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ارزیابی تنوع برخی از شاخصهای فیتوشیمیایی عصاره گل در جمیعتهای
خودروی گیاه دارویی  Rheum ribes L.در ایران
قادر قاسمی ،1محمد فتاحی* ،2ابوالفضل

علیرضالو2

1دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
2استادیار گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
تاريخ دريافت 1901/90/12 :؛ تاريخ پذيرش1901/11/99 :

چکیده
استفاده از گیاهان دارویی و مواد فعال آنها بهعنوان آنتیاکسیدانهای طبیعی اخیراً مورد توجه قررار گرفتره اسر
مختلف ریواس به دلیل برخورداری از فالونوئیدها و پروآنتوسیانینها ی آنتیاکسیدانی اهمی

انردامهرای

زیادی در صنایع غذایی و دارویری

دارند در این مطالعه خصوصیات فیتوشیمیایی اندام گل در  11ژنوتیپ ( )G1-G11ریواس جمرع آوری شرده از منراطخ مختلرف
کشور مورد ارزیابی قرار گرف

عصارهگیری با استفاده از دستگاه اولتراسونیک انجام گرف

شاخصهای فیتوشیمایی انردام گرل

بر اساس محتوای فنول کل (روش فولین سیکالتو) ،فالونوئید کل (روش آلومینیوم کلراید) ،ویتامین ث (بره روش تیترر برا یدیرد
پتاسیم) ،کربوهیدرات محلول (معرف آنترون و رنگ سنجی) ،تانن (معرف وانیلین و رنگ سنجی) ،کاروتنوئید کل ،کلروفیل  aو
(روش لیچن تالر) و فعالی

b

آنتیاکسیدانی برا اسرتفاده از روشهرای  DPPHو  FRAPارزیرابی شردند بیشرترین میراان فنرول و

فالونوئید کل به ترتیب در عصاره گلهای ژنوتیپ  G8و  G9با مقدار ( 111/31میلیگرم گالیک اسرید برر گررم وزن خشرک) و
( 1/99میلیگرم کوئرسیتین بر وزن خشک) مشاهد شد بیشترین فعالی

آنتیاکسیدانی بهترتیرب در ژنوتیرپ هرای  G1و  G8برا

میاان  99/53درصد و ( 39/88میکرومول بر گرم وزن خشک) و کمترین میاان این شاخصهرا در گرل ژنوتیرپ  G11برا میراان
 88/15درصد و ( 5/92میکرو مول بر گرم وزن خشک) مشاهده شد .براساس این نتایج ژنوتیرپهرای مختلرف ریرواس یراوی
آنتیاکسیدانهای طبیعی هستند که در بین آنها ژنوتیپهای  G8 ،G1و  G9سطوح براییی از ایرن را دارا مریباشرد کره از آن در
صنایع غذایی و داروسازی میتوان استفاده نمود
واژههاي کلیدي :آنتیاکسیدان ،تنوع فیتوشیمیایی1،ریواس ( ،)Rheum ribes L.فالونوئید ،فنل

*نویسنده مسئول mohamadfattahi@yahoo.com; mo.fattahi@urmia.ac.ir :
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آنتراکینون ،آنتروگلیکوزیدها ،فالونوئیردها ،اسریدهرای

مقدمه
بنررد ( )Polygonaceaeاز

آلی ،پروتئینها ،چربی ،کلسیم (به میاان  98میلریگررم

کره تقریبراً مشرتمل

درصد گرم ریواس خام) ،آهن ( 1/8میلیگرم) ،پتاسیم

بر 811گونه میباشد یکی از مهمترین سردههای ایرن

نسبتاً زیاد ،آهن و ویتامینهرای  E ،K ،C ،Aو برخری

خانواده ،جنس ریواس ( )Rheumمیباشرد کره شرامل

ویتامینهای گروه  Bوجود دارد ترکیبرات آنتراکینرون

 111گونه در مناطخ معتدله و نیمه گرمسیری میباشد

آب گریررا موجررود در ریررواس در برردن انسرران دارای

از این جنس در فلور کشورمان چهار گونه (،R. ribes

اثرات بیولوژیکی زیادی مانند ضدسرطان (

تیررره علررف هفرر

مهمترین تیرههرای گیراهی اسر

persicum ،R.

turkestanicum

Huang et

 )al., 2007; Shoemaker et al., 2005التهراب کبرد

 R.و

 )R. khorasanicumموجود بوده که دوتای آخرری از

( ،)Arosio et al., 2000ضدمیکروب (

گیاهران برومی ایرران هسرتند ()Emad et al ., 2013

 )2004و ضررد التهرراب ( )Tseng et al., 2006دارد

کره در

مقابلره برا

ریواس گیاهی پایا ،علفی و صخره دوس

اس

Celine et al.,

تنوع ژنتیکی مواد موثره به گیاهران جهر

نقاط کوهستانی اقلیمهای خشک و نیمه خشک رویش

تغییرات آب و هوایی کمرک میکننرد و پایره اساسری

دارد در فصل بهار و اوایل تابستان می رویرد و دارای

برای انطباق برا شررایط نامسراعد آب و هروایی آینرده
اس

یک ریشه معمولی بوده که یرک ترا دو مترر در خرا
رشد میکند و به سرما و بخبندان مقاوم اسر

(

کاهش تنوع ژنتیکری عرالوه برر اینکره برازدهی

برنامرره اصررالیی را کرراهش میدهررد ،باعرر

Li et

ایجرراد

 )al., 2003دارای دو نروع سراقه هروایی و زیرزمینری

یکنواختی ژنتیکی در مراارع و آسریبپذیری در برابرر

خوراکی و دارویی ریواس را

آفررات و بیماریهررا و تنشهررای محیطرری میگررردد

تشکیل می دهد ،گوشتی بوده و طول آن به بیش از نیم

خویشاوندان ویشی یرک منبرع برالقوه و برا ارزش از

متر می رسد در انتهای ساقه گل دهنده ،گل آذین زرد

تنوع ژنتیکی هستند که بهنژادگران به آنها توجره ویرژه

ماه) بره

دارنرد ( )Neel and Ellstr, 2003بررای ایرن منظرور

گلها به تعداد زیراد و برهصرورت

میتوان با مطالعره چندشرکلی ژنتیکری برا اسرتفاده از

خوشه در انتهای ساقه اصرلی ایجراد مریگردنرد و بره

نشرانگرهای فیتوشریمیایی ،ژنوتیرپهرای ارزشرمند را

رنگ سبا بوده و در اثر تلقیح بذر را تشرکیل م دهنرد

شناسررایی نمررود طرری یررک تحقیررخ در ترکیرره توسررط

میوههای بالدار و قرما رنگ گیاه در اواخر اردیبهش

مراناوروقلو و همکراران ()Munzuroglu et al., 2000

و اوایل خرداد ماه رسریده و قابرل جمرعآوری اسر

ویتامینها و برخی از موادی که از عوامل ایجاد کننرده

اس  .دمبرگ که قسم

متمایل به کرم در اوایل فصل بهار (اردیبهش
خوبی نمایان اس

خاصی

( )Emad et al., 2013ریواس یک گیاه دارویی یاوی

آنتیاکسیدانی در ریواس میباشد را استخراج

ریشه و ریاوم که در فهرسر

دارو نامرههرای چرین،

کردند تاکنون مطالعهای که ،تنوع فیتوشیمیایی گلهای

ژاپن و اروپا نام برده شده اس

()Zhao et al., 2009

جمعی های خرودرو ریرواس را مرورد ارزیرابی قررار

از ریواس بهطور گسترده به عنوان ملین و ضردعفونی

دهد ،انجام نگرفته اس  ،همچنین با توجره بره اینکره

کننررده کبررد در درمرران سومهاضررمه و یرقرران اسررتفاده

جمعی های خودررو ریواس ،تاکنون در ایران جهر

میشود

کش ر  ،بهرهبرررداری و اسررتفاده در صررنایع غررذایی و

( Fang et al., 2011; Fok, 2001; Tsai et al.,

داروسازی کشور مورد توجه جدی قرار نگرفته اسر

 )2004; Wang et al., 2011; Yu et al., 2005بخرش
اعظررم ریررواس آب اسرر

برره دلیررل مشررخص نبررودن ارزش دارویرری گلهررای

همچنررین دارای تررانن،
15
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ژنوتیپها و گونههرای آن در کشرور ،ایرن تحقیرخ برا

در ایران که بیشتر در شمالغرب و مرکا و شمالشرق

ارزیررابی تنرروع فیتوشرریمیایی و آنترریاکسرریدانی

ایررران رویررش دارنررد محررلهررایی برررای جمررع آوری

تعدادی از ژنوتیپهای موجود در ایران انجرام گرفتره

نمونههای گیاهی و انجام آزمایشرات انتخراب شردند

اس

بررسی و شناسایی پراکنش گونهها برا بهرره گیرری از

هررد

منابع مختلف در این زمینه و بازدید از منراطخ متعردد
مواد و روشها

در فصل بهار  1199انجام شد مشخصات مناطخ مورد

معرفی مناطق پراکنش :باتوجه به فلور ایران ،ریرواس

مطالعه در جدول  1نشان داده شده اس

جدول  :1مناطخ جمعآوری جمعی های مختلف ریواس ()Rheum ribes L.
طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

ارتفاع (متر)

محل جمعآوری

ژنوتیپ
G1

آذربایجان غربی /اشنویه

"93º11´19

"15º13´29

1991

G2

آذربایجان غربی  /خوی

"93º18´11

"18º21´18

1391

G1

آذربایجان غربی  /تکاب

"98º31´19

"18º11´11

2191

G9

آذربایجان غربی  /بوکان

"93°38´21

"18°11´28

1518

G3

آذربایجان شرقی  /شبستر

"93°21´32

"18°22´15

1591

G8

آذربایجان شرقی  /سرای

"93°11´19

"15°31´99

1111

G5

آذربایجان شرقی  /مراغه

"98°19´21

"15°28´29

2958

G8

تهران  /لواسان

"31°18´31

"13°31´19

2119

G9

مرکای  /ارا

"99°93´11

"19°12´91

2288

G11

کرمانشاه  /کرمانشاه

"95°19´21

"19°23´12

1113

G11

زنجان  /زنجان

"98°11´28

"18°99´18

2199

G12

کردستان  /بانه

"93°39´92

"18°12´11

2158

G11

کردستان  /سقا

"98°18´19

"13°38´25

1898

اولتراسونیک انجام گرف

جمعآوري نمونههاي گیاهی

یک گرم از هر نمونه داخل

در این مریله  11نمونه گیراهی از جمعیر هرای

فالکونهای  31میلیلیترری قررار داده شرده و پرس از

شناسایی به گرروه

اضرررافه کرررردن  21میلیلیترررر مترررانول  81درصرررد

علوم باغبانی دانشگاه ارومیه منتقل شدند نمونرههرای

عصارهگیری به مدت نیم ساع

در دمرای  11درجره

گل بررای انجرام مطالعرات فیتوشریمیایی در مراههرای

اولتراسونیک و قدرت 121هرتا ( )Elmasonicانجرام

مختلف ریواس جمعآوری و جه

فرررروردین و اردیبهشررر

 1199از منررراطخ مرررذکور

گرف

جمررعآوری و بالفاصررله در دمررای معمررولی و سررایه

اندازهگیري میزان فنول کل :اندازهگیری مرواد فنرولی

خشک شدند

با استفاده از معر

عصارهگیرري :گلهرای خشرک شرده ژنوتیرپهرای

صد میکرولیتر عصاره از محلول استخراج شده اصرلی

مختلررف بررا اسررتفاده از نیتررروژن مررایع پررودر شررده و

برداشته و به یجم  1میلیلیتر رسرانده شرد ( 11برابرر

فولین سیوکالتیو 1صرورت گرفر

عصارهگیرری مترانولی از آنهرا برا اسرتفاده از دسرتگاه
1. Folin-Ciocalteu
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به شاهد اندازهگیری شد از

رقیخ شد) سرسس  181میکرولیترر آب دی یرونیاه بره

 893و  951نانومتر نسب

مقدار مشخصی از نمونه رقیرخ شرده اضرافه شرد در

استون به عنوان شاهد استفاده شد میاان کاروتنوئید و

مریله بعد  1211میکرولیتر فولین به مخلوط افاوده و

کلروفیررل  aو  bبرررای هررر عصرراره بررا اسررتفاده از

بعد از  3دقیقه به آن کربنات سدیم  5/3درصد اضرافه

فرمررولهررای زیررر محاسرربه گردیررد (

شد پس از آن نمونرههرا بره مردت  11-93دقیقره در

:)1987

Lichtenthaler,

تاریکی و در دمای اتراق قررار داده شردند در نهایر

= 11/29 A882 - 2/19 A893

Ca

جررذب در طررول مررروج  581نررانومتر برره وسررریله

= 21/11 A893 - 9/19 A882

Cb

شرد

Ct = 1111 A 951 - 1/9 A Ca - 81/19Cb / 219

اسسکتروفتومتر ( )MODEl: UV2100 PCقرائ

آب دی یونیاه به عنوان شاهد و گالیکاسید به عنروان

اندازهگیري فعالیت آنتیاکسیدانی به روش :DPPH

منحنری اسرتاندارد

آنتریاکسریدانی بره روش

استاندارد مورد استفاده قرار گرف

برای انردازهگیرری فعالیر

بر اسراس گالیرکاسرید ،ترسریم و نترایج بره صرورت

 ، 1 DPPHمقدار مشخصی از عصاره متانولی  11برابر

میلیگرم اکیواین گالیکاسرید برر وزن خشرک گیراه

رقیخ شده نمونه را در یک لوله آزمایشی ریختره و بره

گاارش شد ()Ebrahimzadeh et al., 2008

آن  2111میکرولیتر از محلول  ( DPPHاز قبرل آمراده

اندازهگیري میزان فالونوئید کل :برای سنجش میراان

شده) اضافه شرد محلرول یاصرل را تکران داده و در

فالونوئید کل به مقدار مشخصری از هرر عصراره 131

دمای آزمایشگاه به مدت 11دقیقه نگهرداری و جرذب

میکرولیتررر نیتری ر

در  315نانومتر در اسسکتروفتومتر قرائ

سرردیم 111 ،میکرولیتررر محلررول

شرد جهر

آلومینیرروم کلرایررد ( 1111 ،)%11میکرولیتررر محلررول

تهیه شاهد ( )blankنیا به روش بای عمل کررده فقرط

استات سود  1مویر و بعد برا آب مقطرر بره یجرم 3

به جای عصاره  31میکرولیتر اتانول  81درصد استفاده

میلیلیتر رسانده شد جرذب مخلروط در طرول مروج

)Nakajima

 181نانومتر نسب

به شاهد قرائ

شررررررررد (2004
× 100

گردید برای رسرم

al.,

et

(Abs control)t=30 min−(Abs sample)t=30 min
(Abs control)t=30min

= RSA

 :Abs blankمیاان جذب بالنک

منحنرری اسررتاندارد از کوئرسررتین اسررتفاده شررد میرراان

 :Abs sampleمیاان جذب نمونه

فالونوئید کل عصارهها برر اسراس میلریگررم معرادل
کوئرسررتین بررر گرررم وزن خشررک گیرراه گرراارش شررد
()Chang et al., 2002

اندازهگیري فعالیت آنتیاکسیدانی به روش :FRAP

کاروتنوئید کرل و کلروفیرل :بررای سرنجش میراان

عصارههای رقیخ شده نمونرههرا و  1میلیلیترر معرر

کاروتنوئید و کلروفیل ،مقدار  1/13گرم از بافر

2

تازه ( FRAPبافر استات سدیم  111میلی مرویر برا

ترازه

اسیدیته  ،1/8فریک-تریس پریردیل-اس-تریرازین 1و

گل با  3میلیلیتر استون در یک هاون چینی سرد و در

فریک کلرید) باهم مخلوط شدند مخلوط یاصرل بره

یمام یخ هموژن شد سسس بره هموژنرات یاصرل 1

مدت  11دقیقه در یمام آب گررم (دمرای  15درجره

گرم سولفات سدیم بدون آب افاوده و برا اسرتفاده از
کاغذ صافی ،صرا

گردیرد محلرول صرا

سانتیگراد) قرار گرفر

شرده برا

و جرذب آن در طرول مروج

استون به یجم  11میلیلیتر رسانده شد و به مدت 11
دقیقه و در  2811دور سانتریفیوژ گردیرد فراز رویری

)1- Diphenylpicrylhydrazyl (DPPH
)2- Ferric Reducing Ability of Plasma (FRAP
)3- 2,4,6-Tris(2-Pyridyl)-S-Triazine (TPTZ

جداسازی و جذب محلول در طرول مروجهرای ،882
15
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 391نانومتر و با اسرتفاده از دسرتگاه اسرسکتروفوتومتر

درصررد برره آن اضررافه کرررده و برره مرردت  11دقیقرره

به شاهد خوانده شرد از سرولفات آهرن بررای

التراسونیک شد در مریله بعد نمونهها از کاغذ صافی

رسم منحنی استاندارد استفاده گردیرد و نترایج دادههرا

عبررور داده شرردند مقرردار مشخصرری عصرراره را بررا 2

Zugic et al.,

میلیلیتر نشاسرته  1درصرد مخلروط کررده ،بره روش

نسب

براساس µmol Fe++/g DWبیران شرد (
)2014

تیتراسیون و با استفاده از یدیدپتاسیم تیتر را انجام داده

اندازهگیري میزان تانن کل :برای اندازهگیری محتوای

تا زمانی کره رسروبهرای تیرره یرا خاکسرتری رنرگ

تاننها مقدار  1/3گرم باف

تشکیل شود

گیاهچره در  11میلیلیترر

متانول عصارهگیری شد و به مدت  21دقیقه در دمرای
اتاق قررار گرفر
میلیلیتر معر

تجزيه و تحلیل آماري

 2میلیلیترراز محلرول رویری برا 3

کلیه دادههای بهدس

وانیلین (وانیلین  1درصد ،کلریردریک

اسید  8درصد با نسب

فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصرادفی برا اسرتفاده از

 31به  31در متانول) یل و به

نرم افاارهای  SASآنالیا شدند از آزمون  LSDبررای

مدت 21دقیقه در دمای  28درجه سانتیگراد نگهداری

مقایسه میانگین دادههرا اسرتفاده شرد کالسرتر بنردی

شد سسس ،هر نمونره در شردت جرذب  321نرانومتر
قرائ

دادهها بر اسراس روش  Wardو معیرار مربرع فواصرل

شد ()Luthar and Kreft, 1999

انرردازهگیررري میررزان کربوهیرردرا

اقلیدسی انجام شرد همچنرین در ایرن تحقیرخ آنرالیا

محلررولبرررای

مولفههای

انرردازهگیررری کربوهیرردرات محلررول  1/3گرررم نمونرره
گیاهی با هاون چینی پودر شده و با  3میلیلیتر اترانول
افاایش جداسازی کروهیردرات

کل ژنوتیپهای مختلف ریواس در سطح ایتمال یک
درصد معنیدار برود (جردول  )2مقایسره میانگینهرا

اضافه شد بعرد بره مردت  13دقیقره و برا دور 9311

نشان داد که میراان فنرل کرل ،ژنوتیرپهرای مختلرف

سانتریفیوژ شد  31میکرولیتر از محلول با  1میلیلیترر

ریرررواس از  111/31ترررا  )mg/g DW( 9/81متغیرررر

آنترون ( 131میلیگرم آنترون خالص برهعرالوه

میباشررد (جرردول  )1بیشررترین میرراان فنررل کررل در

 111میلیلیتر اسید سرولفوریک  52درصرد) مخلروط

گلهررای ژنوتیررپ ( G8نمونرره تهررران  -لواسرران) بررا

شد ونمونهها به مدت  11دقیقه در یمرام آب جروش

 111/31و کمترررین آن در گلهررای ژنوتیررپ

نگهداری شدند سسس ،هرر نمونره در شردت جرذب
 823نانومتر قرائ

روی دادهها انجام گرف

نتایج تجایه واریانس نشان داد که میاان فالونوئید

محلول  3میلیلیتر اتانول  51درصرد بره مرواد گیراهی

معر

اصلی1

نتايج

 93درصد مخلروط شرد در مریلره بعرد فراز رویری
جداسازی شد جه

آمده با سه تکرار و بصورت

G11

(کردستان  -سرقا) برا  )mg/g DW( 9/81برود نترایج

شد برای رسم منحنی استاندارد از

تجایه واریرانس نشران داد کره میراان فالونوئیرد کرل

گلوکا استفاده شد میراان کربوهیردرات محلرول کرل

ژنوتیپهای مختلف ریرواس در سرطح ایتمرال یرک

عصاره ها بر اساس میلیگرم معادل گلوکا بر صد گرم

درصد معنیدار بود (جدول )2

وزن خشک گیاه گاارش شد ()Irigoyen et al., 1992
اندازهگیري ويتامین ث 1 :گررم نمونره گیراهی را برا
استفاده از هاون چینی پودر شرد و در داخرل فرالکون
 31میلیلیتری ریخته شد بعد  21میلیلیتر مترانول 81

)1- Principal Components Analysis (PCA

19
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جدول  :2تجایه واریانس خصوصیات فیتوشیمیایی ژنوتیپهای ریواس در مناطخ مختلف
میانگین مربعات ()Mean of square

منابع

درجه

تغییرات

آزادی

کربوهیدرات

کاروتنوئید

کلروفیل

کلروفیل

کل

a

b

تانن

ویتامین ث

ژنوتیپ

12

** 1/312

** 119/231

** 1/111

**1/115

**2138/182

**1/192

**9/951

**399/111

اشتباه

28

1/113

1/119

1/111

1/111

1/988

1/111

1/113

12/119

کل

18

CV%

3/938

1/181

13/311

19/988

فنل کل

فالونوئید

2/193

کل

11/991

2/851

11/113

** معنیداری در سطح ایتمال یک درصد

(کردستان – بانه) و ( G11کردستان – سقا) با  9/91و

مقایسه میانگینها نشران داد کره میراان فالونوئیرد

 )mg/111g DW( 1/21بود

کل ،ژنوتیپهرای مختلرف ریرواس از  1/99ترا 1/11
( )mg/g DWمتغیررر میباشررد (جرردول  )1بیشررترین

نتایج تجایه واریانس کلروفیل  aو  bو کاروتنوئید

میاان فالونوئید کل در گلهای ژنوتیرپ ( G9مرکرای

نشان داد که ژنوتیپهرا مختلرف ریرواس تفاوتهرای

– ارا ) برا  1/99و کمتررین آن در گلهرای ژنوتیرپ

معنرریداری در سررطح ایتمررال یررک درصررد از نظررر

( G11کردسرررتان  -سرررقا) برررا )mg/g DW( 1/11

خصوصیات داشتند (جدول  )2مقایسه میانگینها کره

میباشد نوع ،میاان و درصد فالونوئیدها نشانه کیفی

میراان کلروفیرل  b ،aو کاروتنوِئیررد در ژنوتیرپهررای

گیرراه اسرر

مختلف که اختال

( )Urbonaviciute et al., 2006آثررار

معنیداری برا یکردیگر داشرتند را

بیولوژیک متعددی را در گیاهان به فالونوئیدها نسب

نشان داد بیشترین میاان کلروفیرل  b ،aو کاروتنوئیرد

میدهند این ترکیبات نقش دفاع در برابر پراتوژنهرای

مربوط به ژنوتیپ ( G5آذربایجان شرقی  -مراغه) بود

گیرراهی ،تيثیرگررذار در متابولیسررم کربوهیرردراتها و

که بره ترتیرب معرادل  1/19 ،1/181و ( 25/25

μg/g

همچنررین ،نقررش ایتمررالی در فتوسررنتا را دارا هسررتند

 )DWگاارش شد همچنین کمترین میاان کلروفیل ،a

()Harborne et al., 1975

 bو کاروتنوئید به ترتیب در ژنوتیرپ ( G11کردسرتان

نتررایج تجایرره واریررانس ویتررامین ث تفرراوت

 -سقا)  1/118 ،1/11و  3/11مشراهده شرد (جردول

معنیداری در سطح ایتمال  1درصد بین ژنوتیپهرای

 )1مطالعررات بسرریار انرردکی روی میرراان ترکیبررات

مختلررف ریررواس را نشرران داد ،کرره مقایسرره میررانگین

کاروتنوئیدی و کلروفیلی ژنوتیپهای مختلف ریواس

ویترررامین ث از  39/99ترررا  13/35متفررراوت بودنرررد

صورت گرفته اس

بیشترین میراان ویترامین ث در گلهرای ژنوتیرپ

فعالیرر

G9

آنترریاکسرریدانی در ایررن تحقیررخ کرره

(مرکای– ارا ) برا  39/99و کمتررین آن در گلهرای

ژنوتیپهرای مختلرف ریرواس برا دو روش  DPPHو

ژنوتیپ ( G5آذر بایجران شررقی– مراغره) برا 13/35

 FRAPمررورد ارزیررابی قرررار گرفرر  ،نتررایج تجایرره

( )mg/g DWبود در یالی که بیشترین میراان ترانن و

آنتیاکسیدانی ایرن گیراه

کربوهیدرات محلول بهترتیرب در ژنوتیرپهرای

واریانس نشان داد که فعالی

همانند سایر ترکیبات فیتوشیمیایی ،در سرطح ایتمرال

G12

یک درصد معنیدار بود (جدول )9

14
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جدول  :9میاان ترکیبات فیتوشیمیایی ژنوتیپهای ریواس
کل

کل

G1

آذربایجان غربی /اشنویه

85/811

1/188

19/115

G2

آذربایجان غربی  /خوی

11/511

1/151

23/885

2/818

G1

آذربایجان غربی  /تکاب

11/118

1/931

19/551

1/831

1/188

G9

آذربایجان غربی  /بوکان

13/391

1/321

13/885

1/931

1/188

18/388

G3

آذربایجان شرقی  /شبستر

13/188

1/111

28/181

1/881

1/188

21/588

1/121

G8

آذربایجان شرقی  /سرای

21/998

1/951

91/391

9/128

1/181

18/831

1/191

1/111

G5

آذربایجان شرقی  /مراغه

11/918

1/811

13/355

1/918

1/581

25/251

1/181

1/191

G8

تهران  /لواسان

111/318

1/128

38/155

1/511

1/311

18/391

1/151

1/121

G9

مرکای  /ارا

13/318

1/991

39/995

1/118

1/581

21/311

1/181

1/131

G11

کرمانشاه  /کرمانشاه

28/911

1/111

12/125

1/581

1/211

18/511

1/131

1/131

G11

زنجان  /زنجان

15/351

1/918

11/815

2/391

1/518

5/551

1/121

1/111

G12

کردستان  /بانه

25/118

1/588

21/951

9/918

1/121

11/151

1/181

1/118

کردستان  /سقا

9/811

1/118

29/351

2/911

1/888

3/111

1/111

1/118

ژنوتیپ

فنول

فالونوئید

محل جمع آوری

G11

کربوهیدرات

کاروتنوئید

کلروفیل

کلروفیل

( 111گرم)

کل

a

b

15/831

1/111

1/111

1/118

1/118
1/188

ویتامین ث

تانن( 111گرم)
2/881

1/191
1/511

8/121
13/218

1/118
1/131

1/118
1/158

*

فنول کل ( ،)mg GAE/g DWفالونوئید کل ( ،)mg/g DWکاروتنوئید کل ( ،)μg/g DWکلروفیل  aو  ،)μg/g DW( bتانن کل

( ،)mg/100g DWکربوهیدرات محلول ( ،)mg/100g DWویتامین ث ()mg/100 ml

آنترریاکسرریدانی

( G1آذربایجان غربی  -اشنویه) برا  99/53و کمتررین

در روش  FRAPمیرراان فعالیرر

ژنوتیرپهرا از  39/88ترا )µmol Fe++/g DW( 5/92

آن در ژنوتیررپ ( G11کردسررتان  -سررقا) بررا 88/15

آنتیاکسیدانی در

درصد مشاهده شد از مهمترین ترکیبات فالونوئیردی

گلهای ژنوتیرپ ( G8تهرران  -لواسران) برا  39/88و

این جنس که سبب فعالی

آنتیاکسیدانی آن میشروند

کمترررین آن در ژنوتیررپ ( G11کردسررتان  -سررقا) بررا

میتوان به کراتچین ،روترین ،کوئرسرتین ،کرامفرول و

 )µmol Fe ++/g DW( 5/92مشراهده شرد (شرکل )1

میرسررتین و از ترکیبررات فنلرری برره گالیررکاسررید،

آنتررریاکسررریدانی

کافئیکاسید ،کوماریکاسید و ویتامین ث اشاره نمرود

متغیر بود (شکل  )1بیشترین فعالی

در روش  DPPHمیررراان فعالیررر

ژنوتیپها از  99/53تا  88/15درصد متغیر بود (شکل
 )2بیشترین فعالی

()Ercisli and Esitken, 2004

آنتیاکسیدانی در گلهای ژنوتیپ
جدول  :4تجایه واریانس خصوصیات آنتیاکسیدانی ژنوتیپهای مختلف ریواس

منابع تغییرات

میانگین مربعات

درجه
آزادی

فعالی

آنتیاکسیدانی

)(DPPH

))((Mean of square

فعالی

آنتیاکسیدانی

ژنوتیپ

12

**298/983

**811/821

اشتباه

28

11/1585

1/121

کل

18

CV%

1/831

**معنیداری در سطح ایتمال یک درصد

11

8/855

)(FRAP

ارزيابي تنوع برخي از شاخصهای فيتوشيميايي عصاره گل در جميعتهای...

00/00
60/00
10/00
40/00
90/00
00/00
10/00
0/00

روش FRAP

شکل  :1مقایسه میانگین عملکرد آنتیاکسیدانی جمعی های مختلف ریواس در

120/00

a

ab

ab

ab

b

ab

a

a

a

100/00

c

c

d

60/00

DPPHsC %

e

80/00

40/00
20/00
0/00

مناطق جمع آوری

شکل  :2مقایسه میانگین عملکرد آنتیاکسیدانی جمعی های مختلف ریواس در

بیشرررترین عمومیررر

روش DPPH

را در برررین روشهرررای

کل ،فالونوئید کل ،کلروفیرل  b ،aو کاروتنوئیرد کرل،

کمومتریک ،تجایه به مولفههای اصلی دارد برا توجره

ظرفی

آنتیاکسیدانی (با دو روش  FRAPو ،)DPPH

به تعداد متغیرهای مورد مطالعه و تنوع مشراهده شرده

ویتامین ث ،تانن ،کربوهیدرات محلول انجام شرد برا

در همه آنها ،تجایه و تحلیل چند متغیرره ،بره منظرور

استفاده از تجایه به مولفههای اصلی  11متغیر اولیه در

طبقه بندی کردن نمونهها با توجره بره محتروای فنرول

قالب  9متغیر جدید ( 9مولفه اصلی) تعیین شدند کره
11
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این  9مولفه در مجموع  88/5درصد از تغییرات کل را

مولفه های اصلی نمودار دی پالت با استفاده از مولفره

توجیه نمودند کره از ایرن مقردار  98/8درصرد بررای

های اول و دوم ترسیم گردید(شکل  )9بر این اساس،

مولفه اول 22/1 ،درصد برای مولفه دوم 12/5 ،درصد

در این دسته بنردی ژنوتیرپهرای  11 ،2 ،11در یرک

برای مولفره سروم و  5/1درصرد بررای مولفره چهرار

دسته 8 ،و  9در یرک دسرته و ژنوتیرپ  5بره تنهرایی

محاسرربه گردیررد اولررین مولفرره همبسررتگی برراییی بررا

دریک دسته قرار گرفتهاند ،کره دسرته اول دارای ترانن

فالونوئید تام و فعالی

بیشتر ،دسته دوم دارای فنل ،فالونوئیرد ،آنتوسریانین و

هرای آنتریاکسریدانی داشر

دومین مولفه نمونهها را کلرفیل  bو کاروتنوئید متمایا

آنتیاکسیدان ( DPPHو  )FRAPبیشرتر و در تفکیرک

کرد ،مولفههای سوم نمونهها را بره ترتیرب برا ترانن و

دسته سوم کلروفیل  bو کربوهیدرات محلول بیشترین

کربوهیرردرات محلررول متمررایا شررد و مولفرره چهررارم

اثررر را نشرران داده اسرر

بقیرره ژنوتیررپهررا از نظررر

نمونهها را بر اساس کربوهیدرات و ویتامین ث متمایا

فیتوشیمیایی در ید متوسط قرار دارند

می کرد با توجه به نترایج بره دسر

آمرده از تجایره
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فنل کل مربوط بره ( G8تهرران  -لواسران) برا ارتفراع

بحث
در سالهای اخیر با افاایش نیاز به سالم
تقاضا برای غذا داروها 1افاایش یافته اس

 2119متر و بیشرترین فالونوئیرد کرل مربروط بره

بشری،

G9

واژهای که

(مرکای  -ارا ) با ارتفاع  2288متر مشراهده شرد و

از سال 1959بوسیله استفان دِفِلیس 2ابداع گردید که

بیشترین فعالی

آنتیاکسریدانی بره روش ( )FRAPدر

به صورت زیر تعریف میشود "قسمتی از غذا که

ارتفاع  2119مربوط به (تهران – لواسان) مشاهده شد

دارویی مفیدی مانند جلوگیری و درمان

آنترری

خاصی

کرره ایررن همبسررتگی بررین فنررل کررل و فعالی ر

بیماری ها داشته باشد"( )Tapas et al, 2008پژوهش
یاضرگل های ریواس با خاصی

اکسیدانی کل را همراه با افاایش ارتفاع اس

میدهد ارتباط بین ترکیبرات فنرولی و میراان فعالیر

آنتی اکسیدانی را

آنتی اکسیدانی توسرط مطالعرات قبلری گراارش شرده

به عنوان یک ترکیب غذا دارو معرفی میکند

اسر

بررا توجرره برره مقایسرره خصوصرریات فیتوشرریمیایی

آنتری-

اکسیدانی افاایش پیدا میکند البته عرالوه برر فراکتور

آنتیاکسیدانی ،فنل کل و فالونوئید

ارتفاع سایر فاکتورها (نور ،دما ،شیب محیط ،رطوبر

کل با توجه به شرایط محیطی و اقلیمی به ویژه ارتفاع
محل رویشگاه در ارتباط اس

( )Fattahi et al, 2013در مطالعره یاضرر برا

افاایش ارتفاع میاان فنل ،فالونوئیرد و فعالیر

عصاره گل ریواس در رویشگاههرای طبیعری مالیظره
میشود که فعالی

را نشران

نسبی منطقه و میانگین بارندگی سرالیانه) را هرم بایرد

بهطوری کره بیشرترین

مدنظر قرار داد از دییرل افراایش ترکیبرات فنرولی و
ترکیبات آنتی اکسیدانی در شرایط مرتفع میتوان شدت

1- Nutraceuticals
2- Stephen DeFelice

تابش نور  UVرا عنوان کرد شرایط خشکی و وجرود
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 UVاز شرایط مساعد بررای افراایش ترکیبرات فنرولی

که گونههای مختلرف ریرواس دارای میراان براییی از

مانند فالونوئیدها مری باشرد ()Nikolova et al, 2005

ترکیبات فنولی بروده و فعالیر

آنتریاکسریدانی قابرل

.اثرات دارویی ژنوتیپهای ریواس به صورت عمده با

ترروجهی دارنررد ایررن نتررایج پیشررنهاد مرریکننررد کرره

میاان ترکیبات فنلی آنها در ارتباط اس  .میاان و نروع

ژنوتیررپهررای مختلررف ریررواس دارای منررابع غن ری از

هرر دو فراکتور

آنتیاکسیدانهای طبیعی بوده و مریتواننرد در صرنایع

ژنتیکی و محیطی مشخص میشود تفراوت در میراان

غذایی و دارویی کاربرد فراوان داشرته باشرند در برین

آنتری

ژنوتیپها مطالعه شده ژنوتیپهای تهران و اشرنویه و

تراثیر شررایط آب و هروایی،

شبستر غنیتر از سایر مناطخ میباشند ،که میتوانند در

تغییرات جغرافیایی ،شررایط فیایولروژیکی و تکراملی

برنامههای اصالیی و اهلری سرازی ایرن گیراه مرورد

تغییررر یابررد ( )Figueiredo et al., 2008در نتررایج

توجرره قرررار گیرنررد بررا توجرره برره اثرررات نررامطلوب

یاصررل از ترکیبررات فیتوشرریمیایی و آنترریاکسرریدانی

انسران ،تحقیقرات

مواد موثره گیاهان دارویری برا هردای

مواد موثره (فنرول و فالونوئیرد کرل) و فعالیر
اکسیدانی میتواند تح

اگرچه ممکن اس

آنتیاکسیدانهای سنتای بر سالم

بین منراطخ مختلرف تفاوتهرایی

بیشتر در زمینهی استخراج ،خرالص سرازی و کراربرد

وجود داشته باشد ،که این تفاوتها میتواند ناشری از

عصاره گل ریواس در صنایع غذایی و دارویی پیشنهاد

گستره و پراکنش وسیع منراطخ مرورد مطالعره در ایرن

م ریشررود بررا شناسررایی و کرراربرد بیشررتر ترکیبررات

که تنروع و

بیولوژیک اندامهای مختلرف ریرواس مریتروان بررای

این مواد مؤثره مریتوانرد ناشری از

استفاده بهینه از مقادیر انبوه این گیاه در کشرور برنامره

پژوهش باشد در کل میتوان نتیجه گرف
گستره زیاد کمی

ریای کرد

تفاوتهای آبوهوایی و جغرافیایی مکانهای رویرش
و ژنتیکی باشد نتایج مطالعه یاضر نشان داد کره ایرن
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