیوود .از ایوون محلووول بوورای صووفر کووردن

قرار گرفت .ابتودا از عصواره بواال  09میلویگورم وزن

اسککتروفتومتر استفاده شد .محلول فوق  11دقیقوه در

نموده در 21سیسی متانول حل شد .وزن مورد نظر را

تاریکی قرار گرفت و بعد در طول مووج  731نوانومتر

برداشته در مقدار کمی متوانول حول کورده سوکس بوه

قرائتها انجام شود .بوا اسوتفاده از اسوتاندارد گالیوک

حجم  21سیسی با متانول رسانده شد و نمونه در آن

اسیدمنحنی کالیبراسیون رسم گردید .معادلوههوایی کوه

ریخته شود .در ایون مرحلوه رادیکوال پایودار دیفنیول

بهدست آمد مشابه معادله  y=0.006*xبود .در اینجا

پیکریل هیدرازیل یا  DPPHرا به غلظت  0میلویگورم

همان عددی است که در مقابل بالنک قرائت شد و از

در  199سیسی متانول حل گردید ( 9/1میلیمووالر).

این طریق  xبهدست آمد.

زمانی که عصارهها در حالل متانول آماده شدند .سکس

اندازهگیری محتوای فالونوئید :تهیه عصاره خشک به

گردیدند .ابتدا در همه لولهها

روش قبلی انجام شد 9/1 .سی سی از عصاره متوانولی

 2سیسی  DPPHریخته شد .سکس  2سیسی عصاره

به همراه  1/1سیسی متانول و  9/1سیسوی آلومنیووم

به  DPPHاوافه گردید .بعد از این کار لولهها بهمدت

کلرید  19درصد در اتانول ( 19گرم آلومنیوم کلرید در

 11دقیقه در محوی تاریوک قورار گرفتنود و در طوول

 199سوویسووی اتووانول و آ

مقطوور) و  9/1سوویسووی

موج  117نانومتر خوانده شدند .عوالوه بور لولوههوای

استات پتاسیم یکموالر ( 12/01گورم در 19سویسوی

لولههای مناس

انتخا
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آ مقطر) و  2/8سیسی آ مقطر استفاده شود .بورای

بودند ،از نظر مقدار فنوول اخوتالف معنویداری را نشوان

تهیه شاهد نیز به جای عصاره متانولی ،متانول خوالد

ندادند و در یک سط آماری قرار گرفتند .کمترین مقودار

استفاده شد .سکس مخلو  ،نیمساعت در تاریکی قرار

فنول در گیاهانی به ثبت رسید که در ارتفاع  1999متوری

گرفت و در طولموج  011نانومتر قرائتها انجام شد.

منطقه میامی رشد کرده بودند که البته از لحا آمواری بوا

اعداد به دست آمده برای فنولوفالونوئید باید با رجوع

گیاهانی که در ارتفاع  1099متری مجون و کالموو رشود

به منحنی اسوتاندارد تبودیل بوه میوزان واقعوی شووند

کرده بودند ،اختالف معنیداری نداشت .بواالترین مقودار

(.)Chang et al., 2002

آنتیاکسیدان در گیاهان منطقه مجون بوه ثبوت رسوید کوه
معادل  8/97میکروگرم بر میلیلیتر بود .در بین دو منطقوه

نتایج

کالمو و میامی از نظر مقدار آنتیاکسیدان در این آزموایش

همان گونه که در جدول  3نشان داده شده اسوت میوزان

اختالف معنیداری دیده نشد.

فالنویید موجود در سنجد با افزایش ارتفاع افزایش یافتوه

بررسی جدول تجزیه واریانس (جودول  )2نشوان

و همچنین باالترین میزان این ماده در منطقوه مجون 9/02

داد که میزان فالونویید موجود در میوه سنجد در ایون

میلیگرم بر گرم وزن خشک (که دارای شووری بیشوتری

آزمووایش تحووت توواثیر ارتفوواع و منطقووه قوورار گرفووت.

نسوبت بوه سوایر منوواطق میباشود) و کمتورین میووزان در

همانطور که در جدول  3و شکل  1مالحظه میگردد،

سنجدهایی دیده شد که در منطقه میامی رشد کرده بودند

میزان فالونویید موجوود در میووه سونجد بوا افوزایش

( 9/33میلیگرم بر گرم) .همانطوری که مشاهده میشود

ارتفاع ،افزایش معنیداری را نشان داد .بهطوریکوه بوا

بیشترین مقدار فنول در گیاهانی دیده شود کوه در ارتفواع

افووزایش ارتفوواع از  1999متوور بووه  1099متوور ،میووزان

 1099متری منطقه مجن رشد کرده بودنود (معوادل 9/08

فالونویید از  9/33میلیگرم بور گورم وزن خشوک بوه

میلیگرم گالیک اسید بر گرم ماده خشوک) .گیاهوانی کوه

 9/38میلیگرم بر گرم وزن خشک رسید.

در ارتفاع  1999متر منطقوه کالموو و مجون رشود کورده
جدول  :2تجزیه واریانس میزان فالونویید ،فنول و آنتی اکسیدان موجود در میوه سنجد تحت تاثیر ارتفاع و مناطق مورد آزمایش.
فالونویید
منابع تغییر

درجه آزادی

بلوک

2

9/9991

ارتفاع

1

**

9/991

منطقه

2

**

9/911

فنول
(میلیگرم گالیک اسید بر

(میلیگرم بر گرم وزن خشک)

گرم ماده خشک)
9/991
**

9/998

**

9/90

آنتی اکسیدان
(میکروگرم در میلیلیتر)
9/13
**
**

1/38

21/01

ارتفاع*منطقه

2

*9/99993

*9/9991

*9/918

اشتباه

19

9/9991

9/9997

9/399

3/13

7/03

0/39

C.V

* ** ،بهترتی

بیانگر معنی داری در سط احتمال  1و  1درصد میباشد.
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فالونویید
تیمارهای آزمایشی

آنتی اکسیدان

فنول
(میلیگرم گالیک اسید

(میلیگرم بر گرم وزن خشک)

(میکرو گرم در میلی لیتر)

بر گرم ماده خشک)

ارتفاع (متر)
1999

9/33 b

9/31 b

1/10 b

1099

9/38 a

9/30 a

3/23a

LSD

9/912

9/920

9/171

منطقه کالمو

9/37 b

9/37 b

0/03 b

منطقه مجن

9/02 a

9/01 a

8/97 a

منطقه میامی

9/33 c

9/20 c

0/10 b

LSD

9/911

9/933

9/790
10
9
7
6
5

فالونوئید

4

فنول

3

آنتی اکسیدان

2

میلی گرم بر گرم وزن خشک

8

1
0
ارتفاع  1099ارتفاع  1999ارتفاع  1099ارتفاع  1999ارتفاع  1099ارتفاع 1999
میامی

مجن

کالمو

شکل  :1مقایسه میانگین میزان فالونوئید ،فنل و آنتی اکسیدان در ارتفاع مختلف

اثرات متقابل حاصل از ارتفاع در منطقوه ،گیاهوانی

در مووورد توواثیر منوواطق مووورد آزمووایش بوور میووزان

که در ارتفواع  1099متوری منطقوه مجون رشود کورده

فالونویید موجود در میوه سنجد ،مویتووان ایون طوور

بودند ،باالترین مقودار فالونوییود را کوه معوادل 9/02

نتیجهگیری کرد که باالترین میزان این مواده در منطقوه

میلیگوورم بوور گوورم وزن خشووک بووود ،را بووه خووود

مجن به ثبت رسید که معادل  9/02میلیگرم بور گورم

اختصاص دادند .کمترین مقدار این صفت مربوو بوه

وزن خشووک بووود .منطقووه کالمووو بووا دارا بووودن 9/37

گیاهانی بود که در ارتفاع  1999متری کالمو و ارتفواع

میلیگوورم بوور گوورم وزن خشووک در سووط دوم قوورار

 1999متری میامی رشد کرده بودند (شکل .)2

گرفت .کمترین میوزان ایون صوفت را گیاهوانی نشوان
دادند که در منطقه میامی رشد کرده بودند.
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0/50

a

0/45

bc

bc
c

c

0/35

ارتفاع (متر)

0/30

1000

0/25
0/20

1400

0/15
0/10
0/05

فالونویید (میلی گرم بر گرم وزن خشک)

b

0/40

0/00
میامی

کالمو

مجن
منطقه مورد آزمایش

شکل  :2مقایسه میانگین برهمکنش بین ارتفاع و مناطق مورد مطالعه.

میزان فنول کل در میوه سنجد تحت تاثیر ارتفواع،

یک سط آماری قرار گرفتند .کمترین مقدار فنوول در

مناطق مورد آزمایش و اثر متقابل ارتفاع در منطقه قرار

گیاهانی به ثبت رسید که در ارتفاع  1999متری منطقه

گرفت .با افزایش ارتفاع میزان فنوول موجوود در میووه

میامی رشد کرده بودند کوه البتوه از لحوا آمواری بوا

سنجد افزایش معنیداری را نشان داد .مقدار این مواده

گیاهانی که در ارتفاع  1099متری مجن و کالمو رشود

در ارتفاع  1999متر معادل  9/31میلیگرم گالیک اسید

کرده بودند ،اخوتالف معنویداری را بوه نشوان ندادنود

بر گرم ماده خشک بوود و ایون در حوالی بوود کوه در

(شکل .)3
بررسی جدول  3نشان داد که میزان آنتی اکسیدان

ارتفاع باالتر ( 1099متر) این مقدار به  9/30میلیگورم

موجووود در میوووه سوونجد تحووت توواثیر ارتفوواع ،نوووع

گالیک اسید بر گرم ماده خشک رسید.
بررسی شکل  1نشان داد که باالترین مقدار فنوول

رویشگاه و اثر متقابل ارتفاع در منطقوه قورار گرفوت.

در گیاهانی دیده شد که در منطقوه مجون رشود کورده

عملکردآنتی اکسیدانی با افزایش ارتفواع از  1999متور

بودند .در این منطقه مقودار فنوول بوه  9/01میلیگورم

بووه  1099متوور ،افووزایش معنوویداری را نشووان داد و از

گالیک اسید بر گرم ماده خشک رسید .منطقه کالموو و

 1/10به  3/23میکرو گرم بر میلیلیتر رسید (شکل .)1

میامی با دارا بودن  9/37و  9/20میلیگرم گالیک اسید

عملکرد آنتی اکسیدانی میوه سنجد در این آزمایش

در سط دوم و سوم قرار

تحت تاثیر رویشگاههای مختلف قرار گرفت .باالترین

گرفتند .بین اثرات متقابول ،بیشوترین مقودار فنوول در

مقدارعملکرد آنتیاکسیدانی در گیاهان منطقه مجن بوه

گیاهانی دیده شد کوه در ارتفواع  1099متوری منطقوه

ثبت رسید که معادل  8/97میکرو گورم بور میلوی لیتور

مجن رشد کرده بودند (معادل  9/08میلیگورم گالیوک

بود .در بین دو منطقه کالموو و میوامی از نظور مقودار

اسید بر گرم ماده خشک) .گیاهانی که در ارتفاع 1999

آنتی اکسیدان در این آزمایش اختالف معنیداری دیده

متر منطقه کالمو و مجون رشود کورده بودنود ،از نظور

نشد (شکل .)1

بر گرم ماده خشک بهترتی

مقدار فنول اختالف معنویداری را نشوان ندادنود و در
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0/6
0/5
b

bc

bc
ارتفاع (متر)

b

c

0/4
0/3

1000
1400

0/2
0/1

فنول (میلی گرم گالیک اسید بر گرم ماده خشک)

a

0
میامی

کالمو

مجن
رویشگاههای مورد مطالعه

شکل  :3مقایسه میانگین میزان فنول در میوه سنجد تحت تاثیر ارتفاع و مناطق مورد آزمایش.

بررسی اثرات متقابل حاصول از ارتفواع در منطقوه

میوه سنجد تحت تواثیر ارتفواع ( 1999و  1099متور)،

نشان داد ،گیاهانی کوه در ارتفواع  1099متوری منطقوه

منطقه (مجن ،کالمو و میامی) و اثر متقابول ارتفواع در

مجن رشد کرده بودند ،باالترین میوزان عملکورد آنتوی

منطقه قرار گرفت .به طوری که بوا افوزایش ارتفواع از

اکسیدانی که معادل  8/31میکروگرم بر میلی لیتور بوود

 1999به  1099متر ،میزان فالونوییود در میووه سونجد

را به خود اختصواص دادنود .گیاهوان رشود یافتوه در

افزایش پیدا کرد .محققان نشان دادنود کوه بوا افوزایش

ارتفواع  1999متور منطقوه مجون ،در سوط دوم قورار

ارتفاع بر میوزان ترکیبوات فالونوئیودی در انودامهوای

گرفتند .کمترین مقدار این ماده در گیاهانی دیوده شود

گیوواهی ماننوود میوووه افووزوده میشووود .زیوورا ترکیبووات

که در ارتفاع  1999متر منطقه کالمو رشد کرده بودنود

فالونوئیدی جاذ

نور مانند فالونها و آنتوسیانینهوا

و معادل  3/83میکرو گرم بر میلی لیتور بوود .گیاهوانی

در پاسخ به اشعه یو -وی برای محافظوت بافوتهوای

کووه در ارتفوواع  1099متووری منطقووه کالمووو و  1999و

درونی از آسی های ناشی از این اشعه ،در سلولهوای

 1099متری منطقه میامی رشود کورده بودنود ،از نظور

اپیدرم تجموع پیودا

مویکننود ( Jakola and Hohtola,

مقدار آنتی اکسیدان موجود در میوه اختالفی را نشوان

 .)2010در ایوون تحقیووق ارتفوواع جغرافیووایی در میووزان

ندادند (شکل .)3

متابولیتهای ثانویه موثر بود که یکی از دالیل آن می-
توانووود افوووزایش تشعشوووعات مخصوصوووا  UV-Bدر

بحث

ارتفاعووات باشوود ( .)Jakola and Hohtola, 2010در

در نظر گرفتن ویژگیهای محل رویش و موقعیت

مورد عوامل مرثر بر تولید فالونوییدها بیان کردهاند که

گیاه در طبیعت از عمده عواملی است که میتوانود بور

هر عاملی که در رشد و نمو گیاه موثر است مویتوانود

کمیت وکیفیت مواد موثره گیاهان توأثیر داشوته باشود.

در تولید متابولیتها نیز موثر باشد .در مورد گونههوای

بررسی نتایج نشان داد که میزان فالونویید موجوود در

دارویی مرزه ،گلکر ،هواچوبوه ،کنگور و کاسونی نشوان
23

بررسی فیتوشیمیایی و آنتیاکسیدانی عصاره میوه گیاه دارویی سنجد...

داده شده است که یک رابطوه مسوتقیم میوان افوزایش

عوامل میتوانند تأثیر به سوزایی بور کمیوت و کیفیوت

ارتفاع و میزان مواد مووثره فنوولی و فالونوییودی و از

محصول گیاهان

داشته باشوند ( ; Habibi et al., 2006

همه مهمتر ارتقای توان مهار رادیکالهای آزاد و آنتوی

.)Gairola et al., 2010

اکسیدانی عصواره آن گیاهوان دارد (

با بررسی تواثیر ارتفواعهوای مختلوف روی میوزان

Mazandarani et

فعالیتهای آنتی اکسیدانی و مقدار فنول و فالونوییود

.)Zarghami-Moghaddam et al., 2012; ،al., 2011
بر اسواس نتوایج  ،بواالترین مقودار فالونوییود در

کوول در گیوواه فوواگوپیروم ()Fagupyrum tatsricum

گیاهان منطقه مجن به ثبت رسوید .علوت ایون امور را

نشان دادند که مقودار فنوول و فالونوییود بوا افوزایش

میتوان با درجه حرارت پایینتر منطقوه مجون مورتب

ارتفاع افزایش مییابود .نتوایج بسویاری از گوروههوای

دانست .بررسیها نشان داده اسوت کوه در منواطقی بوا

پژوهشی نشان میدهد که ترکیبات فنولی ،کمک قابول

درجه حرارت پایینتر تجمع فالونوئیدها بیشتر اسوت

توجهی به ظرفیت آنتوی اکسویدانی گونوه گیواه موورد

( .)Najarfirozabadi et al., 2014علت دیگر این امور

مطالعه مویکنود و همبسوتگی مثبتوی را بوین محتووای

را میتوان با شوری بیشتر خاک منطقه مجون (جودول

فنولی و فعالیت آنتی اکسیدانی گزارش نمودهاند (

 )1مرتب دانست .شوری در بسیاری از گیاهان باعوث

et al., 2004; Pourmorad et al., 2006; Tawaha et
 .)al., 2007 Javanmardi et al., 2003وومن بررسوی

افزایش و گاهی تجمع مواد موثره گیاهی میشوود .در

فعالیت آنتی اکسویدانی و میوزان فنوولهوای  23تووده

این راستا گزارش شده است که گیاهوان یوا از شووری
اجتنا

ریحان بومی ایران گزارش نمودند که یک رابطه خطی

میکنند و یا در مقابل آن بردباری موینماینود.

مثبت بین فعالیت آنتی اکسیدانی و میزان فنولهای کل

در حالت مقاومت گیاه در برابر شوری گیواه ،نموک را
ج

تودههای ریحان مورد مطالعه وجود دارد .اگرچه میزان

کورده و آن را بوه انودامهوا بوه ویوژه بورگهوا

متابولیتهای ثانویوه تحوت کنتورل ژنهوا اسوت ولوی

میفرستد .بنابراین به دلیل افوزایش شووری ،ترکیبوات
فالونوئیدی و فنولها افزایش مییابنود (

کمیت و کیفیت این مواد بهطور قابول تووجهی تحوت

Sadatmand

تأثیر شرای محیطوی قورار مویگیورد (

.)et al., 2006

Omidbeighi,

.)2000

در آزمایش حاوور ،عملکورد آنتوی اکسویدانی در

رشوود و عملکوورد گیاهووان در اکوسیسووتمهووا و

میوه سنجد با افزایش ارتفواع از  1999بوه  1099متور،

رویشگاههوای طبیعوی مختلوف ،تحوت تواثیر عوامول

افزایش معنیداری را نشان داد .اثورات آنتویاکسویدانی

مختلفی قرار دارد که هر یک از آنها مویتوانود تواثیر

مواد گیاهی تا حدودی به حروور ترکیبوات فنوولی و

بسزایی بر کمیوت و کیفیوت محصوول گیاهوان داشوته

فالونوئیودی آنهووا نسووبت داده میشووود کووه در تمووام
قسمتهای مختلف گیواهی وجوود دارنود (

Cai

باشد .مکان رشد گیاه میتواند از طریق تغییرات دمایی

Mathew

و رطوبتی بر فرآیند تشکیل مواد موثره تاثیرگ ار باشد.

 .)and Abraham, 2006عوامل بسیار زیادی از جملوه

ارتفاع از سط دریا از جمله فاکتورهای مهم میباشد.

آ  ،هوا ،خاک ،ارتفاع ،اختالف در گونههای مختلف،

تغییرات دما در اثر تغییر ارتفواع از مهومتورین عوامول

روشهای استخراج و روشهای اندازهگیریهای آنتی

موثر در تغییرات مربو به ارتفاع محول زنودگی گیواه

اکسیدانها در میوزان متابولیوتهوای ثانویوه گیواهی از

است ،بهطوریکه با افزایش و یا کاهش ارتفاع عواملی

جمله فنول ،فالونویید کول و خوواص آنتوی اکسویدان

چون دما ،رطوبت نسوبی ،سورعت بواد ،میوزان آ

دخالت دارند ( .)Cao and Prior, 1998هر یک از این
37
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دسترس و حتی تابش دریافتی تغییر میکنود .گیاهوان

دهد .در نهایت میتوان بیان کرد که مکانیسم تواثیرات

دارویی وابسوته بوه شورای اقلیموی و اکولوژیوک هور

محی بر تجمع متابولیتهای ثانویه به درستی روشون

منطقه ،میزان متفاوتی مواد موثره تولید میکنند ،که این

نیست .با این وجود این نکته روشن است که محی از

موووع باید در تولید داروهوای گیواهی موورد توجوه

طریق تاثیری که در فرآیند تولیود متابولیوت و عوامول

قرار گیرد .گزارشهایی مبنوی بور وجوود ارتبوا بوین

مرتب به فرآیند تولید (مثل آنزیمهوا) دارد ،در نووع و

شرای رویشگاه بور ترکیبوات شویمیایی گیاهوان بیوان

شدت واکنشهای شیمیایی موثر است.
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