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اثر ارتفاع بر برخی متابولیتهای ثانویه اندامهای مختلف گیاه آقطی
( )Sambucus ebulus L.در سه شهر در استان گلستان
زهرا کاغذلو ،1خدایار همتی ،2سارا

خراسانینژاد*2

1گروه گیاهان دارویی ،مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی بهاران ،گرگان ،ایران.
2گروه علوم باغبانی ،دانشکده تولید گیاهی ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ،گرگان ،ایران.
تاریخ پذیرش51/8/11:

تاریخ دریافت55/5/3 :

چکیده
بهمنظور بررسی اثر ارتفاع و مکان رویش بر برخی از صفات بیوشیمایی آقطی ،از سه منطقه استان گلستان
(رامیان ،توسکستان گرگان و مینودشت) و از سه ارتفاع (بیشتر از  1011متر)( ،بین  011تا  011متر) و (کمتر
از  011متر) نمونههاي برگ ،گل و میوه گیاه آقطی در سه تکرار در ساا  1030جماعآوري گردیاد .صافات
بیوشیمایی شامل فنلکل ،فالونوئیدکل و خاصیت آنتایاکسایدانی براساا

روش اساتاندارد شایمیایی ماورد

اندازهگیري قرار گرفت .نتایج آزمایش حاکی از آن بود سه عامل ارتفاع ،منطقه و اندام داراي اثرات معنیداري
بر خصوصیات بیوشیمیایی مورد بررسی بودند بهطوريکه اثر متقابل منطقه و ارتفااع روي میااان فنال کال و
فعالیت آنتیاکسیدانی و اثر متقابل منطقه و اندام روي میاان فالونوئیدکل در سطح احتماا

 1درصاد و روي

فعالیت آنتیاکسیدانی در سطح احتما  5درصد و اثر متقابل ارتفاع و اندام روي میاان فنلکل و فالونوئیادکل
در سطح احتما  5درصد معنیدار بود .همچنین اثر متقابل منطقه ،ارتفاع و اندام روي میاان فنلکل در ساطح
احتما 1درصد و روي میاان فالونوئیدکل و فعالیت آنتیاکسیدانی در سطح احتما  5درصد معنیدار شد .به
طوريکه بیشترین میاان فنلکل در توسکستان در ارتفاع کم و اندام برگ مشاهده شد و کمترین میاان آن در
مینودشت در ارتفاع متوسط در اندام گل بود .همچنین بیشترین میاان فالونوئیادکل در منطقاه مینودشات در
ارتفاع کم و اندام گل و کمترین میاان آن در منطقه توسکستان در ارتفاع متوسط در اندام میوه مشاهده شاد.
طبق نتایج بدست امده بیشترین میاان فعالیت آنتیاکسیدانی در توسکستان در ارتفاع متوسط در اندام میاوه و
کمترین میاان آن در توسکستان در ارتفاع متوسط در اندام برگ بود .در مجماوع مایتاوان نتیجاه گرفات باا
افاایش ارتفاع از محتوي فنلکل و فالونوئیدکل کاسته شده و بهترین کیفیت را از گیاهانی در ارتفاعات پاایین
میتوان بهدست آورد.
واژههای کلیدی :آقطی ،آنتیاکسیدان ،ارتفاع ،فالونوئیدکل ،فنل کل.
مقدمه1

( .)Jahantab et al., 2015در قرن اخیر جایگاه ویژه و

ایران بهدلیل موقعیت مناسبی که از ذخایر ژنتیکی،

دیرینااهاي کااه گیاهااان دارویاای در بحااب بهداشاات و

آب و هوایی و جغرافیاي سیاسی که دارد ،قادر اسات

سالمت جامعاه دارناد ،ماورد توجاه مراکاا علمای و

به جایگاه مهمی در زمینه گیاهان دارویای دسات یاباد

تحقیقاتی قرار گرفتهاند .لذا رویکرد جهانی باه سامت
انجااام تحقیقااات کاااربردي در مااورد شناسااایی آن
گونههاي دارویی و شرایط زیساتگاهی آنهاا اسات تاا
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ترکیبات فنلی باداشتن خاصایت آنتایاکسایدانی و

بتوان ضمن استخراج مواد موثره ثاانوي ،فرموسسایون
داروهاي طبیعی موثر منطبق با عملکارد آنهاا در طا

آنتیرادیکاالی مایتوانناد نقاش مهمای در نگهاداري

سنتی است بدست آورد (.)Duke et al., 1985

محصوست غذایی و حفظ سالمتی انسان ایفاا نمایناد
( .)Shariatifar, 2011ظرفیات مهاار رادیکاا

تولیااد متابولیااتهاااي ثانویااه در گیاهااان تحاات

DPPH

استر هاي محیطی افاایش مییاباد باه هماین دلیال

به عنوان یکی از فاکتورهاي مهم جهت بررسای میااان

گیاهااان روییااده در ارتفاعااات کوهسااتانی بااه نساابت

فعالیت ضداکسایشی استفاده مایشاود (

گیاهان مناطق پست بهدلیل شرایط خشکی ،نور آفتاب

 .)2005در همین راستا در تحقیقی بر میوه بنه،گاارش

و اشعه فرابنفش تحت استر هاي شدید قارار گرفتاه

گردید بین قسمتهاي مختلا میاوه از نظار ظرفیات

و مواد موثره در آنها افاایش مییابد .ارتفاع از ساطح

مهار رادیکا  DPPHاختالف معنایداري وجاود دارد

دریا از جمله فاکتورهاي مهم و تاثیرگاذار بار رشاد و

( .)Hatamnia and Malekzadeh, 2015گونااههاااي

عملکرد گیاهان میباشاد .تغییارات دماا در اثار تغییار

فعا اکسیژن نیا نقش مهمای در شاروع یاا پیشارفت

ارتفاع از مهمترین عوامل موثر در تغییرات مرباو باه

بیماريهاي مختلفای از جملاه سارطان ،بیمااريهااي

ارتفاع محل زندگی گیاه است ،به طوري که با افاایش

قلبای -عروقای و التهاابی ایفاا مایکنناد (

و یا کاهش ارتفاع عواملی چون دماا ،رطوبات نسابی،

 .)Kapoor, 2001; Hu and Willett, 2002سزم به ذکر

و حتاای تااابش

است که ترکیبات فنلی باهصاورت ماوثري باهعناوان

ساارعت باااد ،میاااان آب در دسااتر

دریافتی تغییر میکند (.)Fille cache et al., 2012

Prior et al.,

Kaur and

دهنااده هیاادروژن عماال نمااوده لااذا بااهعنااوان ی ا
آنتیاکسایدان ماوثر عمال

ترکیبات فنلی گروه بارگی ازمواد طبیعای گیااهی

مایکنناد ( Gulluce et al.,

شامل فالونوئیدها ،تاننها و آنتوسیانین مایباشاند کاه

 .)2007در سااا هاااي اخیاار مطالعااات زیااادي روي

معموس در میوهها ،سبایجات ،برگها ،آجیلها ،دانهها،

پتانساایل ترکیبااات گیاااهی بااهعنااوان ضداکساااینده در

ریشه و در ساایر قسامتهااي گیااه دیاده مایشاوند

مبارزه باا بیمااريهااي مختلاا انجاام گرفتاه اسات

( .)Raghavendra et al., 2010فالونوئیادها نیاا یا

( .)Hatamnia and Malekzadeh, 2015در همااین

گروه از مواد طبیعی متعلق به پلیفنلها میباشاند کاه

راستا مطالعات زیادي نشان میدهد کاه باین محتاوي

وظااایا اصاالی آنهااا تولیااد ترکیبااات رنگاای ماننااد

فنلکل و فعالیت آنتیاکسیدان رابطه مساتقیمی وجاود

کلروفیل و کاروتنوئیدها مایباشاد (.)Fiorucci, 2006

دارد (

فالونوئیدها و سایر ترکیبات فنلای انتشاار وسایعی در

.)Gourine et al, 2010; Hatamnia et al, 2015

گیاهان دارند و فعالیت بیولوژی

;Swetie et al., 2007; Akbari et al, 2012

متنوع ایان ترکیباات

از تحقیقات انجام شده بر فیتوشایمی گیااه آقطای

ازجمله آنتیاکسیدانی ،آنتای میکروبای ،ضادالتهاب و

می توان به نتایج بررسی روي میاان ترکیبات ثانویه در

وازودیالتااور( 1غااذاهاي گشااادکننده عاارو ) آنهااا در

ارتفاعات متفاوت اشاره نمود که مشخص شاد میااان

Jamshidi

ترکیبات ثانویه در ارتفاع  1011بیش تر از  1111متري

et al., 2010; Harbourne et al., 2009; Soobrattee
.)et al., 2005

بوده و با افاایش ارتفاع میاان متابولیتهاي میوه آقطی

بسیاري از بررسیهاي گاارش شده است (

افاایش قابالتاوجهی را نشاان داد (

Jamshidi et al.,

 .)2010همچنین در تحقیق دیگري که بهمنظور بررسی
اثر ارتفاع و اکوتیپ روي برخی متابولیتهااي ثانویاه

1. Vasodilators
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گیاه دارویی آقطی در سه استان گلساتان ،مازنادران و

آقطی اثر ضدسرطانی زیادي دارد که باهدلیال رنگیااه

گیالن انجام شد ،مشخص گردید که بیشتارین میااان

آنتوسیانین آن است .در همین ارتبا گاارش شاده در

فالونویید در بین سه اندام ،در برگ آقطی و در منطقه

گذشته افراد محلی از برگهاا و سااقه زیرزمینای ایان

توسکستان ( 01متر از ساطح دریاا) باا مقادار 00/00

گیاه باراي درماان گاناه و نیاا باراي رفاع آرتاروز و

میلیگرم در گرم و در استان گلستان مشااهده گردیاد

گلودرد استفاده میکردند ( .)Petkov, 1986از آنجایی

درحالیکه منطقه جبرکوه ( 011متر) در اساتان گایالن

که شرایط اقلیمی بر خصوصیات فیتوشیمیایی گیاهاان

با میاان  20/1میلیگارم در گارم فالونوییاد در سااقه

دارویی اثرگذار می باشد و براي کشت و اهلایساازي

داراي کمترین مقدار فالونوییاد باود (

گیاهان دارویی که اماروزه نیااز مبارم باه آن احساا

Mohammadi

 .)pour et al., 2014در پاژوهش دیگاري باا بررسای

میشود ،الگوبرداري از طبیعت ضروري است ،هادف

تاثیر رویشگاه بر میاان برخی مواد ثانویه شایرین بیاان

از این تحقیق مقایسه و بررسی رویشاگاههاا از لحاا

گاارش گردید که بیشتارین خاوا

خصوصیات فیتوشایمیایی و شاناخت بهتارین شارایط

آنتایاکسایدانی

رویش براي این گیاه میباشد.

مربااو بااه پوساات ریشااه در ارتفاعااات باااس بااود
( .)Hemati et al., 2015در آزمایشای کاه باهمنظاور
بررسی اسانس آویشن در سه منطقه در همادان انجاام

مواد و روشها

پذیرفت گاارش شد که شرایط اقلیمای و ناوع خاا

نمونههای گیاهی :نموناههااي بارگ ،گال و میاوه در

منطقه بر میاان اسانس میتواند تاثیرگذار باشد .در این

زمان گلدهی گیاه  Sambucus ebulusدر تیرماه ساا

آزمایش گیاهانی که در بااسترین ارتفااع قارار گرفتاه

 1030از ارتفاعاااات گرگاااان ،مینودشااات و رامیاااان

بودند داراي کم ترین درصد اسانس و داراي بیشترین

بهصورت متفااوت باسدسات ( <1011متار) ،متوساط

مقدار ترکیبات اختصاصی مرباو باه آویشان بودناد

( 011-011متر) و ارتفاعات پائیندست ( > 011متار)

(.)Rustaiyan et al., 2000

در سااه تکاارار جمااع آوري و توسااط گااروه باغبااانی

گیااااه آقطااای ( )Sambucus ebulusاز تیاااره

دانشااگاه علااوم کشاااورزي و منااابع طبیعاای گرگااان

( ،)Caprifoliaceaeگیاه خاانکننده ،دوسااله و علفای

شناسایی شد .این تحقیق بر اسا

آزمایش فاکتوریال

بوده و ارتفاعی باین  01-211ساانتیمتار دارد .داراي

(با سه عامل اندام ،منطقه و ارتفاع) بر پایه طرح کاامالا

گلهاي ریا سفیدرنگ که بهشاکل گالآذیان دیهایم،

تصادفی انجام شده ،بهطوري که از هر منطقه  15بوتاه

معطر ،خودگردهافشان و هرمافرودیات باوده و توساط

جمع آوري که هر تکرار پنج بوته را شامل بوده اسات.

گاردهافشاانی مایشاوند .میاوههاا

ارتفاع و مختصات جغرافیایی رویشاگاههاا باه وسایله

کوچ  ،درخشانده و سایاه رناگ هساتند .باذرها در

 GPSتعیین ،ثبت و نوع دامناه نیاا مشاخص گردیاد.

شهریور میرساد و در زمساتان باه زماین مایریاناد

به منظور ارزیاابی برخای از صافات بیوشایمیایی پانج

Mozaffarian,

نمونه کامل گیاهی شامل برگ ،گال و میاوه برداشات

زنبور یاا سوسا

(2008

vahi,

and

Emami؛

2006؛  .)Sorkhzadeh and saeedi, 2009میاوههااي

گردید.
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جدول  :1ارتفاع ،مختصات جغرافیایی و نوع دامنه رویشگاههاي مورد مطالعه
رویشگاه

ارتفاع از سطح دریا

رامیان (زیاد)

1532

رامیان (متوسط)

010

رامیان (کم)

011

گرگان -توسکستان (زیاد)

1020

گرگان  -توسکستان (متوسط)

025

گرگان  -توسکستان (کم)

010

مینودشت (زیاد)

1052

مینودشت (متوسط)

013

مینودشت (کم)

250

مختصات جغرافیایی
1020500s 01
0100101Utm
1002102s 01
0100000Utm
1200101 s 01
0100022 Utm
1200101 s 01
0100022 Utm
1200005s 01
0100130Utm
1200100s 01
0100010Utm
1001000s 01
0110000Utm
1050010s 01
0100000Utm
1005533s 01
0100000Utm

تهیه عصاره متانولی :پس از جماعآوري نموناههاا و

آن اضااافه شااد .بعااد از  1-0دقیقااه اسااتراحت011 ،

جداسازي میوه ،گل و برگ ،اقادام باه خشاکاندن تاا

میکرولیتر محلو کربناتسدیم  21درصد باه محلاو

رسیدن به وزن ثابت در محیط اتا با دمااي 20درجاه

اضافه شد و بعد از همزدن بهمدت  01دقیقه در حمام

گردیاد.

بخار  01درجه سانتیگراد و در شارایط تااریکی قارار

گرم از آنها پودر شده ،در ارلن 51

گرفت .در شااهد متاانو خاالص جاایگاین عصااره

میلی لیتري ریخته و  21سیسی متانو  01درصاد باه

متانولی گردیاده ،ساپس در طاو ماوج  001ناانومتر

آن اضافه شد .در ادامه ،نمونهها بهمدت  20ساعت بار

توسااط دسااتگاه اسااپکتروفتومتر قرائاات شااد .نتااایج

روي دستگاه لرزاننده قارار داده شاد .ساپس عصااره

برحس

گارم نموناه

متانولی حاوي نمونه با اساتفاده از کاغذصاافی صااف

خش

گردید .آنگاه عصاره حاصل براي اندازهگیري فنلکال،

 .)2014منحنی استاندارد (شکل )1براسا

سانتیگراد ،در شرایط سایه و با تهویه مناس
سپس بهمیاان ی

فالونوئیدکل و فعالیت آنتیاکسایدانی براساا

میلیگارم گالیا اساید در یا
محاسابه گردیاد (

Mashayekhi and Atashi,

اسیدگالی

بااا غلظااتهاااي متفاااوت محاساابه گردیااده و میاااان

روش

ترکیبات فنولی معاد اسایدگالی

استاندارد فیتوشیمیایی مورد استفاده قرار گرفت.
اندازهگیری فنلکل :میاان فنلکل با استفاده از روش

خش ا

فولین سیوکالتیو اندازهگیري شد .ابتدا  21میکرولیتار از

اسیدگالی

عصاااره را در لولااه آزمااایش ریختااه و سااپس 1/10

.)al., 2005

میلیلیتر آب مقطر و  111میکرولیتر فولینسیوکالتیو به
4

در هار گارم پاودر

اناادازهگیااري شااد و باار حس ا

میلاایگاارم

گاارش

شد ( Meda et

بر گرم وزن خش
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شکل  :1منحنی کالیبراسیون استاندارد فنلکل

جایگاین عصاره متانولی گردیاد .محلاو حاصال 01

اندازهگیری محتووای فالونوئیودکل :باراي محاسابه
محتوي فالونوئیدها از روش آلومینیومکلریاد اساتفاده

دقیقه در شرایط تاری

شد .بهصورتیکه  1/5میلیلیتار از عصااره متاانولی باا

موج  015نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر قرائت

 1/5میلیلیتر متانو  1/1 ،میلیلیتر آلومینیومکلریاد 11

شااد ( .)Mashayekhi and Atashi, 2014منحناای

درصاد ( 11گاارم آلومینیااومکلریااد در  111میلاایلیتاار

غلظااتهاااي مختلااا

آبمقطر) 1/1 ،میلایلیتار اساتاتپتاسایم یا

قرار داده شد و سپس در طو

اسااتاندارد (شااکل  )2براسااا

کوئرستین محاسبه گردیاد و میااان فالونوئیاد معااد

ماوسر

( 2/01گرم در  11میلیلیتر آبمقطر) و  2/0میلی لیتار

کوئرستین در هر گرم پودر خش

آب مقطر مخلو شد .براي تهیه شاهد ،متانو خالص

.)et al., 2002

تعیین شد ( Chang

شکل  :2منحنی کالیبراسیون استاندارد فالونوئیدها.

اندازهگیری فعالیت آنتیاکسیدانی به روش : DPPH

میلی لیتر متانو خالص به جاي ی

میلیلیتار عصااره

DPPH

متانولی قرار داده شد و براي بالن

از متانو خاالص

براي اندازهگیري میاان مهار رادیکا هااي آزاد
(دي فنیل پیکریل هیدرازیل) ،ابتدا یا
عصاره متانولی با ی

استفاده شد .بعد از  01دقیقه تاریکی ،نمونهها در طو

میلای لیتار از

موج  510نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر قرائت

میلیلیتر  DPPHباا غلظات 1/1

شدند .اعداد بدست آمده از جذب نمونه توسط رابطه

میلیموسر مخلاو گردیاد .باراي نموناه شااهد یا
5

اثر ارتفاع بر برخی متابولیتهای ثانویه اندامهای مختلف گیاه آقطی...

( )1به درصد مهار رادیکاا آزاد ( )RSAتبادیل شاد

منطقه و ارتفاع روي میاان فنل کال و فعالیات آنتای-

(.)Mashayekhi and Atashi, 2014

اکسیدانی در سطح احتما  1درصاد اثار معنایدار در

رابطه ()1

صورتیکاه روي میااان فالونوئیادکل اثار معنایداري

= )Acontrol - Asample( / Acontrol × 111

نشااان نااداد .اثاار متقاباال منطقااه و اناادام روي میاااان

درصد مهار رادیکا آزاد ()DPPH

فالونوئیدکل در سطح احتما 1درصد اثار معنایدار و

 :Acontrolجذب محلو کنتر در  510نانومتر

روي میاان فعالیت آنتیاکسیدانی در ساطح احتماا 5

 :Asampelجذب نمونه در  510نانومتر

درصد معنیدار بود ،درصورتیکه روي میاان فنالکال
SAS 9.1

اثر معنیداري نشان نداد .در همین ارتبا اثار متقابال

دادههاي حاصل با استفاده از برناماه آمااري

مورد تجایه و تحلیل قرار گرفته و مقایسه میاانگینهاا

ارتفاع و اندام روي میاان فنالکال و فالونوئیادکل در

به روش  LSDانجام شد.

سطح احتما  1درصد معنایدار باوده در حاالی کاه
روي میاان فعالیت آنتیاکسیدانی اثر معنیداري نشاان
نداد .همچنین اثر متقابل منطقاه ،ارتفااع و انادام روي

نتایج
نتایج تجایه واریانس (جدو  )2نشان داد کاه اثار

میاان فنل کل در سطح احتما  5درصد اثر معنیدار و

ساده منطقه و اندام روي همه ویژگیهاي اندازهگیاري

منطقه ،ارتفاع و اندام روي میاان فالونوئیدکل ،فعالیت

شاااده در ساااطح احتماااا  1درصاااد و انااادام روي

آنتیاکسیدانی در سطح احتما  1درصد اثار معنایدار

فالونوئیدکل در سطح احتما  5درصد ،بهجا اثر اندام

داشتهاست (جدو .)2

روي فنلکل ،معنیدار بوده است .همچنین اثار متقابال
جدول  :2تجایه واریانس متابولیتهاي ثانویه اندامهاي گیاه آقطی در مناطق و ارتفاعات مختلا استان گلستان
منابع تغییرات

درجه آزادي

فنلکل

منطقه

2

**

فالونوئیدکل

1/213

**

فعالیت آنتیاکسیدانی

1/130

**

1/500

اندام

2

1/120ns

*1/153

**21/03

منطقه × ارتفاع

0

**1/100

1/100ns

**1051/10

منطقه × اندام

0

ns

*

ارتفاع × اندام

0

**

منطقه × ارتفاع × اندام

0

*

خطا

50

 :nsغیرمعنیدار

براسا

* :معنیدار در سطح  5درصد

1/100
1/100

1/103

1/120

1/110

**

1/110

**

1/150

1/101

**
ns

**

033/13

210/01

1010/00

103/00

** :معنیدار در سطح  1درصد

نتایج حاصل از مقایسه میانگینها (شکل

فنلکل در اندامهاي گل و میوه در سایر ارتفاعات و

 ،)0بیشترین میاان فنلکل ( )1000در توسکستان در

رویشگاهها بسیار پایین بود که این مقادیر با اختالف
اندکی در ی

ارتفاع کم در اندام برگ مشاهده شد .همچنین میاان

6

گروه قرار گرفتند.
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شکل  :3مقایسه میانگین اثر منطقه ،ارتفاع و اندام بر فنل کل وزن خش

گیاه آقطی

ارتفاع زیاد ( < 1011متر) ،متوسط( 011-011متر) و کم ()> 011

نتایج حاصل از مقایسه میانگینها (شاکل

همین راستا بین هر سه منطقه و در هر ساه ارتفااع در

براسا

 )0بااایشتااارین میااااان فالونوئیااادکل ( )1/152در

اندامهاي مختلا آقطای از نظار میااان فالونوئیادکل،

مینودشت در ارتفاع کم در اندام گل مشااهده شاد .در

اختالف معنیداري مشاهده نشد.

شکل  :4مقایسه میانگین اثر منطقه ،ارتفاع و اندام بر فالونوئیدکل وزن خش

گیاه آقطی

ارتفاع زیاد ( < 1011متر) ،متوسط( 011-011متر) و کم ()> 011

نتایج حاصل از مقایسه میانگینها (شاکل

همچنین از بابت کمترین مقادیر بین هر سه رویشاگاه،

براسا

 ،)5بیشترین میاان فعالیت آنتیاکسیدانی ( )00/10در

در هر سه ارتفاع در هر سه اندام ،اختالف معنایداري

توسکستان در ارتفاع متوسط در انادام میاوه و ارتفااع

مشاهده نشده و در همه شرایط این مقاادیر کام دیاده

کم اندام میاوه رویشاگاه مینودشات مشااهده گردیاد.

شدند.

7
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شکل  :5مقایسه میانگین اثر منطقه ،ارتفاع و اندام بر خاصیت آنتیاکسیدانی وزن خش

گیاه آقطی

ارتفاع زیاد ( < 1011متر) ،متوسط ( 011-011متر) و کم ()> 011

از غرب مازندران شناسایی و در ساه ارتفااع و چهاار

بحث
شناسایی رویشگاههااي مختلاا و ارزیاابی تا ثیر

نمونه برداري از هر ارتفاع اقدام به نمونهگیري نمودند.

عوامل محیطی بر صافات ظااهري ،عملکارد کمای و

آزمایشات نشان داد کاه بیشاترین مقادار هایپرساین و

مهمی

فنلکل در منطقه جنات رودباار و ارتفااع  1011متار،

براي اهلی کردن و حفاظ تناوع ژنتیکای ایان گیاهاان

بیشااترین مقاادار فالونوییااد در منطقااه قلعااه گااردن و

بهحساب میآید ( .)Yavari et al., 2010بررسی اثرات

بیشترین میاان کارتنوئیدها از منطقه پلانگولاه حاصال

سه جانبه منطقه ،ارتفااع و انادام نشاان داد کاه بارگ

شد و نتیجاه گرفتناد کاه ارتفااع مطلاوب رویاش در

گیاهانی که در منطقه توسکستان در ارتفاعات پایینتار

منطقه جنت رودبار میتواناد جایگااه کشات مناسابی

رشد کرده بودند ،باسترین میاان فنلکل را نشان داده و

جهت تولید و بهرهبرداري از این گیاه باشد (

بعد از آن میوه گیاهانی که در ارتفاعات متوسط و کام

 .)et al., 2011ترکی هاي فنلی نقش عمادهاي در بار

منطقاه توسکسااتان رشااد کارده بودنااد در سااطح دوم

همکنش گیاهان با محیط اطرافشان بازي میکنند

( Sun

آماري قرار گرفتند .در همین راستا نتایج مطالعه اي از

 )et al., 2001و عوامل متعاددي مانناد نموناه گیااهی

اثر رویشگاه بر فنل باریجه نشان داد که فنل تحتتاثیر

(نوع گونه ،جمعیت ،اندام مورد استفاده ،مرحله نماو)،

رویشگاه قارار گرفتاه و اثار متقابال انادام گیااهی در

شرایط محیطی گیاه (سااختار خاا  ،شارایط اقلیمای،

رویشااگاه نیااا باار میاااان فناال باریجااه معناایدار بااود

تنشها) و روش هاي سنجش ترکیبات فنلی ،میتواناد

( .)Zeinali et al., 2011همچناین گااارش شاده کاه

بار میاااان اسااتخراج ترکیباات فنلاای تاثیرگااذار باشااد

ترکیبات فنلی اندامهاي مختلا گیاه آقطی باا افااایش

( )Moraes de souza et al., 2008همچناین در ایان

ارتفااااع ،افااااایش معنااایداري را نشاااان دادناااد

مورد اذعان شده است که هر عاملی که در رشد و نمو

( .)Mazandarani et al., 2010محققااان در بررساای

گیاه مؤثر است میتواند در تولید متابولیتهااي ماورد

تغییرات ترکیبات فیتوشیمیایی گل راعی رویاش یافتاه

نیاز گیاه اعم از فنل کال ،فالونوئیادکل و درصادمهار

در شما ایران اکوتیپهاي مورد بررسای در  5منطقاه

رادیکا هاي آزاد ماؤثر باشاد (.)Zeinali et al., 2011

کیفی متابولیت هاي ثانویه گیاهان دارویی ،کم

8

Asadian
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نتایج تحقیقات نشان داده که ترکی هااي فنلای نظیار

مقایسه با سایر مناطق برخوردار هساتند

فالونوییدها ،ترپنوئیدها و توکوفرو ها داراي فعالیات

.)and Hasanloo, 2010

( Sepehrifar

آنتیاکسیدانی قاوي هساتند ( .)Zaveri, 2006در باین

در ادامه بررسی اثرات سه جانبه تیمارهااي انادام،

اثرات سهجانبه تیمارها ،دیده شد که گل گیاهاانی کاه

رویشگاه و ارتفاع نشان داد که بیشترین میاان فعالیات

در ارتفاعات کم ( 250متر از ساطح دریاا) در منطقاه

آنتاایاکساایدانی در ایاان تحقیااق در میااوه گیاهااان از

مینودشت رشد کرده بودند ،بیشترین مقدار فالونوئیاد

ارتفاعات متوسط در منطقه توسکستان و میوه گیاهاان

را نشان دادند و بین سایر ترکیباات تیمااري اختالفای

از ارتفاعات کم منطقه مینودشات باود کاه در تحقیاق

دیده نشاد .در ایان ارتباا گااارش شاده کاه میااان

حاضر میتوان افاایش میاان فعالیت آنتیاکسایدانی در

فالونوئیدکل برگ گیاه آقطی نسبت به دیگر انادام هاا

ارتفاعااات کاام مینودشااات را بااا افاااایش میااااان

بیشااتر بااوده اساات (.)Mazandarani et al., 2011

فالونوئیدکل در گیاهاان ایان منطقاه مارتبط دانسات.

همچنین در تحقیقی که بهمنظور اثر ارتفااع و اکوتیاپ

اثرات آنتیاکسیدانی مواد گیاهی تاحدودي به حضاور

بر روي برخی متابولیتهاي ثانویه گیاه دارویی آقطای

ترکیبات فنلی و فالونوئیدي آنها نسبت داده میشاود

در  0استان گلساتان ،مازنادران و گایالن انجاام شاد،

که در تمام قسمتهاي مختلا گیااهی وجاود دارناد

گاارش گردید که بیشترین میاان فالونویید در بین سه

( .)Mathew et al., 2006همچناین محققاان گااارش

اندام ،در برگ آقطی و در منطقه توسکساتان ( 01متار

کردند که که اغل

بین میاان فالونوییدکل و خاصایت

از سطح دریا) با مقدار  00/00میلیگرم در گارم و در

آنتیاکسیدانی رابطهاي مستقیم وجاود دارد (

اسااتان گلسااتان مشاااهده گردیااد .درحااالیکااه منطقااه

 .)et al., 2000بهطاوريکاه مطالعاات قبلای روي 20

جبرکوه ( 011متار) در اساتان گایالن باا میااان 20/1

فرآورده گیاهی شامل دانههاي روغنی ،دانههاي غالت

میلیگرم در گرم فالونوییدکل در ساقه داراي کمتارین

و گیاهان دارویی نشان داده است که ارتبا مساتقیمی

مقدار فالونوییادکل باود ( Mohammadi pour et al.,

بااین فعالیاات آنتاایاکساایدانی و میاااان ترکیبااات

 .)2014همچنین در مطالعاهاي کاه بار روي درختچاه

فالونوییدي کل دیاده شاده اسات (

دارویی قرهقاا

ارتفاعات استانهاي اردبیل (حور) ،گیالن (ماساوله و

عوامل بسایار زیاادي از جملاه آب ،هاوا ،خاا ،

اسالم) و مازندران (کالردشات) انجاام شاد ،بارگ و

ارتفااع ،اخااتالف در گونااههاااي مختلااا ،روشهاااي

میوههاي گیاه از هر سه منطقه جمعآوري شده و نتایج

اسااتخراج و روشهاااي اناادازهگیااريهاااي فعالیاات

بررسی عصارههاي متانولی مناطق مختلا نشان داد که

آنتیاکسیدانیها در میاان متابولیتهاي ثانویاه گیااهی

اسایدگالی

از جملااه فناالکاال ،فالونوئیاادکل و خااوا

( 02/0±1/5میلاایگاارم باار گاارم وزن خشاا ) و
آنتوسااایانینی برحسا ا

Velioglu et al.,

;2000; Cai et al., 2004; Pourmorad et al., 2006
.)Tawaha et al., 2007

از ساه منطقاه مختلاا ایاران شاامل

بیشترین مقادار ترکیباات فنلای برحسا

Saboura

فعالیاات

آنتیاکسیدانی دخالت دارناد (.)Cao and prior, 1998

سااایانیدین -0گلوکوزیاااد

که سنتا ترکیبات ثانوي در گیاهان یکای از مهامتارین

( 1/1±1/10میلیگرم بر گرم وزن خش ) مرباو باه

مکانیامهاي دفاعی در برابر پاتوژنها بوده و کمیات و

میوههااي قارهقاا منطقاه کالردشات باوده اسات و

کیفیت آن بسته به زیستگاه ،اندام ،شرایط رویشاگاهی

همچنین میوههااي ایان منطقاه نیاا از فعالیات آنتای-

متفاااوت ماایباشااد ( .)Iranbakhsh et al., 2008در

اکسیدانی بهتري ( 1/1±1/10میلیگرم بر میلیلیتار) در
9
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همااین راسااتا ماایتااوان بیااان نمااود این تفاوت هااا به

باید هر کدام از آنها بر رشد ،نماااو ،عملکرد و میاان

احتما زیاد ناشی از تفاوتهاي کموتایپی است کاا اه

ماااواد ماااوثره گیاهاااان دارویااای توجااااه داشت

خود حاصل از شرایط محیطی و اقلیاااااااام حاکم بر

(.)Somjen et al., 2004

رویشگاههاي مورد مطالعه میباشد (

Yavari, et al.,

.)2010

نتیجهگیری نهایی

در نظر گرفتن ویژگیهاي محل رویش و موقعیت

نتایج تحقیق حاضر نشان داد بیشترین مقادیر فنال

گیاه در طبیعت از عمده عواملی است که میتواناد بار

کل ،فالونوئیدکل و فعالیت آنتی اکسیدانی به ترتیا ،

میاان اسانس و مواد موثره گیاهاان تااثیر وافار داشاته

مربو به اندام برگ ارتفاع کم رویشاگاه توسکساتان،

باشد .گاارشهایی مبنی بر وجود ارتبا باین شارایط

اندام گل ارتفاع کم رویشگاه مینودشات و انادام میاوه

رویشگاه بر ترکیبات شایمیایی گیاهاان بیاان گردیاده

ارتفاااع متوسااط رویشااگاه توسکسااتان ماایباشااد .در

است و همبستگی باسیی بین منشا جغرافیاایی گیاهاان

مجموع می توان چنین نتیجهگیري نمود که باا کااهش

Bertome et

ارتفاااع میاااان فناالکاال ،فالونوئیااد کاال و فعالیاات

و ترکیبات موثره نشان داده شده اسات (

 .)al., 2007در آزمایشی که به منظور بررسای اساانس

آنتیاکسیدانی در گیاه آقطی افاایش مییابد.

آویشن در سه منطقه در همدان انجام پذیرفت گاارش
شد که شرایط اقلیمی و ناوع خاا منطقاه بار میااان
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