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  چکیده
-آنتی، تاتوره به عنوان ضداسپاسم .است Solanaceaeي و متعلق به خانواده Datura stramoniumگیاه تاتوره با نام علمی 

اکسیدانی تاتوره در این پژوهش به بررسی میزان فنل تام، فالونوئید تام و فعالیت آنتی شود.استفاده میدرمان آسم و در  کلینرژیک
ر قالب آزمایش فاکتوریل و تأثیر عوامل اکولوژیک بر روي این مواد مؤثره در سه رویشگاه استان گلستان پرداخته شد. این تحقیق د

ي متانولی برگ و بذر گیاه با روش تصادفی در سه تکرار انجام شد. میزان فنل و فالونوئید تام عصاره ي طرح کامالًبر پایه
 )DPPH(پیکریل هیدرازیل  - 1دي فنیل  -2و  2هاي اکسیدانی عصاره با روش مهار رادیکالوفتومتري و فعالیت آنتیراسپکت
ترتیب در بذور بیشترین و کمترین میزان فنل تام به D.stramoniumي شد. نتایج به دست آمده نشان داد که در گونه يگیراندازه

. بیشترین رد) وجود داµg GAE/g dw  97/0±19/5) و زیارت (dw µg GAE/g 6± 46/113(نوکنده گیاهان رشد یافته در 
) µg QUE/g dw 4±37در بذر زیارت ( آن) و کمترین میزان µg QUE/g dw 35±9/259میزان فالونویید تام در برگ قرق (

) و نوکنده DPPHدرصد  5/78هاي قرق (ترتیب در برگاکسیدانی  به. بیشترین و کمترین میزان فعالیت آنتیمشاهده گردید
گیري شده اثر مؤثره اندازههاي آماري نشان داد عامل منطقه بر روي مواد نتایج حاصل از داده ) مشاهده شد.DPPHدرصد  4/24(

  ي مورد مطالعه تأثیر دارند. عوامل اکولوژیک بر روي مواد مؤثره دار دارد بنابراینمعنی
  
  

  .اکسیدانی، فالونویید تام، فنل تامفعالیت آنتیي متانولی، عصارهاستان گلستان، تاتوره،  کلیدي: کلمات
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  مقدمه
  

 ).1373(قهرمان،   Solanaceae)(متعلق به تیره  سیب زمینی و یکساله ،گیاهی است علفی L  Datura stramonium تاتوره
ها، ها، چربیها، لیگنینها، فنول، فالونوئیدها، استرولها، ساپونین، گلیکوزیدآلکالوئیدها، تانن مقادیر مختلفی ازس تاتوره داراي
اکسیدانی و ضدمیکروبی است ). تاتوره داراي منبع طبیعی آنتیSayyed and Shah, 2014ها است (ها و پروتئینکربوهیدرات

)Akharaiyi, 2011 در درمان دیابت () وKrishna murthy et al., 2004(هاي ویروسی )، بیماريand Tagaya, 1980; 
Alarcon et al., 1984 Yamazaki( ،) باکتریاییBanso and Adeyemo., 2006( و ) درمان سرطانLi et al.,  2005; 
Ahmad  et  al., 2009( .گردد. همچنین  کلینرژیک استفاده میتاتوره به صورت خوراکی به عنوان ضداسپاسم و آنتی مؤثر است

 Adeyemoو  Bansoطبق آزمایشات ).  1371 ري،در درمان آسم برگ خشک شده آن به صورت سیگار مورد استفاده است (زرگ
هاست اما در تحقیقات مربوط به آلکالوئید مواد مؤثره آن بیشترین میزان وفالونوئیدهاست  هاي تاتوره فاقدبرگ 2006در سال 

ي متانولی، کلروفرمی و اتیل استات فالونویید دیگري حضور فالونوییدها در تاتوره اثبات شده است. در این تحقیقات در عصاره
  ).Sangeetha et al., 2014ي هگزانی فالونویید وجود نداشت (مشاهده شد ولی در عصاره

ها  هاي طبیعی مختلف، تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که هر یک از آنها و رویشگاهرشد و عملکرد گیاهان در اکوسیستم
باشد زیرا ا از جمله فاکتورهاي مهم میتواند تأثیر بسزایی بر کمیت و کیفیت محصول گیاهان داشته باشد. ارتفاع از سطح دریمی
ترین عوامل مؤثر در تغییرات مربوط به ارتفاع محل زندگی گیاه است، به طوري که با افزایش ییرات دما در اثر تغییر ارتفاع از مهمتغ

کش (فیله کندو یا کاهش ارتفاع عواملی چون دما، رطوبت نسبی، سرعت باد، میزان آب در دسترس و حتی تابش دریافتی تغییر می
نتایج گذار باشد. ن رشد گیاه می تواند از طریق تغییرات دمایی و رطوبتی بر فرایند تشکیل مواد مؤثره تأثیرمکا ).1391و همکاران، 

 متفاوتی میزان منطقه، هر اکولوژیک و اقلیمی شرایط به وابسته دارویی، ) مشخص نمود گیاهان1389تحقیق عبدالهی و همکاران (
با توجه به اهمیت اکولوژي و تأثیر آن . گیرد قرار توجه گیاهی مورد داروهاي تولید در یدبا موضوع این که کنند،می تولید مؤثره مواد

فنل تام، فالونویید تام و بر روي کمیت و کیفیت مواد مؤثره در این تحقیق ضمن انجام مطالعات اکولوژیک به بررسی میزان 
  .یعی آن در استان گلستان پرداختیمرویشگاه طب سهدر   D.stramonium گیاه تاتوره خاصیت آنتی اکسیدانی

  
   هامواد و روش

  
  هاجمع آوري نمونه

ها زمانی که گیاه تاتوره مملو از گل آوري نمونهجمعي طرح کامالً تصادفی انجام شد. این تحقیق در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه
استفاده از روش ترانسکت انجام شد. برگ و میوه گیاه به نمونه برداري در سه تکرار و به صورت تصادفی با  .و میوه بود انجام شد

  ها جدا شدند.ي رسیده پس از خشک شدن و باز شدن میوههاصورت مجزا در سایه و در دماي اتاق خشک شدند. بذر  میوه
  

  D.stramonium) موقعیت جغرافیایی مناطق مورد مطالعه در گیاه 1جدول (
  طول جغرافیایی  رض جغرافیایی ع  ارتفاع از سطح دریا (متر)  منطقه

  º36  ´5 º53 45´  1  نوکنده

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  º36  ´20 º54 51́  700  زیارت

  º36  ´39 º54 55´  70  قرق

  
  

  گیريعصاره
 قرار شیکر دستگاه روي ساعت 24 مدت به  و خیسانده درصد 80 میلی لیتر متانول 10 در تاتوره گیاه برگ پودر از مقدار یک گرم

 جدا شد گیاه از آمده دست به عصاره قیف و 3واتمن  صافی کاغذ از استفاده با سپس گردد. کامل استخراج عمل تا داده شد
)Pourmorad et al., 2006(ها با دستگاه اسپکتروفتومتر گیري. اندازهUNICO امریکا، مدلUV 2100، Single beat انجام شد.  
  
  

  گیري فنل تاماندازه
 معرف میکرولیتر 100 و مقطر آب میکرولیتر 8/2 سدیم، کربنات لیتر میلی 2 گیاه، عصاره از میکرولیتر 100مقدار 
 جذب گراد سانتی درجه 40 دماي با ماريبن در دقیقه 30 گذشت از پس هاي آزمایش ریخته شد ودر لوله سیوکالچو_فولین
عنوان استاندارد براي رسم منحنی گالیک اسید به . شد خوانده نانومتر 760 موج طول در اسپکتروفتومتر دستگاه با هانمونه

ها ها در معادله مربوط به منحنی استاندارد، مقدار فنل موجود در عصارهاستاندارد استفاده شد. با قرار دادن مقدار جذب نمونه
اهد از ي شاسید بر گرم وزن خشک گیاه بیان گردید. براي تهیهگالیک معادلگرم ها براساس میکرومحاسبه شد. در نهایت داده

  . ).Meda et al , 2005( ي گیاه استفاده شدتمام مواد به جز عصاره
  

  گیري فالونویید تاماندازه
 میلی 1/0موالر،   یک پتاسیم استات لیتر میلی 1/0میکرولیتر از عصاره گیاهی را در لوله آزمایش ریخته و بر روي آن   500مقدار 

دقیقه  30کنیم و بعد از مقطر اضافه می آب لیتر میلی 8/2 درصد و  80متانول  یترل میلی 5/1درصد،  10 کلرید میوآلومین لیتر
براي رسم منحنی استاندارد از کوئرستین استفاده  گیري شد.نانومتر اندازه 415قرار دادن در دماي اتاق در تاریکی جذب آن در 

گرم ها بر اساس میکروصاره گیاهی به دست آمد. در نهایت دادهبا قرار دادن مقدار جذب در معادله استاندارد مقدار فالونوئید ع شد.
میکرولیتر متانول خالص به مواد  500ي شاهد به جاي عصاره کوئرستین بر گرم وزن خشک گیاه بیان گردید. براي تهیهمعادل 

  . ).Chang et al,2002 ( ذکر شده اضافه شد
  

   اکسیدانیگیري فعالیت آنتیاندازه
 براي). Koleva et al, 2002 ( شد انجام DPPHمعرف  از استفاده با اسپکتروفتومتري روش اکسیدانی بهفعالیت آنتیگیري اندازه

دقیقه در دماي اتاق در  30مخلوط کرده و به مدت  DPPHمیلی موالر  1میلی لیتر محلول عصاره متانولی را با  1منظور  این
 حسب بر) 1( فرمول داخل در گذاشتن از پس نتایج. نانومتر خوانده شد 517داري شد. شدت جذب در طول موج تاریکی نگه

  ي گیاه استفاده شد.ي شاهد از متانول به جاي عصارهبراي تهیه .گردید گزارش DPPHنسبی  درصد
)1 (  

A control نانومتر 517= جذب محلول کنترل در  
A sample نانومتر 517= جذب نمونه در  
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  هادهتحلیل دا

 LSDجدول تجزیه واریانس آزمون  میانگین مربعاتدار بودن و در صورت معنی SPSS 21م افزار ها با نرتجزیه و تحلیل داده    
  رسم شد. EXCELدرصد انجام شد. نمودارها با نرم افزار  5احتمال در سطح 

  
  
  

  نتیجه و بحث
ي در سه منطقه D.stramoniumاکسیدانی برگ ونوئید و فعالیت آنتیمیزان فنل، فالتجزیه واریانس صفات مورد مطالعه نشان داد 

دار داشتند. میزان فالونویید در دو اندام برگ و بذر نیز در سطح درصد اختالف معنی 1نوکنده، زیارت و قرق در سطح احتمال 
داري نداشتند. اثر متقابل دو معنی تاکسیدان برگ و بذر تفاودار داشتند ولی میزان فنل و آنتیدرصد اختالف معنی 1احتمال 

  .دار داشتدرصد اختالف معنی 1فاکتور منطقه و اندام در فنل، فالونویید و آنتی اکسیدان در سطح احتمال 
  

  D.stramoniumاکسیدانی ) جدول آنالیز واریانس فنل، فالونویید و فعالیت آنتی2جدول (
فعالیت   MS  فالونویید MS  فنلMS  درجه آزادي  منابع تغییر

  یآنتی اکسیدان
  46/2778**  60/3204**  35/5038**  2  منطقه
99/105  1  اندام ns **43/122053  56/56 ns 

  45/439**  14/2416*  63/5699**  2  منطقه*اندام
23/49  12  خطا  03/456  60/41  

  39/7  49/13  16/10    ضریب تغییرات
  .دار نیستمعنی nsدرصد.   5طح احتمال معنی دار در س *درصد.   1دار در سطح احتمال معنی  **

  
 LSDاکتور اندام و منطقه با آزمون فگیري شده تحت تأثر دو ) مقایسه میانگین صفات اندازه3جدول (

  فالونویید  منطقه  اندام
µg QUE/g 

  فنل
µg GAE/g 

 (درصدی آنتی اکسیدانفعالیت 
DPPH(  

  ab32±12/232  e94/0±29/52  c٢±33/24  نوکنده  
  b10±38/221  d14±19/66  c1±24/33  رتزیا  گبر

  a35±93/259  c4±23/81  a6±45/78  قرق  
  ٠±25/31/d13±60/113  a6±46/113  b82  نوکنده  
  c4±09/37  e97/0±19/5  b4±13/49  زیارت  بذر
  c3±66/68  b5±63/95  b1±70/64  قرق  

  د.نباشدار نمیمعنی، هایی که حداقل داراي یک حرف مشترك هستندمیانگیناختالف 
       

در این پژوهش تحت تأثیر دو عامل اندام و منطقه قرار گرفت که میزان فالونویید برگ  D.stramoniumمیزان فالونویید کل در 
را نشان داد  بیشتر از بذر در هر سه منطقه بود. در بین بذور گیاهان مناطق مختلف، بذر گیاهان نوکنده باالترین میزان فالونویید

میکرو گرم کوئرستین در  37±4در بذر گیاهان منطقه زیارت به ثبت رسید که معادل  مترین مقدار فالونویید) و ک6±46/113(
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-افزایش این ماده در منطقه نوکنده احتماال به میزان کربن و پتاسیم خاك این منطقه مربوط می .)3(جدول  گرم وزن خشک بود
یم خاك سبب افزایش ماده مؤثره موجود در گیاه گل راعی گردید شود. محققان در تحقیقی گزارش کردند که افزایش پتاس

همچنین ممکن است باال بودن میزان فالونویید در بذر گیاهان منطقه نوکنده به باالتر بودن میزان  .)1392(مهدوي و همکاران، 
که منطقه زیارت با دارا بودن کمترین میلی متر بوده مرتبط باشد و این در حالی بود   6/590بارندگی سالیانه این منطقه که حدود 

میلی متر) داراي کمترین میزان فالونویید در بذر بود. نکته قابل توجه دیگر این است که زمانی که از  3/345میزان بارندگی (حدود 
ویید موجود در برگ متر از سطح دریا در منطقه قرق رسیدیم میزان فالون 70متر از سطح دریا در منطقه نوکنده به ارتفاع  1ارتفاع 

افزایش یافت و این در حالی بود که میزان فالونویید بذر کاهش پیدا کرد. اما فالونویید موجود در گیاهان منطقه قرق نسبت به 
متر از سطح دریا)، مقادیر باالتري را نشان دادند. در واقع بیشترین میزان فالونویید در بذر  700گیاهان منطقه زیارت (ارتفاع 

تري بودند و در مورد فالونویید برگ نیز با افزایش ارتفاع تا حدي میزان فالونویید افزایش انی دیده شد که در ارتفاع پایینگیاه
محققان نیز  داري را داشت.یافت. اما زمانی که ارتفاع بیش از حد زیاد شد، میزان فالونویید در بذر و برگ این گیاه کاهش معنی

در این راستا اعالم شده است  .شودهاي گیاهی افزوده میش ارتفاع بر میزان ترکیبات فالونوئیدي در اندامنشان دادند که با افزای
 Jaakola and( شوددر ارتفاعات باالتر بیشتر است و در نتیجه سبب تولید بیشتر بعضی از فالونوئیدها می UV-Bاشعه 

Hihtola., 2010.( هاي دارویی موره، گلپر، هواچوبه، کنگر و کاسنی نشان دادند که یک رابطه در تحقیقات مشابه در مورد گونه
-هاي آزاد و آنتیتر ارتقاي توان مهار رادیکالمستقیم میان افزایش ارتفاع و میزان مواد مؤثره فنلی و فالونوییدي و از همه مهم

 هاي انجام شده بر روي گیاه سرخدر بررسی .) Zarghami Moghaddam et al., 2013اکسیدانی عصاره آن گیاهان دارد (
هاي ). با بررسی تأثیر ارتفاع1391داري دارد (همتی و همکاران، ولیک نشان داده شد که مکان بر میزان فالونوییدهاي آن اثر معنی

) دیده Fagupyrum tatsricumدر گیاه فاگوپیروم (اکسیدانی و مقدار فنل و فالونویید کل هاي آنتیمختلف روي میزان فعالیت
در تحقیقی تغییرات برخی ترکیبات ). Gairola, 2010یابد (شد که مقدار فنل و فالونویید با افزایش ارتفاع افزایش می

ردشت مورد در دو منطقه پراکنش گرگان و کال) .Tilia platifolia L( نمداردرخت یدي برگ، گل، براکته، میوه و پوست یفالونو
هاي مورد بررسی از نظر میزان ترکیبات هاي مختلف نشان داد که بین مناطق رشد و اندامبررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه اندام

  ).1391(همتی و همکاران،  داري وجود داردگیري شده در اکثر موارد اختالف معنییدي اندازهیفالونو
 نشان داد که فنل کل تحت تأثیر عامل منطقه قرار دارد D.stramoniumدر  در پژوهش حاضر، بررسی میزان فنل کل موجود

. بذر گیاهان منطقه نوکنده باالترین مقدار فنل کل را از آن خود کردند و بذر گیاهان منطقه زیارت کمترین مقدار فنل )2(جدول 
این افزایش ارتفاع تا حدي توانست سبب کاهش  . گیاهان منطقه زیارت، ارتفاع باالتري را تجربه کردند و)3(جدول را نشان داد

میزان فنل موجود در گیاه تاتوره شود. بررسی ضریب همبستگی پیرسون نیز همبستگی معکوس بین میزان فنل و ارتفاع نشان داد. 
نشان  نآ در استان خراسان رضوي انجام شد، نتایج .Elaeagnus angustifolia Lدر پژوهشی که بر روي گیاه دارویی سنجد 

هاي مختلف ثابت نیست، به طوري که میزان فنل با افزایش ارتفاع و تنش شوري داد که میزان مواد مؤثره در گیاهان و اندام
برگ ازگیل و برگ، میوه و گل آلو از دو منطقه مختلف در  که بر روي یدر تحقیق). 1385یابد (سعادتمند و همکاران، افزایش می

چنین در ارتفاع هاي آن و همهاي آلو از میوههاي کل در برگنتایج بدست آمده نشان داد که مقدار فنل گلستان انجام شد،استان 
محققان در بررسی  .)1390(لیوانی،  متري (گرمابدشت) از سطح دریا بیشتر بود 700متري (آبشار زیارت) نسبت به ارتفاع  1215

آزمایشات نشان داد که بیشترین مقدار هایپرسین انجام شد، در شمال ایران تغییرات ترکیبات فیتوشیمیایی گل راعی رویش یافته 
متر، بیشترین مقدار فالونویید در منطقه قلعه گردن و بیشترین میزان کارتنوئید  1410و فنل کل در منطقه جنت رودبار و ارتفاع 

تواند جایگاه کشت مناسبی جهت جنت رودبار میاز منطقه پلزنگوله حاصل شد و نتیجه گرفتند که ارتفاع مطلوب رویش در منطقه 
   ).Asadian et al., 2011(تولید و بهره برداري از این گیاه باشد 

تحت تأثیر عامل منطقه  D.stramoniumاکسیدانی موجود در گیاه بررسی نتایج تحقیق حاضر نشان داد که میزان فعالیت آنتی
اکسیدانی، باالترین مقدار مربوط به برگ گیاهان منطقه قرق بود که معادل تی. از نظر میزان فعالیت آن)2(جدول  قرار گرفت

اکسیدانی در برگ گیاهان منطقه نوکنده به ي خشک بود و کمترین مقدار فعالیت آنتیدر یک گرم ماده  DPPHدرصد   6±5/78
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د بتوان یکی از دالیل بیشتر بودن . شای)3(جدول  ي خشک بوددر یک گرم ماده  DPPHدرصد  4/24±2ثبت رسید که معادل  
گیاهان منطقه قرق را این طور بیان کرد که این گیاه در این منطقه داراي میزان فنل و  برگ اکسیدانی درمیزان فعالیت آنتی

ه است. محققان اکسیدانی نیز افزایش یافتفالونویید باالیی بوده است بنابراین با افزایش میزان فنل و فالونویید، میزان فعالیت آنتی
اي مستقیم وجود دارد (صبورا و همکاران، اکسیدانی رابطهگزارش کردند که اغلب بین میزان فنل و فالونویید و خاصیت آنتی

هاي غالت و گیاهان دارویی نشان داده است که ارتباط هاي روغنی، دانهفرآورده گیاهی شامل دانه 28). مطالعات قبلی روي 1393
جوانمردي وهمکاران ).Velioglu et al., 2000اکسیدانی و میزان ترکیبات فالونوییدي وجود دارد (الیت آنتیمستقیمی بین فع

توده ریحان بومی ایران گزارش نمودند که یک رابطه خطی مثبت بین  23هاي ضمن بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و میزان فنل
اثرات آنتی  ).Javanmardi et al., 2003ریحان مورد مطالعه وجود دارد ( هايهاي کل تودهاکسیدانی و میزان فنلفعالیت آنتی

هاي مختلف شود که در تمام قسمتها نسبت داده میاکسیدانی مواد گیاهی تا حدودي به حضور ترکیبات فنلی و فالونوئیدي آن
  ).Mathew and Abraham., 2006(گیاهی وجود دارند 

اکسیدانی بذر و فنل بذر مشاهده شد که احتمال می رود سایر ضعیفی نیز بین فعالیت آنتی بسیار منفی ژوهش همبستگیپدر این 
عوامل بسیار زیادي از جمله آب، هوا، خاك، گیري در  این امر دخیل بوده اند زیرا ترکیبات موجود در بذر و همچنین روش اندازه

هاي ثانویه ها در میزان متابولیتاکسیدانآنتی گیرياي اندازهههاي استخراج و روشهاي مختلف، روشارتفاع، اختالف در گونه
در همین راستا در تحقیقی  ).Cao and Prior, 1998(اکسیدان دخالت دارند گیاهی از جمله فنل، فالونویید کل و خواص آنتی

و فعالیت  ارتباط میان فنل بر روي گیاه عروسک پشت پرده انجام دادند نشان داد که که 1390که هوشنی و همکاران در سال 
هوشنی و همکاران گزارش کردند که بین مورد استفاده ممکن است متفاوت باشد. اندازه گیري اکسیدانی با توجه به روش آنتی

  همبستگی منفی وجود دارد. DPPHگیري شده با روش اکسیدانی اندازهمیزان فنل گیاه عروسک پشت پرده و فعالیت آنتی
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