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اندامهای مختلف گیاه دارویی سنجد ( )Elaeagnus angustifolia L.در
رویشگاههای مختلف استان خراسان رضوی
الله سعادتمند* ،1مهلقا قربانلی ،2مریم نیاکان

3

 1کارشناس ارشد گروه زيستشناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرگان ،گرگان ،ايران
 2استاد دانشگاه آزاداسالمي واحد گرگان ،گرگان ،ايران
 3دانشیار دانشگاه آزاداسالمي واحد گرگان ،گرگان ،ايران
تاریخ دریافت 22/4/22 :؛ تاریخ پذیرش22/2/5 :

چکیده
سنجد با نام علمي  Elaeagnus angustifolia L.از گونه های بسیار مهم غذايي و دارويي است که تاريخ شناسايي و استفاده
آن به زمانهای گذشته مربوط ميشود .رويشگاههای مختلف با شرايط آب و هوايي متنوع اثرات متفاوتي بر کیفیت و کمیت مواد
موثره گیاهان دارند .مناطق خشک و نیمه خشک کشور خصوصا استان خراسان با رويشگاههای مختلف عرصهای بالقوه برای
رشد و نمو اين گونه دارويي ايجاد کرده است .جهت انجام اين پژوهش ،در فصل رويشي و زايشي اندامهای گیاه سنجد (برگ،
میوه وگل) از چهار رويشگاه مختلف منطقه درگز (چهلمیر ،قرخ قیز ،آرتیان و سنگ سوراخ) واقع در استان خراسان رضوی
جمعآوری شدند .سنجش فالونوئید ،پليفنل ،آنتوسیانین به روش اسپکتروفتومتری و فعالیت آنتياکسیداني به سه روش  RPو
 DPPH ،TACصورت گرفت .میزان مواد موثره در اندامهای مختلف گیاه سنجد ثابت نبود بهطوری که نتايج نشان داد که
بیشترين میزان فالونوئید و فنل درمنطقه قرخ قیز بهدلیل افزايش تنش شوری ( )Ec=4/6مشاهده شد .بیشترين میزان آنتوسیانینها
و فعالیت آنتياکسیداني نیز در اين منطقه بهدلیل وجود اين تنش شوری افزايش يافت.
واژگان کلیدی :سنجد ( ،)Elaeagnus angustifolia L.فالونوئید ،فعالیت آنتياکسیداني ،فنل

*نويسنده مسئولsadatmand_m66@yahoo.com :
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حالت تهوع ،استفراغ ،يرقان ،آسم و نفخ استفاده ميشلود

مقدمه
گونههای بسیاری در رويشگاههای متفاوت با

(Gürbüz et al., 2003؛  .)Mirhydar, 1998مطالعللات

شرايط اقلیمي ايران سازگاری حاصل نمودهاند از

فارماکولوژيکي اخیر اثر شلل کننلدگي عضلالت ،اثلرات

جمله آنها درخت سنجد با نام علمي(angusifolia L.

آنتلليباکتريللال ،ضللد التهللابي و ضللد درد را نشللان داد

 )Elaeagnusاست که از ديرباز به اهمیت اين درخت

( .)Ahmadiani et al., 2007امروزه پذيرفته شلده اسلت

پي برده و کم و بیش در اقصي نقاط کشور به کاشت آن

که متابولیتهای ثانويه نقش دفلاعي عملده و جلذابي در

مبادرت گرديده و از آن در مصارف مختلف استفاده

تعللامالت بللین گیاهللان و مسللیط زيسللت آنهللا دارنللد.

شده است .مهمترين اهمیت اين درخت استفاده از آن

فالونوئیللدها يللک گللروه از ترکیبللات پللليفنلللي بللا

در نواحي بیاباني جهت تثبیت خاك ميباشد ،چرا که

خصوصیات شناخته شدهاند که شامل مهار راديکلال آزاد،

اين درخت در برابر عوامل نامساعد طبیعي چون

مهار آنزيمهای اکسیداتیو و هیدرولیتیک و عملکلرد ضلد

خشکي ،طوفانهای شديد ،کم آبي ،تا حدی شوری

درد و ضللدالتهابي ملليشللوند .فالونوئیللدها و فنلهللا در

خاك و دمای بسیار باال و پايین ،مقاوم ميباشد .اين

گیاهان خوراکي عامل قوی از فعالیت آنتلياکسلیدانيانلد

گونه رويشگاه طبیعي وسیعي در اروپا و آسیا دارد .در

کله ايلن املر منجلر بله توجله بیشلتر بلرای جلايگزيني

جنوب اروپا ،باختر و شمال مرکزی آسیا تا هیمالیا

آنتلياکسللیدانهای طبیعللي بله جللای آنتللياکسللیدانهای

بهطور بومي ميرويد (.)Friedman et al., 2005

مصنوعي بهدلیل مسدود بلودن علوارج جلانبي شلان از

جنس  Elaeagnusشامل بیشتر از  08گونه

قبیل سرطان شد (.)Zhou et al., 2000

ميباشد که بهطور اساسي در آسیا و اروپا گسترده

با توجه به اينکه رويشگاههای مختلف دارای

شدهاند .بخشي از آن در آمريکای شمالي و تقريبا

شرايط متفاوتي ميباشند بهنظر ميرسد اثرات متفاوتي

حدود  55گونه در چین ميباشد .سنجد ( Elaeagnus

بر رشد گیاهان دارند و شرايط آب و هوايي ميتواند

 )angusifoliaمعموال درختچه يا درخت کوچک

میزان مواد موثره گیاهي را تست تاثیر قرار دهد لذا بر

خارداری است که ارتفاع آن به  5-18متر ميرسد.

آن شديم تا اين موضوع را در مورد سنجد که گیاهي

شاخههای آن به رنگ سبز-نقرهای هستند .برگها

دارويي است تسقیق کنیم و تغییرات مواد موثر ثانوی

تخم مرغي يا سرنیزهای شکل ،دارای حاشیهای صاف،

از قبیل فالونوئید ،فنل کل و آنتوسیانین و فعالیت

کامل که در طول ساقه بهصورت متناوب هستند،

آنتياکسیداني را در اين گونه مورد بررسي قرار دهیم.

گلها به شکل زنگوله ،بسیار معطرند ،کرم رنگ ،به
صورت منفرد يا خوشهای هستند .میوهها بیضوی ،به

مواد و روشها

طول  ،1/5-2 cmبه رنگ زرد -قرمز ميباشند ( Wang

موقعیت جغرافیایی

 .)et al., 2012قسمتهای مختلف آن بهدلیل دارا

شهرسلتان درگلز از جمللله شهرسلتانهای شللمال

بودن خواص دارويي در درمان بسیاری از بیماریها

خراسان است که در طول جغرافیلايي  55درجله و 6

مورد استفاده قرار گرفته است.

دقیقلله و عللرج جغرافیللايي  33درجلله و  26دقیقلله

در طب سنتي از میوه و گلل سلنجد بلهعنلوان يلک

است.از شمال بله جمهلوری ترکمنسلتان و از سلمت

داروی مقوی و ضد تب استفاده ميشود .همچنلین از آن

شرق بله شلهر مشلهد ،از جنلوب بله شهرسلتانهای

برای درمان بیماریهای ادراری ،اختالالت معده ،اسلهال،
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قوچان و چناران و از غرب به قوچان مسلدود اسلت.

اضافه شده و نمونلهها بله ملدت  15دقیقله در دملای

ارتفاع اين شهر از سطح دريا  408متر ميباشد.

آزمايشللگاه بللاقي مانللد و جللذب آن در  365 nmبللا
دستگاه اسپکتروفتومتر خوانده شد .منسني اسلتاندارد

مراحل جمعآوری نمونه

توسط غلظتهلای مختلفلي ( )8-588mg.l-1از اسلید

در طي عملیات صسرايي وانتخاب  4رويشگاه در

گالیک در متانول تهیه و منسني با نرمافزار  Excelرسم

شهرستان درگز بخشهای مختلفي از گیلاه سلنجد از

گرديللد ،سللپس معادللله خللط  y=bx+aبدسللت آمللد.

قبیللل (بللرگ ،گللل ،میللوه) در مسللدوده زمللاني نیملله

جذبهای خوانده شده از نمونهها به جای  yقرار داده

ارديبهشت تا نیمه مهرماه  1358در قالب طرح تصادفي

شد و  xيا همان غلظت بدست آمد.

جمللعآوری گرديللد .نمونللهها پللس از جمللعآوری از

روش عصارهگیری برای سن م مقدار فالونوئیدهای

رويشگاههای مورد مطالعه به صورت مجلزا از هلم در

کل

مکان سايه و تهويه مناسب خشک گرديدند و به جهت

برای تعیین میزان فالونوئید کل ،عصاره گیلری بلا

عصاره گیری به آزمايشگاههای آنلالیز و فیتوشلیمیايي

کمي اصلالحات مطلابق روش  Khattakو همکلاران

دانشگاه آزاد اسالمي گرگان منتقل گرديدند.

( )2880توسط همزن مگنت با دو حلالل انجلام شلد.

جهت تهیله خلاك نیلز در هلر منطقله سله نقطله

حدود  1gاز برگهای تازه در  18mLمتانول سائیده و

انتخاب و تا عمق  38سلانتيمتری گلود شلد .سلپس

سپس در دمای  48˚Cبه مدت  1ساعت همزده شد .در

خاك سه نقطه با هم مخلوط گرديلد و جهلت انجلام

انتها با کاغذ صافي  Whatman NO. 3صاف شد.

آزمايشات مربوطه به آزمايشگاه خاك شناسلي ارسلال

تعیرین مقردار فالونوئیردهای کرل ( Chang et al.,

شد (جدول .)1

:)2002

روش عصارهگیرری بررای سرن م مقردارترکی ا

از روش رنگ سنجي کلريد آلومینیوم برای تعیلین

فنلهای کل

مقدار فالونوئیدها استفاده شد .هر کدام از عصارههای

بللرای سللنجش مقللدار فنللل کللل ،حللدود  1gاز

متانولي گیاهي ( 8/5 mlاز  )1:18 g.ml-1بله صلورت

برگهای تازه در  18میليلیتر متانول بهمدت  2دقیقله

جداگانه با  1/5میليلیتر متانول 8/1 ،میليلیتلر کلريلد

سايیده و مسلول بهدست آمده با کاغذ صلافي ،صلاف

آلومینیوم ( 18%متانولي) 8/1 ،میليلیتر استات پتاسلیم

شد (.)Khattak et al., 2008

تعیین مقدار ترکی ا فنلهای کرل (

( )1Mو  2/0میليلیتر آب مقطر ترکیب شدند .سلپس

McDonald et

مسلولها در دمای اتاق بلهملدت  38دقیقله قلرار داده

)al., 2001

شدند .جذب هر ترکیب واکنشلي در  415نلانومتر بلا

میزان فنل کل با معرف فولن-سلیکالتوتعیین شلد.

دسللتگاه اسللپکتروفتومتراندازه گیللری شللد .منسنللي

برای سنجش مقدار ترکیبات فنلهای کل ،حدود  1gاز

اسلتاندارد بلا مسلللولهلای کوئرسلتین ( Quercetin,

برگهای تازه را در  18میليلیتلر متلانول بلهملدت 2

 )Sigma Chemical Co.متللانولي در غلظتهللای

دقیقه سايیده و مسلول به دست آمده با کاغلذ صلافي،

 258-1888 μg.ml-1تهیه شد و منسني با نلرم افلزار

صاف شلد .بله  8/5mlاز عصلاره رقیلق شلده (g ml-

 Excelرسم گرديد ،سپس معادله خط  y=bx+aبدست

 5 ml )1:181فولین رقیق شده (1:18رقیق شده با آب

آمد .جذبهای خوانده شده از نمونهها به جای  yقرار

مقطر) و سپس  Na2Co3آبي ( )1mبه مقدار  4mlبه آن

داده شد و  xيا همان غلظت بدست آمد.
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ارزیابی فعالیت آنتیاکسیدانی

 1888 ،358 ،588 ،258را بللر داشللتته درون لوللله

روش )Sun et al., 2007( DPPH

آزمايش ريخته و بله هلر کلدام  2/5میلليملول بلافر
فسفات بلا  pH=6/6و  2/5میلليملول فلرو سلیا نیلد

برای اين منظور از راديکال آزاد 2,2-( DPPH

پتاسیم اضافه کرده هم ميزنیم درب لولهها را بسلته و

 )Diphenyl- Picryl- Hydrazylاستفاده شد .ابتدا

بهمدت  38دقیقه در بنملاری  58درجله سلانتيگلراد

عصارههای گیاهي در غلظتهای متفاوت 5×10-2

قرار داده سپس به هر کدام  2/5میليمول تلری کللرو

 mg/100الي  5×10-6در متانل خالص تهیه شد .سپس

استیک اسید ريخته درون لولههای پالستیکي درب دار

مخلوطي به نسبت  1:1از مسلول (DPPH )8 mg/100

فالکوم ريخته  18دقیقه سانتريفوژ بلا دور  138سلپس

و عصارههای گیاهي با غلظتهای متفاوت تهیه شد.

 2/5میليمول از مسلول رويي درون لوللهها را داخلل

جذب نمونهها بعد از  38دقیقه در دمای آزمايشگاه در

لوله آزمايش ريخته و به آن  2/5میليمول آب مقطر و

 513نانومتر اندازهگیری شد .درصد مهار راديکال آزاد

 8/5میليمول کلريد آهن  3اضافه کرده سپس جلذب

 DPPHنمونهها با استفاده از رابطه زير بهدست آمد.

را در  388نانو متر ميخلوانیم IC50 .مربلوط بله هلر

R%=AD–AS/AD×100

 =R%درصد مهار

نمونه و استانداردهای ( BHT, BHAغلظتي کله درآن

 :ADجذب  DPPHدر  513نانومتر

 58درصد راديکالهای آزاد مهار ميشوند) بلا معادلله

 :ASجذب نمونهها در  513نانومتر

خط مربوط (مساسبه گرديد).

روش )Total antioxidant capacity( TAC
(
)Arabshahi –Delouee et al., 2007

بلرای مقايسله فعالیلت عصلارهها از پللارامتر IC50

استفاده شلد ( IC50غلظتلي از عصلاره اسلت کله 58
درصد راديکالهای آزاد را مهار ميکند).
روش RP

( power

–( )reducing

 8/1گرم از وزن عصاره خشک را برداشته با 188
Arabshahi

میليمول متلانول بله حجلم ميرسلانیم و از روی آن
غلظتهلللای ،358 ،588 ،258 ،188 ،58 ،25 ،12/5

)Delouee et al., 2007
برای تهیه عصارهها ،مقدار  45گرم از پودر خشک

1888را آماده ميکنیم .در داخل لولههای آزمايش 8/3

نمونهها را در  388میليمول متانل خالص حل کرده و

میلللليملللول از عصلللارههای انلللدامهای مختللللف و

بهمدت  24ساعت بلا دور  258شلیک مليکنیم بعلد

آنتياکسیدانهای سنتزی  BHA, BHTبلا غلظتهلای

مسلول را صاف کرده و عصاره صلاف شلده را درون

مختلللللللف (،358 ،588 ،258 ،188 ،58 ،25 ،12/5

بشر ميريزيم و سپس در بن ماری با دمای  45درجه

 )1888که مانند تست  RPتهیه شده را برداشته به هلر

سانتيگراد خشک ميکنیم 8/1 .گلرم از وزن عصلاره

کدام  3میليمول معرف  TACاضلافه مليکنیم و سلر

خشک را برداشته با  188میلي مول متانول بله حجلم

لولهها را با فويل بسته بهمدت يک ساعت و نیم در بن

ميرسللانیم و از روی آن غلظتهللای ،58 ،25 ،12/5

ماری  55درجه سانتيگراد قرار داده بعد از سرد شدن

 1888 ،358 ،588 ،258 ،188را آماده ميکنیم و سپس

جذب نمونه را در  655نانومتر ميخوانیم .شاهد شامل

يک میلليملول از عصلارههای انلدامهلای مختللف و

 8/3میليملول متلانول و  3میلليملول معلرف TAC

(Butylated

ميباشللد .مراحللل سللاخت معللرف 15/505 TAC

)(Butylated ydroxyansiol) ،BHT Hydroxytoluene

میللليمللول از اسیدسللولفوريک  8/6مللوالر را بللا آب

 BHAبللا غلظتهللای مختلللف (،188 ،58 25 ،12/5

مقطربه حجم  588میليمول ميرسانیم و با مگنت هم

آنتللللللياکسللللللیدانهای سللللللنتزی
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مللليزنیم در مرحلللله دوم  1/235گلللرم از آمونیلللوم

 )R2=8/50بین  0±8/05و  14/01±1/08بود (جدول

مولیبدات را با  188میليملول اسلید سلولفوريک 8/6

 .)2باالترين میزان فالونوئید در عصاره برگهای گیلاه

موالردر بشر اضافه کرده هم ميزنیم و در بشلر ديگلر

سنجد منطقه قرخ قیز (منطقه قرخ قیلز دارای شلوری

 2/66گللرم از تللری فسللفات سللديم ريختلله و 188

بیشتری نسبت به ساير منلاطق مليباشلد) و کمتلرين

میليمول اسیدسولفوريک  8/6موالربه آن اضافه کرده

میزان آنها در منطقه آرتیان يافت شلدند .املا از نظلر

هم ميزنیم و مستويات اين دو بشلر را در يلک بلالن

ايستگاهي بین ايستگاههای منطقه آرتیان و ايسلتگاه 1

 258میليمول ديگر ريخته .بالنک شامل  8/3میليمول

و 3منطقه قرخ قیز از نظلر میلزان فالونوئیلد اخلتالف

متانللل و  3میللليمللول معللرف  TACميباشللدIC50 .

معنيداری مشاهده نگرديد در حالي که با ايستگاههای

مربوط بله هلر نمونله (غلظتلي کله در آن  58درصلد

سللاير منللاطق دارای اخللتالف معنلليداری در سللطح

راديکالهای آزاد مهار ميشوند) با معادله خط مربلوط

 p<8/85ميباشند (شکل .)1
در جدول  2نیز میزان فنلل کلل نشلان داده شلده

(مساسبه گرديد).

است که با معرف فولن سیکالتو برحسب گالیک اسید

روشهای آماری

هملللراه بلللا منسنلللي اسلللتاندارد (،y=0.005x-0.025

کلیه آنالیزها ،با  4تکرار و هر ايستگاه با  4نمونله

 )R2=8/50اندازهگیری شد .میزان فنل کل در  4منطقله

انجام گرديد .سپس با استفاده از نرمافزار  Excelمورد

بین  4/83 ±8/80و  6/20 ±8/28متغیر بود و بیشترين

تجزيه و تسلیل قرار گرفت و نمودارهای مربوطه رسم

میزان در عصاره برگهای منطقه قرخ قیلز و کمتلرين

گرديد .در نهايت با استفاده از آزمون دانکن در سلطح

میزان در منطقه آرتیان يافت شد .بلا توجله بله نتلايج

 8/85معنيدار بودن يا نبودن آنها کنترل شد.

مندرج در نمودار  2میلزان فنلل در ايسلتگاه  2منطقله
قرخ قیز بیشتراز ساير ايستگاهها ميباشد و در ايستگاه

نتایج

 1آرتیان به کمترين میزان يافت شد و بین ايسلتگاه 1

تمامي آزمايشات در ايستگاههای  4منطقه مختلف

منطقه آرتیان و ايسلتگاه  1منطقله چهلمیلر ،همچنلین

شهرستان درگز انجام شد .بر اساس نتايج بدست آمده

ايستگاه  2منطقه چهلمیر و ايستگاه سلنگ سلوراخ از

از مطالعات خاکشناسي در جدول  1مشخص گرديلد

نظللر میللزان فنللل کللل در سللطح  P<8/85اخللتالف

که میزان هدايتالکتريکي (شلوری) خلاك در منطقله

معنيداری مشاهده نگرديد .اما با سايرايستگاهها دارای

قرخ قیز نسبت به ساير مناطق افزايش يافته است.

اختالف معنيداری ميباشند.

مستوی فالونوئید بر حسب اکي واالنت کوئرستین
همللراه بللا منسنللي اسللتاندارد (،y=0.0012x-0.0021

جدول  :1نتايج خاکشناسي
هدايتالکتريکي

اسیديته کل اشباع

رس

الی

ماسه

منطقه چهلمیر

8- 38

)EC(ds m-1
1.5

pH
3.4

%Clay
18

%Silt
50

%Sand
32

Si-C-L

منطقه قرخ قیز

8- 38

4.0

3.3

18

44

46

Si-C

منطقه سنگ سوراخ

8- 38

1.0

3.5

18

52

30

Si-C-L

منطقه آرتیان

8- 38

1.6

3.6

28

52

20

Si-C-L

مشخصات نمونه

عمق
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جدول  :2نتايج حاصل از اندازهگیری فنل و فالونوئید
مناطق مورد مطالعه
منطقه چهلمیر

منطقه قرخ قیز

منطقه آرتیان
منطقه سنگ سوراخ

-1

ايستگاههای مختلف

میزان فالونوئید ()mg.g-1fw

میزان فنل کل ()mg.g fw

ايستگاه 1

11/24 ±8/45 cd

4/13 ± 8/15 d

ايستگاه2

12/45 ±1/10 bc

4/51 ±8/16 b

ايستگاه1

13/30 ±8/56 ab

4/53 ±8/25 c

ايستگاه2

14/01 ±1/08 a

6/20 ±8/28 a

ابستگاه3

14/28 ±1/11 ab

6/83 ±8/33 a

ايستگاه1

0 ±8/05 e

4/83 ±8/80 d

ايستگاه2

0/16 ±1/23 e

4/35 ±8/13 bc

ايستگاه1

5/63 ±2/05 de

4/65 ±8/25 b

 4تکرار ،نتايج بهصورت میانگین ±انسراف معیار ،آنالیز آماری تست  ANOVAدر سطح  5درصد با تست دانکن ،در هر ستون بین
دادههايي با حروف متفاوت اختالف معنيدار وجود دارد

منحنی مقدار فنل کل در برگ سن د

a

8.00

a

gh1

ch2

d

bc

d

6.00
4.00
2.00

mgQE-1FW

b

c

b

0.00
s

gh3

gh2

gherekhghiz sangsorakh

ch1

chehelmir

a2

a1

artian

ایستگاههای مناطق مختلف

شکل  :2میزان فنل کل در ايستگاههای مناطق مختلف

شکل  :1میزان فالونوئید در ايستگاههای مناطق مختلف

مهاری راديکالهای آزاد از عصاره سرشاخههای

پارامترهايي است که بهطور گستردهای برای ارزيابي

هوايي سنجد با استفاده از راديکال  DPPHبررسي شد

فعالیت مهاری راديکالهای آزاد استفاده ميشود و

و نتايج به صورت درصد فعالیت مهاری گزارش شد

 IC50کمتر نشاندهنده باالترين فعالیت آنتياکسیداني

(نمودار  .)3فعالیت مهار  DPPHدر سطح P>8/85

ميباشد بهطوریکه بیشترين فعالیت مهار راديکالهای

معنيدار بود بهطوریکه ظرفیت آنتي اکسیداني عصاره

آزاد در عصاره سرشاخههای هوايي سنجد منطقه قرخ

سرشاخههای هوايي سنجد در تمامي  4رويشگاه بین

قیز مشاهده گرديد ( IC50در پايینترين غلظت،

 62/86و  33/5میليگرم /میليلیتر متغیر يود .بررسيها

 )281/25 μg ml-1و کمترين فعالیت مهاری مربوط به

نشان داد که با افزايش غلظتهای عصاره فعالیت

عصاره سرشاخههای هوايي سنجد منطقه آرتیان بود

آنتياکسیداني افزايش يافت .همچنین نتايج فعالیت

( IC50در باالترين غلظت ( .)401/13 μg ml-1بهترتیب

مهاری بهصورت میزان ) IC50 (mg/mlبا استفاده از

دارای

ميباشند

آنتياکسیدانهای استاندارد  BHAو  BHTبه دو روش

BHA>BHT>Gherkhghiz>Chehelmir>Sangsora
( )kh>Artianشکل  4و .)5

 TACو  RPصورت پذيرفت IC50 .يکي از
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منسني فعالیت آنتي اکسیداني سرشاخه های هوايي سنجد
80
60

chelmir
sangsorakh

40

artian

20

gherekhghiz

0

4

5

2

3

1

)inhibition of DPPH radical(%

100

Constration(μg/ml)-1

شکل  :3میزان فعالیت آنتياکسیداني در سرشاخههای هوايي
سنجد در  4رويشگاه مختلف به

روش DPPH

شکل  :4میزان فعالیت آنتياکسیداني در سرشاخههای هوايي
سنجد در  4رويشگاه مختلف با استفاده از آنتياکسیدانهای
استاندارد به روش TAC

شکل  :5میزان فعالیت آنتياکسیداني در سرشاخههای هوايي سنجد در  4رويشگاه مختلف
با استفاده از آنتياکسیدانهای استاندارد به روش RP

ضد درد و ضدالتهابي برخي از آنها قبال گزارش شده

بحث

است (.)Wolniak et al., 2007

گیاهان منبع مهمي از ترکیبات هستند که بهعنوان
متابولیتهای ثانويه شناخته شدهاند .بررسي مقادير

میزان ترکیبات فالونوئید و فنل کل در رويشگاه

ترکیبات فعال ثانوی در اندامها و مقايسه آنها نشان داد

قرخ قیز ( 33درجه و  24دقیقه شمالي و  55درجه و

که میزان مواد موثره ثانوی (فالونوئید ،فنل ،آنتوسیانین)

 83دقیقه شرقي) بهدلیل افزايش شدت تنش شوری

و فعالیت آنتياکسیداني در اندامهای مختلف و گیاهان

نسبت به ساير مناطق افزايش يافته است و در منطقه

هیچ گاه ثابت نیست و متناسب با مراحل رشد گیاه و

آرتیان نیز به دلیل کاهش شدت اين تنش کاهش يافته

شرايط مسیطي قابل تغییر

است (جدولهای  1و  .)2در اين راستا گزارش شده

است.

در مطالعات ديگران بر روی گیاه سنجد ،وجود

که گیاهان يا از شوری اجتناب ميکنند و يا در مقابل

فالونوئید و فنل کل گزارش گرديد که احتماال اين

آن بردباری مينمايند .در حالت مقاومت گیاه در برابر

ترکیبات دارای خواص دارويي ارزشمندی ميباشند.

شوری گیاه نمک را جذب کرده و آن را به اندامها

مشابه به مطالعه ما عنوان شده است که فالونوئیدها

بهويژه برگها ميفرستد .بنابراين بهدلیل افزايش تنش

يکي از اجزای بسیار مهم در سنجد هستند که اثرات

شوری ترکیبات فالونوئیدی و فنلها افزايش مييابند
64
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( .)Levitt, 1980مشابه به پژوهش ما مستوی

( )1302که عنوان کردند افزايش میزان راديکالهای

فالونوئید کل در نهالهايي از واريتههای برنج افزايش

فعال اکسیژن در گیاه باعث ميشود که برای کاهش

يافته بود که تجمع فالونوئیدها در نهالهای تست

اثرات سمي تنش اکسیداتیو ناشي از تنش شوری،

تنش شوری بسیار باالتر از نهالهايي بود که در

مکانیسمهای متنوعي در گیاه فعال شود .در اين

شرايط بدون استرس قرار داشتند .بنابراين فالونوئیدها

شرايط میزان آنتياکسیدانها افزايش يافته و آنزيمهای

ممکن است نقش حفاظتي را شبیه به ترکیب پرولین

مهار کننده ROSها در جهت کاهش اثرات سمي ناشي

ايفا کنند (.)Sonar et al., 2011

از تنش اکسیداتیو حاصل از تنش شوری ،افزايش پیدا

در بررسيهای انجام شده بر تاثیر شوری بر میزان

ميکنند مطابقت دارد .افزايش تنش شوری باعث

پليفنلها در گیلاه گلردو ( )Juglans regiaمشلخص

افزايش فعالیت آنتياکسیداني در گیاهاني از قبیل پیاز

شللد بللا افللزايش سللطح شللوری ( 288 ،188و 388

و Jatropha courcas

شده است (et al., 2010

میليمول نسبت به شاهد) ،مستوای پليفنلها افلزايش

)Blokhina

مييابد ( .)Ghasemi et al., 2011میزان ترکیبات فنلي

نتی هگیری نهایی

در نهالهای جو تست تنش شوری افزايش يافته است
که ممکن است کاهش جوانهزني و رشلد مربلوط بله

در اين پژوهش مشخص گرديد که برگهای گیلاه

اختالالت شوری القلا شلده از فراينلدهای متلابولیکي

سنجد در منطقه قرخ قیز به دلیل افزايش تنش شلوری

منجر بله افلزايش ترکیبلات فنللي ،فالونوئیلد (2000

دارای بیشترين میزان فالونوئیدها و پلي فنلها مي

 )Ayaz et al..و آنزيمهللای اکسللیداتیو شللده باشللد

باشد ،همچنین سرشاخههای هوايي ايلن گیلاه در

( )Darbyshire, 1971و ايلن بررسليها بلا نتلايج ملا

منطقلله قللرخ قیللز بیشللترين قللدرت مهللار کللردن

مطابقللت دارد و اينکلله گیللاه سللنجد بللهدلیللل داشللتن

راديکالهای آزاد  DPPHرا بروز داد و با افلزايش

ترکیبات فعال ثانوی از قبیل فالونوئیدها و پلي فنلهلا

غلظت عصارهها ،درصد اين فرآيند افزايش يافت.

دارای خاصیت آنتي اکسیداني قوی ميباشد.
مشابه با پژوهش ما  Muscoloو همکارانش در

منابع

سال  2883عنوان کردند که فعالیت آنتي اکسیداني
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فنلها عمدتا به دلیل خواص اکسیداسیون و کاهش
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Abstract
Elaeagnus angustifolia L. is the important medicine and fruit in Iran, which possibly has
different quality and quantity metabolites in different climates. The leaves, flowers and fruit of
Elaeagnus angustifolia L. were collected in different region in Dargaz region (Razavi Khorasan
province). Total phenol (TP), total flavonoids (TF) and total anthocyanin (TA) were obtained by
spectrophotometry and anti oxidant activity of methanolic extract were measured by RP, TAC
and DPPH methods. Results showed that phytochemical of extracts of plant parts were different
and so plant part extracts of Ghorakh khiz region have more content of TF, TP and TA, in
addition have the better anti oxidant activity in salin regions with Ec=4.6.
Keywords: Antioxidant, Eleagnus angustifolia L., Khorasan province, TF, TP, TA
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