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 1دانشجوی دکتری گیاهان دارویی ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
2استادیار گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
3استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ،تهران ،ایران
4دانشجوی دکتری گیاهان دارویی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
5دانشجوی دکتری گیاهان دارویی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه آتاتورک ،ارزروم ،ترکیه
تاریخ پذیرش97/07/14 :

تاریخ دریافت95/08/21 :

چکیده
گیاهان دارویی به عنوان منبع غنی از عناصر معدنی و متابولیتهای ثانویه ،از گذشتههای دور نقش مهمیی را در ییشیگیری و
درمان بیماریها ایفا کردهاند .در این تحقیق مقادیر تعدادی از عناصر معدنی و کربوهیدراتهای موجود در صیم کتییرای شیش
استان مختلف (آذربایجان غربی ،همدان ،چهارمحیا وبختییاری ،ییدد ،کرمیان و اصیفهان میورد بررسیی قیرار گرتتنید .یی

از

جمعآوری صم کتیرای گونسفید ( Astragalus gossypinus Fischer.از اواخیر خیرداد تیا اواسیر شیهریورماه  ،1391عناصیر
معدنی آن شامل تسفر ،یتاسیم ،آهن ،منیدیم و روی با استفاده از دستگاههای نورسین شیعلهای ،طییفسینجی و جیذ

اتمیی

اندازهگیری شدند .جهت تعیین قندهای گلوکد ،تروکتوز و ساکارز از دستگاه کروماتوگراتی مایع با کارایی بیا ( HPLCاسیتفاده
گردید .نتای بررسیها نشان داد که عنصر یتاسیم ( 28/93میلییگیرم در گیرم میاده خشی
( 0/000119میلیگرم در گرم ماده خش

از بیشیترین و سیس

عنصیر آهین

از کمترین مقدار در بین عناصر برخوردار بود .بیشترین میدان کربوهیدرات مربوط بیه

گلوکد ( 87واحد و کمترین آن مربوط به ساکارز ( 23واحد بود .بهطور متوسر بیشترین میدان عناصر یتاسیم و تسفر در کتیرای
استان آذربایجان غربی و بیشترین میدان عناصر منیدیم ،آهن و روی در کتیرای همیدان مشیاهده شید .همچنیین بیشیترین مییدان
گلوکد ،تروکتوز و گا کتوز به ترتیب در کتیرای استان چهارمحا و بختیاری ،همدان و آذربایجان غربی مشاهده گردید.بیا توجیه
به میدان عناصر معدنی و قندهای موجود در کتیراهای مورد مطالعه ،میتوان آن را در صنایع مختلف از جمله دارویی ،بهداشتی و
غذایی مورد استفاده قرار داد.
واژههای کلیدی :صم  ،عناصر معدنی ،قندها ،گون.
1

*نویسنده مسئو minaeiazad@urmia.ac.ir :
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درصد از سطح آن را رویشگاههای گون یوشانده است

مقدمه

( . Wahabe, 2008استانهای ییدد ،اصیفهان ،کرمیان،

گیون سیفید (Astragalus gossypinus Fischer.

متعلیق بییه تییره  ،Legominosaeیکییی از گونیههییای

چهییارمحییا و بختیییاری ،کهکیلویییه و بویراحمیید و

آستراگالوس 1میباشد کیه صم تولییدی آن از

مرکدی با  357گونه ،استانهیای آذربایجیان شیرقی و

یای بوته ،جدو مهمترین منابع صیم تجیاری دنییا بیه

غربییی ،اردبیییل و زنجییان بییا  254گونییه ،اسییتانهییای

و 70

کردستان ،کرمانشاه ،همیدان ،ایی م و لرسیتان بیا 198

جن

شمار میرود .گونهای ایران به  8زییر جین

2

گونه ،استان خراسان با  150و اسیتانهیای جنیوبی بیا

بخش 3تقسیمبندی میشوند .دو مورد از زیر جن ها

 132گونه بهترتیب بیشترین میدان یراکنیدگی و تعیداد

در برگیییرنده گونهییای یکساله و بقییه در برگیرنیده

گونههای گون در اییران دارنید (. Emad et al., 2012

گونهای چندساله هستند ( . Emad et al., 2012بیال

ایران مهمترین تولیدکننده کتیرا در قاره آسییا اسیت و

بر  804گونه گون در نقاط مختلف ایران میرویند کیه

ترکیه یی

از این تعداد  537گونه انحصاری اییران و  277گونیه

 . 2008آمار نشان میدهد که حجم صیادرات کتییرای

مشترک با کشورهای همسیایه ،اروییا ،آتریقیا و حتیی
آسیای میانیه اسیت (

ایران در حدود  70درصد صادرات کتیرای جهان است

Emad et al., 2012; Keskin et

و بنا به گدارشهای موجود ،ایران سیالیانه تیوان تولیید

.)al., 2013
در بین گونیههیای کتییرای انحصیاری اییران 15٦

 400تن کتیرا را دارد ( . www. ibiblio. orgگونها به
دلیل داشتن ویژگیهیییایی بیرای تثبییت شینهیییای

گونه آن صم کتیرا تولید میکننید (. Wahabi, 2008

روان و جلوگیری از ترسایش خاک ،استفاده دارویی و

در باتت ساقه این گونهها ،ماده صمغی کتیرا بهصورت

صیینعتی (تولییید کتیییرا و همچنییین دارا بییودن ارزش

خودبهخود و یا در اثر ایجاد شکاف خارج مییگیردد

علوتهای ،بسیار حیازد اهمییت

گونههای مولد کتیرا اغلب چندساله اند و عمر یایههای

هسیتند ( Emad et al.,

 . 2012کتیرا مادهای سخت ،مقیاوم ،بییبیو و شییرین

آن ها بیش از  30سا است .این گیاهان از طریق بیذر

است که رنگ آن سفید تا قهوهای بوده و بهآسانی قابل

تکثیر مییشیوند و از یین سیالگی مییتیوان از آن هیا

یودر شیدن اسیت ( . Andrews, 1980کیاربرد عمیده

بهرهبرداری کرد ( . RamakMasumi, 2005گونههیای

صم کتیرا در صنایع داروسیازی ،بهداشیتی و صینایع

مولد کتییرا در نیواحی کوهسیتانی و گیرم مییروینید

غذایی است .در صنایع داروسازی بهعنوان عامل تعلیق

( . Masumi, 2005 Ramakحدود  17میلییون هکتیار

کننییده در امولسیییونهییای روغیین در آ ،

از اراضی ایران (حدود  19درصد از سطح مراتع زییر

هییا،

خمیردندانها ،تثبیتکننده در کیرمهیا و لوسییونهیای

یوشیییش گونیییههیییای مختلیییف گیییون قیییرار دارد

یوسییتی و همچنییین عامییل یوشییشدهنییده در تولییید

( . QmshyBozorg et al., 2008ارتفاعیات البیرز و

قرصهای دارویی استفاده میشود (

زاگرس مهمترین رویشگاههای گونههای مولد کتیرا بیه

Verbeken et al.,

 . 2003صم کتیرا دارای عناصر دارویی و متابولیتهای

شمار میروند ( . Massumi, 2000اسیتان اصیفهان بیا

اولیه و ثانویه بسیار میباشد که بهعنوان یایدارکننیده و

مساحتی بال بیر  107027کیلومترمربیع از مراکید مهیم
تولید کتیرا محسو

از آن در رتبیه دوم قیرار دارد (

Wahabe,

امولیسییون کننییده در صیینایع غییذایی و تولییید

میشود ،بهطیوریکیه حیدود 31

در

صنایع داروسازی بهعنوان مقیوی طحیا  ،کلییه ،رییه،
خون و با اثرات ضدالتها  ،آنتی اکسیدان ،ضیدباکتری

1. Astragalus
2. Subgenus
3. Section

و سایتوتوکسی
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( Teyeb
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et al., 2012; Yao et al., 2013; Huang et al.,
2009; Yazdanshenas et al., 2016; Keskin et al.,
 . 2013; Wiley and Sons, 1980همچنین صم کتیرا

 gossypinus Fischerجمعآوریشده از شیش اسیتان
مختلف ایران میباشد.

توسر اداره غذا و داروی ایا تمتحیده آمریکیا جیدو
میواد غیذایی (

مواد و روشها

GRAS Generally Recognized As

با توجه با تفاوت استانهای میورد مطالعیه ازن یر

 Safeطبقه بندی شده و بهعنوان یوشش دهنیده سیا د،

آ وهوا ،شروع تصل رشید ،مییانگین دمیایی ،مقیدار

س ها ،ترآوردههیای نیانوایی ،تیرآوردههیای قنیادی،

بیییارش و ...مراحیییل تنولیییو یکی گیییون در منیییاطق

یرکنندهها ،نوشیدنیهیای غیرالکلیی ،لیههیا ،دسیرها،

موردمطالعه یکسان نبوده بنابراین این تحقییق در بیازه

ادویهها؛ چاشنیها و مواد طعمدهنده معرتیشده اسیت

زمانی اواخر خرداد تا اواسیر شیهریورماه سیا 1391

( . Weiping, 2000نقییش دارویییی عصییاره کتیییرا در

در شییش اسییتان کشییور شییامل آذربایجییان غربییی

جلییوگیری از تعالیییت سییلو هییای سییرطانی نییید

(شهرستان سردشت کرمان (شهرستان باتت  ،همیدان

موردمطالعه قرارگرتته است ( . Massumi, 2000کتییرا

(شهرستان م یر  ،یدد (شهرستان تفت  ،چهارمحیا و

از رشد سلو های سرطانی ممانعیت کیرده و مصیرف

بختیاری (شهرسیتان شیهرکرد و اصیفهان (شهرسیتان

دازمی آن موجب توزین قند خون در بیمیاران دییابتی

گلسایگان انجام شد .در هر ی

میگردد و اثر آن در بهبود زخمهیا بیه اثبیات رسییده

تعداد  50بوتیه گیون بیهطیور تصیادتی در امتیداد دو

اسییت ( . Zargan et al., 2008تعیییین خصوصیییات

ترانسکت (در هر ترانسیکت  25بوتیه کیه در جهیت

شیمیایی و عملکردی صم کتیرا قابلیت استفاده بیشتر

شیب عمومی زمین استقرار یاتته بودند انتخیا

از آن و توسییعه آن در صیینایع دارویییی و غییذایی را
موردتوجییه قییرار داده اسییت .اسییتفاده از ی ی

روش مور

گونییه

و بیه

تی زنی شدند .تی زنی بوتههای گیون در

محل قاعده ساقه در تاصله زمانی کوتیاه (سیه روز و

مشییخت تولیدکننییده گییون بییرای مطالعییه مییواد

در شرایر آ

تشیییکیلدهنیییده صیییم ن ییییر عناصیییر معیییدنی و

و هیوایی مشیابه انجیام گردیید .اولیین

محصو کتیرای تولییدی  3الیی  4روز بعید از زمیان

کربوهیدراتها میتواند منجر به نتیای دقییقتیری در

تی زنی جمعآوری و ب تاصله به آزمایشگاه انتقا داده

مطالعییات مربوطییه شییود .تییاکنون تحقیقییات مختلفییی

شید ( . QmshyBozorg et al., 2008جهیت بررسیی

درباره ارزیابی عناصر معدنی کتیرای گون سفید و زرد

عناصر و کربوهیدراتها ،کتیرای حاصل (چین او

جمع آوری شیده از رویشیگاههیای اسیتان چهارمحیا

منییاطق مییورد مطالعییه ،آسیییا

بختیاری و کرمانشاه و همیدان صیورت گرتتیه اسیت

مخلوط آسیا

( . KarimiSetodeh and Rezai, 2003کیفیت کتیرا در

شده از ال

از

و بعیید از عبییور دادن

آزمایشگاهی بیا میش ،25

یودر حاصل جهت انجام آزمایش ها مورداستفاده قیرار

تعیین ارزش اقتصادی آن سهم عمدهای دارد .علیرغم

گرتیییت .اسیییتفاده از روشهیییای اولتراسیییانتریفو ،

اهمیت با و کاربردهای متنوع صم کتییرا در صینایع

کرومییاتوگراتی سییتونی HPLC ،و روش الکتروتییورز

مختلف ،تاکنون بررسی چندانی درباره میدان ترکیبیات

برای جداسازی اجدای یلیساکاریدی صم گیاهیان از

تشکیل دهنده صم کتییرا صیورت نگرتتیه اسیت .بیه

یکدیگر ییشنهاد شیده اسیت (

همین من ور هدف از این تحقیق بررسی میدان عناصر
و کربوهیدراتهای مهم در گون سیفید (

از شش مکان مرتعی،

Seto and Shinohara,

 . 1980میدان قندهای گلوکد ،تروکتوز و ساکارز صم

Astragalus

کتیرا با استفاده از دستگاه کروماتوگراتی مایع با کارایی
با ( HPLCمورداندازهگیری قرار گرتتند.
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نشان داد که اخیت ف معنییداری بیین مییدان عناصیر

از دسییتگاه کرومییاتوگراتی مییایع بییا کییارایی بییا
ساخت انگلستان مد  Unika Cristal 200مجهید بیه

یرمصرف و کممصرف انیدازهگییری شیده در کتییرای

photodiode

جمعآوریشده از استانهیای میورد مطالعیه در سیطح

 arrayبرای انیدازه گییری قنیدها اسیتفاده شید .بیدین

ی

درصد وجود دارد .نتای مقایسه مییانگین دادههیا

من ییور ،ابتییدا مقییدار  1گییرم از صییم کتیییرا در 100

نشان داد بیشترین میدان عنصر یتاسیم بهترتیب مربوط

به

به کتیرای استان آذربایجان غربی ( 28/93میلیگیرم در

محلو  500میلیلیتر اتانو اضیاته و از صیاتی عبیور

گرم ماده خش

و استان ییدد ( 24/95میلییگیرم در

حل

گرم ماده خش

میباشد و کمترین میدان نید مربیوط

دتکتیور  UV-Vis SpD Mloadاز نیوع

میلیلیتر آ

مقطر دو بار تقطیر حل گردید و سس

داده شد .مقدار  ٦/3میلیگرم در  0/5میلیلیتر آ

و آماده تدریق به دستگاه شد (. Tischer et al., 2002
به من ور اندازهگیری خاکستر کل ،مقدار ی

به استان همدان ( 3/79میلیگرم در گرم ماده خشی
میباشد (شکل  -1الف .

گیرم

از کتیرا در هاون چینی بهمدت  5سیاعت در کیوره در

بیشترین میدان عنصیر منییدیم مربیوط بیه کتییرای

دمیییای  550درجیییه سیییانتیگیییراد قیییرار داده شییید

و

( SamsamShariat, 2007ی

استان همدان ( 0/1میلیگرم در گیرم میاده خشی

از سرد شدن و تعییین

کمتییرین میییدان نییید مربییوط بییه اسییتان چهارمحییا و

خاکسییتر و وزن بییه دسییتآمییده ،در  5میلیییلیتییر

بیود.

کلریدری

اسید  1نرما حل شید و یی

بختیاری ( 0/09میلیگرم در گرم میاده خشی

از عبیور از

اییین در حییالی اسییت کییه ازلحییا آمییاری اخییت ف

McDonald,

معنیداری بین عنصر منیدیم کتییرای گیونهیای رشید

 . 1994; Walshal, 1971تسفر خاکستر بیا اسیتفاده از

کیرده در اسییتان کرمییان بییا ییدد و اسییتان اصییفهان بییا

دستگاه طیفسن مد ( BTS–45, UKدر طو میوج

آذربایجان غربی مشاهده نشد (شیکل -1

 .اگرچیه

 420نانومتر قرازت گردید .تعیین مقدار یتاسیم موجود

بیشترین میدان عنصر تسفر مربیوط بیه کتییرای اسیتان

در صییم بییا اسییتفاده از دسییتگاه ن یورسیین شییعلهای

آذربایجییان غربییی ( 0/085میلیییگییرم در گییرم مییاده

lame

خش ی

و کرمییان ( 0/085میلیییگییرم در گییرم مییاده

خش

بود اما اخت ف معنی داری بیین دو اسیتان بیا

صاتی به حجیم  100میلییلیتیر رسیید (

(UK

400,

Corning

Photometer,

اندازهگیری شد .عناصر میکرو شامل آهن و منییدیم و
روی با استفاده از دستگاه جذ

اتمی

(مد

اسییتانهییای همییدان ،اصییفهان و یییدد مشییاهده نشیید.

Konik

 won m 300اندازهگیری شدند.
تجدیه واریان

بیشترین میدان عنصر آهین در کتییرای اسیتان همیدان
( 0/00025میلیگرم در گرم ماده خشی

و مقایسه میانگین (به روش تیوکی

دادههای عناصیر معیدنی و کربوهییدراتهیا بیهوسییله

و کمتیرین

میدان در استان آذربایجان غربی ( 0/000117میلیگرم
در گرم میاده خشی

نرماتدار  SASنسخه  9تحت ویندوز صورت گرتت.

بیهدسیت آمید (شیکل -1ت .

بیشترین میدان تجمع روی نید مربوط به استان همیدان
نتایج

( 0/00٦79میلیگرم در گرم ماده خشی

عناصر معدنی :از میان عناصر بررسییشیده در صیم

میییدان مربییوط بییه اسییتان چهارمحییا و بختیییاری
( 0/000577میلیگرم در گرم ماده خش

نمونهها به ترتیب یتاسیم و منییدیم بیشیترین مییدان و
تسفر ،روی و آهن کمترین میدان میاده خشی

را بیه

خود اختصاص دادند .نتیای تجدییه وارییان

دادههیا

 -1ج .
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و کمتیرین
بود (شکل

بررسی تنوع کربوهیدارت و

عناصر معدنی در صمغ کتیرای گیاه دارویی...

کربوهیدراتهاا :مییدان سیه قنید گلیوکد ،سیاکارز و

غربی و کمترین میدان نید مربوط به استان چهارمحیا

تروکتوز موجود در نمونههیای صیم موردمطالعیه بیا

و بختیاری تعیین گردید .همچنین اخت ف معنییداری

استفاده از دستگاه کروماتوگراتی مایع بیا کیارایی بیا

بییین میییدان قنیید سییاکارز در کتیییرای گییون اسییتان

مورد ارزیابی قیرار گرتیت .نتیای نشیان داد اخیت ف

چهارمحا و بختیاری با یدد مشاهده نشید (شیکل -1

معنیداری بین میدان قندهای استانهای مختلف وجود

ذ.

دارد .مقدار قندهای تعیینشده در شکل  -1چ و د و ذ

همبستگی بین صفات :جدو  1نشیان میی دهید کیه

نشان داده شیده اسیت .کتییرای اسیتان چهارمحیا و

بیشترین همبستگی مثبت و معنیدار بیهترتییب بیییین

بختیاری بیشترین و استان آذربایجیان غربیی کمتیرین

تسیفر و روی ،تسیفر و آهین ،آهین و روی ،تسیفر و

میدان قنید گلیوکد را بیه خیود اختصیاص داده اسیت

منگنیید ،روی و منگنیید ،منگنیید و آهیین و تروکتییوز و

(شییکل -1چ  .همچنییین از لحییا میییدان تروکتییوز،

سییاکارز وجییود دارد .همچنییین همبسییتگی منفییی و

بیشترین میدان مربوط به استان همدان و کمترین میدان

معنی داری بین تسفر و گلوکد ،روی و گلوکد ،منگند و

نید مربوط به استان یدد بود (شیکل -1د و درنهاییت

گلوکد و آهن و گلوکد وجود دارد.

بیشترین میدان قند ساکارز مربوط به استان آذربایجیان
جدول  :1ضرایب همبستگی صفات در صم گون سفید از شش استان ایران
یتاسیم

روی

تسفر

منگند

آهن

گلوکد

تروکتوز

یتاسیم

1

تسفر

-0/31٦ns

1

روی

-0/31٦ns

**1/00

1

منگند

-0/295ns

**0/999

**0/999

1

آهن

-0/318ns

**1/00

**1/00

**0/998

1

گلوکد

-0/133ns

*-0/880

*-0/879

*-0/892

*-0/878

1

تروکتوز

0/398ns

-/758ns

-0/758ns

-0/744ns

-0/758ns

0/473ns

1

ساکارز

0/505ns

-0/759ns

-0/759ns

-0/73٦ns

-0/759ns

0/430ns

**0/983

ساکارز

1

بحث

شده است در مناطق با میدان بارندگی بیشیتر و درجیه

عناصییر معییدنی مییوادی غیییر آلیی هسییتند کییه اغلییب

حییرارت کمتییر میییدان یتاسیییم بیشییتر تعیییین گردییید

با عناصر دیگیر ییا ترکییبهیای آلیی

( . Qmshy Bozorg et al., 2008که با نتای ما در این

یاتت میشوند .این عناصر گرچیه از لحیا کمیی در

تحقیییق مغییایرت دارد .همچنییین در ارزیییابی دیگییری

مقایسه با آ  ،یروتئین و هیدراتهیای کیربن درصید

برخییی عناصییر معییدنی کتیییرای گییون سییفید کییه از

ناچیدی از مواد مورد نیاز جانوران و گیاهان را به خود

رویشییگاههییای واقییع در اسییتانهییای چهارمحییا و

اختصیاص مییدهنید ،ولیی از اهمییت تیو العیادهای

بختیاری ،همدان ،تارس و استان کرمانشاه جمیعآوری

برخوردار بوده و به شیوههای مختلفیی میورد اسیتفاده

( Zandi et al.,

به صورت نم

بیدن قیرار مییگیرنید

گردیده بودند مورد بررسی قرار گرتتند

(Rezai, KarimiSetodeh and

 . 2002با توجه به اینکیه بیشیترین مییدان یتاسییم در

استان اصفهان انجام

نمونههای استانهای آذربایجیان غربیی و ییدد تعییین

 . 2003در مطالعهای که در غر
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گردید میتوان مقادیر با ی یتاسیم صیم کتییرا را بیه

دور از انت ار نیسیت (

قوی بودن خاک این رویشگاهها از ن ر مییدان یتاسییم

la Rosa et al., 2013; Yao et al., 2013; Ye et al.,
. 2012

نسبت داد بهطوریکه تقر یتاسیم در استانهیای دیگیر

در بررسیهای مشابه کیه در اییران انجیام گرتتیه،

را میتوان ناشیی از ضیعیف بیودن یوشیش گییاهی و

نشان داده شده اسیت کیه رابطیه منطقیی بیین مقیدار

کمبود مواد آلی در عرصههای گونزا دانست که مقدار

عناصر و ترکیبات اندازه گیری شده در خاک نمونههای

یتاسیم موردن ر از بقایای گیاهی را کاهش میدهید .از

منیاطق مختلیف بیا کمیییت و کیفییت میواد مییوثره در

صم کتیرا مییتیوان در حیوزههیای مختلیف صینایع

عصاره و ضیم گییاه و بیاطبع اثیرات بیولیوزیکی آن

غذایی و علوم یدشکی اسیتفاده کیرد کیه تعییین ایین

گونهها دارد ،کام ً متاثر از تنوع عوامل اکولیو یکی از

حوزه منوط به شناسایی و آنالید کمی و کیفیی عناصیر

جملیه خیاک (

ترکیبات تثانوی موجیود در عصیاره و صیم گییاه و

Wiley and Sons, 1980; Rahimi et

;al., 2013; Massumi , 2011; Teyeb et al., 2009
 . Ekin et al., 2008در ایین تحقییق مییدان تغیییرات

ارتباط میان آن متابولیتها بیا عناصیر موجیود در خیاک
رویشگاه میباشید (

Velichko et al., 2013; Del

Huang et al., 2009; Rahimi et

عناصر با یراکنش منیاطق نمونیهبیرداری شیده ارتبیاط

 al., 2013; Ekin et al., 2008کییه در اییین رابطییه

مستقیمی ندارد و گاها در ارتباط بیا عناصیر یتاسییم و

تحقیقات مختلف تنوع عناصر و متابولیتهای موجیود

تسفر استانهای کام ً متفیاوت از ن یر شیرایر آ

و

در صم و عصاره گونههای مختلیف کتییرا از جملیه

هوایی در کنار هم قرار گرتتهانید .بیههیر حیا نقیش

گییون سییفید را بییه میییدان بارنییدگی سییالیانه ،شییرایر

شرایر محیطی را در جذ

گییاه

رویشگاهی و تنیوع عناصیر موجیود در خیاک منطقیه

نمیتوان نادیده گرتت و این تشابهات میتواند ناشیی

Rahimi et al., 2013; Yao et al.,

از شرایر خاکی و اقلیمی مشیابه در دو منطقیه باشید.

ارجیاع دادنید (

;. 2013; Massumi , 2011

تعیین عامل اصلی در جذ

عناصر توسیر یی

عناصر توسیر یی

گییاه

در این رابطه تحقیقات مشابهی صورت گرتته کیه

میتواند با تعیین مییدان عناصیر تشیکیلدهنیده خیاک

به تنوع تنیوتیسی ،نوتییو و تیتوشییمیایی گونیههیای

مناطق نمونهبرداری نید همراه باشد .ولی بیا توجیه بیه

مختلیف کتیییرا یرداختیهانیید کییه نتیای آنهییا در تایییید

دامنه وسییع کیاربرد صیم کتییرا در صینایع غیذایی،

یاتتههای این تحقیق حازد اهمیت میباشید ،بیهعنیوان

کتیرای هر منطقه با توجه به میدان عناصیر و ترکیبیات

مثیییا بررسیییی تنیییوع تیتوشییییمیایی در تنوتییییو و

هیدروکربنی آنها میتوانند طبقیهبنیدی و بیه صینایع

نوتیوهای مختلف گون در رویشیگاههیای مختلیف

غذایی معرتی شوند .کربوهیدراتهیا ،تیراوانتیرین و

ترکیه متاثر از شرایر متفاوت رویشگاهی گدارش شده

متنوعترین رده ترکییبهیای آلیی موجیود در طبیعیت

است (. Agar et al., 2010

هستند و به طور وسیعی در صینایع مختلیف غیذایی و

با توجه به وجود زیستگاههای متنوع ایین گییاه در

دارویی به عنیوان ضیدالتها  ،آنتیی اکسییدان ،مقیوی،

رویشییگاههای مختلییف ارویییا ،آسیییا و ایییران ،تنییوع

و آنتیی باکترییا مورداسیتفاده قیرار

سایتو توکسیی

تیتوشیمیایی گیاه از نقطه ن یر عناصیر ،کربوهییدرات،

میگیرند

تنو ها ،ت ونویید ،سایونین و آلکالویید متاثر از تنیوع

;Yao et al., 2013; Huang et al., 2009
. Yazdanshenas et al., 2016; Qomshi et al., 2008

شرایر و عوامل محیطی که طبعا میتواند در خیواص

( ;Zargan et al., 2008; Teyeb et al., 2012

یلییییسیییاکاریدهای صیییم کتییییرا از واحیییدهای

بیولوزیکی و دارویی صم و عصاره گیاه تاثیر بگذارد،
104

...عناصر معدنی در صمغ کتیرای گیاه دارویی

بررسی تنوع کربوهیدارت و

 یتاسییم،بین عناصر موجود در کتییرای میورد مطالعیه

مونوساکاریدی متنوعی تشکیل شدهاند که از آن جمله

بیشترین و آهن کمترین میدان را بیه خیود اختصیاص

،اسیید

 به طور متوسر بیشترین میدان عناصیر در کتییرای.داد

، گدیلییوز و آرابینییوز، گلییوکد،کربوهیییدرات گییا کتوز

 بیشییترین میییدان گلییوکد در،اسییتان آذربایجییان غربییی

Kiomarse

 تروکتییوز در،کتیییرای اسییتان کهگیلییوه و بویراحمیید

and MamhadHarve, 1993; Kuhnt et al., 2012;
Agar et al., 2012; Huang et al., 2009; Ekin et al.,
. 2008

کتیرای اسیتان همیدان و گیا کتوز در کتییرای اسیتان

 گا کتورونی، میتوان به تنوع اسیدهای چر
( اسیدهای آمینه و یل تنو ها اشیاره کیرد

 بیا توجیه بیه مییدان.آذربایجان غربی مشاهده گردیید
نتیجهگیری نهایی

 یتانسیییل،عناصیر و قنیدهای موجیود در صیم کتییرا
بالقوه برای مطالعات بیشتر در زمینه یدشکی و صینایع

استفاده از صم ها در ترآیندهای مختلیف نیازمنید

غذایی امری اجتنا

 در مقایسیه.شناسایی ترکیبهای موجود در آنها است

References
1. Andrews, K.R. 1980. Gum tragacanth.
Cook college food sciences department
Rutgeruniversity.
2. 10. SamsamShariat, H. 2007. Extraction
of active compounds from plants and
identification
methods
and
their
evaluation. Mani Publications, Isfahan,
258 p. (In Persian).
3. Seto, Y., and Shinohara, T. 1989. Size
fractionation of oligo saccharides by
liquid chromatography on a cationexchange
column.
Journal
of
Chromatography, 464(2): 323-331.
4. http: / www.ibiblio.org, king's American
Dispensatory Tragacantha.
5. Tischer, C.A., Iacomini, M., Wagner, R.
and Gorin, P.A.J. 2002. New structural
features of the polysaccharide from gum
ghatti (Anogeissus latifola). Carbohydrate
Research, 337: 21-23.
6. Verbeken, D., Dierckx, S. and
Dewettinck, K. 2003. Exudat gums:
occurrence, production and application,
Apple Microbiol Biotechnol, 63:10-21.
7. Walshal, M. 1971. Instrumental methods
for analysis of soils and plant tissue. Soil
science society of America. Inc.
Wisconis. USA, 222 p.
8. Wahabe, M. 2008. Indices of habitat
diversity Ktyrayy effective utilization of
both white and yellow tragacanth in the
Esfahan province. Ph.D thesis. Tehran
University.
9. Wiley, J. and Sons. 1980. Leung,s
encyclopedia of common natural

ingredients Used in Food Drugs and
Cosmetic, 845p.
10. Zargan, A.S., Mohammadi Far, M. and
Balaqhel, S.A. 2008. Comparison of
chemical composition and rheological
properties of Iranian gum tragacanth
exudate from two Astragalus species A.
rahensis and A. floccosus. Iranian journal
Food Science and Nutrition, 3(4): 9-17.
(In Persian)
11. Zandi, P., Asadin, Q., Rezaei, M.B.
Jaymnd, K., Karimisetodeh, M. and
Mohalleme, M. 2002. Evaluation of
different minerals in the white
Tragancnth (Astragalus gossypinus) in
the four provinces of Iran. Iranian Journal
Medicinal and Aromatic Plants Research
of Iran, 14: 15-24.
12. Emad, M., Gheibi, F., Rasoli, M.,
Khanjanzadeh, R. and Jozane, M., 2012.
Medicinal - industrial tragacanth. Print
peymannovandesh. (In Persian).
13. KarimiSetodeh, M. and Rezai, M. 2003.
study of mineral tragacanth of white
Astragalus (Astragalus gossypinus) and
tragacanth
of
yellow
Astragalus
(Astragalus verus) of the three regions
iran. Iranian Journal of Research and
Building, 16(2): 88-90. (In Persian).
14. Kiomarse, A. and MamhadHarve, M.
1993. Isolation and distinguish mono
saccharides tragacanth gum. Iranian
Journal
Chemical
and
Chemical
Engineering, 12(1): 44-50. (In Persian).
15. Massumi, A. 2000. tragacanth of Iran
(four Cover). Research Institute of

.نایذیر میباشد

105

97-107 :  صفحات/1397  زمستان،4  شماره، سال ششم،24  شماره پیاپی،فصلنامه اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی

Forests and Rangelands, 440p. (In
Persian).
16. McDonald, P. 1994. The Literature of
Soil Science. Carnell university press,
448p.
17. Qmshy Bozorg, P., Wahhabi, M.R. and
Zeinali, C. 2008. White mineral species
of vetch (Astragalus gossypinus) West
Region of Isfahan Province. XVIII
National Congress of Food Science and
Technology. (In Persian).
18. Ramak Masumi, A.A. 2005. Iranian
Gum. Publications Research Institute of
Forests and Rangelands.
19. Qmshy Bozorg, P., Wahhabis, M.R. and
Fazelate, M. 2011. Study Quality of
white Astragalus (Astragalus gossypinus
Fischer.) In the west region province.
Iranian Journal Medicinal and Aromatic
Plants Research, 27(4): 668-680. (In
Persian).
20. Agar, G., Adiguzel, A. and Baris, O.
2010. Phenotypic and genotypic
diversity among Astragalus species
growing in eastern Anatolia region of
Turkey. Bangladesh J. Botany, 39: 1–7.
21. De la Rosa, J.M., Liebner, F., Pour, G.
and Knicker, H. 2013. Partitioning of N
in growing plants, microbial biomass
and soil organic matter after amendment
of N-ammonoxidized lignins. Soil Biol.
Biochem, 60: 125-133
22. Ekin, I., Bashan, M. and Sesen, R. 2008.
Fatty acid composition of Dreissena
siouffi (Locard, 1893) (Bivalvia:
Dreissenidae) collected from the Fırat
river. Science Eng. J. Fırat. University,
20: 243–250.
23. Huang, L.M., Liang, H. and Tian, Z.
2009. Effects of Astragali radix on renal
function and its protein expression of
IgA nephropathy in mice. Chin J Nat
Med 7: 54–59.
24. Keskin, C. and Karacar, S. 2013. Fatty
acid composition of root and shoot
samples of some Astragalus L.
(Fabaceae) taxa growing in the east and
southeast of Turkey. Turk. J. Biol., p 37:
122-128.

25. Kuhnt, K., Degen, C., and Jaudszus, A.
2010. Searching for health beneficial
n-3 and n-6 fatty acids in plant seeds.
Eur. J. Lipid Sci. Tech., 114: 153–160.
26. Massumi, A.A. 2011. Astragalus species
in Iran. Tehran, Ministry of Agriculture,
Research Institute of Forests and
Rangelands, 1: 178-179 (In Persian)
27. Qomshy, P., Wahabi, M., Fazilati, M.
and Zeinali, H. 2008. Evaluation of
white gum tragacanth Astragalus
(Astragalus gossypinus) mineral west of
the Isfahan province. Eighteenth
Congress of Food Science and
Technology, pp: 1-5 (In Persian).
28. Rahimi Dehcheraghy, M.R., Erfansadeh,
and JoneidiJafari, H. 2013. The
relationship between soil properties and
plant species (Case study: pastures of
Javanrood city). Third national student
conference on Rangeland, Watersheds
and Desert. Tehran University. Tehran.
Iran.
29. Teyeb, H., Zanina, N., and Neffati, M.
2012. Cytotoxic and antibacterial
activities of leaf extracts of Astragalus
gombiformis Pomel (Fabaceae) growing
wild in Tunisia. Turk. J. Bioloji, 36: 53–
58.
30. Velichko, V.V., Tikhomirov, A.A.,
Ushakova, S.A., Tikhomirova, N.A.,
Shihov, V.N., Tirranen, L.S. and
Gribovskaya, I.A. 2013. Production
characteristics of the “higher plants–
soil-like substrate” system as an element
of the bioregenerative life support
system. Adv. Space Res., 51: 115-123.
31. Yao, R., Yang, J., Gao, P., Zhang, J. and
Jin, W. 2013. Determining minimum
data set for soil quality assessment of
typical salt-affected farmland in the
coastal reclamation area. Soil Tillage
Res, 128: 137–148.
32. Yazdanshenas, H., Jafari, M., Azarnivand,
H., and Arzani, H. 2016. Effect of Soil
Physicochemical Properties on Gum
106

...عناصر معدنی در صمغ کتیرای گیاه دارویی

Production in Astragalus gossypinus in
Tiran Rangelands, Iran. Journal of
Environmental and Agricultural Sciences,
8: 7-13.

بررسی تنوع کربوهیدارت و

33. Ye, A., P.J.B. Edwards, J., Gilliland,
Jameson, G. and Singh, H., 2012.
Temperature-dependent
complication
between sodium caseinate and gum
Arabic. Food Hydrocolloids. 26:82–88.

107

