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ارزیابی فیتوشیمیایی و آنتیاکسیدانی اندامهای مختلف گیاه دارویی
 Citrullus colocynthis L.در رویشگاههای مختلف جنوب شرقی ایران
صدیقه اسمعیل زاده بهابادی ،*1فروغ یوسفزائی

2

1دانشیار ،گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران
2کارشناسارشد ،گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم˓ دانشگاه ارومیه ،ایران
تاریخ دریافت1397/04/28 :

تاریخ پذیرش1397/10/18 :

چکیده
گیاه هندوانه ابوجهل  Citrullus colocynthis L.متعلق به تیره کدوئیان است که برای درمان بیماریهای متعددی نظیر التهاب،
روماتیسم و دیابت مورد استفاده قرار می گیرد .هدف از این تحقیق بررسی مقدار ترکیبات فنولی و فالونوئیددی و فعالیدت تنتدی
اکسیدانی اندامهای مختلف گیاه هندوانه ابوجهل (برگ ،پوست میوه ،گوشت میوه و دانه) در سه رویشگاه زابل ،ایرانشهر و کرمان
بود .نمونههای گیاهی از سه رویشگاه طبیعی در تیرماه سال  1396جمعتوری گردید .محتوای کل ترکیبات فنولی و فالونوئیددی
با استفاده از روش طیف سنجی بررسی گردید .فعالیت تنتدیاکسدیدانی عادارههدا بدا اسدتفاده از روشهدای  FRAP ،DPPHو
پراکسیدهیدروژن تعیین گردید .بر اساس نتایج بهدست تمده بیشترین میزان فنل در برگ هندوانه ابوجهل کرمدان و ایرانشدهر بده
ترتیب به میزان  52/19و  44/86میلیگرم در هر گرم از وزن خشک مشاهده شد .بیشترین میزان ترکیبات فالونوئیددی در بدرگ
هندوانه ابوجهل کرمان بود .همچنین برگ هندوانه ابوجهل رویشدگاه کرمدان دارای بیشدترین فعالیدت تنتدی اکسدیدانی بدود (86
درصد) .نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که برگ هندوانه ابوجهل رویشگاه کرمان پتانسیل استفاده در ماارف دارویی را دارد و
ما امیدواریم این مطالعه مشوقی برای انجام تحقیقات بیشتر در مورد فیتوشیمی و فارماکولوژی تن باشد.
واژههای کلیدی :تنتیاکسیدان ،ترکیبات فنلی ،فالونوئیدی ،جنوب شرق ایران ،هندوانه ابوجهل

*نویسنده مسئولesmaeilzadeh@uoz.ac.ir :
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میشوند با ایدن وجدود اهدرات سدمی از خدود نشدان

مقدمه
هندواندده ابوجهددل  Citrullus colocynthis L.از

دادهاند بنابراین جستجو برای جایگزینی فرتوردههدای

تیره کدوئیان گیاهی علفدی اسدت .ایدن گیداه خزندده،

طبیعی به جای تنتدیاکسدیدانهدای سدنتزی منجدر بده

دارای پیچک و بده رندس سدبز متمایدل بده خاکسدتری

شناسایی تنتیاکسیدانهای متعدد از منابع گیاهی مانندد

معموال پایا و به ندرت یدک یدا دو سداله اسدت .میدوه

گیاهان دارویی ،سدبزیجات ،میدوه جدات و داندههدای

هندوانه ابوجهل به رندس زرد ،دارای میدان بدر سدفید

روغنی شده است.

Zahrani

ترکیبات پلیفنولی از جمله متابولیدتهدای هدانوی

 .)and Amer, 2006ترکیبات مهم میوه این گیاه شدامل

گیاهان هستند که از هسته هدای تروماتیدک و یدک یدا

کولوسینتین ،کوکوربیتاسین ،ساپونینهدا ،تلکالوئیددها،

چند گروه  OHساخته شده اند و بده فندل هدای سداده،

گلیکوزیدها ،مدواد صدم ی و امدال مختلدف اسدت.

فنولیک اسیدها ،کومارین ها ،فالونوئیدها ،اسدتیلبن هدا،

کلوسینتین و کوکوربیتاسین قسمت عمده مدواد مدوهره

تاننهای متراکم (پروسیانیدینها( ،لیگنانها و لیگنینها

گیاه را تشکیل میدهندد ( .)Ogbonna, 2009مادرف

تقسیم میشوند (.)Karaman et al., 2010

رنس ،فاقد بو و دارای طعم بسیار تلخ است (

این گیاه از دیر باز به عندوان داروی سدنتی در درمدان

فالونوئیدها از ترکیبات پلیفنلی بدا وزن مولکدولی

بیمدداریهددای کبدددی ،دیابددت و ...اسددتفاده مددیشددود

کم و دارای اسکلت دیفنیلپروپدان ( )C6C3Cگدروه

( .)Tannin-Spitz et al., 2007رادیکددالهددای تزاد،

بزرگی از این متابولیتهای هانوی هستند کده تقریبدا در

مولکولهای ناپایدار و بسیار واکنش پذیری هستند که

همه گیاهدان وجدود دارندد و معمدوال در  6زیدر گدروه

در طول فرایند اکسیداسدیون در سیسدتمهدای زیسدتی

اصددلی فالونولهددا ،فالونهددا ،ایزوفالونهددا ،فالونونهددا،

تشکیل میشوند ( .)Badmus et al., 2011تولید بدیش

فالوانولها وتنتوسیانیدینها طبقهبندی میشوند .تعداد و

از حد طبیعی این رادیکالهای فعال و تجمدع تنهدا در

موقعیت گروههای  –OHفنلی ،فعالیت تنتیاکسدیدانی

بدن سبب بروز فرتیند استرس اکسیداتیو شدده کده بدا

این ترکیبات را تحت تأهیر قرار میدهد ( Karaman et

تخریب ماکرومولکول های حیاتی سلول ها باعث ایجاد

.)al., 2010

Carocho

به نظر میرسد که رابطه نزدیکدی میدان خاصدیت

 .)et al., 2018بدن انسان بهطورمداوم درمعرض تنش

تنتیاکسیدانی با مقدادیر ترکیبات فنلدی وجدود داشدته

اکسدیداتیو در نتیجدده عددم تعددادل میدان سیسددتمهددای

باشدد ( .(Davarynejad, 2012محققان گزارش کردند

حفاظتی تنتیاکسیداتیو و تشکیل مواداکسیدکننده قوی

که عوامل بسیار زیدادی از جملده تب و هدوا ،ارتفدا ،

شامل رادیکالهای تزاد میباشدد (.)Kancheva, 2009

روشهددای اسددتخرا  ،روشهددای اندددازهگیددریهددای

تنتی اکسدیدانهدا ترکیبداتی هسدتند کده مدانع فعالیدت

تنتیاکسیدانی و رویشگاه در میزان متابولیتهای هانویه

رادیکالهدای تزاد شدده و از حمدالت اکسدیداتیو تنهدا

گیدداهی از جملدده فنددول و فالونوئیددد کددل و خددوا

جلوگیری می کنند و با غیرفعال کردن تنها سدلولهدای

تنتیاکسیدانی دخالدت دارندد (.)Gairola et al., 2010

بددن را از اهدرات مخدرب ایدن ترکیبدات مادون نگده

عالوه بر این میزان ترکیبات فندولی و فالونوئیددی در

میدارند ( .)Lamina et al., 2013تنتیاکسیدانهدا بده

اندددامهددای مختلددف تحددت تدداهیر تنددو ژنتیکددی در

دو گروه عمده طبیعی و سنتزی طبقهبندی مدیشدوند.

گونههای مختلف میباشد (.)Alirezalu et al., 2018

تنتددیاکسددیدانهددای سددنتزی در مقددادیر کددم اسددتفاده

با توجه به این که منداطق مختلدف دارای شدرای

تسیب در بافتهای مختلف بدن می شدود (
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متفاوتی میباشد به نظر میسد اهرات زیادی بدر رشدد

تزمایشگاه ،جذب نوری تن توسد اسدککتروفتومتر در

گیاهان دارند و شرای تب و هوایی مدیتواندد میدزان

طول مو  765نانومتر قرائدت شدد .مقدادیر ترکیبدات

مواد موهره گیاهی را تحت تاهیر قرار دهد .لذا در ایدن

فنلددی در نمونددههددای عادداره بددا اسددتفاده از منحنددی

تحقیق میزان ترکیبات فنولی و فالونوئیدی و خدوا

اسددتاندارد برحسددب میلددیگددرم اسددیدگالیک در گددرم

تنتیاکسیدانی اندامهای مختلف گیاه هندوانه ابوجهدل

عااره بیان گردید.

در سه منطقه زابل ،ایرانشهر و کرمان بررسی شد.

سههنجش محتههوای فئودوئیههدی کههل :میددزان کددل
فالونوئیدها به روش رندس سدنجی تلومینیدوم کلریدد

مواد و روشها

اندازهگیری خواهد شد .در این روش  0/5میلیلیتدر از

تهیههه ارههاره :ایددن تحقیددق در تابسددتان سددال 1396

محلول عااره با  1/5میلیلیتر اتدانول  95درصدد0/1 ،

بهمنظور انددازه گیدری میدزان فندل کدل ،فالونوئیدد و

میلیلیتر تلومینیدوم کلریدد  10درصدد˓  0/1میلدی لیتدر

فعالیت تنتیاکسیدانی اندام های مختلف گیداه هندوانده

اسددتات پتاسددیم  1مددوالر و  2/8میلددیلیتددر تب مقطددر

ابوجهل (برگ ،پوست میوه ،گوشدت میدوه و دانده) از

مخلوط شد .بعد از نگهداری نمونهها در دمای اتاق به

سه رویشگاه طبیعی این گیداه در بخدش میدانکنگی از

مدت  30دقیقه˓ جدذب مخلدوط در طدول مدو 415

توابع شدهر زابدل (ارتفدا از سدطد دریدا  475متدر)،

نانومتر خوانده شد .به منظور رسم منحنی استاندارد از

ایرانشهر ( 591متدر) وسدیرجان اسدتان کرمدان (1741

کوئرستین استفاده شد (.)Chang et al., 2002

متر) در ماه های خرداد تا مدرداد صدورت گرفدت.قرار

ارزیابی فعالیت آدتیاکسیدادی به وسهیله دی فنیهل

گرفت .پس از جمعتوری گیاه ،اندامهدای مختلدف تن

پیکریههل هیههدرازیل ( :)DPPHغلظددت مشخاددی از

در دمای اتاق خشک گردیدده و جهدت تهیده عاداره

عااره پودر شده و ویتامین  Cدر حالل متانول تمداده

متانولی با تسیاب پودر شد .برای تهیه عااره  0/2گرم

گردید 250 .میکرولیتر از محلدول متدانولی  DPPHبدا

از پودر قسمت های مختلف گیاه تسدیاب شدده در 10

 750میکرولیتر از عااره مخلوط شده و به شدت هدم

میلی لیتر از حالل متانول  % 70قرار داده شد و بهمدت

زده شد .لولههای تزمایش بهمددت  30دقیقده درمحدل

 24سدداعت بددرروی شددیکر قددرار گرفددت ،بعددد از 24

تاریک قرار میگیرند .بعددازاین مددت میدزان جدذب

ساعت عااره به وسیله کاغذ واتمن صاف و تا زمدان

درطددددول مددددو  517نددددانومتر بددددا دسددددتگاه

انجام ازمایش در یخچال با دمای  4درجه سانتیگدراد

اسدککتروفتومترخوانده مدیشدود (

نگهداری شد.

.)1992

سنجش محتوای ترکیبات فنلی کهل :مقادیرترکیبدات

تعیههیف فعالیههت آدتههیاکسههیدادی بهها روش :FRAP

فنلی درنمونه های عااره گیاهی با اندکی ت ییرتوسد

فعالیت تنتیاکسیدانی احیدا کننددگی تهدن بدر اسداس

روش فولین سیکالتیو

اندازهگیری گردید ( McDonald

Shimada et al .,

روش  Benzieو  )1999( Strainانجام شد .طبدق ایدن

 .)et al., 2001برطبق این روش ،در لوله تزمدایش بده

روش به عااره بدست تمده  3میلیلیتر معرف

 100میکرولیتر عااره  500میکرولیتدر معدرف فدولین

اضافه گردید .مخلوط حاصل ورتکس و بدهمددت 10

سیکالتو (رقیق شده باتب مقطربده نسدبت  1بده  )10و

دقیقه در دمای  37درجه سانتیگراد انکوبه شد .جدذب

 400میکرولیتددر کربنددات سدددیم  7درصددد اضددافه

محلولها در  593نانومتر نسبت به شداهدخوانده شدد.

ومخلوط شد .بعد از 30دقیقه نگهداری دردمای محی

بدده منظددور رسددم منحنددی اسددتاندارد از
45

FRAP

7H2O.FeSo4
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استفاده شد.

معنیدار بودن تفاوت هدا در سدطد احتمدال  5درصدد

میزان جمعآوری رادیکال هیدروژن پراکسید :بدرای

انجام شد.

مشخص کردن قدرت جمعتوری رادیکدال هیددروژن
پراکسید  0/1میلیلیتر عااره با  3/4میلیلیتدر محلدول

دتایج

بافر فسفات  0/1موالر ( )pH=7/4و  600میکرولیتر از

سنجش محتوای ترکیبات فنلی کل :شدکل  1مقددار

محلول  43میلی موالر هیدروژن پراکسید (تهیده شدده

ترکیبات فنلی تام را بر حسب میلیگرم هم ارز گالیک

در همان بافر) مخلوط شد .غلظت هیدروژن پراکسدید

اسید بر گرم نشان میدهدد .مقددار ترکیبدات فنلدی در

توس خواندن میدزان جدذب در  230ندانومتر انددازه

محدوده  15/93 - 52/19میلیگدرم گالیدک اسدید بدر

گیری شد (.)Ruch et al., 1989

گرم است و بیشترین مقدار ترکیبات فنلی کل مربدوط
به برگهدای منطقده کرمدان ( 52/19میلدیگدرم اسدید

تجزیه و تحلیل دادهها

گالیک بر گدرم) مدیباشدد .میدزان ترکیبدات فنلدی در

همه تزمایش هدا بدا  3تکدرار از حدداقل  3نمونده

عااره اندامهای گوشت˓ دانه و پوست میدوه هندوانده

مستقل انجام گرفت .مقایسه میانگینهدا بدا اسدتفاده از

ابوجهددل سدده شددهر بددا یکدددیگر تفدداوت معنددیداری

نرم افزار  SPSSنسخه  18و تزمون توکی برای تعیدین

نداشتند.
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شکل  :1بررسی میزان فنل کل بخشهای مختلف گیاه هندوانه ابوجهل جمعتوری شده از سه شهر کرمان،
ایرانشهر و زابل (حروف مشابه بر اساس تزمون توکی در سطد احتمالی  %5اختالف معنیداری با هم ندارند)

محتوی فئودوئید کل :در شکل  2محتدوای ترکیبدات

منطقه کرمان میباشد .بده طدور کلدی کمتدرین میدزان

فالونوئیدی استخرا شده از بخش های مختلف گیداه

فالونوئیددد اسددتخرا شددده در پوسددت میددوه هندواندده

هندوانه ابوجهل جمعتوری شدده از  3شدهر مختلدف

ابوجهل مشاهده شد.

ایران نشان داده شده است .مقدار ترکیبات فالونوییدی

ارزیابی خاصیت آدتهیاکسهیدادی بها روش

در محدوده  6/74-27/73میلی گرم کوئرستین بر گدرم

نتایج حاصل از بررسی میزان فعالیدت تنتدیاکسدیدانی

است و بیشترین ترکیبات فالونوئیدی مربوط به بدرگ

عااره هندوانههای ابوجهل جمعتوری شده از  3شهر
46
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کرمان ،ایرانشهر و زابدل بررسدی شدده بدا اسدتفاده از

ایرانشددهر اسددت .فعالیددت تنتددیاکسددیدانی در عادداره

،DPPH

اندام هدای دانده و پوسدت میدوه هندوانده ابوجهدل بدا

روش پتانسددیل مهارکنندددگی رادیکددال تزاد

یکدیگر تفاوت معنیداری نداشتهاند (جدول .)1

حاکی از فعالیت تنتیاکسیدانی چشمگیر برگ کرمان و

35
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شکل  :2بررسی میزان فالونوئید کل بخشهای مختلف گیاه هندوانه ابوجهل جمعتوری شده از سه شهر کرمان،
ایرانشهر و زابل (حروف مشابه بر اساس تزمون توکی در سطد احتمالی  %5اختالف معنیداری با هم ندارند).
جدول  :1نتایج بررسی اهرات تنتیاکسیدانی عااره متانولی اندامهای مختلف هندوانه ابوجهل جمعتوری شده از سه شهر کرمان،
ایرانشهر و زابل به روش DPPH
درصد مهار رادیکال

زابل

ایرانشهر

کرمان

63/33±4/34b

82/31±4/95a

86/68±2/47a

DPPH
برگ

58/54±3/61b

76/02±7/05a

80/25±5/25a

گوشت

49/41±3/69a

49/05±9/86a

59/50±13/88a

دانه

45/55±4/19a

49/28±10/09a

51/38±6/05a

پوست

تفاوت میان اعداد با حروف غیر مشابه در سطد  P˂ 0/05معنی دار است.

جدول  :2نتایج بررسی اهرات تنتیاکسیدانی عااره متانولی اندامهای مختلف هندوانه ابوجهل جمعتوری شده از سه شهر کرمان،
ایرانشهر و زابل به روش FRAP
فعالیت تنتیاکسیدانی FRAP

زابل

ایرانشهر

کرمان

(میلیمول /Fe2+گرم گیاه خشک)

3/19±1/14 b

3/24±0/49 b

5/61±0/19 a

برگ

2/31±0/14b

3/80±0/53 a

4/08±0/53 a

گوشت

1/99±0/03 b

2/29±0/28 c

2/37±0/05 a

دانه

1/17±0/03 b

2/10±0/31 a

2/25±0/31 a

پوست

تفاوت میان اعداد با حروف غیر مشابه در سطد  P˂ 0/05معنیدار است.
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تعییف فعالیت آدتیاکسیدادی بها روش  :FRAPروش

اکسیداسیون گدروههدای تیدول ( )-SHغیرفعدال کنندد

 FRAPکه فعالیت تنتی اکسیدانی عاارهها را بر اساس

همچنین میتواند به سرعت از غشاء سلول عبور کندد

توانایی احیا کنندگیاه نمی سنجد در حقیقدت تخمدین

وارد سلول شود .پراکسید هیدروژن احتماال با یونهای

خاصیت تنتی اکسیدانی ترکیبدات قابدل حدل درتب را

به شکل رادیکال هیدروکسدیل واکدنش مدیدهدد کده

نشان میدهد ( .)Deepa et al., 2007نتایج حاصدل از

ممکن است منشاء بسیاری از اهدرات سدمی تن باشدد

بررسی فعالیت تنتیاکسیدانی عاارههدای مختلدف بدا

( .)Miller et al., 1993بددا اندددازهگیددری درصددد

روش  FRAPدر جدول  2نشان داده شده است .نتایج

جمعتوری رادیکال هیدروژن پراکسید مشدخص شدد

نشان داد که عااره برگ کرمان نسبت به عااره های

که میزان این فاکتور اندامهای بدرگ ،گوشدت ،دانده و

دیگر فعالتر بوده و فعالیت تنتدیاکسدیدانی بداالیی را

پوست با هم تفداوت معندیداری ندارندد (جددول .)3

نشدددان داد .عادددارههدددای گوشدددت نیدددز فعالیدددت

برگ کرمان بداالترین درصدد جمدعتوری را بده خدود

تنتیاکسیدانی خوبی نسبت به عادارههدای پوسدت و

اختاا

داد در حالیکه کمتدرین درصدد مربدوط بده

دانه داشت.

پوست زابل بود .مطالعه حاضر نشان داد کده بدرگهدا

جمهههعآوری رادیکهههال هیهههدروژن پراکسهههید:

نسبت بده سدایر انددامهدا بیشدتر مدیتوانندد رادیکدال

پراکسددیدهیدروژن یددک اکسددنده ضددعیفی اسددت کدده

پراکسید هیدروژن را جمعتوری کنند.

میتواند برخی تنزیمهدا را بدهطدور مسدتقیم از طریدق
جدول  :3بررسی خاصیت جمعتوری رادیکال هیدروژن پراکسید عااره متانولی اندامهای مختلف هندوانه ابوجهل جمعتوری
شده از سه شهر کرمان ،ایرانشهر و زابل
درصد جمعتوری رادیکال

زابل

ایرانشهر

کرمان

68/58±2/67 a

73/24±5/17 a

75/87 ±4/2 a

H2 O2
برگ

55/17±3/34 a

55/89±1/82 a

62/76±6/65 a

گوشت

36/30±1/52 a

40/50±3/03 a

50/92±10/25 a

دانه

33/37±1/14 a

34/31±1/82 a

36/78±11/19 a

پوست

تفاوت میان اعداد با حروف غیر مشابه در سطد P˂ 0/05معنی دار است.

عااره برگ و میوه گیاه هندوانه ابوجهل دارای میدزان

بحث

باالی ترکیبدات فندولی ،فالونوئیددی و فعالیدت تنتدی

بررسی منابع داخل کشور نشان می دهد مطالعدات
محدودی در زمینه خوا

اکسدیدانی قابدل تدوجهی مدی باشدد (

تنتی اکسیدانی گیاه هندوانه

Kumar et al.,

ابوجهددل در ایددران انجددام شددده اسددت .نتددایج تحقیددق

 .)2008; Mohadjerani and Saljoghi, 2014در

حاضرنشددان داد کدده عادداره متددانولی بددرگ هندواندده

تحقیق حاضر مشابه با تحقیقدات دیگدر ،رابطده مببدت

ابوجهل نسبت به پوست میوه ،گوشت میدوه و دانده از

میان میزان ترکیبات فنولی و عملکدرد تنتدیاکسدیدانی

بیشترین میزان فنل و فالونوئید کل برخوردار اسدت و

مشداهده شدد .حسدین و همکداران (

همچنددین عملکددرد تنتددی اکسددیدانی بیشددتری دارد .در

 )2013گددزارش کردنددد فعالیددت تنتددیاکسددیدانی گیدداه

تأیید یافتههای این تحقیدق ،گدزارش شدده اسدت کده

هندوانه ابوجهل در پاکستان بدا مقددار ترکیبدات فنلدی و
48

Hussain et al.,

ارزیابی فیتوشیمیایی و آنتیاکسیدانی اندامهای مختلف گیاه دارویی هندوانه...

فالونوئیدی کل رابطده مسدتقیم نشدان داد ،بدهطدوری کده

میلیگرم گالیک اسید بر گرم) و فالونوئید کدل (27/3

بیشترین میزان ترکیبات فنولی و فعالیت تنتیاکسیدانی

میلیگرم کوئرستین بر گرم) در برگ هندوانه ابوجهدل

در عااره متانولی برگ مشاهده شد .حضور تداننهدا،

منطقه کرمان مشداهده شدد کده در مقایسده بدا میدزان

اسیدهای فنولی ،فالونوئیدها ،تلکالوئیدها ،ساپونین هدا

گددزارش شددده در تحقیقددات دیگددران بیشددتر بددود

و کوئینددونهددا در عاددارههددای تبددی و تلددی هندواندده

( .)Hussain et al., 2014علت ایدن تفداوت بده دلیدل

ابوجهل تایید شدده اسدت (.)Chekroun et al., 2015

عوامل مختلف از جمله شرای اقلیمی محدل رویدش،

اسیدهای فندولی از جملده گالیدک اسدید ،کلروژنیدک

وضعیت فنولوژیکی و زمان برداشت گیاه است که بدر

اسددید ،هیدروکسددی بنزوئیددک اسددید ،وانیلیددک اسددید˓

کمیت و کیفیدت مدواد مدوهره گیداه تداهیر مدیگدذارد.

کافئیددک اسددید˓ کوماریددک اسددید و فرولیددک اسددید و

گزارشهای مختلفی مبنی بر وجود ارتباط بین شدرای

فالونوئیدددهای کدداتچین ،میریسددتین ،کوئرسدددتین و

رویشگاه بر ترکیبدات شدیمایی گیاهدان بیدان گردیدده

کامکفرول در عاداره متدانولی بدرگ و میدوه هندوانده

است و همبستگی باالیی بین منشا ج رافیدایی گیاهدان

ابوجهل در پاکستان گزارش شده اسدت (

Hussain et

و ترکیبات موهره نشدان داده شدده اسدت (

Hemati et

 .)al., 2013به نظر میرسدد خاصدیت تنتدیاکسدیدانی

 .)al., 2003از عوامل تاهیرگذار بر متابولیتهای هانویه

بدداالی بددرگ هندواندده ابوجهددل بددهدلیددل حضددور

مدیتدوان بده ارتفدا محل رویشگاه گیاه اشداره کدرد.

فالونوئیدددهای کددداتچین ،میریسددتین ،کوئرسدددتین و

نتددایج ایدددن بررسددی نشددان داد بددا افددزایش ارتفددا ،

اسددیدهای فنددولی از جملدده فرولیددک اسددید باشددد

متابولیتهای هانویه نیز در گیاه افزایش پیدا مدیکنددد،

( Ebrahimi and MohamadiSani, 2015; Hussain et

بددهطددوریکدده میددزان ترکیبددات فنددولی و فعالیددت

 .)al., 2013میددزان بدداالی فنددول کددل و فعالیددت

تنتیاکسیدانی عااره اندامهای گیاه هندوانه ابوجهل در

تنتیاکسیدانی قوی گیاه هندوانه ابوجهل در مادر نیدز

رویشگاه کرمان (ارتفا از سطد دریا  1741متر) بیشتر

گددزارش شددده اسددت (.)Taghreed et al., 2010

ازرویشگاه زابدل (ارتفدا از سدطد دریدا  475متدر) و

اسیدهای فنولی شناسایی شده در تن شامل کلروژنیک

ایرانشدهر (ارتفدا از سدطد دریدا  591متدر) بدود .در

اسید ،گالیک اسید ،کافئیدک اسدید و دیگدر اسدیدهای

همدین راسدتا تحقیقدات محققدین دیگدر درخادو

فنولی بود که خاصدیت تنتدیاکسدیدانی ایدن ترکیبدات

فعالیت تنتی اکسیدانی گیاهان مختلف نشان داده اسدت

گزارش شده است .بندابراین فعالیدت تنتدی اکسدیدانی

که افزایش ارتفا باعث افزایش عملکرد تنتیاکسدیدانی

باالی هندوانه ابوجهل بهدلیل حضور اسیدهای فندولی

گیاه میشدود ( Stankovic et al., 2011; Alirezalu et

میباشد .گوپتا و همکداران (70 )Gupta et al., 2018

.)al., 2018; Khalasi et al., 2016

ترکیب متنو در قسمت هدای مختلدف گیداه هندوانده

به طورکلی محققین تفاوتهای مشاهده شده بدین

ابوجهل در منطقه راجاستان هندوستان شناسایی کردند

عاارههدای مختلدف را بده تفداوت رشدد و عملکدرد

که کلوسینتین عمدهترین ترکیب بود .بیشدترین میدزان

گیاهان در اکوسیستمها و رویشگاههای طبیعی مختلف

فعالیت تنتیاکسیدانی در گوشت میوه هندوانه ابوجهل

مربوط میدانند کده هریدک از تنهدا مدیتواندد تداهیر

مشاهده شد که بدهدلیدل میدزان بداالی کلوسدینتین در

بسزایی بر کمیدت و کیفیدت محادول گیاهدان داشدته

گوشت میوه بود.

باشد .مکان رشد گیاه میتواند از طریق ت ییرات دمایی

در تحقیق حاضدر ،بیشدترین میدزان فندول (52/19

و رطوبتی برفرتیند تشکیل مواد موهره تاهیرگذار باشدد
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فالونوئیددد کددل در عادداره متددانولی بددرگ کرمددان و

که این موضو باید در تولید داروهدای گیداهی مدورد

 همچنین عااره متدانولی بدرگ.ایرانشهر مشاهده شد

.توجه قرار گیرد

کرمان بیشترین فعالیت تنتیاکسیدانی را نشدان داد کده
جهت انجام مطالعات بیشتر به منظورماارف دارویدی

دتیجهگیری دهایی

.پیشنهاد میگردد

بر اساس مطالعه اخیدر گیداه هندوانده ابوجهدل بده
واسطه داشتن مقادیر زیدادی از ترکیبدات فنلدی دارای

تشکر و قدردادی

پتانسددیل تنتددیاکسددیدانی بدداالیی اسددت کدده میددزان تن

این تحقیق با حمایت مدالی دانشدگاه زابدل انجدام

 در سدده،ترکیبددات و عملکددرد تنتددی اکسددیدانی تن

.)UOZ3GR39517318 :شده است (شماره گرنت

 نتدایج.رویشگاه و اندامهای مختلف گیاه متفاوت بدود
ایددن تحقیددق نشددان داد کدده بیشددترین میددزان فنددل و
6.Chang, C., Yang, M., Wen, H. and Chern, J.
2002. Estimation of total flavonoid
content in propolis by two complementary
colorimetric methods. Journal of Food and
Drug Analysis, 10: 178-182.
7.Chekroun, E., Benariba, N., Adida, H.,
Bechiri, A., Azzi, R. and Djaziri, R. 2015.
Antioxidant activity and phytochemical
screening of two Cucurbitaceae: Citrullus
colocynthis fruits and Bryonia dioica
roots. Asian Pacific Journal of Tropical
Disease, 5(8): 632-637.
8.Davarynejad, G. 2012. Investigation of
antioxidant capacity and some bioactive
compounds of iranian pistachio (Pistachio
vera L.) cultivars. Notulae Scientia
Biologicae, 4(4): 62-66
9.Deepa, N., Kaura, C.h., Georgea, B.,
Singhb, B. and Kapoor, H.C. 2007.
Antioxidant constituents in some sweet
pepper (Capsicum annuum L.) genotyps
during maturity. LWT Food Science and
Technology, 40: 121-129.
10.Ebrahimi, A. and MohamadiSani, A.M.
2015. Application of Gundelia tournefortii
L. in yoghurt. Journal of Applied
Environmental and Biological Science,
4(12): 266-272.
11.Gairola, S., Shariff, N., Bhate, A. and
Prakash Kola, C. 2010. Influence of
climate change on production of
secondary chemicals in high altitude
medicinal plants. Journal of Medicinal
Plant Research, 1825-1829.
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Abstract
Citrullus colocynthis L. belonging to the cucurbitaceae family, is used to treat many diseases
such as inflammation, rheumatism, and diabetes. The aim of this study was to evaluate the total
phenol and flavonoids content of different parts (leaf, seed, fruit pulp and peel) of C. colocynthis
in Kerman, Iranshahr and Zabol habitats. All plant samples were collected from these habitats
during June in 2017. The total phenolic and flavonoid contents were determined by using
spectrophotometry method. Antioxidant activity of extracts was determined by using 1,1diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH), ferric reducing antioxidant power (FRAP), and hydrogen
peroxide (H2O2) radical scavenging assay. Based on the results, the most phenol content was
observed in leaf extract of C. colocynthis in Kerman (52.19 mg/g DW) and Iranshahr (44.86
mg/g DW), respectively. Most of flavonoid content were in leaf of C. colocynthis in Kerman, in
addition, it had the highest antioxidant activity (86percentage). The present study shows the
potential of C. colocynthis leaf as a pharmaceutical agent and we hope this study encourage
further studies to investigate its phytochemistry and pharmacology.
Keywords: Antioxidant, Citrullus colocynthis L., Flavonoid, Phenolic compounds, Southeast of
Iran.2
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