نشریه فیزیولوژی محیطی گیاهی ،سال سیزدهم ،شماره  ،15پاییز  / 5931صفحات15-66 :

نشریه فیزیولوژی محیطی گیاهی ،سال سیزدهم ،شماره  ،15پاییز  / 5931صفحات15-66 :

بررسی فعالیت آنتیاکسیدانی ،سنجش محتوی متابولیتهای ثانویه و اسمولیتهای
اندامهای هوایی و زیرزمینی گیاه دارویی مامیران ()Chelidonium majus L.
در مراحل مختلف فنولوژیکی
آیتن جرجانی ،1مریم نیاکان ،*1ابراهیم غالمعلی

پورعلمداری2

1گروه زیستشناسی ،واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرگان  ،ایران
2گروه تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی و منابعطبیعی ،دانشگاه گنبدکاووس ،گنبدکاووس ،ایران
تاریخ دریافت 77/7/2 :؛ تاریخ پذیرش77/7/22:

چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،ارزیابی فعالیتت آنتتیاکستیدانی ،ستنشش میتنان آلکالودیتدها ،ترکیبتات فنیتی و
آنتوسیانینی ،فعالیت آننیمهای کاتاالز و پراکسیداز بهعالوه اسمولیتهای گیاه دارویی مامیران در مراحل رویشی،
گلدهی و میوهدهی بود .جهت نیل به این هدف ،ابتدا نمونتههتای متامیران از حاشتیه متنارب ب تش چمستتان
شهرستان نور از توابع استان مازندارن جمعآوری و سپس از لحاظ گیاهشناسی مورد شناسایی قرار گرفت .نتتای
نشان داد که ریشه مامیران در مراحل م تیف فنولوژیکی از مینان آلکالودیدها و فنل کل بیشتتری در ماایسته بتا
اندام های هوایی در مراحل مشابه برخوردار بود .همچنین بیشترین مینان آلکالودیدها و فنل کل ریشه به ترتیت
به مرحیه رویشی و گلدهی اختصاص داشت .مینان آنتوسیانینها بتا افتنایش مرحیته نمتوی گیتاه متامیران در
اندامهای ریشه و هوایی بهطور معنیداری افنایش یافت .سنشش قندهای محیول در گیاه مامیران نشتان داد کته
مینان این ترکیبات در تمام مراحل فنولوژیکی در ریشه بیشتر از اندام هوایی بود .اما بیشترین میتنان پترولین در
اندام هوایی در مرحیه رویشی مشاهده شد .مطابق نتای بهدست آمده فعالیت ،کاتتاالز و پراکستیداز همبستتگی
مثبتی با فعالیت آنتیاکسیدانی نشان دادند .در این تحایق مش ص شد با افنایش میتنان ترکیبتات آلکالودیتدی و
فنیی در اندامهای زیرزمینی و هوایی مامیران در مراحل م تیف فنولتوژیکی ،ظرفیتت آنتتیاکستیدانی در مهتار
رادیکالهای آزاد بهطور معنیداری افنایش یافت .در مشموب ،ریشه گیاه متامیران در مرحیته رویشتی از ماتدار
مناسبی از مواد موثره آلکالودیدی برخوردار بود ،بنابراین شاید بتوان از آن بهعنوان منبع مناسبی جهت استحصال
ترکیبات دارویی استفاده نمود.
واژههای کلیدی :آلکالودیدها ،آنتوسیانینها ،پراکسیداز ،فنل کل ،کاتاالز ،گیاه دارویی ،مراحل رشد
مقدمه1

ختودرو در قستتمتهتتای جنتتوبی و اروپتتای مرکتتنی،
ب شهای آسیا و شمال امریکا رشد میکند (

مامیران کبیر با نام عیمتی  Chelidonium majusاز

Saglam

تیره  ،Papaveraceaeگیاهی است دگرگشن ،یكستاله

 .)and Arar, 2003; Tin-Wa et al., 1972از میتان

و یا پایا که عموماً عیفتی و بته نتدرت دارای اعضتای

تمامی جنسهای تیره خشت ا

تنهتا پتن جتنس آن

چوبی یا بهصورت درختچهانتد کته  22جتنس و 077

تاکنون در ایران دیده شده است که شامل جتنسهتای

گونه از آنها شناسایی گردیده است .متامیران بتهطتور

 ،Papaverرومریتتتتتتتا ( ،)Romeriaکییتتتتتتتدونیوم
( ،)Chelidoniumگیوسیوم ( )Glauciumو هیپه کتوم

*نویسنده مسئول:
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( )Hypecoumدر سیستتتتتان و بیوچستتتتتان استتتتت

مطالعه وجود دارد .ترکیبات فنیتی شتامل یتك گتروه

( .)Zargari, 1989شتیرابه ایتن گیاهتان ممکتن استت

بنرگ و عمده از ترکیبات شیمیایی گیتاهی حاصتل از

شیری رنگ (در پاپاورها) ،زرد رنگ در کییدونیومها و

مسیر فنیل پروپانوییتد متیباشتند کته دارای خاصتیت

Mabberley,

آنتیاکسیدانی قوی بوده و ناتش مهمتی در پاکستازی

یا سرخ رنگ در ستانگودیناریاها باشتد (

رادیکالهای آزاد دارند (.)Sarin, 2005

.)1990
گیاهتتتان منبعتتتی ارزشتتتمند در تولیتتتد طیتتتف

گنارشتتتات متعتتتدد حتتتاکی از آن استتتت کتتته

گستتردهای از ترکیبتات شتیمیایی نظیتر متواد معطتر،

متابولیت های ثانویه گیاهی هیچگاه در انتدامهتا ثابتت

چاشتتنیهتتا ،شتتیرین کننتتدههتتای طبیعتتی ،متتواد ضتتد
میکروبی و دارویتتی هستتتند .در ابیت

نبوده و متناس

با رشد گیاه و عوامل محیطی ،شترای

متوارد ایتن

رویشگاه ،زمان برداشت عوامل ژنتیکی و نین فنولوژی

ترکیبات به گروههای متابولیکی بنرگی تعیق داشته که

دست و

تغییر میشتود (.)Dambolena et al., 2010

مشموعاً بتهعنتوان متابولیتتتهتتا یتتا فترآوردههتای

در این راستا اعالم شده است مراحل فنولوژی و نتوب

ثانویه شناخته میشتوند ( .)Farsi and Zolali, 2004از

اندام تتاثیر معنتیداری بتر محتتوی ترکیبتات فنیتی و

متابولیتهای ثانویه متیتتوان آلکالودیتدهتتا ،فنتلهتا،

فالونودیدی گیاهان دارد .بتهعنتوان مثتال در تحایاتی

فالوونودیدها ،کومارینها ،استرولهتا و استترودیدها را

عنتتوان گردیتتد در گیتتاه برازمبتتل بیشتتترین فعالیتتت

نام برد که در تعداد کمی از گیاهان تولیتد متیشتوند.

آنتیاکسیدانی متعیق به برگ گیاهانی بود که در مرحیه

آلکالودیدهای تروپان در همه ب شهای گیاهان حاوی

رشتتد رویشتتی قتترار داشتتتند (.)Ebrahimi, 2014

آنها یافت میشود و نسبت هریك از این ترکیبات در

هتتتتمچنتتتتین در

 Khatirو

بین گونهها ،زمانهای م تیف ستال ،محتل رویتش و

 )2711( Mazandaraniبتتر روی میتتنان فنتتلهتتا و

اندام های م تیف یتك گونته گیتاهی متفتاوت استت

فالونودیدهای اندامهای برگ ،ریشه ،ساقه ،گل و میوه

( Vieira .)Sarin, 2005و همکاران ( )2717گتنار

گیتتاه شتتابین در ستته رویشتتگاه ،مش ت ص شتتد کتته

کردند که خواص دارویتی متامیران بیشتتر مربتوب بته

بیشترین مینان فنلها به برگها و کمترین مینان آن بته

ترکیبتتات فالونودیتتدی و آلکالودیتتدهای آن متتیباشتتد.

ستتاقه گیتتاه تعیتتق دارد Afshar Mohammadian .و

هم چنین  Sharmaو همکاران ( )2712اظهتار داشتتند

همکاران ( )2712نین گنار

کردند که مینان فنل کتل

که آلکالودیتدهای موجتود در متامیران دارای خاصتیت

در اندام های م تیف گیاه عطر پتایینی شتامل ریشته،

آنتیاکسیدانی است .در برختی گنارشتات نیتن عنتوان

ساقه ،برگ و گل در مرحیته گتلدهتی متفتاوت بتود.

شتتده استتت بتتین محتتتوی فنتتل کتتل و فعالیتتت

هتتمچنتتین طبتتق نتتتای  Mazandaraniو همکتتاران

آنتتیاکستتیدانی گیاهتتان رابطته مستتتایمی وجتتود دارد

( )2717مینان فالونودید کل برگ گیاه آقطی نسبت به

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

دیگر انتدامهتا بیشتتر بتود Sedaghat .و

 .)et al., 2010بتهعنتوان مثتال  Jamshidiو همکتاران

( )2771نین اظهار داشتند که بترگهتای جتوان چتای

( )2717عصاره متانولی چند گیاه بومی مازنتدران را از

نسبت به برگهای مسن از محتوی پیی فنیی بیشتتری

نظر ترکیبات فالونودیدی و فنیتی متورد بررستی قترار

برختتوردار متتیباشتتند.در تحایتتق دیگتتری کتته توست

دادند .این مطالعته نشتان داد کته ارتبتاب مناستبی بتین

 Naghilooو همکتتتاران ( )2712بتتتر

فعالیت آنتیاکسیدانی و ترکیبات پیی فنیی گیاهان مورد

 compactusانشام شد مش ص گردید ماادیر ترکیبات
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فنولیك و فعالیت آنتیاکسیدانی در عصاره این گیاه ،به

لذا به نظر میرسد در هر دوره بایستی مکانیستم هتای

مرحیه نموی گیتاه بستتگی داشتته و بتاالترین ماتادیر

الزم جهت رویارویی با این تتغییترات محیطتی را دارا

مربوب به مرحیه میوهدهی بود.

باشد (.)Hosseini, 2000

تحایاات نشان داده است در گیاهان جهت ماابیته

پتتژوهشهتتای متعتتددی روی گونتتههتتای گیاهتتان

بتا تغییرات محیطی نظیر آب و دما که در طی مراحتل

دارویی از لحاظ خصوصیات فیتوشیمیایی انشام شتده

متتیشتتود دچتتار تتتنشهتتای اکستتیداتیو

است ،امتا تحایاتات در متورد گیتاه دارویتی متامیران

میشوند .لذا جهت ماابیته بتا آن دارای یتك سیستتم

بتتهویتتژه کمیتتت متابولیتتتهتتای ثانویتته و فعالیتتت

دفاب آنتتیاکستیدانی بتتا کتارآیی بتاال متیباشتند کته

آنتی اکسیدانی آن هتا در انتدام هتا در مراحتل م تیتف

میتوانند رادیکالهای آزاد را از بین برده ،خنثتی و یتا

فنولوژیکی اند متیباشتد .در حتال حاضتر متامیران

جاروب کننتد .ایتن سیستتتم شتتامل آنتتتنیمهتتتای

بهصورت خودرو با زیست توده باال در اطراف متنارب

آنتتتتتیاکستتیدانی ماننتتتتد کاتتتتتاالز ،ستتوپر اکستتید

استان های شمالی از جمیه چمستان نور از توابع استان

دیستتتموتاز ،آستتتتکوربات پراکستتتتیداز ،گایتتتتاکول

مازندران رویش مینماید .با توجه به اهمیت این گیتاه

پراکستتیداز و نیتتتن سیستتتتتم آنتتتتتیاکستتتتیدانی

از لحاظ دارویی ،هدف از این تحایق ،بررسی فعالیتت

بیتترآننیمتتی شتتامل آستتتکوربات ،آلفتاتوکوفرول،

آنتیاکسیدانی ،سنشش محتوی متابولیت های ثانویته و

کاروتنودیتتدها ،ترکیبتتات فنیتتی ،پتترولین و گیوتتتاتیون

استتمولیتهتتای انتتدامهتتای هتتوایی و زیرزمینتتی گیتتاه

میباشد (.)Shahid et al., 2014

دارویی مامیران ( )Chelidonium majus L.در مراحتل

رشتتد حتتاد

از سوی دیگر ترکیبات آلی گیاهان نین دستت و
تغییرات محیطی و نین مراحل رشد میگردنتد (

م تیف فنولوژیکی بود.

Hare

 .)et al., 1998بتتهعنتتوان مثتتال کربوهیتتدراتهتتا در

مواد و روشها

فرآیندهای فینیولوژیکی مانند فتوسنتن ،تعرق و تنفس،

مختصات جغرافیایی،آب و هوایی محل جمع آوری

ناش مستایم داشته و از اینرو تغییر در مادار آنها از

نمونههای گیاهی :در این آزمایش  ،اندام های هوایی و

اهمیت باالیی برخوردار بوده و میتوانتد متابولیستم و

زیرزمینی گیاه دارویی مامیران (

رشد نمو گیاهان را دست و

Chelidonium majus

تغییترات اساستی کنتد.

 )L.که گیاهی چند ساله با انتدام هتوایی یکستاله متی

بهعنوان مثال در تحایای مشاهده شتد رونتد تغییترات

باشد در مراحل م تیف فنولوژیکی رویشی ،گل دهتی

کربوهیتتتدراتهتتتای محیتتتول در گیتتتاه برازمبتتتل

و میوه دهی بهترتی

در اواخر پتایین ،زمستتان و بهتار

 Proveskia abrotanoidesدر اندام های م تیف و در

چمع آوری شد .منطاه نمونه برداری از حاشیه متنارب

مراحل م تیف فنولوژیکی معنتیدار و قابتل مالحظته

ب ش چمستان شهرستان نور از توابع استان مازنتدارن

بتتود ( .)Sabagh et al., 2017ستتوی دیگتتر میتتتنان

با م تصات جغرافیتایی  22درجته و  22دقیاته طتول

پترولین آزاد نین در بسیاری از گیاهان در عکس العمل

شرقی و  62درجه و  62دقیاه عرض شمالی و  01متتر

به تنشهای محیطی در طی مراحتل رشتد دستت و

ارتفاب از سطح دریا ،متوس بارندگی ده ساله در حدود

تغییر می گردد  .به عنوان مثال عوامیی نظیتر تغییترات

 226مییتیمتتر و میتانگین دمتای ستاالنه  12/2درجته

دما  ،مینان رطوبت خا از جمیه عوامیی هستتند کته

ستتانتیگتتراد بتتود .وضتتعیت آب و هتتوایی چمستتتان

گیاه ناگنیر آن را در دوران رشد خود تحمل می کنتد.

به صورت مشاور حاره ،معتدل نیمه مرطتوب ،معتتدل
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بحری ،بار

انشام شد .در مرحیه بعدی فاز رویی دور ری ته شد و

آن بیشتر در ماه های سترد ستال توزیتع

شده است.

رسوب حاصل در اسید ستولفوریك  7/1متوالر حتل

شناسایی و آماده سازی نمونههعای گیعاهی :قبتل از

گردید .جذب نوری محیول در طول موج  627نانومتر

شروب آزمایش ،نمونه گیاهی مامیران کبیر توس فیتور

توست دستتگاه استپکتروفتومتر بتا متدل

رنگی ایران ( )Ghahreman, 1994مورد شناسایی قرار

 libera- S22خوانده شد .در نهایت نتتای بتهصتورت

گرفت .سپس نمونه های گیتاهی جمتع آوری شتده در

جذب در گترم وزن خشتك ( )OD.g-1.DWگتنار

مراحل م تیف فنولوژیکی متورد بررستی بتهتفکیتك

شد (.)Harborne, 1973

انتتدام هتتوایی و زیتتر زمینتتی جهتتت ستتنششهتتای

سنجش فنل کل :مادار  177میییگرم از نمونه خشك

بیوشیمیایی از یکتدیگر جتدا گردیدنتد .الزم بته ککتر

اندام زیرزمینی و هوایی مامیران با  17میییلیتر اتتانول

استتت انتتدام هتتوایی شتتامل شتتاخه و بتترگ در زمتتان

داغ  27درصتتد م یتتوب شتتد .پتتس از ستتانتریفیوژ،

رویشی ،سرشاخه هتای گتل دار در زمتان گتل دهتی و

م یوب رویی در حمام آب جو

قرار داده تتا نستبتاً

تشکیل کپسول در زمان میوهدهتی بتود .جهتت آمتاده

بییظ گردد .محیول بییظ شتده توست آب ماطتر بته

سازی نمونه های خشك ،ابتتدا ب تشهتای هتوایی و

حشم  27میییلیتر رسانده شتد .ستپس  7/2مییتیلیتتر

زیرزمینی بهطور جداگانه در شرای نور بیتر مستتایم

محیول حاصل به حشم  6مییی لیتر رسید .در ادامه بتر

نیمه پژمرده و سپس با کمك آون در دمای  07درجته

روی محیول بهدست آمده 7/2 ،میییلیتر معرف فتولین

سانتیگراد تا رستیدن بته وزن ثابتت خشتتك شتدند.

سیوکالتو  27درصد و  2مییتیلیتتر کربنتات ستدیم 27

سپس توس آسیاب ،پودر و در پایتان در کیستههتای

درصد اضافه شد .محیول حاصل بهمدت  17دقیاته در

پالستیکی زی دار تا زمان استتفاده نگهتداری شتدند.

حمام آب جتو

قترار گرفتت و پتس از سترد شتدن

ستتنششهتتای بیوشتتیمیایی کیتتل در آزمایشتتگاه عیتتوم

جذب نتوری آن در طتول متوج  227نتانومتر توست

عیفهای هرز دانشگاه گنبدکاووس در سته تکترار در

دستتگاه استپکتروفتومتر بتا متدل

سال  1632انشام شد.

 S22قرادتتت شتتد .میتتنان فنتتل کتتل توس ت منحنتتی

Biochrom

Biochrom libera-

سنجش آلکالوئیدها :مادار  7/1گرم از بافتت خشتك

استاندارد گالیك اسید بر حس

اندام زیرزمینی و هوایی مربوب به هر دوره رشد تهیته

اسید در  177گترم وزن خشتك نمونته محاستبه شتد

شد .دو میییلیتر محیول اتانول اسید استتیك (ترکیت

(.)Malick and Singh, 1980

 37به  17از اتانول بته استید استتیك) همگتن شتدند.

سنجش آنتوسیانینها :مادار 7/2گرم از نمونه تر اندام

م یوب همگن به فالکون منتال ،به حشم  17میییلیتتر

زیرزمینی و هوایی مامیران درهاون چینتی بتا ماتداری

رسانیده شد و به مدت  6ساعت روی دستگاه لرزاننده

متانول اسیدی به نسبت حشمی  1:33سی سی (متانول

قرار گرفت .بعد از این مدت ،م یوب را از کابذ صافی

خالص ( )33و اسید کیریتدریك ختالص ( ))1کتامالً

با دمتای  27درجته

ساییده و عصاره در لولههای سر پیچدار ری ته شتد و

سانتیگراد قرار داده شد تا محیتول تب یتر شتده و بته

به متدت  26ستاعت در تتاریکی و دمتای  22درجته

حشتتم  2/2مییتتیلیتتتر برستتد .ستتپس قطتتره قطتتره

سانتیگراد قرار گرفت .ستپس بته متدت 17دقیاته بتا

هیدروکسید آمونیوم ( )NH4OHبه محیول تغییظ شتده

ستترعت  6777دور در دقیاتته ستتانتریفوژ گشتتت .در

حاصل اضافه شد .پس از مشاهده رسوب ،ستانتریفیوژ

ادامه جذب روشناور در طول موج  227نانومتر قرادت

واتمن عبور و در حمام آب جو
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شد ( .)Wagner, 1979برای محاسبه میتنان از فرمتول

جتتدا و بتتهوستتییه دستتتگاه استتپکتروفتومتر بتتا متتدل

خاموشتی

 Biochrom libera-S 22در طتول متوج  227نتانومتر

 6677سانتیمتر بر متول ،B ،عترض کتووت برابتر 1

قرادت شد .بیظت پرولین در هر نمونته بتا استتفاده از

میکروگترم

میکرو مول بر گترم

 A= εBCاستفاده شد که در آن  εیا ضری
سانتیمتر و  ،Cبیظت کمپیکس بر حس

منحنی استاندارد پرولین بر حس

بر گرم وزن تردر نظر گرفته شده و محاسبه گردید.

وزن تر محاسبه گردید

سنجش قندهای محلول :ابتدا مادار  177میییگترم از

فعالیت آنزیم کاتاالز :جهت انشام این آزمایش227 ،

نمونتته خشتتك انتتدام زیرزمینتتی و هتتوایی را بتتا 17

میییگرم ( 277میییگرم) نمونه تر انتدام زیرزمینتی و

میییلیتر اتانول  07درصد م یوب شد .م یوب حاصل

هوایی درهاون چینی حاوی  1/2سیسی بافر فستفات

به مدت یك هفته در ی چتال نگهتداری تتا قنتدهای

پتاسیم برابر با  pH= 0/2بهطتور کامتل در ازت متایع

محیول آن کتامالً جتدا گتردد .پتس از یتك هفتته ،از

ساییده شد .سپس به مدت  22دقیاه در سانتریفیوژ بتا

محیول رویی اندامها ،یك میییلیتر برداشته و به حشم

 1777دور در دقیاتته قتترار داده شتتد .در ادامتته 2/2

دو میییلیتر با کمك آب ماطتر رستانده شتد .پتس از

میییلیتر بافر فسفات پتاسیم  27میییموالر با 0/6

اضافه کردن یك میییلیتر فنل  2درصد و  2مییتیلیتتر

=و  7/2مییی لیتر پراکسید هیدروژن یك درصد بته 22

اسید سولفوریك بییظ ،مینان جذب نوری نمونهها در

و  27میکرولیتر عصاره گیاهی حاصتل اضتافه گشتت.

طول موج  622نانومتر با کمك دستگاه اسپکتروفتومتر

سپس کاهش جذب محیتول در اثتر حتذف پراکستید

بتا متدل  Biochrom libera-S 22قرادتت گشتت .در

هیدروژن در طول موج  267نتانومتر توست دستتگاه

پایان مینان قنتدهای محیتول نمونتههتا بتا استتفاده از

استتپکتروفتومتر بتتا متتدل  Biochrom libera- S22در

منحنی استاندارد گیوکن بر حس

میییگرم برگرم وزن

خشك اندامهای مورد بررسی گنار

شد (

(.)Bates et al., 1973

متتدت  27ثانیتته انتتدازه گیتتری شتتد (

Kochert,

pH

Chance and

.)Maehly, 1995

.)1978

رابطه ()1

سنجش پرولین :ابتدا  7/2گرم ماده تر اندام زیرزمینتی

در این معادله  :Aناطه جذب :ε ،ضری

و هوایی مامیران با  17میییلیتر سولفوسالیسیییك اسید

طول سل (یك سانتیمتر) :c ،بیظت کاتاالز بر حست

سه درصد م یتوب شتد .ستپس م یتوب حاصتل بتا

میکرومول  H2O2تشنیه شده در میییگرم پتروتئین در

ستانتریفیوژ ،صتتاف گردیتد .دو مییتتیلیتتر از م یتتوب

دقیاه 63/6 :ε ،میکرومول میباشد.

حاصل در داخل لوله آزمایش ری ته شد .در ادامته دو

فعالیت آنزیم پراکسیداز :بهمنظتور ستنشش فعالیتت

میییلیتر استیك اسید گالسیال و دو مییتیلیتتر معترف

آننیم پراکسیداز 027 ،میکرولیتر بافر فستفات پتاستیم

اسید ناین هیدرین به محیتول حاصتل اضتافه گشتت.

 27میییموالر با  37 ،pH= 2/2میکرولیتتر گایتاکول 1

سپس محیول برای مدت یتك ستاعت در حمتام آب

درصد 37 ،میکرولیتر پراکستید هیتدروژن  7/6درصتد

قرار گرفت .برای خاتمه واکنش ،نمونهها داخل

استفاده شد .مواد فتوق را در بستتر یتخ در کتووت 1

حمام یخ قرار گرفته و در ادامه چهار میییلیتر تولتودن

مییتتیلیتتتری بتتا یکتتدیگر م یتتوب و بالفاصتتیه 27

به محیول حاصل اضافه گردید .محیول به دست آمتده

میکرولیتر عصاره پروتئینی است راج شده از اندامهتای

به مدت  67ثانیه بهخوبی تکان داده ،بهطوریکته الیته

هوایی و زیرزمینی مامیران که حاوی آننیم های گیاهی

رویی زرد رنگ تولودن نمایان شد .ستپس فتاز رویتی

است بته کتووت اضتافه شتد (

جو

11

A=ε bc

خاموشی:b ،

Hemeda and Kelin,
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 .)1990تغییرات جذب در طول موج  607نتانومتر در

در این تحایق ،ابتدا نرمال ستنشی داده هتا توست

یك دقیاه با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر بتا متدل

نرمافتنار  Minitabبتا نست ه  16متورد آزمتون قترار

 Biochrom libera- S22خوانتتده شتتد .در محیتتول

گرفت .سپس دادههای بیر نرمال ،نرمال گردید .تشنیه

بالنتتك بشتتای عصتتاره آننیمتتی بتتافر فستتفات 27

واریانس دادهها توس نرمافنار  SASبتا نست ه  3/6و

میییموالر استفاده شتد .فعالیتت آنتنیم بتا استتفاده از

ماایسه میانگینها بتا کمتك آزمتون حتداقل اختتالف

خاموشی محصول کاتالین

معنتتیدار در ستتطح احتمتتال  2درصتتد انشتتام شتتد.

قانون بیر -المبرت و ضری

گایتاکول پراکستیداز ( )22/2 M-1 cm-1محاستبه شتد.
حست

سپس فعالیت آننیمی برحست

نمودارها با استفاده از نرمافنار  Excelترسیم گشت.

میکترو متول

پراکسید هیدروژن تشنیه شده در میییگرم پروتئین در
دقیاه گنار

نتایج

شد.

نتای بیانگر اختالف معنی دار اندام هتای هتوایی و

فعالیت آنتیاکسیدانی به روش  :DPPHجهت انشام

زیرزمینی گیتاه دارویتی متامیران در مراحتل م تیتف

ستاخته

فنولوژیکی رویشی ،گتل دهتی و میتوهدهتی از لحتاظ

شده ( 7/7776گرم  DPPHدر  177میییلیتتر متتانول)

مینان متابولیتهای ثانویه نظیر آلکالودیدها ،فنل کتل و

داخل لوله آزمایش ری تته و ستپس  7/1مییتیلیتتر از

آنتوسیانینها ،متابولیتهای اولیته (قنتدهای محیتول و

عصاره حاصل از اندام های هوایی و زیرزمینتی را بته

پرولین) ،فعالیتت آنتنیم هتای کاتتاالز و پراکستیداز و

آن اضافه و به متدت  67دقیاته در تتاریکی قترار داده

بتتهعتتالوه فعالیتتت آنتتتیاکستتیدانی انتتدامهتتا در مهتتار

شد .مینان جذب نمونته در طتول متوج  210نتانومتر

رادیکالهای آزاد در سطح احتمتال یتك درصتد بتود.

خوانده شد .درصد مهار رادیکال  DPPHبا استتفاده از

مطابق نتتای  ،کمتترین ضتری

تغییترات بته قنتدهای

Brand-Williams et al.,

محیول و آنتوسیانین ها بهترتی

معادل  3/67و 11/72

این آزمایش 6/3 ،میییلیتر از  DPPHاستتو

رابطته کیتل محاستبه شتد (
.)1995

درصد اختصاص داشت (جدول  .)1بنابراین متیتتوان

رابطه ()2

I(%)= 100× (A0 -As)/A0

استنباب نمود که دقت دادهها از لحاظ این متابولیتهتا

 A0جذب کنترل (حاوی همته اجتنا واکنشتگر بتدون

بیشتر بوده است.

نمونه) و  Asجذب نمونه بود.
جدول  :1تشنیه واریانس متابولیتها ،آننیمها و فعالیت آنتیاکسیدانی اندامهتای هتوایی و زیرزمینتی گیتاه دارویتی متامیران در
مراحل م تیف فنولوژیکی
منابع

درجه

تغییرات

آزادی

تیمار

2

خطا

12

ضری

تغییرات (درصد)

آنتوسیانی

قندهای

نها

محیول
**22/10

7/02
27/22

آلکالودیدها

فنل کل

**7/7771

**126/72

**7/72

7/771

2/66

7/771

21/02

16/03

12/27

11/72

3/67

** :نشاندهنده معنیداری در سطح احتمال یك درصد

15

پرولین

کاتاالز

پراکسیداز

DPPH

**2/33

**1/22

**22/16

**667/16

7/72

6/37

2/22

12/17

22/32

16/71
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اثر نوع اندام و مراحل فنولوژیکی بر میزان ترکیبات

نشان نداد ،لذا در گروه یکسانی قترار گرفتنتد (شتکل

فیتوشیمیایی

 .)1مطابق نتتای  ،میتنان آلکالودیتدها رابطته مثبتت و

آلکالوئیدها :نتای ماایسته میتانگینهتا نشتان داد کته

معنیداری با مینان آننیم کاتتاالز ،آنتنیم پراکستیداز و

ان تدامهتتای هتتوایی و زیرزمینتتی متتامیران در مراحتتل

قندهای محیول نشان داد .همبستتگی آلکالودیتدها بتا

م تیف فنولوژیکی از میتنان متفتاوتی از آلکالودیتدها

مینان فنل کل و درصتد مهتار رادیکتالهتای آزاد نیتن

برخوردار بودند .بیشترین مینان آلکالودیدها بته ریشته

مثبت ولتی بیتر معنتیدار بتود .در ماابتل بتین متغیتر

در مرحیه رویشی معادل  7/737گرم بتر وزن خشتك

آلکالودیدها با پرولین یتك رابطته منفتی و معنتیداری

تعیق داشت .در ماابل اندام هوایی در مرحیه رویشتی

برقرار بود .ترکیبات آلکالودیدی بتا آنتوستیانینهتا نیتن

با مادار  7/767گرم بر وزن خشك از کمتترین میتنان

همبستگی منفی ولی بیتر معنتیداری را نشتان دادنتد

برخوردار بود ،امتا اختتالف معنتی داری بتا ریشته در

(جدول .)2

مرحیه میوهدهی و انتدام هتوایی در مرحیته گتلدهتی

شکل  :1ماایسه میانگین آلکالودیدهای اندامهای هوایی و زیرزمینی مامیران
در مراحل م تیف فنولوژیکی

فنل کل :مینان تغییرات فنل کل انتدامهتای هتوایی و

رویشی معنیدار نبود (شتکل  .)2بتر استاس ضترای

زیرزمینی مامیران در مراحتل م تیتف فنولتوژیکی در

همبستگی پیرستون ،بتین متغیتر فنتل کتل بتا فعالیتت

دامنهای بتین  0/62و  26/20مییتیگترم در  177گترم

آنتیاکستیدانی ،پراکستیداز و میتنان قنتدهای محیتول

نمونه خشك بود .بیشترین این مادار به اندام ریشه در

همبستتتگی مثبتتت و معنتتیداری وجتتود داشتتت .امتتا

مرحیه گتل دهتی اختصتاص داشتت .در ماابتل انتدام

متابولیت ثانویه فنل کل با آنتوسیانینها ،رابطه منفتی و

هوایی در مرحیه میوهدهی از کمترین مادار برختوردار

معنیداری را نشان داد .متغیر فنل کل با ستایر صتفات

بود که اختالف آن با اندام هوایی در مرحیه گلدهی و

همبستگی معنیداری را نشان نداد (جدول .)2

15

بررسی فعالیت آنتیاکسیدانی ،سنجش محتوی متابولیتهای ثانویه و اسمولیتهای...

شکل  :2ماایسه میانگین فنل کل اندامهای هوایی و زیرزمینی مامیران در مراحل م تیف فنولوژیکی

آنتوسیانینها :نتای بهدست آمده نشان داد که اندام

همبستگی بین صفات فیتوشیمیایی مورد مطالعه نشان

هوایی نسبت به زیرزمینی ریشه در تمام مراحل

از وجود همبستگی منفی معنیدار بین آنتوسیانینها با

فنولوژیکی از مینان آنتوسیانینهای بیشتری برخوردار

قندهای محیول ،آننیم پراکسیداز و فعالیت

بود .مینان آنتوسیانینها با افنایش دوره فنولوژیکی،

آنتیاکسیدانی داشت .این در حالی است که مینان

افنایش نشان داد .در مشموب بیشترین مادار به اندام

آنتوسیانینها با سایر صفات متابولیتی و آننیمی ارتباب

هوایی در مرحیه میوهدهی با مادار  7/62میکروگرم

معنیداری را نشان نداد (جدول .)2

بر گرم وزن تر اختصاص داشت (شکل  .)6بررسی

شکل  :3ماایسه میانگین آنتوسیانینهای اندام هوایی و زیرزمینی مامیران در مراحل م تیف فنولوژیکی

قندهای محلول :همان طوریکته از شتکل  6مشتاهده

گرم وزن خشك تعیق داشت .در ماابتل انتدام هتوایی

میشود ،اندام ریشه در هر سته مرحیته فنولتوژیکی از

در مرحیه میوه دهی از کمترین مادار ( 61/62میییگرم

مینان باالتری از قندهای محیول نسبت به اندام هوایی

بر گرم وزن خشك) برخوردار بود ،اما اختالف آن بتا

برخوردار بود .بیشترین مینان قندهای محیول به انتدام

اندام هوایی در مرحیه فنولوژیکی رویشی و گتلدهتی

ریشه در مرحیه رویشی معادل  123/21مییتیگترم بتر

معنی دار نبود .در این مطالعه بین قنتدهای محیتول بتا
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آلکالودیتتدها ،فنتتل کتتل ،آنتتنیم پراکستتیداز و فعالیتتت

داد .رابطه متغیر قنتدهای محیتول بتا آنتوستیانینهتا و

آنتی آکسیدانی یك رابطه مثبت و معنتیداری بتر قترار

پرولین منفی و معنیدار اما با آننیم کاتاالز ارتباب بیتر

بود ،بهطوریکه قندهای محیتول بیشتترین همبستتگی

معنیداری را نشان داد (جدول .)2

مثبت را با فعالیت آنتی اکسیدانی به مادار  7/36نشتان

شکل  :4ماایسه میانگین قندهای محیول اندامهای هوایی و زیرزمینی مامیران در مراحل م تیف فنولوژیکی

پرولین :بررسی تغییرات مینان پترولین در انتدامهتای

همبستگی پیرسون نشان داد که بین اسید آمینه پترولین

هوایی و زیرزمینتی گیتاه دارویتی متامیران در مراحتل

با آلکالودیتدها ،قنتدهای محیتول و آنتنیم پراکستیداز

نموی مورد بررسی نشان داد که بیشترین مینان پرولین

رابطه منفی و معنتیداری وجتود داشتت .استید آمینته

به اندام هوایی در مرحیه رویشی  0/12میکرو مول بتر

پتترولین بتتا ستتایر صتتفات بشتتن آنتوستتیانینهتتا نیتتن

گرم وزن تازه تعیق داشت .اما اندام ریشته در مرحیته

همبستگی منفی نشان داد ،اما این رابطه معنیدار نبتود

رویشی از کمترین مینان ( 2/36میکرو متول بتر گترم

(جدول .)2

وزن تتتازه ) برختتوردار بتتود (شتتکل  .)2ضتترای

شکل  :2ماایسه میانگین پرولین اندامهای هوایی و زیرزمینی مامیران در مراحل م تیف فنولوژیکی
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فعالیت آنزیم کاتاالز :بررسی تغییرات فعالیت آنتنیم

رویشی و گلدهی معنیدار نبود (شکل  .)2این مطالعه

کاتاالز در اندام های م تیف مامیران نشان داد که اندام

نشان داد فعالیت آنتنیم کاتتاالز همبستتگی مثبتت و

ریشتته در مرحیتته رویشتتی از بیشتتترین ماتتدار (2/26

معنی دار بتا آلکالودیتدها نشتان داد .همبستتگی متغیتر

میکرومول  H2O2تشنیه شده در میییگرم پتروتئین در

آننیم کاتاالز با فعالیت پراکسیداز مثبت ولی این رابطه

دقیاه) برخوردار بود .در ماابل کمترین فعالیت مربوب

بدلیل قرار گرفتن در محدوده  7/67تتا  7/23متوست

به اندام هوایی در مرحیته گتلدهتی( 7/62میکرومتول

بود .همچنین کاتاالز رابطه معنیداری را با ستایر صتفا

 H2O2تشنیه شده در میییگرم پروتئین در دقیاه) بتود

نشان نداد (جدول )2

که اختالف آن با ریشته و انتدامهتوایی در دو مرحیته

شکل  :6ماایسه میانگین فعالیت کاتاالز اندامهای هوایی و زیرزمینی مامیران در مراحل م تیف فنولوژیکی

شکل  :7ماایسه میانگین فعالیت کاتاالز اندام هوایی و زیرزمینی مامیران در مراحل م تیف فنولوژیکی

فعالیت آنزیم پراکسعیداز :مطتابق شتکل ( ،)0انتدام

آننیم پراکسیداز در مراحل م تیف فنولتوژیکی نشتان

ریشه مامیران در مراحل م تیف فنولوژیکی از فعالیت

داد که ریشته در مرحیته رویشتی ( 16/61میکرومتول

آننیم پراکسیداز بیشتری در ماایسه با اندام هتوایی در

 H2O2تشنیه شتده در مییتیگترم پتروتئین در دقیاته)

مراحل مشابه برخوردار بود .ماایسه میتانگین فعالیتت

حاوی بیشترین فعالیت بود ،اما اختالف آن با ریشه در
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مرحیه گلدهی معنتیدار نبتود .بتر استاس جتدول ،2

فعالیت آنتتی اکستیدانی مربتوب بته ریشته در مرحیته

فعالیت آنتنیم پراکستیداز همبستتگی مثبتت و بستیار

میوهدهی ( 61/16درصد) بود که اختتالف معنتیداری

معنیداری بتا میتنان آلکالودیتدها ،فنتل کتل ،قنتدهای

با ریشه در سایر مراحل فنولوژیکی نشان نتداد .انتدام

محیول و فعالیت آنتتیاکستیدانی نشتان داد .بیشتترین

هوایی در مراحتل گتلدهتی و میتوهدهتی از کمتترین

همبستگی مثبت مربوب به قندهای محیتول بتا

ماادیر فعالیت آنتیاکسیدانی در مهار رادیکالهای آزاد

ماتتدار  7/03بتتود .در ماابتتل همبستتتگی منفتتتی و

بهترتی

 2/76و  2/12درصد در ماایسته بتا شتاهد را

معنیداری بین آننیم پراکسیداز با آنتوسیانین بههمتراه

نشان دادند (شکل  .)2نتای ضرای

پرولین برقرار بود.

نشان داد که با افنایش مینان متابولیت ثانویه فنل کتل،

فعالیت آنتعیاکسعیدانی :ایتن مطالعته نشتان داد کته

فعالیت آنتی اکسیدانی در مهار رادیکالهای آزاد بهطور

انتتدامهتتای هتتوایی و زیرزمینتتی متتامیران در مراحتتل

بسیار معنی داری افنایش می یابد .مهتار رادیکتال هتای

م تیتتف فنولتتوزیکی از ماتتادیر متفتتاوتی از فعالیتتت

آزاد با فعالیت آننیم پراکسیداز و قندهای محیتول نیتن

آنتیاکسیدانی برخوردار بودند .به نحوی کته بیشتترین

رابطه مثبتی و معنیداری را نشان داد (جدول .)2

ضری

همبستگی دادههتا

شکل  :8ماایسه میانگین درصد مهار رادیکالهای آزاد اندامهای هوایی و زیرزمینی مامیران در مراحل م تیف فنولوژیکی
جدول  :2ضرای

همبستگی مینان متابولیتها ،فعالیت آننیمها و فعالیت آنتیاکسیدانی اندامهای م تیف گیتاه دارویتی متامیران

( )Ipomea tricolorدر مراحل م تیف فنولوژیکی
آلکالودیدها

صفات
آلکالودیدها

فنل کل

آنتوسیانینها

قندهای
محیول

1

-7/62 ns

* -7/21

1

* 7/27

**7/02

**-7/01

1

**-7/20

-7/61 ns

7/66 ns

* -7/22

کاتاالز

** 7/03

-7/11ns

ns

پراکسیداز

فنل کل
قندهای محیول
پرولین

درصد مهار
رادیکالهای آزاد

** :* ،به ترتی

رادیکالهای آزاد

1
7/72 ns

آنتوسیانینها

پرولین

کاتاالز

پراکسیداز

درصد مهار

-7/60ns

1

** 7/22

** 7/26

**-7/06

** 7/03

**-7/21

7/66 ns

1

7/61 ns

** 7/02

** -7/22

** 7/36

-7/62ns

7/61 ns

** 7/22

-7/17

ns

1

-7/62
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مطابق نتای بهدست آمتده در ایتن تحایتق ،بیشتترین

بحث
نتای نشان داد که اندام ریشه متامیران در مراحتل

مینان فنل کل مربوب به ریشه در مرحیه گلدهی بتود.

فنولوژیکی رویشی و گلدهی از آلکالودیدهای بیشتری

در گنارشی اعالم شد در مرحیه گلدهتی بتا افتنایش

نسبت به اندام هوایی در مراحل مشابه برخوردار بتود.

حساسیت های گیاه نسبت به شرای اقییمی بتر میتنان

هم چنین بیشترین مینان فنل کل مربوب به اندام ریشته

مواد مؤثره ثانویته از جمیته فنتلهتا افتنوده متیشتود

در مراحل م تیف فنولوژیکی بود .بنتابراین متی تتوان

( )1361( Klan .)Sardashti et al., 2013اعتالم کترد

نتیشهگیری نمود که یکی از عوامل تاثیر گذار بر مینان

که میتنان آلکالودیتدهای تروپتان در انتدامهتای گیتاه
Hyoscyamusبا رشد آن کاهش می یابد

ترکیبات آلکالودیدی و نین فنل ها بهعنوان مواده متوثره

Hashimoto

در گیتتاه متتامیران ،نتتوب انتتدام در مراحتتل م تیتتف

و همکتتاران ( )1331بتتا تحایتتق در متتورد گونتتههتتای

فنولتتوژیکی متتیباشتتد .ایتتن موضتتوب هتتم راستتتا بتتا

هیوسیاموس نشان دادند که ریشههتا جایگتاه بیوستنتن

تحایاتتات ستتایر محااتتین متتیباشتتد .بتهعنتتوان مثتتال

آلکالودیدهای تروپان هستند.

 Ghorbanliو همکتتاران ( )2717در مطالعتته ستتنشش

مطابق نتای این تحایتق ،میتنان آنتوستیانینهتا بتا

Chelidonium

افنایش مرحیه نموی گیتاه متامیران در انتدام ریشته و

)Papaver

هتتوایی رونتتد صتتعودی را نشتتان داد Ghorbanli .و

نمودند که مادار آلکالودیدها در ریشه مامیران

همکاران ( )2717نین در بررسی ماادیر آنتوسیانینها و

بیشتتتر از انتتدام هتتوایی و عکتتس آن در گیتتاه پاپتتاور

فالوونودیدها در سه جنس متامیران ،پاپتاور و رومریتا

میباشد .در مورد فنل کل ،مادار این متابولیت ثانویته

گنار

نمودند که آنتوستیانین هتا و فالوونودیتدها در

در اندام هتوایی پاپتاور بیشتتر از ریشته و در متامیران

اندام هوایی در هر سه جنس بیشتر از ریشهها استت و

برعکس بوده استت Zeinali .و همکتاران ( )2716بتا

مادار آن ها به ترتی

مامیران> پاپتاور> رومریتا بتود.

بررستتی فیتوشتتیمیایی گیتتاه باریچتته نشتتان دادنتتد کتته

 Kamaliو همکاران ( )2712در مورد برخی ترکیبتات

بیشترین مینان فنل کل در ریشه گیاه و کمترین میتنان

فنیی ،فالونودیدی ،آنتوسیانینی و ظرفیت آنتیاکسیدانی

آن در برگ گیاه مشتاهده شتد .هتمچنتین نتتای ایتن

عصارههای م تیف اندام هوایی گیاه دارویی

تحایتتق نشتتان داد بتتا افتتنایش میتتنان ترکیبتتات فنیتتی

 Dracocephalumعنتتتوان نمودنتتتد کتتته فعالیتتتت

انتتدامهتتای گیتتاه دارویتتی متتامیران ،ظرفیتتت فعالیتتت

آنتیاکسیدانی نمونهها رابطه مستایم با مادار ترکیبتات

آنتتتیاکستتیدانی در مهتتار رادیکتتالهتتای آزاد بتتهطتتور

فنیی و فالونودیدی کل و آنتوسیانینی دارد.

آلکالودیتتدها و فنتتلهتتا در متتامیران (
 )majusو
گنار

پاپتتتتتاور (chelidonifolium

kotschyi

مطالعه Iranbakhsh

بر اساس نتتای پتژوهش حاضتر میتنان فعالیتت

و همکاران ( )2772نشان داد که تولید آلکالودیتدها از

آننیم های کاتاالز و پراکسیداز رابطه مثبتی بتا فعالیتت

Datura

آنتتتیاکستتیدانی داشتتت .افتتنایش فعالیتتت کاتتتاالز

 )stramonium L.شروب شده و در اندامهای م تیتف

نشان دهنده مهار کارآمد نسبت به پراکستید هیتدروژن

تا هفته دهم رشد افنایش یافته ،سپس کاهش مییابتد.

میباشد ( .)Afshar Mohammadian et al., 2016این

هتتمچنتتین  Bystrickaو همکتتاران ( )2717گتتنار

امر یك روند قابتل قبتول را نشتان متیدهتد .در ایتن

نمودند که بیظت و تنوب پیی فنلها در اندامهای گیاه،

مطالعه ،مینان فعالیت آننیمهتای کاتتاالز و پراکستیداز

به گونه ،نوب اندام و مرحیۀ رشتد گیتاه بستتگی دارد.

اندامها در تمام مراحل فنولوژیکی بشن فعالیتت آنتنیم

معنیداری افنایش نشان داد .نتای

هفتتته دوم جوانتتهزنتتی دانتتته داتتتتوره (
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کاتاالز اندام هوایی در مرحیه فنولوژیکی میوهدهتی بتا

 .)1998در این راستا در گل شتیپوری نشتان داده شتد

Ohe

که مینان پرولین بهطور معنیداری در زمان پیری برگ

کردنتتد در زمتتان پیتتری

افتنایش متییابتد ( )Swider-Rabiza et al., 2004در

فعالیتتت آنتتنیمهتتای اکستتنده شتتامل ستتوپر اکستتید

تحایق حاضر به نظر میرسد پرولین با گذشتت زمتان

دیستتتموتاز ،آستتتکوربات پراکستتتیداز و کاتتتتاالز در

در مسیر سنتن ستایر ترکیبتات متورد نیتاز گیتاه نظیتر

برگهای اسفناج و تنباکو کاهش پیدا متیکنتد .پیتری

پروتئینها با توجه به مرحیه فنولوژیی وارد شده لذا از

گیاه آخرین مرحیه نمتو آن متیباشتد کته بتهصتورت

مینان آزاد آن در طی رشد کاسته شده است .همچنتین

ژنتیکی و با دقت بسیار زیادی تنظتیم متیگتردد .ایتن

با توجه به همبستگی منفی و معنیداری که با ترکیبات

مرحیته از نمتو گیاهتتان شتامل تغییترات متتتابولیکی و

آلکالوییدی و نیتن قنتدهای محیتول دارد (جتدول )2

فینیولوژیکی منظمی است که در نهایت به مرگ بترگ

محتمل است گیاه از این اسید آمینه در مراحتل بعتدی

Munne-Bosch and Alegre,

رشد در ستاختار آنتنیم هتای شترکت کننتده مستئول

افنایش سن گیاه ،کاهش نشان داد .در این راستتا
و همکتتاران ( )2772گتتنار

(گیاه) منشر متیشتود (

بیوسنتن این ترکیبات نین شرکت نماید.

 2004و ;.)Munne-Bosch and Penuelas, 2003
فرآیند پیری در سطح مولکولی ،سیولی ،بیوشیمیایی و

سنشش قندهای محیول در گیاه مامیران نشتان داد

فینیولوژیکی بسیار هماهنگ عمل میکند و با تغییرات

کتته بیشتترین میتتنان ایتتن ترکیبتتات در تمتتام مراحتتل

ویژه در ساختمان سیول ،افنایش تشکیل رادیکالهتای

فنولتتوژیکی در ریشتته بیشتتتر از انتتدام هتتوایی بتتود.

فعال افنایش اکسیژن ،پراکسیداستیون لیپیتدی ،از بتین

همچنین در این مطالعه ،میتنان فنتل کتل انتدامهتا در

رفتتتن کیروفیتتل و کتتاهش میتتنان فتوستتنتن شناستتایی

مراحل م تیف فنولوژیکی همبستتگی مثبتت و بستیار

میگردد ( .)Munne-Bosch et al., 2001رادیکالهتای

معنیداری با مینان قنتدهای محیتول نشتان داد .نتتای

پروتئینهتا،

پژوهشتتتتی نشتتتتان داد کتتتته افتتتتنایش در تولیتتتتد

فعال اکسیژن بهطور مستایم باعث ت ری

اسیدهای آمینه ،استیدهای نوکیئیتك و پراکسیداستیون

کربوهیدراتهتای بیرستاختاری متیتوانتد منشتر بته

لیپیتتدهای بشتتایی متتیشتتوند ( Sofo et al, 2004و

افنایش تولید فنولیكها و فالونودیدها در گیاه شود .بر

)Reddy et al., 2004

اساس این گنار  ،افنایش در قندهای محیتول دلیتل

طبق نتای حاصل از ایتن تحایتق بیشتترین میتنان

افنایش محتوی فالونودیدها در گیتاه پیتاز ککتر شتده

پرولین در اندام هوایی و در مرحیته رویشتی مشتاهده

است ( .)Ibrahim et al., 2011از سوی دیگتر کتاهش

شد .تحایاات نشان داده است که متابولیتهتای اولیته

مینان این ترکیبات محیول در اندام هوایی را متیتتوان

مراحل

چنین توجیه نمود که در این اندام به عیت بتاال بتودن

فنولتتوژیکی و بتته تبتتع تغییتترات محیطتتی متتیگردنتتد.

متابولیسم ،پس از تولید مصرف شدهاند ،لتذا از میتنان

بهعنوان مثال با افنایش سن و آبتاز فتاز پیتری استید

کمتری در ماایسه با ریشه برختوردار استت .از ستوی

آمینه پرولین در گیاه تشمع مییابد که از آن بتهعنتوان

دیگر از آنشایی که ریشه نستبت بته انتدام هتوایی در

یکی از شاخصهای بیوشیمیایی پیری یتاد متیشتود .

ماابل تغییرات مینان آب خا حستاس تتر استت بته

پرولین در سیول بهعنوان یك ماده تنظیم کننتده استمن

نظر می رستد از ایتن استمولیت جهتت حفتظ فشتار

عمل کرده و از آننیمها و برخی ماکرو مولکتولهتا در

استتمنی بتترای دریافتتت آب از ختتا و حفتتظ آن در

گیاهان نین مانند متابولیتهای ثانویه دست و

برابر عوامل نامناس

محافظت میکنتد (

Hare et al.,

55

... سنجش محتوی متابولیتهای ثانویه و اسمولیتهای،بررسی فعالیت آنتیاکسیدانی

 فعالیت آننیم های، قندهای محیول، فنل ها،آلکالودیدها

ریشتته در طتتی دورههتتای م تیتتف فنولتتوژی استتتفاده

کاتتتاالز و پراکستتیداز بتتا افتتنایش ستتن (مرحیتتته

.نموده است

فنولوژیکی) گیاه مامیران در بیشتر موارد رونتد ننولتی
 بهطورکیی با شناسایی اندامها و سهم هتر.را طی نمود

نتیجهگیری نهایی

 شتاید بتتوان از،یك از آن ها در مراحل مورد بررستی

 ریشه گیاه متامیران،با توجه به نتای به دست آمده

طریق کشت بافت و رین ازدیادی و یا حتی بکارگیری

در مراحتتل م تیتتف فنولتتوژیکی از بیشتتترین میتتنان

الیسیتورهای زیستی به تولید و است راج ماده موثره آن

 فنتتل کتتل و فعالیتتت آنتتنیم کاتتتاالز و،آلکالودیتتدها

.دست پیدا کرد

پراکسیداز و بدنبال آن فعالیت آنتیاکسیدانی برخوردار
 هتتمچنتتین ایتتن مطالعتته نشتتان داد کتته میتتنان.بتتود
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