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ارزیابی کمی و کیفی برخی متابولیتهای اولیه و ثانویه گیاه دارویی
برازمبل ( )Proveskia abrotanoides Karel.در مراحل فنولوژیکی مختلف
سمیه صباغ ،1مریم نیاکان ،*1ابراهیم غالمعلی پور

علمداری2

1گروه زیستشناسی ،واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرگان ،ایران
2گروه تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی و منابعطبیعی ،دانشگاه گنبدکاووس ،گنبدکاووس ،ایران
تاریخ پذیرش59/1/11 :

تاریخ دریافت51/12/11 :

چکیده
بهمنظور بررسی کمی و کیفی برخی متابولیتهای اولیه و ثانویه گیاه دارویی برازمبل در مراحل فنولووییکی
مختلف اندامهای گیاه در دو مرحله رویشی و گلدهی از منطقه روسوتای وامنوان واعوع در شسرسوتان آزادشوسر
جمعآوری و خشک گردید .در این تحقیق از عصاره از کل گیاه برازمبل در دو مرحله رویشی و گلدهی جسوت
شناسایی و ارزیابی کیفی تاننها ،ساپونینها ،ترکیبات آنتوسیانینی و ترپنوئیدی ،فالوونها و فالونوئیدها اسوتفاده
شد .همچنین میزان برخی متابولیتهای اولیه نظیر کربوهیدراتهای محلول نا محلوول ،پورولین و فنول کول در
اندامهای ریشه ،ساعه ،برگ و گل مورد ارزیابی کمی عرار گرفت .آنالیز کیفی کل گیاه برازمبول نشوان داد در دو
مرحله رویشی و گلدهی حضور ترکیبات ساپونینی و انتوسیانینی و تاننها مثبت بود در حالی که وجود فالونها
تنسا در مرحله رویشی و ترپنوئیدها ،فالونیدها تنسا در مرحله گلدهی مشواهده شود .آنوالیز کموی نیوز بوانترین
نشاسته را در مرحله رویشی در ریشه و بیشترین کربوهیدراتهای محلول و پرولین و ترکیبات فنلی را در برگ
نشان داد.در مرحله گلدهی نیز میزان نشاسته کربوهیدراتهای محلول پرولین و فنل کل بیشوترین مقودار را بوه
خود اختصاص داد .بهطورکلی نتایج این تحقیق نشان داد در مرحله رویشی صرفنظر از نشاسته برگها حواوی
بیشترین عندهای محلول ،پرولین و ترکیبات فنلی و در مرحله زایشی نیز ریشه از بیشوترین ترکیبوات یواد شوده
برخوردار بودند.
واژههای کلیدی :آنالیز کمی و کیفی ،پرولین ،ترپنوئیدها ،ترکیبات فنلی ،مراحل رشد ،کربوهیدراتها ،مراحل
رشد،

Proveskia abrotanoides

مقدمه1

گیاه شناسان شناسایی شده است ( .)Zargari, 2000در
ایووران دارای سووه گونووه از جوون

گیاه دارویی برازمبل (،)Perovskia abrotanoides

 Perovskiaیافووت

متعلق به تیره نعناع ( )Lamiaceaeبوده کوه در منواطق

میشوود کوه گووونه  P. abrotanoidesاز بویشتورین

شمال ،شمال شرق ،شرق و مرکز ایران رویش مییابد.

پراکن ووش بورخ وووردار اسووت (.)Mozafarian, 1998

تیره نعناع به لحاظ داشوتن صوفات اختصاصوات مسو

گیاهانی عموماً علفی یکساله یا پایا ودارای سواعههوای

دارویی و غذایی جزء اولین تیرههایی است که توسو

راسووت یووا خزنووده انوود ( .)Mahmoudi,2007گونووه
 .P.abrotanoides Karelاغلب به صورت خوودرو در
حاشیه جاده های نیمه استپی کوهستانی اعوالی سورد و

*نویسنده مسئولmnniakan@gmail.com :
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نیمه خشک استان گلستان در ارتفاع  2022تا در استان

همچنین بر اساس گزارشات موجود متابولیت های

خراسان شمالی در ارتفاع  1222متری و در خاک های

اولیه گیاهان نیز مانند متابولیت های ثانویوه دسوتخوش

با  PHخنثی تا علیایی ،بافت سبک شنی لومی تا لوومی

مراحل فنولوییکی و به تبع تغییرات محیطی میگردند.

رسی رویوش دارنود ( .)Mazandarani et al., 2009از

بهعنوان مثال با افزایش سن و آغواز فواز پیوری اسوید

این گیاه برای درمان تیفوئید ،سردرد و تسوع و دنودان

آمینه پرولین در گیاه تجمع مییابد که از آن بوهعنووان

درد ،بیماریهای علبی عروعی فیبوروز کبودی و سورفه

یکی از شاخصهای بیوشیمیایی پیوری یواد مویشوود.

اسوتفاده مویکننود ( .)Tareen et al., 2010برخوی از

پرولین در سلول بهعنوان یک ماده تنظی کننوده اسومز

تاثیرات دارویی این گیاه مثل تاثیرات ضود مسوومیت،

عمل کرده و از آنزی ها و برخی درشت مولکولها در

ضووووودالتسابی و ضدپالسووووومودی مووووویباشووووود

برابر عوامل نا مناسب محافظت

میکنود ( Hare et al.,

( .)Beikmohammadi, 2012همچنین در طوب سونتی

 .)1998در این راستا در گل شویپوری نشوان داده شود

ایران جست تسکین دردهای روماتیسمی ،کاهنده توب،

که میزان پرولین بوهطوور معنوی داری در زموان پیوری

ضدعفونت و ضد مانریا به کوار موی رفوت (

بورگهوا افوزایش موییابود (

Araizi,

Rabiza-Swider et al.,

 .)2013در تحقیقی  Azarnivandو همکواران ()2222

 .)2004از سوی دیگر تغییورات محیطوی نظیور دموای

گزارش نمودند که گل و برگ و سواعه برازمبول دارای

پایین باعث القاء تغییرات متعددی در ترکیبات سولولی

فراوانی است که میتواند در صنایع داروسازی

ماننووود تغییووور در ترکیبوووات پروتئینوووی ،پووورولین و

مورد استفاده عرار گیرد .این محققان عالوه بور تعیوین

کربوهیدراتها مویشوود .مولکوولهوای پیوک کوه در

موجوود در گیواه وجوود آلکالوئیودهوا،

سیست انتقال سیگنال نقش دارند آنزی های ویژهای را

تانن ها و فالونوئیدهاو سواپونین هوا را بوهطوور کیفوی

برای فعال کردن مسیر تولید پرولین آیجاد میکننود توا

مشخص نمودند که در این بین مقدار ساپونینها عابول

باعث تشکیل یا تنظی فعالیت ترکیبوات دفواعی ماننود

مالحظه بود

پرولین شوند (.)Hare et al., 1998

اسان

مقدار اسوان

تحقیقووات نشووان داده اسووت کووه مووواد م وؤثره در

مقدار ذخایر کربوهیودرات محلوول در انودامهوای

اندامهوای گیواه هیچگواه ثابوت نیسوت و متناسوب بوا

ذخیرهای نیز در طی مراحل مختلف رشد و نموو گیواه

مراحل رشد گیاه و شرای متفاوت محیطی عابل تغییور

تغییرات عابل مالحظهای مییابد .بهعنووان مثوال پیورو

است و بنابراین کامالً وابسته بوه فاکتورهوای محیطوی،

تحقیقی در مورد سه گونه گندمیان نشوان داد شود کوه

شرای رویشگاهی ،زموان برداشوت ،تنووع ینتیکوی و

مقدار ذخایر کربوهیدرات عسمتهای هووایی گیاهوان

فنولووویی گیوواه اسووت (.)Dambolena et al., 2010

مورد مطالعه در مراحول رویشوی و گلودهی بیشوتر از

گزارش شده است که مراحول فنولوویی و نووع انودام

مرحله بذردهی بود در حالی کوه در مرحلوه بوذردهی

توواًثیر معنوویداری بوور محتوووای ترکیبووات فنلووی و

میزان ذخایر کربوهیدرات محلوول در ریشوه بیشوتر از

فالونوئیدی گیاه برازمبل دارد .در این راستا عنوان شد

اندام هوایی بود (.)Hoshman Moayed et al., 2009

بیشترین فعالیت آنتیاکسیدان متعلق به بورگ گیاهوانی

انجام تحقیقوات مشوابه بوا هودف ارزیوابی کمیوت،

بووود کووه در مرحلووه رشوود رویشووی عوورار داشووتند

کیفیت و مقایسه مواد مؤثره دارویی گیاهان در اندامهای

(.)Ebrahimii, 2014

مختلف ،زمانهای متفاوت و تنووع رویشوگاههوا بسویار
ضروری اسوت .ایون امور موی توانود ضومن شناسوایی
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مسو توورین نیووازهووای بسینووه اکولوووییکی ،اهلوویسووازی،

تسیه و به آزمایشگاه خاکشناسوی جسوت انودازهگیوری

استخراج و شناسایی شاخص ترین ترکیبات ثانوی گیواه

برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خواک محول

و نیزموجب دست یابی به بسترین کیفیت و کمیت موواد

آزمایش منتقل گردید .نتوایج درجودول  1آورده شوده

مؤثره در اندامها گردد .کشور ما غنی از این گونوههوای

است.

مس دارویی میباشد و با وجوود بررسویهوای صوورت

عملیااات اجرایاای آزمااای  :بوورای نمونووهبوورداری

گرفته روی گونههای معطر و یا دارویوی کشوور ،هنووز

اندامهای

زمینه های فراوانی جست شناسایی گونههوای دارویوی و

 )abrotanoidesاز منطقه روستای وامنان در دو مرحله

ترکیبوات آنسوا وجوود دارد .یکوی از ایون گیاهوان گیواه

فنولوییکی رویشی و گلدهوی بوه ترتیوب در اواسو

مختلوف گیواه برازمبول (karel

Proveskia

برازمبل  Perovskia abrotanoidesاست کوه بوا وجوود

ماههای اردیبسشت و تیور جموعآوری شود .سوپ

کاربردهای متعددی که این گیواه دارد مطالعوات انودکی

آزمایشگاه علوم علف هوای هورز دانشوکده کشاورزی

درباره ترکیبوات شویمیایی و تغییورات آنسوا در مراحول

و منابع طبیعی دانشوگاه گنبودکاووس شناسوایی شود.

مختلف فنولوییکی و محیطی صورت گرفته اسوت کوه

گیاهان جمعآوری شده به تفکیک اندام ریشه ،سواعه و

ضرورت تحقیق حاضر را توجیه مینماید.

بوورگ در مرحلووه فنولوووییکی رویشووی و در مرحلووه

در

فنولوییکی گلدهی اندام گل نیوز بورای ازموایشهوای

مواد و روشها

کمی جدا گردیدند .ابتدا نمونه ها در شرای نوور غیور

مشخصات جغرافیایی محل نمونه برداری :روسوتای

مستقی نیمه پژمرده و سپ

وامنان یکی از روستاهای بخش چشمه ساران از توابع

در جه سانتیگوراد توا رسویدن بوه وزن ثابوت خشوک

شسرستان آزادشسر واعع در استان گلستان می باشود .از

شدند .در انتسا توس آسیاب با مش  8خرد و توا عبول

نظر موععیت جغرافیایی در مختصات  03دعیقه و یوک

از اسوتفاده در کیسووههوای پالسووتیکی و دور از نوور

درجه عرض شومالی و  55دعیقوه و  00درجوه طوول

خورشید نگسووداری شوودند.

شرعی و در ارتفاع  1552متر از سطح دریا عورار دارد.

با کمک آون در دمای 52

جدول  :1نتایج آنالیز خاک در منطقه وامنان

طبووق گووزارش اداره کوول هواشناسووی اسووتان گلسووتان

عمق cm

بیشترین بارندگی در سال  1025در منطقوه وامنوان 23

کالس بافت خاک

2-02
Si-C-L

میلوویمتوور در دی موواه و کمتوورین میووزان بارنوودگی 1

هدایت الکتریکی عصاره اشباع )Ec(ds/m

2/45

میلیمتر در مرداد ماه و مجموع میزان بارنودگی 025/5

اسیدیته کل اشباع PH

8/18

میلیمتر بوده است.

درصد مواد خنثی شونده T.N.V

15/8

درصد کربن آلی O.C

2/24

درصد ازت کل Total N

2/224

برازمبل بهوسیله اوگر بهطور تصوادفی برداشوت شود،

فسفر عابل جذب P(ava)ppm

13/5

پتاسی عابل جذب K(ava)ppm

155

طوریکه هر نمونوه تقریبواً حواوی  0کیلووگرم بوود.

درصد رس Clay

02

درصد نی Silt

58

درصد ماسه Sand

12

نمونهبرداری و نتایج آنالیز خاک :شش نمونوه خواک
از عمق  2تا  02سانتیمتوری از پوای بوتوههوای گیواه

سپ

خاک هر شش نمونه با هو بوهخووبی مخلوو

گردید .از نمونه مرکب حاصل ،یک نمونوه  5کیلوویی
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کیفی متابولیتهای ثانویه :برای تسیه عصاره

ترپنوئیدها :شناسایی ترپنوئیدها با استفاده از روش

از کل گیاه برازمبل در دو مرحله رویشی و گلدهی،

سالکووسکی انجام گرفت .بدینترتیب که پنج میلیلیتور

عصاره اولیه 5

از عصاره اتانولی حاصل از سوسپانسویون  12درصود

درصد وزنی– حجمی تسیه شد .بدینترتیب که  5گرم

نمونه گیاهی را با دو میلیلیتور کلروفورم مخلوو کرده

پودر نمونه انتخابی از هر عسمت یعنی ریشه ،ساعه،

و سه میلیلیتر اسیدسولفوریک غلویظ ( )H2SO4به

برگ ،گل (در مرحله گلدهی) بهطور جداگانه در 122

مخلو عبلی اضافه شد .محلول دارای دو فاز کوف مانند

میلیلیتر حالل مورد نظر آب مقطر یا اتانول بر اساس

و مایع در زیر آن اسوت .وجوود رنوگ عسووهای مایوول

روی دستگاه لرزاننده به

بووه عرمووز نشووان دهنده حضووور ترپنوئیوودها خواهد

سنج

ابتدا گیاهان آسیاب و پودر شد .سپ

ماده موثره تسیه شد سپ

مدت  32ساعت عرار داده شد و پ

بووود (.)Trease and Evans, 1972

از آن به وسیله

کاغذ صافی فیلتر شد (. )Machado, 2007از محلول

فااالوونهااا و فالونوئیاادها :بوووورای شناسووووایی

حاصل به منظور آزمایشات استفاده شد.

متابولیووت ثانویووه فالوون ها و فالونوئیدها نیوز یوک

تاننها :بورای شناسایی تاننها 12 ،میلویلیتور عصواره

میلوی لیتور از عصواره اتانولی نمونه گیاهی را برداشته،

آبوی حاصول از سوسپانسوویون  12درصووود نمونوووه

به آن چنود عطوره اسویدکلریدریک غلویظ و مقوداری

گونووه های گیووواهی برداشوته ،بوه آن چنود عطوره از

بوراده منیوزی اضوافه میشود .پیدایش رنوگ صوورتی

محلول یک درصد فریک کلراید ( )Fecl3اضافه شود.

نشوواندهنووده حضووور فالونوئی ودها و رنووگ نووارنجی

مشاهده رنگ آبی مایل بوه سیاه و یوا عسووهای -سوبز،

اسوت ( Trease and

بیوانگر حضوور آللوکمیکوال

نشاندهنوده حضوور فوالوونهوا
.)Evans, 1972

تاننها بود ( Trease and

.)Evans, 1972

اندازهگیری کمی برخی متابولیتهای اولیه و ثانویه

ساپونینها :برای مشاهده ساپونینها نیز  12میلیلیتور

اندازه گیری محتوای کربوهیدرات کل :ابتدا 2/1گورم

عصواره آبی نمونهها را برداشته ،به آن چنود عطوره

از نمونه پودر اندام خشک برازمبل برداشته شد .سپ

آب یوونیزه شده افزوده و در دستگاه سانتریفیوی بوا

 12میلی لیتر اتانول  32درصد به آن اضوافه شود و بوه

سورعت  222دور در دعیقه بهمودت  02ثانیوه عورار

مدت یک هفته در یخچال عرار داده تا عندهای محلول

داده شود .کوف دائمی برای مدت  15دعیقه بیانگر

از یوک هفتوه ،از محلوول رویوی

حضوور آللوکمیکال ساپونینها میباشد

آن جدا شوود .پو

( Trease and

نمونهها یک میلیلیتر برداشته شد و با کمک آب مقطر

.)Evans, 1972

به حج دو میلی لیتر رسانده شد .پ

آنتوسیانینها :برای تشخیص آنتوسیانینها ،حضور

یوووک میلووویلیتووور فنووول  5درصووود و  5میلووویلیتووور

رنگ عرموز و تغییوور رنگ با تغییرات  pHبووا

اسیدسولفوریک غلیظ ،میزان جذب به وسیله دسوتگاه

اضووافه کووردن اسیدکلریدریک یک درصد به عصاره

اسووپکتروفتومتر بووا موودل  Biochrom libera- S22در

آبوی حاصل از سوسپانسیون  12درصد گونههای

طول موج  585نانومتر خوانوده شود .میوزان عنودهای

Trease

محلول نمونه با استفاده از منحنی استاندارد بر حسوب

گیواهی ،بیانگر حضور آنتوسیانینهوا است (
.)and Evans, 1972

از اضافه کوردن

میلیگرم بور گورم وزن خشوک گلووکز محاسوبه شود
(.)Kochert, 1978
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اندازه گیری محتوی نشاساته باا اساتفاده از معار

داغ  82درصد در هاون چینی ساییده و مخلو حاصول

آنترون :ابتدا  122میلویگورم از نمونوه گیواهی بوا 12

با  1222دور در دعیقه بوه مودت  12دعیقوه سوانتریفیوی

بهمودت

از آن مخلو رویوی در حموام آب جووش

میلیلیتر اتانول داغ  82مخلو گردید .سپ

گردید .پ

 12دعیقه سانتریفیوی شد .در فواز رسووب حاصول 15

عرارگرفت تا غلیظ شود (حودود دو میلویلیتور) .سوپ

میلی لیتر معرف  5( Aمیلیگرم کربنات سدی  8 +گرم

یک میلیلیتر از محلول تغلیظ شده با کموک آب مقطور

سود  22 +میلی لیتر آب مقطر) اضوافه و بوهمودت 12

به حج  52میلیلیتور رسوانده شود .در مرحلوه بعودی

دعیقه سانتریفیوی گردید .دو فواز موایع و جامود عابول

مجدداً نی میلیلیتر از محلول حاصل بوا  2/5میلویلیتور
نوی

مشاهده بود که برای اندازهگیری نشاسته از فواز جامود

آب مقطر به حج سه میلیلیتر رسانده شد .سوپ

استفاده شد .به فاز رسوب حاصول 4/5 ،میلویلیتور 52

میلی لیتر معرف فولین سیوکالتو  52درصود بوه محلوول

درصوود  )Perchloric acid( PCAو  5میلوویلیتوور آب

حاصل اضافه گردید .بعود از سوه دعیقوه ،دو میلویلیتور

مقطراضافه می شود .مخلوو حاصول در دموای صوفر

کربنات سدی  22درصد به آن افزوده و محلول حاصول

درجه سانتی گراد بهمدت 22دعیقه نگسداری شود2/1 .

به مدت  12دعیقه در حمام آب جوش عرار گرفت .پ

میلیلیتر از عصاره را برداشته و با آب مقطر بوه حجو

از سوورد شوودن جووذب نمونووه بووه وسوویله دسووتگاه

 5میلیلیتر معورف

اسپکتروفتومتر با مدل  BiochromLibera- S22در نقطه

dissolve 200 mg anthrone in 100 ml of

جذب  452نانومتر عرائت شد .در نسایت ،بوا توجوه بوه

 )ice –cold95%sulphuricacidاضافه شد و در نسایت

منحنی استاندارد گالیک اسید ،میزان فنل کول نمونوه بور

توس دسوتگاه اسوپکتروفتومتر در نقطوه جوذب 402

حسب میلیگرم بور گورم وزن نمونوه خشوک محاسوبه

 12میلی لیتر رسانده میشود .سپ
آنتورون (

نانومتر خوانده شود .سوپ

گردید (.)Malick and Singh, 1980

میوزان نشاسوته در نمونوه

برای تجزیه و تحلیل دادهها ،ابتدا نرمال بودن دادهها

مورد بررسی با استفاده از نموودار اسوتاندارد ،بورآورد

مورد بررسی و دادههای غیر نرمال ،توس

گردید (.)Thayumanavan and Sadasivam, 1984

نرم افزار

دادهها توس

اندازهگیری محتوای پرولین برگ 522 :میلیگرم اندام

 Minitabبا نسخه  15نرمال گردید .سپ

تازه گیاه برازمبول بوا  12میلویلیتور سولفوسالیسویلیک

نرمافزاز  SASبا نسخه  2/1مورد تجزیه واریان

عرار

مخلو حاصل با کاغذ

گرفت .مقایسه میانگین دادهها و رس نمودارها به ترتیب

صافی ،صاف گشت 2 .میلیلیتر از مخلو حاصول در

با کمک آزمون حداعل اختالف معنیدار ( )LSDدر

اسید  0درصد مخلو و سپ
داخل لوله آزمایش ریخته و سپ

سطح احتمال پنج درصد و نرم افزار  Excelانجام شد.

 2میلی لیتر اسوتیک

اسید گالسیال و  2میلیلیتر اسید ناین هیودرین اضوافه
گشت .سپ

نتایج

 5میلی لیتر تولووئن بوه محلوول حاصول

شناسایی کیفی برخی از متابولیتهای ثانویاه در دو

افزوده و به مدت  22تا  02ثانیه بوهخووبی تکوان داده

مرحله روی

شد بهطوریکه نیه رویوی زرد رنوگ تولووئن نمایوان
گردیود .سووپ

و گلدهی :نتیجه آزمایشات کیفی گیواه

برازمبل در دو مرحله رویشی و گلدهی نشوان داد کوه

ایوون نیووه جوودا و بووهوسوویله دسووتگاه

در مرحله رویشی حضور ترکیبات ساپونین ،فوالوون،

اسپکتروفتومتر در نقطه  522نانومتر خوانده شد .میزان

تووانن و آنتوسوویانین و در مرحلووه گوولدهووی وجووود

پرولین در نمونه مورد بررسوی بوا اسوتفاده از نموودار

ساپونین ،ترپنوئیودها ،فالونیودها ،توانن و آنتوسویانین

استاندارد ،برآورد شد (.)Bates et al., 1973

مثبت بود (جدول.)1

اندازهگیری فنلکل :بدین ترتیب که مقدار  2/1گورم از
پودر اندام خشک گیاه برازمبل با  12میلویلیتور اتوانول
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جدول  :1آنالیز کیفی برخی از متابولیتهای ثانویه کل گیاه برازمبل در دو مرحله فنولوییکی رویشی و گلدهی
متابولیتهای ثانویه

مراحل فنولوییکی

ساپونین

ترپنوئیدها

فالونوئیدها

فالوون ها

تانن ها

آنتوسیانین ها

مرحله رویشی

+

-

-

+

+

+

مرحله گلدهی

+

+

+

-

+

+

 +و – به ترتیب نشاندهنده حضور و عدم حضور متابولیت ثانویه

تغییرات کمای ترکیباات فیتوشایمیایی انادا هاای

رویشی و گولدهوی از نظور میوزان نشاسوته ،عنودهای

مختلف گیاه در دو مرحله رویشی و گلدهی :تجزیه

محلول ،پرولین و فنل کل در سطح احتمال یک درصد

واریان

بود (جدول .)1

دادهها بیوانگر اخوتالف معنویدار انودامهوای

مختلف گیاه دارویی برازمبول در مراحول فنولووییکی
برخی ترکیبات فیتوشیمیایی اندامهای مورد بررسی گیاه دارویی برازمبل در دو مرحله رویشی و

جدول  :2تجزیه واریان
گلدهی.
درجه

میزان نشاسته

میزان عندهای محلول

میزان پرولین

میزان فنل کل

تغییرات منابع
تیمار

4

**5855/13

**005/33

**2253/01

**12/12

خطا

15

14/40

2/51

2/32

2/221

1/12

12/32

1/55

5/01

آزادی

ضریب تغییرات

** :نشاندهنده معنیدار بودن در سطح احتمال یک درصد میباشد.

میزان نشاسته :با توجه به نتایج بدست آمده ،بیشوترین

خشک) بود .اندام ساعه در مرحله فنولوییکی رویشوی

میزان معنی دار نشاسته در اندامهای مختلف در مراحل

( 238/42میلیگرم بور گورم وزن خشوک) از کمتورین

مختلف فنولوییکی مربو به انودام ریشوه در مرحلوه

میزان برخوردار بود (شکل .)1

گوولدهووی (معووادل  523/82میلوویگوورم بوور گوورم وزن

شکل  :1میزان نشاسته در اندامهای مورد بررسی گیاه دارویی برازمبل ()Proveskia abrotanoides
در مراحل مختلف فنولوییکی (رویشی و گلدهی)
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میزان قندهای محلول :هموان طووری کوه از شوکل ،2

گل دهی تفاوت معنی داری را نشان ندادند ،لذا در یک

مشاهده موی شوود بیشوترین میوزان معنویدار عنودهای

گروه عرار گرفتند .کمترین این میزان معنویدار مربوو

محلول در اندام برگ برازمبول در مرحلوه فنولووییکی

به اندام های ریشه و بورگ در زموان رشود رویشوی و

گلدهی معادل  02/20میلیگرم بور گورم وزن خشوک

ساعه در مرحلوه گول دهوی بوهترتیوب معوادل ،15/23

بدست آمد که از لحاظ آماری با اندام ریشوه در زموان

 10/53و  14/13میلیگرم بر گرم وزن خشک بود.

شکل  :2میزان نشاسته در اندامهای مورد بررسی گیاه دارویی برازمبل ()Proveskia abrotanoides
در مراحل مختلف فنولوییکی(رویشی و گلدهی)

میزان پرولین :براساس شکل  ،0میزان تغییرات پرولین

معنی دار مربو به اندام ریشه در مرحله گلدهی بوود.

در انوودامهووای مختلووف گیوواه برازمبوول در دو مرحلووه

در حالی که کمترین این میزان به اندام ریشه در مرحله

فنولوییکی رویشی و گلدهی در دامنهای بین 125/52

رویشی اختصاص یافت.

تا  18/05میلی بر گرم وزن تازه بوود .بیشوترین میوزان

شکل  :1میزان پرولین در اندامهای مورد بررسی گیاه دارویی برازمبل ()Proveskia abrotanoides
در مراحل مختلف فنولوییکی(رویشی و گلدهی)

02
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میزان فنل کل :مقایسه میانگین داده هوا نشوان داد کوه

رویشی اخوتالف معنوی داری را نشوان ندادنود لوذا از

اندام های مختلوف گیواه دارویوی برازمبول در مراحول

لحاظ آماری در یک گروه یکسانی عورار گرفتنود .ایون

مختلوف فنولوووییکی از لحوواظ میوزان ترکیبووات فنلووی

مطالعه ه چنین نشان داد که دو اندام ریشه و ساعه در

متفاوت می باشند .بیشترین میزان این ترکیبات مربوو

مرحله رویشی از کمترین میزان معنیدار ترکیبات فنلی

به اندام ریشه در مرحله فنولوییکی گلدهوی بوود کوه

برخوردار بودند (شکل .)5

ازلحاظ آماری بوا انودام بورگ در مرحلوه فنولووییکی

شکل  :4میزان فنل کل در اندامهای مورد بررسی گیاه دارویی برازمبل ()Proveskia abrotanoides
در مراحل مختلف فنولوییکی(رویشی و گلدهی)

بحث

بیمواری جلووگیری کننود ((Hostettman and 1991

بررسی تغییرات کیفای متابولیات هاای ثانویاه در

. Marston,با توجوه بوه نتوایج بدسوت آموده بوه نظور

اندا های مختلف در دو مرحله رویشی و گلادهی:

میرسد ساپونین موجوود مراحول رویشوی و گلودهی

در این تحقیق نتایج آزمایشات کیفی نشوان داد کوه در

باعث میشود که گیاه برازمبل در برابر عوامل بیمواریزا

عصاره کل گیاه برازمبل ساپونین ها در هور دو مرحلوه

مقاوم گردد .نتایج بدسوت آموده در پوژوهش حاضور

رویشی و گلدهی حضور درنود .حضوور آلکالوئیودها،

نشان داد که در مرحله رویشی وجود ترپنوئید ها منفی

توواننهووا ،فالونوئیوودها ،سوواپونینهووا نیووز توسوو

اما در مرحله گلدهی این حضوور ایون ترکیوب مثبوت

 Azarnivandو همکوواران ( )2222در گیوواه برازمبوول

بود Cetin .و همکاران در سال  2223نیز در تحقیقات

تائید شد که در این تحقیق نیز مقودار سواپونینهوا در

خووود بووه وجووود توورپنهووا ،پلووی فنوولهووا و ترکیبووات

گیاه داروئی برازمبل عابل مالحظه بود .تحقیقات نشان

فالوونوئیودی گیاهووان برازمبوول ،اوکووالیپتوس ،اویشوون

داده است گروه ساپونینهای تریترپنی و اسوتروئیدی

اشاره نمودند که دارای اثر ضودالتسابی و ضدویروسوی

دارای فعالیت ضد میکروبی می باشند ،زیرا به محو

میباشد .در تحقیقی دیگور obameو همکواران 2228

آلووودگی گیوواه و خرابووی بافووت آنووزی وی وژهای رهووا

نشووان دادنوود کووه مصوورف اسووان

میشوند ،در نتیجه ساپونینها مویتواننود یوک حالوت

شستشوی زخو  ،دفوع کرمسوای حلقووی ،انگولهوای

دفاعی علیه حمله میکروبی ایجاد کننود و از گسوترش

پوستی و ضد عارچ موثر است که ایون عملکورد را بوه
04

گیوواه برازمبوول در
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توورپنهووای اسووان

توس حشرات ،حیوانات و پرنودگان ضوروری اسوت

و همچنووین ترکیبووات فنلووی و

آنتوسیانینی عصاره سرشاخههوای گلودار گیواه نسوبت

(.)Hughes, 2011

دادند .

بررسی تغییرات کمی متابولیتهای اولیاه و ثانویاه

طبووق اطالعووات حاصوول از بررسووی ترکیبووات

در اندا های مختلف در مرحله رویشای و گلادهی:

فالونوئیدی در گیاه برازمبل حضوور فالونوئیودهوا در

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میوزان فنول کول در

مرحله گل دهوی مثبوت بوود در صوورتیکه در مرحلوه

مرحله رویشی در برگ و در مرحله گلدهی در ریشوه

رویشی این ترکیبات در گیاه مشاهده نشد .فالوون هوا

بیش تورین مقودار را بوه خوود اختصواص داد Hirt .و

از مسمترین مشتقات فالوونوئیدها میباشند کوه نقوش

 (2004( Shinozakiبیان نمودنود انباشوتگی ترکیبوات

ویژه ای در گیاهان برای حفاظت در مقابل نور ماورای

فنلی نوعی پاسخ دفاعی در برابر تنش هوای زیسوتی و

بنفش ،برهمکنش درون گونهای دفاع و استحکام گیواه

غیر زیسوتی اسوت .عابول ذکور اسوت کوه ریشوههوای

دارند ( Prabhat (2007همچنین ترکیباتی هسوتند کوه

بسیاری از گیاهان تحت تنش ترکیبات فنولیوک تولیود

مسئول ایجاد رنوگ در گولهوا و میووههوا مویباشوند.

میکنند ( .)Winkel-shirley, 2006افوزایش در میوزان

فالوونوئیدها بهعنوان یک متابولیت ثانویه در گیاهوان،

ترکیبات فنلی می تواند اثراتی در ظاهر گیاه را به دنبال

با دارا بودن فعالیت آنتیاکسیدانی در صنایع دارویی و

داشته باشد از جمله افزایش در تولید لیگنین که باعث

Khalili and

استقامت دیواره گیاه و ایجواد موانع فیزیکوی در برابور

غوووذایی موووورد توجوووه هسوووتند (

 .)Ebrahimzadeh, 2015در ایوون راسووتا اعووالم شووده

ورود و نفووذ فلوزات سونگین مویشوود (

است مسمترین اثر بیولووییکی آن هوا شوامل خاصویت

 .)2015همچنووین در گزارشووی اعووالم شوود در مرحلووه

آنتیاکسیدانی ،ضد التساب ،مقو ی ،آنتی پاتوین ،ضود

گلدهی با افزایش حساسیت های گیاه نسبت به شرای

عارچ و ضد ویروسی میباشد ( .)Cetin et al., 2007با

اعلیمی بر میزان مواد مووثره ثوانوی از جملوه فنول هوا

توجه به بررسیهای انجام شده ،میتوان یکی از دنیل

افووزوده موویشووود ( .)Sardashti et al., 2013نتووایج

وجود فالونوئید ها در مرحله گلدهی در گیاه برازمبول

بدست آمده در این تحقیق نشان داد که میزان نشاسوته

را عالوه بر خاصیت آنتوی اکسویدانی ایجواد رنوگ در

در ریشه گیاه برازمبل در دو مرحله رویشی و گلدهی

گلسا دانست.

بیشتر از سایر اندامهای گیاه بود .همچنین طبق نتوایج

Liu et al.,

نتایج بررسی در این آزمایش نشان داد کوه وجوود

بدست آموده در کول انودام گیواه برازمبول در مرحلوه

تانن وآنتوسیانینهوا در گیواه برازمبول در هور دو فواز

گلدهی میزان نشاسته بیشتر از مرحله رویشی بوود .بور

رویشی و گل دهی مثبت بود .عنوان شده است وجوود

اسوواس نتووایج  Makariو همکوواران ( )2214میووزان

آنتوسیانینها در برگهای جوان برخی گونوههوا بورای

نشاسته در انودامهوای سواعه ،بورگ و گولآذیون گیواه

جلوگیری از حمله بعضی حشرات است ،زیورا چنوین

ریواس و مخلوطی از آنسا متغیر بود .این تی تحقیقاتی

برگ های جوان و لطیفی بستر میتوانند توسو برخوی

علت افوزایش نشاسوته در ریشوه گیواه ریوواس در دو

آفات خورده شوند .رنگدانه هایی مانند آنتوسویانین هوا

مرحلووه رویشووی و زایشووی را بووه مصوورف ایوون پلووی

نقش بسیار مسمی نیز در اندامهای زایشی گیاهان و بوه

ساکارید ذخیره ای در اندام هوایی بواسطه بوان بوودن

ویژه رنگ گلبرگهوا و کاسوبرگهوا دارنود کوه بورای

متابولیس و مصرف کربوهیدراتها در مقایسه با ریشه

اهداف گرده افشانی ،تشکیل میوه و پخش میوه و بوذر

نسبت دادند .طبق دادههای بدست آمده در این تحقیق
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میزان کربوهیودرات هوای محلوول موجوود در مرحلوه

پوورولین جلوووگیری موویکننوود ،در حووالی کووه تسووریع

رویشی در برگ بیش ترین و در انودام ریشوه و سواعه

کننده های پیری تجمع پورولین را در گیاهوان افوزایش

ک ترین مقدار را دارا بود .همچنین در مرحله گلدهی

میدهند ( .)Yakimova et al., 1997با توجوه بوه ایون

ریشه از بانترین و ساعه از کمتورین میوزان برخووردار

مطلب افزایش میزان پورولین در کول گیواه در مرحلوه

بود.

زایشی را میتوان به شروع فاز پیوری در ایون مرحلوه
 Mohammadiدر سوووال  2222مقووودار ذخوووایر

نسبت داد.نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میزان فنل

Agropyron

کل در مرحله رویشی در برگ و در مرحلوه گولدهوی

کربوهیدراتهوای غیور سواختمانی گونوه

 trichophorumدر مراحل رویشی در ساعه را بویش از

در ریشه بیشترین مقدار را بوه خوود اختصواص داد.

ریشه گزارش نمود .کربوهیودرات هوا یکوی از ذخوایر

Hirtو  )2004( Shinozakiبیووان نمودنوود انباشوووتگی

غذایی مس برای گیاه است و برای رشد و ادامه حیات

ترکیبات فنلی نوعی پاسخ دفاعی در برابور تونشهوای

گیاه به این ذخوایر غوذایی نزم دارنود .مقودار ذخوایر

زیسووتی و غیرزیسووتی اسووت .عابوول ذکوور اسووت کووه

کربوهیدرات محلول در اندامهای ذخیرهای سوه گونوه

ریشه های بسویاری از گیاهوان تحوت تونش ترکیبوات

گندمیان به طور معنیداری متفاوت بود به نحووی کوه

فنولیووک تولیوود موویکننوود ()Winkel-shirley, 2002

مقدار ذخایر کربوهیدراتی عسمتهای هووایی گیاهوان

.افزایش در میزان ترکیبات فنلوی مویتوانود اثراتوی در

مورد مطالعه در مراحول رویشوی و گلودهی بیشوتر از

ظاهر گیاه را به دنبال داشته باشد از جمله افوزایش در

مرحله بوذردهی و در مرحلوه بوذردهی میوزان ذخوایر

تولید لیگنین که باعث استقامت دیوواره گیواه و ایجواد

کربوهیوودراتهووای محلووول در ریشووه بیشووتر از انوودام

مانع فیزیکوی در برابور ورود و نفووذ فلوزات سونگین

هوایی بود ( .)Hoshman Moayed er al., 2009وجود

میشود ( .)Liu et al., 2015فنلها بزرگترین گوروه از

کربوهیدراتها برای باز شدن گلهوا نزم اسوت .ایون

متابولیتهای ثانویه هستند که بوهعنووان ضود آلوریی،

ماده سبب جذب بیشتر آب میشود ،که با جذب آب،

ضوود التسوواب ،ضوود میکووروب ،ضوود باکتریووال ،ضوود

توریسان

سلول و شادابی گلبرگها زیواد شوده و در

نسایت عطر گلها افوزایش

ویروسی و آنتی اکسیدانی مطرح هستند (

Soobrattee

موییابود ( Ohkawa et al.,

 Pedrol .)et al., 2005و همکوواران ( )2224گووزارش

 .)1999نتوایج پوژوهش حاضوور نشوان داد کوه از بووین

نمودند تولید ترکیبات فنلی در گیاهان بخشی از دفواع

اندامهای مختلوف گیواه برازمبول در مرحلوه رویشوی،

شیمیایی گیاه است که تحت کنترل عوامول محیطوی و

اندام برگ بیشترین و ریشه ک ترین میزان پورولین را

ینتیکی عرار دارد .برای مثال هجووم علوف خوواران و

به خود اختصاص دادنود .در حوالیکوه بویش تورین و

حشرات به طور معمول سنتز ترکیبات فنلی را توسو

ک ترین میزان پرولین در مرحله گولدهوی بوه ترتیوب

گیاهان افوزایش موی دهود ( .)Manieval et al., 2001

مربو به اندام ریشه و ساعه بود .نتایج به دست آموده

 Zhangهمکوواران ( )2222گووزارش نمودنوود کووه در

نشان داد که گیاه در مرحله زایشی بویشتورین مقودار

غلظت های بانتر ترکیبوات فنوولی ،بوه دلیول افوزایش

پرولین را در خود داشوت .عودهای از محققوان علوت

تعداد گروههای هیدروکسیل موجود در محی واکنش،

افزایش پرولین را نتیجه تخریب پروتئین ذکور کردنود

احتمال اهداء هیدروین به رادیکالهای آزاد و به دنبال

( .)Taher, 1988گزارش شده است عواملی که باعوث

آن عدرت مسارکندگی عصاره افزایش مییابد .در ایون

به تاخیر انداختن پیری در گیاهان مویشوود از تجموع

راستا گزارش شده است کوه فعالیوت آنتوی اکسویدانی
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proline for water stress studies. Plant
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Cetin, H., Erler, F. and Yanikoglu, A.
(2007). Comparative evaluation of
Origanum onites essential oil and its
four major components as larvicides
against the pine processionary moth,
Thaumetopoea wilkinsoni Tams. Pest
Management Science. 63(8): 830-833.
Dambolena, J.S., Zunino, M.P., Lucini,
E.I.,Olmedo, R., Banchio, E., Bima,
P.J. and Zygadlo, J.A. (2010). Total
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Chemistry. 58: 1115-1120.
Ebrahimi, R. )2014). Evaluation of
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antioxidant properties of the strongest
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Chemistry. 103: 1449-1456
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accumulation during stress. Plant, Cell
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ترکیبات فنلی عمدتا مربو به ویژگوی احیوا کننودگی
است که بهعنووان احیوا کننوده سوبب غیرفعوال شودن
رادیکووووالهووووای آزاد یووووا ممانعووووت از تجزیووووه
(Golluce

هیدروپراکسیدها به رادیکال آزاد می شووند
et al. 2007)

نتیجهگیری نهایی
آنالیز کیفی عصاره کل گیاه برازمبل در دو مرحلوه
،رویشی و گلدهی نشان از حضور ترکیبات سواپونینی
آنتوسوویانینی و توواننهووا داشووت در حووالی کووه وجووود
 ترکیبات.فالون ها تنسا در مرحله رویشی مشخص شد
ترپنوئیدی و فالونوئیدی نیز تنسوا در مرحلوه گلودهی
 همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که.مشاهده گشت
بوا افوزایش سن گیاه برازمبل در مراحول اولیوه رشوود
 اسوومولیتهووای سازشووی نظیوور،توووا گلووودهی گیووواه
 کربوهیودراتهوای محلوول و نیوز فنول کول،پورولین
افووزایش یافووت کووه میووزان انباشووت ایوون ترکیبووات در
در مرحلوه رویشوی.اندام هوای مختلوف متفواوت بوود
عمدتا برگسا و در مرحلوه گلودهی نیوز عمودتاً ریشوه
بیشترین مقدار ترکیبات نامبرده را به خوود اختصواص
.دادند
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