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یاکسیدانی سه گیاه دارویی پرمصرف
ارزیابی و مقایسه فیتوشیمیایی و آنت 
یشگاههای طبیعی استان فارس

در رو
ایوب مزارعی ،۱لیال فهمیده

*2

۱دانشجوی دکتری ،گروه بیوتکنولوژی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران
 2دانشیار ،گروه اصالح نباتات و بیوتکنولوژی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران
تاریخ دریافت 97/6/2 :؛ تاریخ پذیرش99/3/۱ :

چکیده
رشــد و توليــد گياهــان در اکوسيســتمها و رويشــگاه هاي طبيعـــ ختتــــ ت تــــا تایـــيا ـواخـــل ختتــــ

دـــااردارد

پژوهش حاضا به خنظور ارزیابی و مقایسه فیتوشیمیایی و آنتیی اکسییدانی  3گونیه داروییی یر م یرم شیامل آويشـ شـياا ي
()Zataria multifolia Boissت بوخادران شياا ي ( )Achillea eriophora DCو بابونه آلمـان ()Matricaria chamomilla L
در پنج رويشگاه طبيع (فسات فياو آبادت کا رونت فااشبند و دهام) وادع در استان فارس انجام شد پس ا جمع آوري اندامهاي هـواي
گياهــان در خاحـــه گـــده و تهيــه ـرــاره ختــانول بــه رون يســاندنت خـتــواي فنــول و فتونوـيـــدي بـــه تاتيـــ بـــا رونهـــاي
خعـاففولي -سيوکالتيو و رنگ سنج کـايد آلوخينيومت فعاليا آنت اکسيدان با رون  DPPHسنجيده شده اسـا نتایج نشان داد کیه
عمالً یک رابطه و همبستگی مثبت میان ترکیبات ثانوی گیاه با عملکرد آنتیاکسیدانی آنها وجود دارد و این رابطه بیرای هیر یه
نمونه گیاهی کامال معنی دار بود ،بهطوریکه بهترتیب گونههای آویشن شیرازی و بومادران در رویشگاههای دهیر و فراشیبند از
بیشترین میزان ترکیبات فنلی و فالونوییدی برخوردار بودند و به فراخور آن عملکرد آنتیاکسییدانی بیشیتری نییز از خیود نشیان
دادند به نظر میر د تفاوت در میزان ترکیبات ثانوی و فعالیت آنتیاکسیدانی نشاندهنده اثر ارتفاع رویشگاه بر کمییت و کیفییت
مواد موثره گونهها میباشد و با توجه به اهمیت اثر شرایط متنوع اکولوژیکی بر ترکیبات داروییی گونیههیا یشینهاد مییشیود در
تحقیقات آتی اثر هر یک از دیگر عوامل از جمله خاک رویشگاهها نیز مورد ارزیابی قرار گیرد .
واژههاي کلیدي :آنتیاکسیدان ،فنل و فالونویید ،فارس ،رویشگاههای مختلف ،گونههای دارویی

*نویسنده مسئول l.fahmideh@uoz.ac.ir
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مه ترین خ وصیات که به ایین گیروه نسییبت داده

مقدمه

میشود ،خاصیت آنتیاکسیدانی بیوده (

رشد و عملکرد گیاهیان در اکو یسیت هیا ،تحیت

Falleh et al.,

تأثیر عوامل مختلفیی نظییر نیوع گونیه ،اقلیی منطقیه،

 )2012این ترکیبات بیا وزن مولکیولی زییاد توانییایی

محیییط خییاک ،ارتفییاع از ییط دریییا و موقعیییت

زیادی برای اکسازی رادیکالهییای آزاد را دارنیید و

جغرافیایی قرار دارد .هر ییک از ایین عوامیل میتوانید

مییتواننید بیهعنیوان دهنییده الکتیرون ییا هییدروژن

تأثیر به زایی بر کمییت و کیفییت مح یول گییاهی

عمل نمایند ( )Safi et al., 2016و ایین توانایی بیشیتر

داشته باشند ( )Mir Azadi et al., 2012شرایط اقلیمی

بستگی بیه تعیداد حلقیههیای آروماتیییک و ماهیییت

گوناگون و متنوع ایران موجب دید آمدن محیطهیای

گیروه هیای جیابییهجییا شییونده هیدروکسیییل دارد

منا ب برای رشد  80000تا  75000گیاهیان داروییی

(.)Mazaraie et al., 2018

با راکنش زیاد شده ا ت .به عبارتی این تفیاوتهیای

فنیولهیای یاده (بیا ییک حلقیه آروماتییک کیه

اقلیمی بب ایجاد اکوتیپ های متنوعی از گونیه هیای

حداقل دارای یک گیروه هیدروکسیی روی آن) بیا دو

Donohue,

بخییش فنییولی ،فالونوئیییدها را تشییکیل میدهنید.

 .)2002این گیاهان مخازن غنی از متابولیتهای ثانویه

فالونوئیدها بیا یاختار اصییلی دی فنییل رو یان بیا

و میواد موثره اولیه میباشیند .مشخص شده ا ت کیه

تفاوتهایی در حلقه ییران مرکیزی ،به طور گسیترده

اغلیب ا انسهای گییاهی مستخرج از گیاهیان دارای

در لسله گیاهان توزیییع داشییته و تقریبییاً نیمیی از

خواص حشرهکییشی ،ـیید قییار ی ،ـیید انگییل،

حدود  8000فنیولهیای شنا یایی شییده را تشییکیل

ـییید بییاکتری ،ـیید ویییروس ،آنتیییاکسیییدانی و

مییدهنید ( )Khalili and Ebrahimzadeh, 2015کیه

یتوتوکسیک میباشند ( )Aali et al., 2017کییه ایین

شامل  6د ته فالون ،فالونیول ،فالونیون ،اییزوفالون،

فعالییت آنتییاکیسیدانی گیاهیان داروییی بیه مقییدار

فالوانییول (شییامل تییانن و کاتشییین) و آنتو یییانینهییا

کیل ترکییبهیای فنولی و فالونوئیدی آنها بییستگی

میباشیند ( .)Safi et al., 2016وظیایف اصیلی آنهیا

دارد ( .)An-jun et al., 2010تعییین مییزان ترکیبیات

تولید ترکیبات رنگی ماننید کلروفییل و کاروتنوئییدها

مییرثره و ارزآ آنتییی اکسیییدانی در گیاهییان دارویییی

مییباشید ( .)Kaghazlo et al., 2017فالونوئییدها و

بهدلیل کاربرد و یع آنها در صنایع مختلیف از جملیه

ایر ترکیبات فنولی انتشار و یعی در گیاهان دارنید و

غذایی ،دارویی ،آرایشی -بهداشتی ،صنعتی و غییره از

فعالیییت بیولییوژی متنییوع اییین ترکیبییات از جملییه

اهمیت باالیی برخوردار ا ت (.)Safi et al., 2016

آنتیییاکسیییدانی ،آنتییی میکروبییی ،ـییدالتهابی آنهییا در

مختلییف گیاهییان دارویییی شییده ا ییت (

بسیاری از برر یهای گزارآ شده ا ت (

ترکیبات فنولی (فنولها و فالونوئید) بیزر تیرین

Jamshidi

گروه از متابولیتهای ثانویه گیاهان هستند که معمیوال

 )et al., 2010; Harbourne et al., 2009و از طرفیی

در میوهها ،بزیجات ،بر ها ،دانهها ،ریشه و در ایر

اییین ترکیبییات دارای نقییش احیاکننییده ،شییالته کننییده

قسمتهای گیاهان دییده مییشیوند و در بسییاری از

فلزات و دهنده هیدروژن هستند؛ بنابراین دارای اثرات

فعالیتهای فیزیولوژیک مانند رشد لولی نقش دارند

آنتی اکسیدانی به دلیل تأثیر احیاکنندگی هستند (

( .)Raghavendra et al., 2010ترکیبات فنیولی شیامل

)et al., 2016

Safi

رادیکییالهییای آزاد ،مولکییولهییایی هسییتند فاقیید

فنولهای اده و لی فنولها هستند و تقربیاً در تمیا

و تهی الکترونی کامل کیه بیه طیور طبیعیی در بیدن

بخشهای گیاه وجود دارند ( .)Falleh et al., 2012از
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موجودات زنده تولید مییگردنید امیا زمانی که تولیید

ـیدآلرژی و ـد نفخ میباشید (.)Izadi et al., 2013

این رادیکالها بیش از حد باشد وبسیتراها از جملیه

احمییدی و همکییاران ( )Ahmadi et al., 2016در

غشاهای لولی ،روتئینها و ا ییدهای نوکلئییک در

مطالعه خود میزان ترکیبات فنولی بیست و شش گونیه

معرض اکسیدا یون قرار مییگیرنید .در ایین حالییت

دارویی شهر تان فسیا از جملیه بابونیه و بومیادران را

از جمله تخریب  DNAو روتئین اتفییا میییافتیید

برر ی و بیان کردند محتوی فنولی برای نمونهها بیین

( )Mazaraie et al., 2018و در نتیجیه بیرای خنثیی

 66/5۱±۱/9تا  223/55 ±2/3میلیگر در گر ع اره

کردن اثر می رادیکال های فعیال اکسیی،ن ،ترکیبیات

بود به طوری که میزان ترکیبات فنیولی گییاه بابونیه و

Fazeli-Nasab et al.,

بومیییادران بیییهترتییییب  84/8 ±65/2و 84/4±29/3

آنتییاکسییدانت نییاز ا یت (

میلیگر در گر ع اره بود.

 .)2017آنتییییاکسییییدانتهیییا ،بیییا خنثیییی کیییردن

آویشن شیرازی با نیا علمیی

رادیکیالهیای آزاد مییتوانیند از آ یب اکسایشی بیه

Zataria multifolia

مولکول هیایی یون ا یییدهای یر  ،یروتئینهیا،

 Boiss.از خانواده نعناییان ا ت .کارواکرول و تیمیول

ا ییدهای نوکلئییک و رنگدانهها جلیوگیری و یییا آن

از عمیدهتیرین ترکییبهیای انواع گونههیای آویشین

را به تاًخیر بینیدازند ( )Jafari et al., 2007و از طرم

که اکثر خواص داروییی آن بییه بیه ایین دو میاده بیر

دیگر بب کیاهش خطر ابتالء به بیماریهیای قلبیی-

میگیردد ( .)Motevasel et al., 2013ایین ترکیبییات

عروقییی و ییکته میییشییوند وهمچنییین از یشییرفت

مونیوتر نی دارای طیییف و یییعی از فعالیییتهییای
ـیدباکتریایی ـیدقار ی و آنتیاکسیییدانی هسییتند

رطانها جلوگیری میکنند (.)Safi et al., 2016
اوصیییا و همکییاران ( )Osia et al., 2013بیییان

و بییهطور و یییعی در صیینایع غذایی و دارو یازی

کردند عملکرد آنتی اکسیدانی گیاهان دارویی ،کمییت

ا تفاده مییشیود (

;Vaiciulytė and Loziene, 2015

و کیفیییت مییواد مییوثره آنهییا تحییت شییرایط متفییاوت

 .)Aznar et al., 2013در ،وهشی مهران و همکیاران

اکولیوژیکی ا ییت .بومیادران شیییرازی بیا نییا علمییی

( )Mehran et al., 2015خییواص آنتیییاکسیییدانی و

 Achillea eriophora DCیکیی از مهمتیرین گیاهیان

درصد ا انس هفت گونیه آویشین از جملیه آویشین

دارویی جنس بومادران میباشد که بومی ایران ا یت.

شیرازی را در شش زیستگاه برر ی و بیان کردند کیه

بیشترین راکنش را در ا یتانهیای جنیوبی خ وصیاً

درصد ا انس و میزان  IC50بهترتیب  2/5میلیلیتر بر

فیارس دارد ( )Ghani et al., 2014رشییاخههییای

 ۱00گر گیاه خشک و  85/۱میلیلیتر بر گر بود.

گلدار این گیاه رشیار از فالونوئیید ،یزکوئیتیر ن،

کریمیان و همکیاران ( )Karimian et al., 2012در

الکتون و ایینآورنده فشار خون ،ربیی خیون و اثیر

گونه

مهاری بر ترش
وا

مطالعهای اثر عوامل اکولوژیکی بر ترکیبات بر

 V. songaricumشامل ترکیبات هیدروکربنی ،الکلها،

ایه ا ید معده از طریق مهیار ع یب

آمییینهییا و ا ییترها را در  5منطقییه رویشییی واقییع در

معده دارد (.)Amjad et al., 2015
یکی از مهمترین گیاهان داروییی خیانواده کا ینی

ا تانهای اصفهان و کهگیلویه و بویراحمید برر یی و

بابونیه آلمیانی ( )Matricaria chamomillaمییباشید

بیان کردند بیش ترین میزان ترکیبیات هییدروکربنی و

مهمتییرین ترکیبییات موجییود در گلهییای تییر کیبییات

آمینها مربوط به رویشیگاه اول (دره حیوض و قلعیه

فالونوئیدی ،کومیارینهیا و ا یانس و دارای خیواص

قد ) بودند که ممکن ا یت متو یط دمیای بییش تیر

ـیییدعفونی کننیییده ،آرا بخیییش ،ـیدا پا ییی ،

مناطق باعث افزایش این ترکیبات شده باشد.
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بر ا اس نظیر میرزاییی و همکیاران

( Mirzaei et

مواد و روشها

 )al., 2010عوامل بسیار زییادی از قبییل ،آ  ،خیاک،

بهمنظور تهیه نمونه های گیاهی مورد نییاز در ایین

دمییا ،ارتفییاع و طییول و عییرض جغرافیییایی ،روآ

،وهش ،گیاهان داروییی بابونیه ،آویشین و بومیادران

اندازهگیری و ا تخراج در مییزان فنیول ،فالونوئیید و

(جدول  )۱در ال زراعی  94-95از منیاطق مختلیف

خواص آنتیاکسیدانی گیاهان دخالت دارد .با توجه به

ا تان فارس (شهر تان فراشبند ،فیروزآبیاد ،کیازرون،

اینکه گیاهان داروییی آویشین ،بومیادران و بابونیه در

فسییا و دهییر ) جمییعآوری شیید (جییدول  )2و بییه

صنایع دارو ازی کشور در ط و یع مورد ا یتفاده

،وهشکده زیست فناوری دانشگاه زابل منتقل گردید.

قرار میگیرند؛ بنابراین معرفی گونهها یا اکوتییپهیای

برای تهیه ع اره هیدروالکلی ه گیاه مورد ارزییابی،

ارزشمند به لحاظ داشتن میواد میرثره بیاال از اهمییت

نمونه های گیاهی در هوای اتا خشک و باهاون برقی

بیاالیی برخییوردار ا یت و از طرفییی تییأمین خخیییایر

ودر شدند .پس  ۱0گر از نمونههای ودر شیده در

آنتییاکسییدانی از منیابع طبیعییی ،بیه منظیور کیاهش

 ۱00ی ی محلول (الکل  70و آ

مقطر  )30حیل

آثیار آ ییب اکسایشییی ناشیی از رادیکیال هیای آزاد

شدند و بهمدت  48اعت بر روی شیکر قرار گرفت.

امیری مهی تلقیی مییشیود (.)Kamkar et al., 2010

ع اره های حاصل با ا تفاده از کاغیذ صیافی واتمین

از این رو هدم از این مطالعه ،برر ی اثیرات زیسیت

شماره  ۱صام و پس در دمیای کمتیر از  40درجیه

بو بر میزان فنول ،فالونوئید گیاهان دارویی (آویشین،

انتی گراد تو ط د تگاه روتاری تبخیر و باقی مانیده

بومادران و بابونه) بومی ا تان فارس و ارتباط بین این

بعد از خشک شدن در یخچیال بیا درجیه حیرارت 4

ترکیبات با فعالییت آنتیی اکسییدانی در ینج منطقیهی

درجه یانتیگیراد تیا زمیان آزمیایش نگهیداری شید

فراشبند ،دهر  ،فیروزآباد ،کازرون و فسا میباشد.

(.)Ebrahimzadeh et al., 2008

جدول  :۱مشخ ات گیاهان دارویی مورد ا تفاده
ردیف

گیاه دارویی

ا

بافت مورد ا تفاده

علمی

ماده موثره

۱

آویشن شیرازی

Zataria multifolia Boiss

بر

و رشاخههای گلدار

تیمول

2

بومادران شیرازی

Achillea eriophora DC

بر

و رشاخههای گلدار

ماتریکارین

3

بابونه آلمانی

Matricaria chamomilla L.

کا یتول

کامازولن

جدول  :2مشخ ات رویشگاههای مورد مطالعه
ردیف

نا شهر تانها

ارتفاع

طول جفرافیایی

عرض جغرافیایی

۱

دهر

4۱2

'52°۱8

'28°29

2

فراشبند

80۱

'52°05

'28°50

3

فیروزآباد

۱346

'52°34

'28°50

4

کازرون

847

'5۱°38

'29°37

5

فسا

۱387

'53°38

'28°۱8

تعیین محتوي کل ترکیبات فنولی :اندازهگیری مقادیر

میلیلیتر واکنشگیر  0/2نرمیال فیولین ییوکالتیو بیه

Ordone et al.,

مدت  5دقیقه با یکدیگر تو ط همزن مخلوط شیدند.

 )2008انجا شد 0/5 .میلیلیتیر از هیر ع یاره بیا 25

پس  2میلیلیتر کربنات دی  20درصد بیا غلظیت

فنل تا با روآ اوردن و همکیاران (
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Sc (%) = [(Ao-As)/A0] ×100

 75گر در لیتیر بیه محلیول اـیافه شید و نمونیههیا

 = Aoجذ

بهمدت  2اعت در دمای اتا قیرار گرفتنید .جیذ

از نمونه آزمایش)

نمونهها با ا تفاده از د تگاه ا پکتروفوتومتر بیا طیول

 = Asجذ

موج  760نانومتر در مقابل بالنک (متانول) اندازهگیری

درصیدی از رادیکیال آزاد میییباشیید (

حسب منحنى ا تاندارد گالیک ا ید (میلیگر در گر

Burits and

.)Bucar, 2000

ع اره) بیان شد (شکل .)A
تعیین محتواي فالونوئیددي عصداره :مییزان محتیوای

تجزیه و تحلیل آماري

فالونوئیید نمونیه ع یارههیای گییاهی بیا روآ رنی

این آزمایش به صیورت فاکتورییل در قالیب طیرح

نجی ارزییابی شید ( .)Chang et al., 2002طبیق ایین

کامل ت ادفی با  3تکیرار انجیا شید .فاکتورهیای ایین

روآ ،در لوله آزمایش  0/5میلیلیتر از ع یاره در ۱/5

آزمایش شامل تعداد گییاه ( 3یط

میلیلیتر متانول حل و 0/۱میلیلیتر آلومینیو کلرایید ۱0

بابونیه ،آویشین و

بومادران) و مناطق میورد برر یی ( 5یط

درصد به آن اـافه گردید .پس  0/۱میلیلیتیر محلیول

فراشیبند،

فیروزآبییاد ،کییازرون ،فسییا و دهییر ) بودنیید .ییس از

مقطر به ایین

اندازهگیری ترکیبات فنلیی کیل ،مییزان بیه دا انیدازی

مخلیوط اـییافه و بییه میدت  30دقیقییه در دمییای اتییا
نگهداری شد .جذ

نمونه آزمایش

 = %Scبیانگر مقداری از ع یاره کیه قیادر بیه جیذ

گردید .مقادیر فنول تا در نمونه ع ارههای گیاهی بر

تا ی ا تات  ۱موالر و  2/8میلیلیتر آ

کنترل (حاوی تمامی واکنشگرها به غییر

رادیکالهای آزاد و مییزان ترکیبیات فالونوئییدی کیل،

مخلوط حاصل در طول موج 4۱5

تجزیه واریانس و مقایسه میانگین (با روآ دانکین) بیا

نییانومتر تو ییط ا ییپکتروفوتومتر قرائییت شیید و میییزان

ا یتفاده از نیر افزارهیای  EXCELو  SAS 9.1انجیا

فالونوئید با ا تفاده از منحنى ا تاندارد بر ا یاس میلیی

شد.

گر کوئر تین در گر ع اره بد ت آمد.
تعیین فعالیت آنتی رادیکدالی بده روش  :DPPHبیرای

نتایج

اندازهگیری فعالیت آنتی اکسییدانی مقیدار  40میلییگیر

نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشیان داد کیه اثیر

ع ییاره وزن ودر  25ییی ییی متییانول حییل گردییید.

گیاهان ،مناطق مختلف و همچنین اثر متقابل گیاهان و

بدینترتیب مقدار  ۱ی ی از این محلیول را برداشیته و

مناطق مورد مطالعه برای مقیدار کیل ترکیبیات فنلیی،

با ( DPPHبا غلظت  0/۱میلیمول) به حج  4یی یی

فالونوئیید کیل و مهییار رادیکیالهیای آزاد ،در ییط

ر انده و بعد از میدت زمیان  60دقیقیه در دمیای اتیا ،

احتمال یک درصد معنیدار بودند (جدول .)3

جذ نوری نمونهها در طول میوج  5۱7نیانومتر قرائیت
شدند.

جدول  .3تجزیه واریانس مناطق مختلف رشدي یا اکولوزیکی بر ترکیبات مؤثره
منابع تغییرات

درجه آزادی

مناطق

4

گیاه

2

منطقه × گیاه

8

اشتباه

30

فنول
**

۱۱7/۱۱

**۱23۱/97
**

ـریب تغییرات

7۱/09

فالونوئید
**

42۱۱/96

**۱۱279/79
**

5260/95

**

464/30

**8۱۱/66
**

29/72

9/33

226/65

6/07

9/38

6/6۱

3/42

* و ** به ترتیب معنیدار در ط احتمال یک و نج درصد و  nsدر ط نج درصد معنیدار نیست.
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نتایج مقایسه میانگین

مربوط به آویشن شیرازی (میانگین  4۱/82میلیی گیر

مقددار ترکیبددات فنلددی :بییا مقایسییه میییانگین مقییدار

معادل ا ید کوئر تین به گر نمونه خشیک) و بابونیه

ترکیبات فنلی حاصل از اثر مناطق مختلف ،بیشترین و

آلمییانی (میییانگین  23/72میلیییگییر معییادل ا ییید

کمترین مقدار ترکیبات فنلیی را بیهترتییب شهر یتان

کوئر تین به گر نمونه خشک) بیود .در ارزییابی اثیر

فراشبند و شهر یتان فیروآبیاد (بیا مییانگین  37/96و

متقابل گیاه و منیاطق اکولیوژیکی در مقیدار ترکیبیات

 28/98میلیگر معادل ا ید کوئر تین به گیر نمونیه

فنول نیز مشخص شد که گیاه آویشن منطقه شهر تان

خشک) به خود اخت اص دادند( .شکل  .)۱- Aنتایج

فراشییبند و گیییاه بابونییه آلمییانی شهر ییتان فیروزآبییاد

مقایسه میانگین مقیدار ترکیبیات فنلیی حاصیل از اثیر

بهترتیب بیشترین و کمترین مقدار ترکیبیات فنیولی را

گیاهان مختلف مورد مطالعه در شکل  ۱- Bنشیان داد

به خود اخت اص دادند (شکل .)2

که بیشترین و کمترین مقدار ترکیبات فنلی بیه ترتییب
45
a

فیروزآباد

کازرون

bc

35
30
25
20
15
10

میلیگر در گر ماده خشک

d

cd

b

40

5
0
دهر

فراشبند

فسا

شکل  :A-۱تغییرات مقدار ترکیبات فنلی کل حاصل از مناطق مختلف
a

50
45
35

c

30
25
20
15
10

میلیگر درگر ماده خشک

b

40

5
0
بابونه آلمانی

بومادران شیرازی

اویشن شیرازی

شکل  :B-۱تغییرات مقدار ترکیبات فنلی کل حاصل از گیاهان مختلف
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60
ab

ab

c

c

d

de
f

dede

ef

40

d

30
20
10

میلیگرم درگرم ماده خشک

c bc

ef

a

50

0
فیروزآباد

فسا
بابونه

کازرون
بومادران

دهر

فراشبند

آویشن

شکل  :2اثرمتقابل منطقه و گیاه بر مقدار ترکیبات فنلی کل

ترکیبات فالونوئیدي :اثیر منیاطق انتخیابی در مقیدار

(میلیگر معیادل کوئر تین بیه گیر نمونیه خیشک)

ترکییبهییای فالونوئیییدی در ییط احتمیال ییک

بود .به طوری که در این میان گیاه بابونه آلمانی و گیاه

درصیید مییرثر و معنییییدار بیییود .بیییهطیییوری کیییه

بومادران شیرازی به ترتیب کمترین و بیشیترین مییزان

شهر تان دهر با میانگین ( 26۱/52میلی گر معییادل

را دارا بودند (شکل  .)3 - Bاثر متقابل منطقیه و گییاه

کوئر تین بیه گیر نمونیه خیشک) بیییشترین مقیدار

بر مقدار فالونویئد کل در شکل  4آورده شیده ا یت.

ترکییییبهیییای فالونوئیییدی را نیییسبت بیییه یییایر

به طوری که گیاه بومادران شهر تان دهر با مییانگین

شهر تانها داشیته ا یت .همچنیین کمتییرین مقیدار

( 289/24میلیگر معادل ا ید گالیک بیه گیر نمونیه

ترکیبات فالونوئیدی بیا مییانگین ( 205/62میلییگیر

خشک) و گییاه بابونیه آلمیانی شهر یتان فراشیبند بیا

معیادل کوئر یتین بییه گییر نمونییه خییشک) هی

(میانگین  ۱53/36میلی گر معادل ا ید گالیک به گر

مربیوط به شهر تان کازرون بوده ا ت (شکل.)3 -A

نمونه خشک) بیه ترتییب بیشیترین و کمتیرین مقیدار

نتییایج برر یییهییا نشییان داد کییه میییزان فالونوئییید در

ترکیبییات فالونوئیییدی را بییه خییود اخت ییاص دادنیید

گیاهان میورد مطالعیه در دامنیه  ۱96/53تیا 248/320

(شکل .)4
300

a
b
c

200
150
100
50

میلیگرم در گرم ماده خشک

cd

bc

250

0

شکل  :A-3تغییرات مقدار ترکیبات فالونوئیدی کل حاصل از مناطق مختلف
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300
a

b
c

200
150
100

میلیگرم در گرم ماده خشک

250

50
0
بابونه آلمانی

بومادران شیرازی

اویشن شیرازی

شکل  :B-3تغییرات مقدار ترکیبات فالنوئیدی کل حاصل از گیاهان مختلف
350
a
c c

c

cd

ab

c
d

میلیگرم در گرم ماده خشک

ab

b

abab

300
250

d
e

e

200
150
100
50
0

فیروزآباد

فسا
بابونه

دهر
آویشن

کازرون
بومادران

فراشبند

شکل  :4اثرمتقابل منطقه و گیاه بر مقدار ترکیبات فالونوئیدی کل

میزان فعالیت آنتی اکسیدانی :با مقایسه میانگین مقدار

بهترتیب مربوط به آویشین شییرازی (مییانگین 79/48

فعالیت آنتی اکسیدانی حاصیل از اثیر منیاطق مختلیف

میلیگر در میلی لیتر) و بابونه آلمانی (میانگین 64/77

مشخص شد که ،بیشیترین و کمتیرین مقیدار فعالییت

میلیگر در میلیلیتر) بود .در ارزیابی اثر متقابیل گییاه

آنتیییاکسیییدانی را بییه ترتیییب شهر ییتان فراشییبند و

و مناطق اکولوژیکی در مقدار فعالییت آنتییاکسییدانی

شهر یییتان فیروآبیییاد بیییا مییییانگین  80/۱8و 63/53

نیز مشخص شد که گیاه آویشن شهر تان فراشیبند بیا

میلیگر در میلیلیتر به خود اخت اص دادنید (شیکل

(میانگین  89/4میلیگر در میلییلیتیر) و گییاه بابونیه

 .)5-Aنتایج مقایسه مییانگین فعالییت آنتییاکسییدانی

آلمانی شهر تان کازرون (میانگین  57/63میلیگر در

حاصل از اثر گیاهان مختلف میورد مطالعیه در شیکل

میلیلیتر) به ترتیب بیشترین و کمترین مقیدار فعالییت

 5-Bنشان میدهد که در بین گیاهیان میورد برر یی،

آنتیاکسیدانی را به خود اخت اص دادند (شکل .)6

بیشترین و کمترین میزان به دا اندا رادیکالهای آزاد
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a
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شکل  :A-5تغییرات مقدار فعالیت آنتیاکسیدانی حاصل از مناطق مختلف
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شکل  :B-5تغییرات مقدار فعالیت آنتیاکسیدانی حاصل از گیاهان مختلف
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شکل  :6اثرمتقابل منطقه و گیاه بر فعالیت آنتی اکسیدانی
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نتایج همبستگی :ارزیابی همبستگی بین صفات میورد

بود بهطوری که فعالیت آنتیاکسیدانی بیشترین مییزان

مطالعه در این تحقیق با ا تفاده از ـریب یر یون در

همبستگی را با ترکیبات فنولی و فالونوئییدی داشیت

جییدول  4نشییان داده شییده ا ییت .آن یالیز همبسییتگی

اما بین میزان ترکیبات فنولی و فالونوئیدی هیچ گونیه

نشاندهنده ارتباط (مثبت و منفی) صفات بیا یکیدیگر

ارتباط معنیداری مشاهده نشد.

جدول  :4تجزیه همبستگی بین صفات
فنول
فنول

۱
ns

فالونوئید

۱

0/20708

**

فعالیت آنتیاکسیدانی
* و ** بهترتیب معنیدار در ط

فالونوئید

فعالیت آنتیاکسیدانی

0/7۱570

**

۱

0/84257

 5و  ۱درصد

یافتههای دیگران موید ایین مطلیب ا یت کیه تولیید

بحث

متابولیتهای ثانویه گیاهیان در اکو یسیت هیا ،تحیت

نتیییایج مقایییییسه مییییانگین ترکیبیییات فنیییولی و
فالونوئیدی در رویییشگاههای مختلف (شکلهیای ۱

تأثیر عوامل مختلفی نظیر اقلی منطقه ،ارتفاع از یط

تا  )4نییشان داد کیه عمیالً ییک رابطیه و همبسیتگی

دریا و موقعیت جغرافیایی دارد .اما خکر این نکتیه نییز

مثبییت میییان ترکیبییات ثییانوی گیییاه بییا عملکییرد

ـروری ا ت که روشن شدن تیأثیر عوامیل محیطیی

آنتیاکسیدانی آنها وجود دارد و این رابطه برای هر ه

یزی را از نقش عوامیل ژنتیکیی کیه خیود محیطیی

نمونه گیاهی کامال معنی دار بود ،بهطوریکه بهترتییب

یزی را از نقش عوامل ژنتیکی که خیود نییز ممکین

گونه های آویشن شیرازی و بومادران در رویشگاههای

ا ت تحت تیأثیر محییط قیرار گیرنید کی

نمییکنید

دهر و فراشبند از بیشیترین مییزان ترکیبیات فنلیی و

(.)Mohammad Nezhad Ganji et al., 2017

فالونوییدی برخوردار بودند و به فراخور آن عملکیرد

تأثیر عوامل محیطی در تولید مواد میوثره گیاهییان

آنتی اکسیدانی بیشتری نیز از خود نشان دادند به نظیر

داروییی بیسیار یچیییده و مییبه ا ییت .مهمترییین

میر د تفاوت در مییزان ترکیبیات ثیانوی و فعالییت

عوامیل بیو شیناختی موثیر بیر میزان کمی و کیفییی

آنتیاکسیدانی نشاندهنده اثر ارتفاع رویشگاه بر کمیت

مواد موثیره موجیود در گیاهیییان داروییییی شرایییط

و کیفیت مواد موثره گونهها می باشد (جدول  .)2ایین

اقلیمیی (نظییر نیور ،بیارآ ،درجیه حیرارت ،بییاد)،

دیگری ( Yavari and

وی،گیهای خییاک (بافت ،ا ییدیته ،عنییاصر غیذایی

Shahgolzari, 2016; Mohammad Nezhad Ganji et
 )al., 2017; Hakkinen and Terronen, 2000که بیان

خییاک) و عوامل جغرافیایی (ارتفاع از یط دریییا،

یافتهها میتواند با نتایج محققان

مقدارشیییب و جهییت آن) ا ییت (

کردند میزان ترکیبات فنولی و فالونوئیدی گیاهیان در

 .)2015یکییی از اییین عوامییل ارتفییاع از ییط دریییا

منییاطق مختلییف تحییت تییأثیر فاکتورهییایی از قبیییل
تفییاوتهییای ژنتیکییی ،اختالفییات آ

Nabavi et al.,

میباشد که نقش ا ا ی در رشد و تولیید گیاهیان در

و هییوایی و

اکو یست هیا و رویشیگاههیای طبیعیی مختلیف ایفیا

جغرافیایی مانند ارتفاع در منیاطق مختلیف قیرار دارد،

مینماید و از جملیه عوامیل مهی و تعییین کننیده در

دالیییل مشییترک داشییته باشیید .نتییایج اییین تحقیییق و

کمیت و کیفیت گیاهان محسیو
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 )and Pilehvar, 2013که نتایج تحقیق حاـر ه تایید

بیشترین میزان ماده موثره مربیوط بیه منطقیه جلفیا بیا

کننده همین مطالب ا ت .گزارآهایی مبنی بر وجیود

ارتفاع  ۱026متیر بیود و کمتیرین مییزان میاده میوثره

ارتباط بیین شیرایط رویشیگاه بیر ترکیبیات شییمیایی

مربوط به منطقه یرباال با ارتفاع  2557متر بیود .نتیایج

گیاهان بیان گردییده ا یت و همبسیتگی بیاالیی بیین

مطالعه حاـیر نییز همرا یتا بیا نتیایج آنیان ا یت و

منشاء جغرافیایی گیاهان و ترکیبات میوثره نشیان داده

بیشترین میزان فالونوئید مربیوط بیه بومیادران منطقیه

شیده (،)Mohammad Nezhad ganji et al., 2017

دهر که ارتفاع کمتری نسیبت بیه بقییه منیاطق میورد

به طوریکه عوامل محیطیی یبب بیروز تغییراتیی در

برر ی دارد ،مشاهده شد.
در مطالعهای که بر روی گیاه آویشن در ه ارتفاع

رشد گیاهان داروئی و همچنین کمیت و کیفییت میواد
میییوثره (آلکالوئییییدها ،گلیکوزییییدها ،ا یییتروئیدها و
ا یانسهیا) مییگردنید (

مختلف منطقه دماوند (زیر حوـه دریا ه تار) انجیا

Yavari and Shahgolzari,

شد ،نتایج حاکی از آن بود که کمیت و کیفیت ا انس

 .)2016بطییور کلیییی عوامییل محیطییی محییل رویییش

گیاه آویشن در ارتفاعات مختلف متفاوت بیوده ا یت

مییگیذارد:

به طوری که بیشیترین مییزان ترکیبیات فنیولی ،بیازده

 -۱تییأثیر بیییر مقیییدار کلیییی میییاده میییوثره گیاهیییان

ا انس و کارواکرول مربوط به ارتفیاع  2400متیری و

دارویی  -2تأثیر بر عناصر تشکیل دهنده میواد میوثره

کمترین میزان ترکیبات فو مربیوط بیه ارتفیاع 2800

 -3تییأثیر بییر مقییدار تولییید وزن خشییک گیییاه

متری بود ،که بیا نتیایج مطالعیه حاـیر کیه نشیان داد

(.)Omidbaigi, 2005

بیشترین میزان ترکیبات فنولی مربوط به آویشن منطقه

گیاهان دارویی در ه محور بر آنها تأثیر

با توجیه بییه نتییایج بییه د ییت آمییده در ایین

فراشییبند بییا ارتفییاع  80۱متییر بییود مطابقییت دارد

تحقیق ،ع یاره متانولی آویشین و بومیادران شییرازی

( .)Mohammadnejad Ganji et al., 2017بنییابراین

به ترتیب دارای مقادیر بیشتری از فنیول و فالونوئییید

میتوان بیان کرد که گر و آفتابی بودن منطقه دهر و

میباشد .میزان ترکیبات فنیولی و فالونوئییدی در یه

فراشبند و دمای باالی این مناطق باعث تولید گلهیای

اکوتیییپ آویشیین ،بابونییه و بومییادران تحییت تییأثیر

بیشییتری شییده و بییا افییزایش عملکییرد یکییر رویشییی

و هیوایی منیاطق میورد مطالعیه قیرار

مسییتقیماً باعییث افییزایش میییزان مییاده مییوثره تولیییدی

و هوایی بیر

میشود ( .)Ghanbari et al., 2014با توجه بیه ارتفیاع

میزان ترکیبات لی فنولی گیاهان دارویی مورد برر ی

کی منیاطق فراشیبند ( 80۱متیر) و دهیر ( 4۱2متییر)

ا ت .این تفاوت در مییزان ایین ترکیبیات میی توانید

نسبت به ایر مناطق میتوان بیان کرد گونههای مورد

ناشی از تأثیر عوامل مختلفی نظییر نیوع گونیه ،اقلیی

مطالعه در شهر تان فراشبند و دهر با دمیای یایین و

فاکتورهای آ

گرفت و این نشان دهنده تأثیر عوامل آ

ازگارتر هستند کیه بیا نتیابج میوالیی و

منطقه ،محیط خاک ،ارتفاع از یط درییا و موقعییت

بارندگی ک

جغرافیایی باشد .که هر یک از ایین عوامیل مییتوانید

همکاران ( )Molaie et al., 2015مطابقیت دارد .آنهیا

تأثیر به زایی بر کمییت و کیفییت مح یول گییاهی

بیان کردند دو معیار اصلی اقلی هر منطقه ،بارندگی و

داشته باشند (.)Mir Azadi et al., 2012

دما ا ت که هر دو تابعی از عامل ارتفاع میباشیند بیه

قنبیری و همکیاران ( )Ghanbari et al., 2014در

طوری که رابطهای مستقی با میزان بارنیدگی و رابطیه

مطالعهای میزان ا انس گیاه بومادران را در نج منطقیه

عکس با دما دارد .در این مطالعه نتایج اثیرات متقابیل

ا تان آخرباییجیان شیرقی برر یی و بییان کردنید کیه

گیاه و مناطق اکولوژیکی نشان داد که بیشیترین مییزان
100
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فنول و فالونوئید به ترتییب مربیوط بیه گییاه آویشین

نتیجه گرفت که این ع اره بیا دادن الکتیرون موجیب

منطقه فراشبند و گیاه بوماردان منطقه دهر بود که این

ایان واکنشهای زنجییرهای رادیکیالهیای آزاد شیود

خود تأیید کننده رابطه بین دمیا و بارنیدگی بیا عامیل

(.)Lee et al., 2012
برر یهای فیتوشیمیایی در زمینه عملکرد دارویی

ارتفاع ا ت.

گیاه بابونه

نتییییایج آزمییییون  DPPHنش یان داد کییه توانییایی

آلمیانی ( Saharkhiz et al., 2008; Rani et

ع ییارههییای گونییههییای مییورد برر ییی در مهییار

 )al., 2011و ترکیبات فنلی ،فالونوئیدی

رادیکالهای آزاد وابسیته بیه ترکیبیات فنیولی ا ییت

 )al., 2010; Singh et al., 2011و اینکه بابونه آلمیانی

بییهطییوریکییه ب یا افییزایش ترکیبییات فنییول خاصیییت

دارای فعالیت آنتیاکسیدانی ا یت (

آنتییییاکسییییدانی بیشیییتر میییشییود (

( Mirzaei et

Eddouks et al.,

Khalili and

 )2005; Papaioannou et al., 2007صیورت گرفتیه

 .)Ebrahimzadeh, 2015نتایج این مطالعیه نشیان داد

ا ت .نتایج این مطالعه نشان داد که گیاه بابونه آلمیانی

که بیشیترین مییزان ترکیبیات فنیولی در ایین تحقییق،

دارای کمترین خواص آنتیاکسیدانی ا ت که با نتیایج

مربوط به گیاه آویشن شیرازی بود که با نتایج احمدی

مطالعیه میرزاییی و همکیاران ()Mirzaei et al., 2010

و همکیاران ( )Ahmadi et al., 2016کیه در مطالعیه

در ارزیییابی فعالیییت آنتیییاکسیییدانی (روآ فسییفو

خود میزان ترکیبات فنولی بیست و شش گونه دارویی

مولیبدن) ند گیاه دارویی از جمله بابونه آلمیانی کیه

از جمله آویشن شیرازی را برر ی و بییان کردنید کیه

بیان کردند ع اره هیدروالکلی بابونیه دارای کمتیرین

بیشترین میزان ترکیبات فنولی مربوط به گییاه آویشین

فعالیت آنتیاکسیدانی ا ت همخوانی دارد.
بهطورکلی نتیایج ایین مطالعیه نشیان داد کیه بیین

شیرازی با میانگین  223/55 ± 2/3میلیگیر در گیر
ع اره بود ،همخوانی دارد .با توجه به درصد مهار بیه

ارتفاع و میزان ترکیبیات فنیولی و فالونوئییدی رابطیه

د ت آمده در این مطالعه مشخص شید کیه ع ییاره

عکییس وجییود دارد یعنییی بییا کییاهش ارتفییاع میییزان

متییانولی آویشیین فعالییییت آنتییی اکسیییدانی بیشیییتری

ترکیبات فنولی و فالونوئیدی افزایش میییابید کیه بیا

نسبت ع یاره بابونه و بومادران از خییود نشییان داد

نتیایج کاغیذلو و همکیاران ()Kaghazlo et al., 2017

( Mazaraie et

همخوانی دارد آنها بیان کردند که گیاهانی در ارتفیاع

 )al., 2018در ارزیابی فعالییت آنتییاکسییدانی (روآ

ایینتر رشد میکنند ،باالترین میزان فنول و فالونوئید

 )DPPHیزده گیاه دارویی از جمله آویشن شییرازی

را دارند .از طرفی نتایج این تحقیق نشان داد کیه بیین

که بیان کردند ،ع اره متانولی آویشن دارای بیشیترین

ترکیبات فنولی و فالونوئیدی با فعالیت آنتی اکسیدانی

فعالیت آنتی اکسیدانی ا یت همخیوانی دارد .بنیابراین

همبستگی مثبت و معنیداری وجود دارد که بیا نتیایج

تفاوت در فعالیت آنتی اکسیدانی ع اره گییاه آویشین

محققین در گیاه ( Blueberry

مورد مطالعه با ایر گیاهان فو الذکر میتواند ناشیی

 )2009و  )Fang et al., 2009( Bayberryهمخیوانی

از تفاوت در میزان فنل و یایر ترکیبیات میرثره آنهیا

دارد .این نتایج مبین این امر میباشید کیه بیا افیزایش

باشد و از آنجایی که قابلییت احییاء کننیدگی ع یاره

میزان فنول و فالونوییید فعالییت آنتییاکسییدانی نییز

گیاه آویشن شیرازی بسیار باال بود ،بنیابراین مییتیوان

افزایش می یابد.

که با نتایج مطالعه مزارعی و همکیاران
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،بییرای گیییاه آویشیین شیییرازی بیشییترین میییزان فنییل

نتیجهگیري نهایی

 برای گیاه،فالونوئید و آنتی اکسیدان در منطقه فراشبند

بهطورکلی تنوع و تغییر عوامل اکولیوژیکی باعیث

بومادران شیرازی در منطقه فراشیبند و دهیر و بیرای

به وجود آمدن شرایط اکولوژیکی مختلف و در نتیجیه

گیاه بابونه آلمانی در منطقه فراشبند و دهیر مشیاهده

 این.ایجاد رویشگاههای متفاوت در یک ناحیه میشود

، به نظر میر د تفاوت در میزان ترکیبیات فنیولی.شد

عوامل نیز مانند عوامل ژنتیکی میتوانند بیر تولییید و

فالونوئیدی و فعالیت آنتیاکسیدانی نشاندهنیده تیأثیر

مقادیر ترکیبات شیمیایی موجیود در گیاهیان داروییی

شرایط اقلیمی نظیر ارتفاع از ط دریا بر کمیت مواد

 در بیین، برا اس نتایج این تحقیق.میوثر واقیع گردند

 بیا توجیه بیه.مذکور در گیاهان میورد برر یی ا یت

 در مجموع بیشترین بازده،مناطق مختلف مورد برر ی

تفاوت ع اره متانولی ا یتخراج شیده گیاهیان میورد

 فالونوئیدی و عملکرد آنتی اکسییدانی،ترکیبات فنولی

 یشنهاد میشیود کیه،مطالعه از نج اقلی مورد مطالعه

مربوط به رویشگاه فراشبند و دهر با کمتیرین ارتفیاع

در مطالعات آتی برر یهای جامعتر و دقیقتر نسیبت

 در بین گیاهان میورد برر یی بیشیترین.از ط دریا

 کیفییت میواد،به تأثیر عوامل اقلی و خیاک در مقیدار

 فالونوئیدی و عملکرد آنتیاکسییدانی،ترکیبات فنولی

.میوثره و ا انس گیاهان مورد مطالعه انجا شود

.مربوط به بومادران شییرازی و آویشین شییرازی بیود
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Abstract
Growth and generation of plants in different ecosystems and natural habitats are influenced
by various factors. The present study aimed to evaluate and compare the phytochemicals and
antioxidants of three widely-used medicinal plant species including Zataria multifolia Boiss,
Matricaria chamomilla L. and Achilla millefolium L. which grown in five natural habitats (Fasa,
Firoozabad, Kazeroun, Farashband and Dehram) located in Fars province, South of Iran .
Phenolic and flavonoid contents of the extracts obtained by maceration (soaking) method were
determined via Folin-Ciocaltiu and Aluminum chloride colorimetric, respectively. The
antioxidant properties were also investigated through DPPH method. Based on the results, there
is a positive correlation between plant secondary compounds and their antioxidant performance,
and this relationship was quite significant for all three plant samples. Among the regions under
the study, the highest phenolic and flavonoid compounds yields were detected in Farashband
and Dehram regions, respectively. Among the results, the highest phenolic and flavonoid
contents as well as antioxidant properties were identified in Achillea eriophora DC and Zataria
multifolia Boiss species from Farashband and Dehram regions had the highest values. The
differences observed in phenolic and flavonoid contents as well as antioxidant properties could
be attributed to the effects of climatic conditions such as height above sea level on the
investigated plants.
Keywords: Height above sea level, Polyphenols, Ecological conditions, Antioxidant activity,
flavonoid contents.
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