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چکیده
آزمایشی با هدف تجزیه برخی از ترکیبات اولیه و ثانویه در اندامهای مختلف کاهوی وحشی (

Lactuca

 )serriola L.در مرحله فنولوژیکی رویشی انجام شد .پس از جمعآوری اندامهای هوایی کاهوی وحشی از
سطح مزارع روستای وامنان از توابع شهرستان آزاد شهر ،اندامهای محتلف نظیر ریشه ،ساقه و برگ بهتفکیک از
یکدیگر جدا ،خشک و پودر گردید .همچنین مخلوطی از اندامها بهعنوان تیمار دیگر برای مقایسه با سایر
اندامها در نظر گرفته شد .سپس اندامهای مختلف کاهوی وحشی و مخلوطی از آنها از لحاظ برخی از ترکیبات
اولیه نظیر میزان ماده آلی ،خاکستر خام ،پروتئین ،آمینو اسید پرولین ،نشاسته ،قندهای محلول بهعالوه از لحاظ
شاخص پایداری غشای سلولی و ترکیبات ثانویه فنل کل و آنتوسیانین نیز مورد تجزیه کمی قرار گرفتند .نتایج
نشان داد که اندامهای مختلف کاهوی وحشی از مقادیر مختلف متابولیتهای اولیه و ثانویه و بهعالوه شاخص
پایداری غشای سلولی برخوردار بودند .براساس نتایج ،اندام برگ کاهوی وحشی بهترتیب از بیشترین و کمترین
میزان ماده آلی و خاکستر خام برخوردار بود .همچنین بیشترین میزان ترکیبات پروتئین ،نشاسته و اسمولیتهای
سازگار کننده قندهای محلول و پرولین مربوط به اندام برگ بود .بیشترین میزان فنل کل و آنتوسیانین به اندام
برگ اختصاص داشت که همبستگی مثبت و معنیداری را با شاخص پایداری غشای سلولی نشان دادند .با
توجه به زیست توده باالی کاهوی وحشی ،پیشنهاد به تجزیه سایر ترکیبات شیمیایی موجود در آن میباشد.
جهت استفاده از ترکیبات آنها برای تهیه علفکشهای زیستی نیاز به آزمایشات تکمیلی میباشد.
واژههای کلیدی :آنتوسیانین ،اسمولیتهای سازگارکننده ،پروتئین ،شاخص پایداری غشاء ،فنل کل ،گیاه هرز
مقدمه1

میگیرند و در مراحل رشد و نمو گیاهی تاثیر اساسهی

کلیه موادی کهه در یهک گیهاه وجهود دارد تحهت

و مهمی ندارند .مواد موثره بهطور اساسهی بها ههدایت

عنهوان مههواد متشههکله نامگهذاری شههده و آن دسههته از

فرآیندهای ژنتیکی ساخته میشوند اما در ایهن مهیههان

ترکیباتی که واجد اثرات درمانی مهیباشهند ،در گهروه

فرآیند ساخت آنههها نیز بهطور بهارزی تحت تاثهیههر

مواد متشکله فعال قهرار مهیگیرنهد .ایهن مهواد در دو

عوامهل محیطهی قهرار مهیگیهرد (

دسته متابولیت اولیه و ثانویه قرار میگیرند .مواد موثره

 .)1999همچنین سهه عامهل تهوار ،،مراحهل رشهد و

گیاهان دارویی در گهروه متابولیهت ههای ثانویهه قهرار

عوامل محیطی باعث ایجاد تغییرات کمهی و کیفهی در

Samsam Shariat,

مواد متشکله گیاه میشوند که میزان این تغییرات متغیر
*نویسنده مسئولeg.alamdari@gmail.com :
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نمههودند اگهر چههه

آنتی اکسیدانی گیاهان هر منطقه به پارامترههای زیهادی

و همکاران ( )2112نیهز گهزار

مهیهههزان متابولیهههتههههای ثانویهههه تحهههت کنتهههرل

از جملههه آب و هههوا ،خهها  ،ارتفهههاع و گونههههههههای

ژنهاست ،ولی مقدار ،غلظت و تجمع آنها بهه میهزان

مختلهههف گیهههاهی بسهههتگی دارد Omidi.و همکههاران

قابهل تهوجهی تحهت تهرثیر شهرایی محیطهی اسههت.

( )2112با مقایسه میزان آلکالوئیدهای گهروه مهورفین

 )2112( Ebrahimiبیان نمود کهه مراحهل فنولهوژی و

طی مراحل مختلف رشد در گیهاه دارویهی خشهخا
نمودنههد کههه

نوع اندام ،تاًثیر معنیداری بر محتوی ترکیبات فنلهی و

( )Papaver somniferum L.گههزار

فالونوئیدی گیاه برازمبل دارد .در این راستا عنوان شد

مرحله رشد و نمو گیاه نقش مهمهی در میهزان تجمهع

بیشترین فعالیت آنتیاکسیدان متعلق به بهرگ گیاههانی

آلکالوئیدههههای مورد بررسهی دارد ،بهطوریکه میزان

بود که در مرحله رشد رویشی قرار داشهتند .همچنهین

هر سه آلکالوئید مورفین ،کهدئین و تبهائین در مرحلهه

 )2112( Turkanدر مطالعهههای تههاثیر مراحههل رشههد و

بعد از گلدهی هم در ریشهههها و ههم در انهدامههای

شههرایی محیطههی بههر روی گیاهههان مرتعههی را بررسههی

ههوایی بهه مراتب بیشتر از مقدار آن در مراحهل اولیهه

نمودند .نتایج وی نشان داد که میزان پهروتئین خهام و

رشد و بذرها میباشد .از آنجایی کهه بیشهترین مقهدار

انرژی قابل متابولیسم بها رشد گیهاه ،کهاهش و میهزان

مهورفین در مرحلهه بعهد از گلدهی مشاهده شهد ،بهه

دیهواره سلههولی و دیواره سلولی بهدون همهی سهلولز

نظر میرسد بهه کهار گهرفتن تکنیهکههای نهویههن از

افزایش مییابد Naghiloo .و همکاران ( )2112طههی

جهمههله مهندسی متابولیتهای ثانویه در ایهن مرحلهه

تحقیقهی بهر Astragalus compactus L.اظهار داشتند

نتایج بهتهری را در بر خواهد داشت.

کههههه مقههههادیر ترکیبهههات فنولیهههک و فعالیههههت

کاهوی وحشی با نام علمی ،Lactuca serriola L.

آنتیاکسهیدانی در عصهاره این گیاه ،به مرحلهه نمهوی

متعلق به خانواده  Asteraceaمی باشد .نام  Lactucaاز

گیاه بستگی داشته و باالترین مقادیر در مرحلهه میههوه

لغت التینی گرفته شده به معنهای عصاره شهیرابهای و

دهی مشاهده شد .بهعالوه مقهادیر ترکیبهات فنلهی بهه

 serriolaبهه معنهای سهمی اسهت ( .)Heber, 2004از

شدت وابسته به شرایی محیطی همچون دمها و تهابش

لحاظ گیاه شناسی گیاهی علفی ،دو ساله که بهصهورت

خورشید بود Ghamari .و همکاران ( )2112با بررسی

خودرو در مزارع و کنار جادهها و دامنههها مهیرویهد.

Satureja

بهههرگههههای آن پههههن ،مهههو دار ،نهههامنظم و دارای

 )sahandica Bornmدر مراحل مختلهف فنولهوژیکی

( Kulkarni and

ترکیب فیتوشیمیایی اسانس مرزه سههندی (
در استان ایالم گزار

بریدگیهای عریض و دندانهدار است

نمودند که اردیبهشهت مهاه بهه

 .)Dhir, 2010میوه این گیاه فندقه و بذرهای آن سهیاه

عنوان مناسبترین زمان برداشت جهت دستیههههابی بهه

متمایل به خاکستری دیده میشود

( Rashed Mohasel

باالترین میزان اسانس ،مرحله گلدهی کامل (شهریور)

 .)et al., 2001بررسی منابع نشان میدهد که تحقیقات

جهت دسهتیابی به باالترین کیفیهت اسهانس از جملهه

چندانی در رابطه با ترکیبات شهیمیایی اولیهه و ثانویهه

درصد فعالیت آنتیاکسیدانی و محتههوی فنههل کهل و

علفهرز کاهوی وحشهی و ارتبهاط آنهها بها مراحهل

تیههرماه جهت دستیابی به مههمتهرین جههزء تشههکیل

مختلف فنولوژیکی در ایران انهد

مهی باشهد .ییشهتر

دهنهده اسهانس (بورنئول) مرزه سههندی در رویشهگاه

تحقیقات در مورد بیولوژی و اکولوژی این علف ههرز

 Davidو Zbigniew

می باشد .در این رابطه  Xiangfeiو همکهاران ()2112

( )2111نیز عنوان نمودند که محتهوی فنهل و خواص

از وجود مواد آنتیاکسیدان و فالونوئیهدها و ترکیبهات

آن در اسههتان ایههالم مههیباشههد.
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فنلی در کاهو را گزار

درجه طهول شهرقی و در ارتفهاع  1251متهر از سهطح

دادند .همچنین بیان شهد کهه

کاهو حهاوی گامها آمینهو بوتیریهک اسهید ،سهوکروز،

دریا قرار دارد.

گلوکز ،فروکتوز و اینولین و آلکالوئیهد اسهت .وجهود

ومادهسازی اندامها :پس از شناسایی گونه کاهوی

اسیدهای آلی مثل بنزوئیک و فنیهل اسهتیک در ریشهه

وحشی ،اندامهای محتلف شامل ریشه ،ساقه و برگ از

این گیاه توسی این محققین نیز گزار
 Junو همکاران ( )2112نیز گزار

شده است.

یکدیگر جدا گردید .ابتدا نمونهها در نور غیر مستقیم

نمودنهد کهه

نیمه پژمرده و سپس با کمک آون در دمای  21درجه

ریشه کاهو حاوی استئاریک اسید اسهت .بهه طهورکلی

سانتیگراد تا رسیدن به وزن ثابت خشک گردیدند.

علف هرز کاهوی وحشی از علف های ههرز سهمج در

سپس نمونهها آسیاب و تا قبل از استفاده در کیسههای

سطح مزارع اکثر استانها بهویژه استان گلستان مطهر

پالستیکی نگهداری شدند .در پایان اندامهای مختلف

میباشد .امروزه این گیاه هرز غیر مفید و بهال اسهتفاده

کاهوی وحشی و مخلوطی از آنها جهت تجزیه

بوده و هر سهاله در اثهر وجهین و سهایر فعالیهتههای

فیتوشیمیایی ذیل در آزمایشگاه علوم علفهای هرز

زراعی از بهین مهیرود .بنهابراین تجزیهه فیتوشهیمیایی

دانشگاه گنبدکاووس مورد آزمایش قرار گرفتند.

انههدامهههای کههاهوی وحشههی گههامی نخسههت جهههت

میزان ماده ولی و خاکستر خام :مقدار  9گرم از مهاده

بهره وری و استحصال ترکیبات طبیعی حاصل از آن به

خشک هر یک از اندام گیاهی ( )W1پس از توزین در

عنوان ترکیبات طبیعی و یها علهف کهش ههای زیسهتی

کروزه چینی ریخته شد و بهمدت  5سهاعت در دمهای

می باشد که از مهمترین اهداف کشاورزی پایدار است.

 551درجه سانتیگهراد در کهوره الکتریکهی قهرار داده

لذا هدف از تحقیهق حارهر ،ارزیهابی کمهی ترکیبهات

شدند .نمونهها پس از این مدت به دسیکهاتور منتقهل

فیتوشیمیایی اولیه و ثانویه اندام های مختلهف کهاهوی

شده و پس از سرد شدن ،تهوزین ( )W2و بهر اسهاس

وحشههی ( )Lactuca serriolaدر مرحلههه فنولههوژیکی

روابی ذیل درصد ماده آلی و خاکستر انهدامهها مهورد

رویشی بود.

اندازهگیری قرار گرفت (.)AOAC, 2003
رابطههه ()1

× 111وزن نمونههه اولیههه (/ )W1وزن

مواد و روشها

خاکستر ( =)W2درصد خاکستر یها مهواد معهدنی وزن

مشخصاااات جفرافیاااایی ،وا و هاااوایی م اا

نمونه اولیه

جمعووری نمونههاای گیااهی :نمونههههای گیهاهی

رابطه ( )2درصد خاکسهتر ( =111-)W2درصهد مهاده

علههفهههرز کههاهوی وحشههی ( )Lactuca serriolaاز

آلی ()W1

مزارع اطراف روستای وامنان از توابهع شهرسهتان آزاد

میزان نشاسته با استفاده از معرف ونترون :ابتهدا 111

شهر ،بخش چشمهساران در مرحله رویشی در اواخهر

میلیگرم از نمونه خشک اندام گیاهی با  11میلهیلیتهر

اردیبهشت ماه سهال  1922جمهعآوری شهد .بهه طهور

اتانول داغ  21درصهد خهرد و بهرای مهدت  11دقیقهه

تجربی مرحله گل دهی و بذر دهی کاهوی وحشهی در

سانتریفیوژ شد .در فاز رسهوب حاصهل  15میلهیلیتهر

این منطفه به ترتیب تیر و شههریور مهیباشهد .از نظهر

معرف  2( Aمیلیگرم کربنات سدیم  1/2 +گرم سهود

موقعیت جغرافیهایی منطقهه وامنهان در مختصهات 92

 21 +میلیلیتر آب مقطر) ارافه و بههمهدت  11دقیقهه

شهمالی و  55دقیقهه و 99

سانتریفیوژ گردید .به فاز رسوب حاصهل مجهدداً 2/5

دقیقه و یک درجهه عهر
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میلیلیتر پرکلریک اسید  52درصد و  5میلهیلیتهر آب

غلیظ ،میزان جذب بهوسیله دستگاه اسهپکتروفتومتر در

مقطر ارافه شد .سهپس  1/1میلهیلیتهر از عصهاره بها

طول مو  225نانومتر خوانهده شهد .میهزان قنهدهای

کمک آب مقطر به حجم  11میلیلیتر رسهانده شهد2 .

محلول هر نمونه با استفاده از منحنی استاندارد گلهوکز

میلیلیتر معرف آنتهرون بهه محلهول حاصهل ارهافه و

بر حسب میلیگرم بر گرم وزن خشهک محاسهبه شهد

سپس در دمای اتاق سرد گردید .در پایان مقدار جذب

(.)Kochert, 1978

نمونههه در طههول مههو  291نههانومتر توسههی دسههتگاه

میزان پرولین برگ 1/5 :گرم اندام تازه گیهاهی بها 11

اسپکتروفتومتر قرائت شد .نمونه شاهد تنهها حهاوی 2

میلیلیتر سولفوسالیسیلیک اسید سه درصد مخلهوط و

میلیلیتر آنترون بود .میزان نشاسته برحسب میلهیگهرم

سپس با کاغذ صافی ،صهاف گردیهد .دو میلهیلیتهر از

بر گرم وزن خشک نمونه با کمهک منحنهی اسهتاندارد

محلول حاصهل را در داخهل لولهه آزمهایش ریختهه و

Thayumanavan

سپس دو میلیلیتر استیک اسید گالسیال و دو میلیلیتر

گهههههزار

گردیهههههد (

and

.)Sadasivam,1984

اسید ناین هیهدرین ارهافه گردیهد .در مرحلهه بعهدی

میزان فن ک  :مقدار  1/1گرم از نمونه خشهک انهدام

برای مدت یک ساعت در حمام آب جو

گیاهی با  11میلیلیتهر اتهانول داغ  21درصهد خهرد و

شد .جهت خاتمه واکنش ،نمونههها داخهل حمهام یه

برای  11دقیقه سانتریفیوژ گردید .مخلوط رویی بهرای

قرار گرفت .در ادامه ،چهار میلیلیتر تولوئن به محلول

قرار داده شد .سهپس یهک

حاصل ارافه شد و بهرای مهدت  21تها  91ثانیهه بهه

تغلیظ در حمام آب جو

قهرار داده

میلیلیتر از محلول با آب مقطر به حجم  51میلهیلیتهر

خوبی تکان داده ،بهطوری کهه الیهه رویهی زرد رنه

رسانده شد .به  1/5میلهیلیتهر از محلهول حاصهل ،بهه

تولوئن نمایان گردد .سپس فاز فوقانی جدا و بهوسهیله

ترتیب  2/5و  1/5میلیلیتر آب مقطر و معهرف فهولین

دسههتگاه اسههپکتروفتومتر در طههول مههو  521نههانومتر

سیوکالتو  51درصد ارافه شد .بعد از مدت  9دقیقهه،

قرائت شد .غلظت پهرولین در ههر نمونهه بهر اسهاس

 2میلیلیتر کربنات سدیم  21درصد ارافه و بهرای 11

منحنی استاندارد بر حسب میلیگرم بهر گهرم وزن تهر

دقیقه در حمام آب جو

محاسبه شد (.)Bates et al., 1973

قرار گرفت .در پایان مقدار

جذب نمونه بهوسیله دستگاه اسهپکتروفتومتر در طهول

میزان پروتئین  :ابتدا  111میلیگهرم از انهدام خشهک

مو  251نانومتر قرائت و سپس میهزان فنهل کهل بهر

گیاهی با  11میلیلیتهر اتهانول داغ  21درصهد خهرد و

حسب میلیگرم گالیک اسید در یک گرم وزن خشک

برای مدت  11دقیقه سهانتریفیوژ شهد .سهپس بهه فهاز

نمونه بهدست آمد (.)Malick and Singh, 1980

جامههد حاصههل 15 ،میلههیلیتههر از معههرف  Aارههافه و

میزان قندهای م لول 1/1 :گرم از نمونه خشک اندام

بهمدت  11دقیقه سانتریفیوژ گردید .در مرحله بعهدی

گیاهی را برداشهته و سهپس  11میلهیلیتهر اتهانول 21

 1/2میلیلیتر از عصاره نمونه را برداشته و توسهی آب

درصد بهه آن ارهافه شهد و بهه مهدت یهک هفتهه در

مقطر به حجم یک میلیلیتر رسانده شهد 5 .میلهیلیتهر

یخچال نگهداری گردید تها قنهدهای محلهول آن آزاد

معرف ] Cاختالط معرف  Aو  1/5( Bدرصد سولفات

شود .پس از یک هفته ،از محلول رویهی نمونهه ،یهک

مس ( 125میلیلیتهر سهولفات مهس)  25 +میلهیلیتهر

میلیلیتر را برداشهته و حجهم آن بها آب مقطهر بهه دو

پتاسیم سدیم تارتارات یک درصد)[ به محلول حاصل

میلههیلیتههر رسههانده شههد .پههس از ارههافه کههردن یههک

ارافه و بهمدت  11دقیقه در حمهام آب جهو

قهرار

میلیلیتر فنل  5درصد و  5میلیلیتر اسهید سهولفوریک

داده شد .سپس  1/5میلیلیتر معرف ( Dیک میلیلیتهر
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رابطه ()9

فولین  +یک میلیلیتر آب مقطر) ارافه و بهمهدت 91
دقیقه در شرایی تاریهک قهرار داده و در پایهان توسهی

هدایت الکتریکی آب  21درجه) =1 -شاخص پایداری غشاء

دسههتگاه اسههپکتروفتومتر در طههول مههو  221نههانومتر

( ×111هدایت الکتریکی آب  111درجه /

در پایان تجزیه واریانس یکطرفهه دادههها توسهی

قرائههت شههد .میههزان پههروتئین بهها اسههتفاده از نمههودار

نههرمافههزار  SASبهها نسههخه  )Soltani, 2007( 2/1و

استاندارد بهر حسهب میلهیگهرم بهر گهرم وزن نمونهه

مقایسه میانگین دادههها بها اسهتفاده از آزمهون حهداقل

خشک برآورد شد (.)Lowry et al., 1951

اختالف معنیدار حفاظت شده (در جهاییکهه

میاازان ونتوساایانین :ابتههدا  1/5گههرم از هههر یههک از

معنیدار) در سهطح احتمهال پهنج درصهد انجهام شهد.

اندام های تازه علف هرز کهاهوی وحشهی بها مقهداری

همچنهین بهرای رسهم نمودارهها از نهرم افهزار

متانول و اسید کلریدریک به نسبت حجمهی  22بهه 1
سههاعت در شههرایی تههاریکی و در دمههای  25درجههه

نتایج

سانتیگراد در لولههههای سهر پهی دار نگههداری شهد.

میزان مااده ولای :بهر اسهاس نتهایج بههدسهت آمهده،

سپس بهه مهدت  11دقیقهه بها سهرعت  2111دور در

اندام های مختلف کاهوی وحشی و مخلوطی از آنهها

دقیقه سانتریفیوژ شد و جذب روشناور در طول مهو

از لحاظ میزان ماده آلی اختالف معنهیداری در سهطح

 551نههانومتر توسههی دسههتگاه اسههپکتروفتومتر مههورد

احتمال یک درصهد نشهان دادنهد (جهدول  .)1میهزان

اندازهگیری قرار گرفت (.)Wagner, 1979

تغییزات ماده آلهی بهین  22/22و  22/99درصهد بهود.

=A

بیشترین این میزان به اندام برگ تعلق داشت .در مقابل

 ᵋBCاستفاده شد که در آن  ᵋیها رهریب خاموشهی
 99111سانتیمتر بر مول میباشد ،B .عهر

اندام ریشه از کمترین مقدار ماده آلهی برخهوردار بهود

کهووت

(شکل  .)1تجزیه همبستگی دادهها نشان داد که میهزان

برابر یک سانتیمتر و  ،Cغلظت کمپلکس بهر حسهب
Fw

مههاده آلههی در کههاهوی وحشههی همبسههتگی منفههی و

 µgمیباشد.

معنی داری را با میزان خاکستر خام نشان داد .در مقابل

شاخص پایداری غشای سلولی :بهرای انهدازهگیهری

رابطه این صفت با میزان پهروتئین ،پهرولین ،نشاسهته،

شاخص پایداری غشای سلولی 211 ،میلیگهرم از ههر

قنههدهای محلههول ،فنههل کههل و آنتوسههیانین مثبههت و

اندام را وزن کرده و درون دو لوله آزمایشی حاوی 11

معنیدار بود .بهطهوریکهه میهزان مهاده آلهی بیشهترین

میلیلیتر آب دو بار تقطیر قرار داده شد .سپس یکی از
نمونههها در دسهتگاه حمهام آب جهو

رههریب همبسههتگی را بهها میههزان پههرولین ()r= 1/22

در دمهای 21

نشان داد (جدول .)2

درجه سانتیگراد به مدت  91دقیقه نگه داشته شد .در
خاتمه هدایت الکتریکی نمونهها به کمک دستگاه

Excel

استفاده شد.

میلیلیتر کامالً ساییده شد .عصاره حاصل به مهدت 22

برای محاسهبه میهزان آنتوسهیانین از فرمهول

آمهاره F

میزان خاکستر خام :طبق نتایج بههدسهت آمهده ،بهین

EC

اندام های مختلف کاهوی وحشی و مخلوطی از آنهها

متر اندازهگیری شد .نمونه دیگر را نیهز در دمهای 111

اختالف معنیداری در سهطح احتمهال یهک درصهد از

درجه سانتیگراد به مدت  11دقیقه قرار داده و پس از

لحاظ میزان خاکستر خام وجو داشت (جهدول  .)1بهر

سرد شدن ،ههدایت الکتریکهی آن انهدازهگیهری شهد.

اساس نتایج ،بیشترین میزان معنیدار خاکستر خهام بهه

شاخص پایداری غشاء از رابطهه ذیهل بههدسهت آمهد

اندام ریشه معادل  12/22درصد تعلق داشت .کمتهرین

(.)Agrawal et al., 2005
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این میزان مربوط به اندامها بهرگ ( 9/52درصهد) بهود

پرولین ،نشاسته ،قندهای محلول ،فنل کل و آنتوسیانین

(شکل  .)2ررایب همبستگی ترکیبات شیمیایی نشهان

در سطح احتمهال یهک درصهد برقهرار بهود .بیشهترین

داد که همبستگی منفی و معنیداری بین میزان خاکستر

رریب همبستگی منفی بهین میهزان خاکسهتر خهام بها

خام کهاهوی وحشهی بها میهزان مهاده آلهی ،پهروتئین،

پههرولین ( )r= -1/22مشههاهده گردیههد (جههدول .)2

میزان ماده آلی (درصد)

اندامها

شک  :1میزان ماده آلی در اندامهای مختلف  Lactuca serriolaو مخلوطی از آنها
میزان خاکستر آلی (درصد)

اندامها

شک  :2میزان خاکستر خام در اندامهای مختلف  Lactuca serriolaو مخلوطی از آنها
جدول  :1تجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات شیمیایی اندامهای مختلف علفهرز کاهوی وحشی ()Lactuca serriola
منابع
تغییرات/
صفات

**:

درجه

میزان

آزادی

ماده آلی

میزان
خاکس
تر خام

میزان

میزان

میزان

پروتئین

پرولین

نشاسته

میزان

میزان

قندهای

فنل

محلول

کل

میزان
آنتوسیانین

شاخص
پایداری
غشای سلولی

تیمار

9

**22/29

**22/29

**5121/92

**222/25

**222/22

**292/21

**2/22

**1/21

**9122/2121

خطا

2

1/22

1/22

195/52

2/22

2/22

22/22

1/12

1/112

2/9221

رریب تغییرات

1/22

12/12

12/22

19/21

2/12

11/22

2/12

9/22

11/222

نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح احتمال یک درصد

میزان پروتئین :همانطهوریکهه از جهدول  1مشهاهده

کاهوی وحشی و مخلوطی از آنها تفاوت معنهیداری

می شود ،میزان پروتئین در اندام های مختلف علفهرز

در سههطح احتمههال یههک درصههد نشههان دادنههد .میههزان
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پروتئین در دامنهای بهین  125/91و  99میلهیگهرم بهر

درصد اندامهای مختلف علفهرز کهاهوی وحشهی و

گرم وزن نمونه خشک بود .بیشترین این میزان به اندام

مخلوطی از آن ها از لحاظ میزان پرولین بهود (جهدول

برگ تعلق داشت .اما کمترین میزان پروتئین مربوط به

 .)1میزان تغییرات پرولین در تیمارهای مهورد بررسهی

اندام ریشه بود که از لحاظ آماری با میزان آن در اندام

بین  25/92و  1/25میلیگرم بهر گهرم وزن تهر نمونهه

ساقه اخهتالف معنهی داری را نشهان نهداد (شهکل .)9

متغیههر بههود .بیشههترین میههزان پههرولین بههه انههدام بههرگ

تجزیه همبستگی ترکیبهات شهیمیایی کهاهوی وحشهی

اختصاص داشت .در مقابل کمترین این میزان مربهوط

نشان داد که بین میزان پروتئین بها میهزان مهاده آلهی،

به اندام ریشه بود (شکل  .)2نتایج حاصل از رهرایب

پههرولین ،قنههدهههای محلههول ،فنههل کههل و آنتوسههیانین

همبستگی نشان داد که همبستگی مثبهت و معنهیداری

همبستگی مثبت و معنیداری وجود داشت.

بین میهزان پهرولین بها مهاده آلهی ،پهروتئین ،نشاسهته،

بیشههترین همبسههتگی بههین ایههن صههفت بهها میههزان

قندهای محلهول و فنهل کهل در سهطح احتمهال یهک

آنتوسیانین ( )r=1/22مشهاهده شهد .ههمچنهین رابطهه

درصههد وجههود داشههت .بیشههترین رههریب همبسههتگی

میزان پروتئین با نشاسته مثبت ولی غیر معنهیدار بهود.

مربوط به میزان پهرولین بها مهاده آلهی بهود (.)r=1/22

در مقابل میزان پروتئین رابطهه منفهی و معنهیداری بها

لیکن رابطه منفی و معنیداری بهین میهزان پهرولین بها

خاکستر خام ( )p<1/11نشان داد (جدول .)2

خاکسههتر خههام و آنتوسههیانین بههه ترتیههب بهها رههریب

میاازان ومینااو اسااید پاارولین :نتههایج جههدول تجزیههه

همبستگی 1/22و  1/29مشاهده شد (جدول .)2

واریانس بیانگر اختالف معنیدار در سطح احتمال یک

شک  :1میزان پروتئین در اندامهای مختلف  Lactuca serriolaو مخلوطی از آنها

شک  :4میزان پرولین در اندامهای مختلف  Lactuca serriolaو مخلوطی از آنها
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میزان نشاسته :میزان تغییهرات نشاسهته در انهدامههای

میزان قندهای م لول :طبق نتهایج بههدسهت آمهده از

مختلف کاهوی وحشی و مخلهوطی از آنهها متفهاوت

جههدول  ،1انههدامهههای مختلههف کههاهوی وحشههی و

بود .بیشترین میزان معنی دار این صفت مربوط به اندام

مخلوطی از آن ها اختالف معنی داری در سطح احتمال

ساقه معادل  192/92میلهیگهرم بهر گهرم وزن نمونهه

یک درصد داشتند ( .)p<1/11مقایسه میانگین داده هها

خشک بود که از لحاظ آماری با انهدام بهرگ اخهتالف

نشان داد که بیشترین میزان معنی دار قنهدهای محلهول

معنیداری را نشان نداد .اندام ریشه بها میهزان 111/91

به اندام برگ و مخلوطی از اندامهها بههترتیهب معهادل

میلیگرم بر گرم از کمترین میهزان نشاسهته برخهوردار

 29/52و  21/22میلیگرذم بر گرم وزن نمونه خشهک

بود (شکل  .)5تجزیه همبستگی دادههها نشهان داد کهه

تعلق داشت .در حالی که کمترین این میزان مربوط بهه

رابطه مثبت و معنیداری بهین میهزان نشاسهته کهاهوی

اندام ریشه ( 22/12میلیگرم برگهرم) بهود (شهکل .)2

وحشی با ماده آلی ،پرولین ،قندهای محلول و فنل کل

نتایج تجزیه همبسهتگی داده ههای ترکیبهات شهیمیایی

وجود داشت .به طوری که میزان نشاسته بیشترین میزان

نشان داد که یک رابطه مثبت و معنیداری بهین میهزان

همبستگی را با فنل کل ( )r=1/22نشان داد .همچنهین

قندهای محلول با میزان ماده آلهی ،پهروتئین ،پهرولین،

همبسههتگی مثبتههی بههین میههزان نشاسههته بهها پههروتئین و

نشاسته ،فنل کل و آنتوسهیانین وجهود داشهت .میهزان

آنتوسیانین برقرار بود ،اما این رابطه معنی دار نبهود .در

قندهای محلول بیشترین رریب همبستگی را با میهزان

مقابل میزان نشاسته همبستگی منفهی و معنهیداری بها

ماده آلی ( )r=1/22نشان دادند .لیکن همبستگی منفهی

میزان خاکستر خام و در سهطح احتمهال یهک درصهد

و معنی داری بین خاکستر خام با صفت مذکور وجهود

نشان داد (جدول .)2

داشت (جدول .)2

شک  :5میزان نشاسته در اندامهای مختلف  Lactuca serriolaو مخلوطی از آنها

شک  :9میزان قندهای محلول در اندامهای مختلف  Lactuca serriolaو مخلوطی از آنها
67

نشریه فیزیولوژی محیطی گیاهی ،سال دوازدهم ،شماره  ،84زمستان  / 6931صفحات16-77 :

میزان فن ک  :نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد

میزان ونتوسیانین :نتایج نشان داد که اندامهای مختلف

که اندامهای مختلف علفهرز کاهوی وحشی و

کاهوی وحشی و مخلوطی از آنها از میزان ترکیب

مخلوطی از آنها اختالف معنیداری در سطح احتمال

آنتوسیانین متفاوتی برخوردار بودند (جدول  .)1دامنه

یک درصد از لحاظ ترکیب ثانویه میزان فنل کل

تغییرات میزان آنتوسیانین بین  2/21و  1/21میکرو

داشتند (جدول .)1بیشترین میزان فنل کل به اندام

گرم بر گرم وزن تازه بود .بیشترین و کمترین این

برگ معادل  2/92میلیگرم برگرم وزن نمونه خشک

میزان به ترتیب مربوط به اندام برگ و ساقه بود

تعلق داشت ،اما تفاوت معنیداری با اندام ساقه نشان

(شکل  .)2نتایج تجزیه همبستگی صفات نشان داد که

نداد .در مقابل ریشه با میزان  1/92میلیگرم بر گرم از

رابطه مثبت و معنیداری بین میزان آنتوسیانین با میزان

کمترین این میزان برخوردار بود (شکل  .)2تجزیه

ماده آلی ،پروتئین و قندهای محلول وجود داشت.

ررایب همبستگی دادهها نشان داد که میزان فنل کل

بیشترین رریب همبستگی بین میزان آنتوسیانین با

رابطه مثبت و معنیداری با ماده آلی ،پروتئین ،پرولین،

پروتئین برقرار بود ( .)r=1/22همچنین رابطه بین

نشاسته ،قندهای محلول را نشان داد .همبستگی میزان

آنتوسیانین با نشاسته مثبت ولی غیرمعنیدار بود .لیکن

آنتوسیانین با صفت مذکور مثبت ولی معنیدار نبود.

همبستگی منفی و معنیداری بین آنتوسیانین با

در مقابل همبستگی منفی و معنیداری بین میزان فنل

خاکستر خام و پرولین مشاهده شد (جدول .)2

کل و خاکستر خام مشاهده شد (جدول .)2

شک  :2میزان فنل کل در اندامهای مختلف  Lactuca serriolaو مخلوطی از آنها

شک  :8میزان آنتوسیانین در اندامهای مختلف  Lactuca serriolaو مخلوطی از آنها
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شاخص پایداری غشاای سالول :بهر اسهاس نتهایج،

برگ از بیشترین میزان پایداری غشای سهلولی معهادل

اندامهای مختلف کاهوی وحشی ،اختالف معنهیداری

 22/15درصد برخوردار بود .کمتهرین ایهن میهزان بهه

در سطح احتمال یک درصد از لحاظ میهزان شهاخص

اندام ریشه ( 2/29درصد) تعلق داشت (شکل .)2

پایداری غشای سلولی نشان دادند (جهدول  .)1انهدام

شک  :9شاخص پایداری غشای سلولی در اندامهای مختلف  Lactuca serriolaو مخلوطی از آنها
جدول  :2نتایج ررایب همبستگی صفات مورد بررسی
1

صفات
میزان ماده آلی
میزان خاکستر خام

9

2

5

2

2

2

2

1
**

-1/11

میزان پروتئین

**

1

1/25

**-1/25

1

میزان پرولین

**1/22

**-1/22

**1/22

میزان نشاسته

**

1/29

**

-1/29

ns

میزان قندهای محلول

**

1/22

**

-1/22

میزان فنل کل

**

1/21

میزان آنتوسیانین

**

1/22

**

-1/21

**1/22

-

*
*

1

1/55

1/22

1/29

**

1/21

**

1/22

**

**

1/22

1/22

**-1/29

1
*

1/22

**

1/22

1/22ns

1
**

1

1/22

1/52ns

*1/22

1

** :*،بهترتیب نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح احتمال یک و پنج درصد و  : nsبیانگر عدم اختالف معنیدار

قبول میباشد .در این مطالعه ،میزان پرولین و قنهدهای

ب ث

محلول در اندام برگ بیشتر از سایر اندامها و مخلوطی

نتایج ایهن تحقیهق نشهان داد کهه یکهی از عوامهل

از آن ها بهود .ایهن نتیجهه مطهابق یافتهه ههای

تاثیرگذار بهر میزان متابولیهت ههای اولیهه و ثانویهه در

Essilan

علفههرز کهاهوی وحشهی در مرحلهه رویشهی ،نهوع

( )2112میباشد .وی گزار

اندامهای گیاهی است .بهطوریکه بررسیها نشهان داد

پرولین در برگها سهریعتر و بهیش از دیگهر انهدامهها

که اندام برگ کاهوی وحشی به ترتیهب از بیشهترین و

میباشد .بهطورکلی انباشت نسبی میزان باالی ترکیبات

کمترین میزان ماده آلی و خاکستر خام برخوردار بهود.

پرولین و قندهای محلول در اندامها بهویژه اندام برگ،

با توجه به این که بهرگ منبهع اصهلی تولیهد ترکیبهات

ممکن است به دلیل فشهار ناشهی از رقابهت محصهول

فتوسنتزی و مواد آلی میباشد ،این امر یک روند قابهل

زراعی با گیاه هرز کاهوی وحشی باشد .از آنجاییکهه
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اندام برگ اولین منبع جهت تولیهد ترکیبهات قنهدی و

میهزان فنهل کهل در ریشه گیاه و کمترین میزان آن در

پروتئینی میباشد ،دور از انتظار نیست که تجزیهه ایهن

بههرگ گیهههاه باریجههه مشهههاهده شههد .بیشههترین میههزان

مواد به ترکیبات ساده تهر سهازگار کننهده اتفهاق افتهد.

آنتوسیانین نیز بهه انهدام بهرگ اختصهاص داشهت .در

تجمع اسیدهای آمینه در بسهیاری از مطالعهات انجهام

گیاهان ترکیبات پلی فنلی ،فالونوئیدی و آنتوسیانین ها

تنش غیرزنده مشاهده

نقش زیادی در فعالیت آنتیاکسهیدانی دارنهد کهه ایهن

Sánchez et al., 2008; Lugan et al.,

فعالیت مربوط به خاصهیت اکسهایش و کهاهش آنهها

شده بر روی گیاهان در معر
شهده اسهت (

 .)2010طبق نتایج ،بیشترین میزان فنل کل در کهاهوی

مهیباشهد ( )2111( Hughes .)Ridle, 1992گهزار

وحشی در مرحله رویشی بهه انهدام بهرگ اختصهاص

نمود که وجود آنتوسیانینها در برگ های جوان برخی

داشت .میزان فنل کهل رابطهه مثبهت و معنهیداری بها

گونهها برای جلوگیری از حمله برخی حشرات اسهت

ترکیبات شیمیایی مورد بررسهی بجهزء خاکسهتر خهام

زیرا چنین برگهای جهوان و لطیفهی بهتهر مهیتواننهد

نمودند

توسی برخی آفات خهورده شهوند .بنهابراین مهیتهوان

که نوع و میزان تولید ترکیبات فنلهی وابسهته بهه نهوع

گفت اندام برگ به دلیل میزان بیشتر ترکیبهات فنلهی و

گونه ،اندام گیاهی و شهدت تهنش زنهده و غیهر زنهده

آنتوسیانین در مرحله رویشی ،خاصیت آنتی اکسهیدانی

میباشد Bystrická .و همکاران ( )2111نیهز گهزار

باالتری را دارا است .نتایج همچنین نشان داد که اندام

کردند که غلظت و تنوع پلی فنلها در اندامهای گیهاه،

برگ کاهوی وحشهی در مرحلهه رویشهی از شهاخص

به گونه ،نوع اندام و مرحله رشهد گیهاه بسهتگی دارد.

پایههداری غشههای بههاالتری نسههبت بههه سههاقه ،بههرگ و

در این رابطه  Zovkoو همکاران ( )2111بهه بررسهی

مخلوطی از اندام ها برخوردار بهود .ایهن بیهانگر تهاثیر

میزان فنههههل و فالونوئید کههل در اندامهای مختلهف

مثبت تولید ترکیبات آنتیاکسیدانی فنلها و آنتوسیانین

زرشک پرداختند و نشهان دادنهد کهه بیشهترین میهزان

در حفظ پایداری غشای سلولی در علفههرز کهاهوی

ترکیبات فوق در برگ گیاه نسبت به اندامهای دیهههگر

وحشههی مههیباشههد .بهههرهگیههری از تعیههین نشههت

Afshar

الکترولیتها و محاسهبه شهاخص پایداری غشاء یکی

 Mohammadianو همکاران ( )2115با بررسی برخی

از پر کاربردترین نشانگرهایی است که بههرای تخمین

از متابولیههتهههای ثانویههه دارویههی و آنتههیاکسههیدانی

میزان اثر فرآیندهای تخریبگهر غشهاء در بافهتههای

نمودند

گیاهی تحهت تهرثیر عوامهل نامسهاعد محیطهی مهورد

نشان داد Pedrol .و همکاران ( )2112گزار

بود کهه بها نتهایج ایهن مطالعهه همسهو بهود.

 Dittrichia graveolens L. Greuter.گزار

استفاده قرار مهیگیهرد ()Azizpour et al., 2010

که میزان فنل کل و فالونوئیهد در انهدامههای مختلهف
گیههاه متفههاوت اسههت ،بههه نحههوی کههه ایههن ترکیبههات
آنتیاکسیدانی بههطهور معنهیداری در گههههل و بهرگ

نتیجهگیری نهایی

بیشتر از ساقه و در ساقه بیشتر از ریشه اسهت .عهالوه

در این مطالعه ،اندامهای مختلف کاهوی وحشی و

بر این ،رهریب همبسهتگی خطهی و معنهیداری بهین

مخلههوطی از آنههها از مقههادیر مختلفههی از ترکیبههات

فعالیهت آنتهیاکسههیدانی و ترکیبهات فنلهی در عصههار

فیتوشیمیایی اولیه و ثانویه فنهل کهل و آنتوسهیانین هها

بخهشهههای مختلههف گیههاه وجهود داشههت .امهها نتههایج

بهعالوه شاخص پایهداری غشهای سهلولی در مرحلهه

 Zeinaliو همکهههاران ( )2112در مهههورد بررسههههی

رویشی برخوردار بودنهد .بیشهترین میهزان مهاده آلهی،

فیتوشهههیمیایی گیههاه باریجههه نشههان داد کههه بیشهههترین

نشاسته ،قندهای محلول و آمینواسیدها مربوط به اندام
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 بنهابراین بها توجهه بهه.سایر فعالیتها از بین مهیرود

 به نظر می رسد انهدام بهرگ بههدلیهل میهزان.برگ بود

 ایمنههی و سههرعت،زیسههتتههوده بههاالی ایههن گیههاه

 فعالیهههت،بیشهههتر ترکیبهههات فنهههل و آنتوسهههیانین

 پیشهنهاد بههه تجزیههه،تجزیههپههذیری ترکیبهات طبیعههی

آنتیاکسیدانی و بههمراتهب شهاخص پایهداری غشهای

فیتوشیمی سایر ترکیبات موجود در این گیهاه و سهپس

 همانطوریکهه مهیدانهیم.سلولی باالتری را دارا است

استفاده از آنها جهت مبهارزات بیولهوژیکی بههعنهوان

گیاه کاهوی وحشی بهعنوان گیاه غیر مفیهد و ههرز در

.علفکشهای طبیعی میباشد

مزارع محسوب میشود و ههر سهاله در اثهر وجهین و

References
Afshar Mohammadian, M., Sharifi, M.,
Abolghasemi, S.N. and Mohammadi,
M. (2015). Investigation of some
medicinal secondary metabolites and
antioxidants of Dittrichia graveolens L.
Greuter. Nova Biologica Reperta. 2 (2):
140-150. (In Persian)
Agrawal, S., Sairam, R.K., Srivastava,
G.C. and Meena, R.C. (2005). Changes
in antioxidant enzymes activity and
oxidative stress by abscisic acid and
salicylic acid in wheat genotypes.
Biology. Plant. 49: 541-550.
AOAC. (2003). Official Methods of Analysis
of AOAC International. 17 editions. 2
revisions. Gaithersburg, MD, USA,
Association of Analytical Communities.
Azizpour, K., Shakiba, M.R., Khosh Kholg
Sima, N.A., Alyari, H., Mogaddam, M.,
Esfandiari, E. and Pessarakli, M.
(2010). Physiological response of spring
durum wheat genotypes to salinity.
Journal of Plant Nutrition. 33:859-873.
Bates, L.S., Waldren, R.P. and Tevre, I.V.
(1973). Rapid determination of free
proline for water- stress studies. Plant Soil.
39: 205-207.
Bystrická,
J.,
Vollmannová,
A.,
Margitanová, E. and Čičová, I. (2010).
Dynamics of polyphenolics formation in
different plant parts and different growth
phases of selected buckwheat cultivars.
Acta Agriculturae Slovenica .95: 225-229.
David, R. and Zbigniew, A. (2010).
Aqueous extract of Achillea millefolium L.
(Asteraceae) inflorescences suppresses
lipopolysaccharide-induced inflammatory
responses in RAW 2647 murine
macrophages. Medicinal Plants Research.
4(3): 225-234.

Ebrahimi, R. (2014). Evaluation of
antioxiodant activity, essential oil and total
extract of Perovskia abrotanoides in
various growth stages and assessing
antioxidant activity of strongest cells
aspect essential oils. Ph.D. Thesis,
Ferdowsi University of Mashhad. (In
Persian)
Essilan, G.S. (2016). Effect of drought stress
on slouble sugar, prolin, leaf chlorophyll
and seed protein in some sun flower
hybrid (Helianthus annuus L.). Journal of
Irainian Crop Sciences. 47: 175-184. (In
Persian)
Farhang, H., Vahabi, M., Alafchian, A.
and Tarksh esfahani, M. (2017). Effect
of
environmental
condition
on
phytochemical traits of Gundelia
tournefortii L. in Charmahal Bakhtiari and
south of Esfahan province, Iran. Rangland
Journal. 11 (2): 258-272 (In Persian)
Ghamari, H., Saidi, M., Ghaasemnejaad,
A. and Ghanbari, A.R. (2016).
Evaluation of phytochemical composition
of Sahandian savory (Satureja sahendica
Bornm.) essential oils at different
phenological
stages.
Journal
of
Agroecology. 8 (1): 1-16. (In Persian)
Heber D. (2004). PDR for herbal medicine.
Third editions. Thomson Company. pp:
495-96.
Hughes, N.M. (2011). Winter leaf reddening
in evergreen species. New Phytology. 190:
573-581.
Jun Gu Lee, A., Byoung Yil Lee, B. and
Hee Jae Lee, B. (2006). Accumulation of
phytotoxic organic acids in reused nutrient
solution during hydroponic cultivation of
lettuce (Lactuca sativa L.). Journal of
Scientia Horticulturae. pp:119–128.
Kaykha, Z., Valizadeh, M., Valizadeh, J.
and Taheri, Kh. (2017). Studying the
65

16-77 : صفحات/ 6931  زمستان،84  شماره، سال دوازدهم،نشریه فیزیولوژی محیطی گیاهی

quantity and quality of fatty acids in the
seeds of Withania coagulans (Stocks)
Dun. and Withania somnifera (L.) Dun.,
collected from different habitats of Sistan
and Baluchestan. Iranian Journal of
Medicinal and Aromatic Plants. 33 (5):
730-740.
Kochert,
G.
(1978).
Carbohydrate
determination by the phenol sulfuric acid
method. In: Helebust, J.A., CraigieJ.
S(Ed): Hand book of physiological
methods. Cambridge University. Press,
Cambridge. pp: 96-97.
Kulkarni, S.K. and Dhir, A. (2010).
Berberine: a plant alkaloid with
therapeutic potential for entral nervous
system disorders. Phytother Research.24
(3): 317-24.
Lowry, O.H., Rosebrough, N.J., Farr, A.L.
and Randall, R.J. (1951). Protein
measurement with folin phenol reagent.
Journal of Biological Chemistry. 193:
256-275.
Lugan, R., Niogret, M.F., Leport, L.,
Guegan, J.P., Larher, F.R., Savoure, A.,
Kopka, J. and Bouchereau, A. (2010).
Metabolome and water homeostasis
analysis
of Thellungiella
salsuginea
suggests that dehydration tolerance is a
key response to osmotic stress in this
halophyte. Plant Journal. 64: 215–229.
Malick, C.P. and Singh, M.B. (1980). In
plant
Enzymology
and
Histo
Enzymologhy, Kalyani Publishers, New
Dehli.
Naghiloo, S., Movafeghi, A., Delazar, A.,
Nazmiye, H., Asnaashari, S. and
Dadpour, M. R. (2012). Ontogenetic
variation of volatiles and antioxidant
activity in leaves of Astragalus compactus
Lam. (Fabaceae). Journal of Experimental
and Clinical Sciences. 11: 436-43.
Omidi, M., Koohzadi, F., Solouki, M.,
Taghizad, F. and Alizadeh, H. (2012).
Comparison of morphinan alkaloids
during different stages of growth in the
medicinal plant of Opium poppy (Papaver
somniferum L.). Journal of Medicinal
Plants. 11(4): 140-148.
Pedrol, N., Gonzalez, L. and Reigosa, M.L.
(2006). Allelopathy and a biotic stress, a

Physiological Process with Ecological
Implications, Netherlands. pp.171-209.
Rashed Mohassel, M.H., Najafi, H. and
Akbarzadeh, M.D. (2001). Weed biology
and control. Publication of Ferdowsi
University of Mashhad. pp. 404. (In
Persian).
Ridle, J.M. (1992). Contraception and
Abortion from the Ancient World to the
Renaisance. Harvard University Pres,
Cambridge, MA.
Samsam Shariat, H. (1999). The extraction
and derivation of the constituents of
medicinal plants and their identification
and assessment methods. Mani Press.pp.
266. (In Persian)
Sánchez, D.H., Siahpoosh, M.R., Roessner,
U., Udvardi, M. and Kopka, J. (2008).
Plant metabolism reveals conserved and
divergent metabolic responses to salinity.
Physiologia Plantarum. 132: 209-219.
Soltani, A. (2007). Application of SAS soft
ware in statistical analysis. Publication of
Jahad-e Daneshgahi Mashhad. pp.182.
Turkan, J.(2008). Study of phonological
stage effect and environmental factors on
forage quality of several rangeland
species. MSc. Thesis of rangeland science,
College of Natural Resources, Tehran
University. (In Persian)
Thayumanavan B. and Sadasivam S.
(1984). Plant Foods for Human Nutrition.
34-253.
Xiangfei, L., Shane, A., Marisa, B., John,
P. and Kequan, Z. (2009). Cecil lettuce
(Lactuca sativa L.) Science Horticulture.
13(2): 56-62.
Zeinali, Z., Hemmati, Kh. and
Mazandarani, M. (2014). Autecology,
ethnopharmacology, phytochemistry and
antioxidant activity of Ferula gummosa
Boiss. In different regions of Razavi
Khorasan Province. Eco-phytochemical
Journal of Medicinal Plants. 1: 11-22.
Zovko Koncic, M., Kremer, D. and
Karlovic, K. (2010). Evaluation of
antioxidant activities and phenolic content
of Berberis vulgaris L. and Berberis
croatica Horvat. Food and Chemical
Toxicology. 48: 2176-21.

66

