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  چکیده

هاي محیطی هم از نظر نوع، هم از نظر مقدار تغییر  باشند، که تحت تنش هاي ثانویه می متابولیتگیاهان منبع طیف وسیعی از 
 مهم شمال کشور ، بلند مازو جنگلی ي اکسیدانی گونه و خواص آنتیمقایسه فنل، فالونوئید قیق حاضر یکند. هدف تح می
پوست و هاي برگ، به این منظور نمونه. است  هقرار گرفت زغالی بلوطهاي اخیر تحت تنش بیماري  سال باشد که در می

جمع آوري و در محیط واقع در شرق گرگان  پارك جنگلی قرقشدت مختلف بیماري از4ي بلندمازو در  ساقه
ها آسیاب و عصاره گیري شد. پس از عصاره گیري، فرایند آزمایشات مورد نیاز  آزمایشگاه خشک شد. سپس نمونه

نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. طبق  SASافزار  ه از طریق سیستم اکسل  و نرمهاي بدست آمد طی شد و داده
درصد رادیکال 99,98( و آنتی اکسیدان میلی گرم بر گرم وزن خشک گیاه)3,86(بیشترین میزان فنل به دست آمده،

ونوئید در مقدار فالهاي سالم مقدار آن کمتر است، و بر عکس  پایه و در هایی با شدت زیاد بیماري بوده آزاد) در پایه
هاي شدید بیماري افزایش  به میزان قابل توجهی نسبت به پایه گرم بر گرم وزن خشک) میلی 2,296هاي سالم ( پایه

  نشان داد.

  

  کلمات کلیدي

 هاي مختلف بیماري، مقایسه، بلندمازو، آزاد هاي ثانویه، شدت متابولیت
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  مقدمه

شوند، درمان هاي ثانویه هستند که در بسیاري از گیاهان و درختان یافت میدها از جمله متابولیتو فالونوئی لفن
هاي مختلف گیاه و تحت شرایط باشند. میزان این مواد موثره در اندامکننده تب، درد عضالت، التهاب و سرطان می

ها و نماتدها، ها، قارچها، ویروساي از باکترينمونه طیف گستردههاي محیطی متفاوت است. به طور تنش و استرس
خوار ممکن است گیاهان را تحت تنش قرار دهند در نتیجه گیاهان ها، حشرات، پستانداران و سایر حیوانات گیاهکرم

مزید (کنندا محافظت میههاي ثانویه خود را در برابر این پاتوژنعنوان متابولیتبا افزایش تولید برخی از ترکیبات به
لورن اند (قارچی خود را نشان دادهي این ترکیبات خواص ضد هاي یافت شده چندین نمونه از کالسه ).2011ن،وهمکارا

) 2011مزید و همکاران،هاي ثانویه درگیر در دفاع هستند ( متابولیت). به عنوان مثال ترکیبات فنولی، 2011 و همکاران،
 در موجود فنولی هاي ترکیب). 1968هاربون، ( دهندترین گروه از مواد را میترین و گستردهکه تشکیل یکی از رایج

در  )2002همکاران( کیم و. گردند محسوب آنها اکسیدانی آنتی فعالیت ایجاددر  مهمی عامل توانند می گیاهان عصاره
 را انار اکسیدانی آنتی فعالیت واقع در دانستند، فنولیکی مواد و ها اکسیدان آنتی از غنی منبع پژوهشی پوست انار را

 فنولیک ترکیبات اگرچه تولیددهند.  می نسبت پونیکاالژین و اسید االژیک خصوص به آن فنولیک مواد حضور به
 تولید را مشابهی فنولی ترکیبات است قادر نیز بیماري عامل قارچ است، دفاعی میزبان مکانیسم از بخشی معموالً

 و دارند ضدقارچی فعالیت بیشتر یدهافالونوئ و ها تانن ثانویه هاي متابولیت بین از ). 1978سینکلر و کامپانا کند (
 برابر در گیاه یکپارچگی حفظ و گیاه فیزیولوژي براي ها اسانس و پپتید پلی لیسیتین، آلکالوییدها، مانند ترکیباتی

 آیند می وجود به آب دادن دست از یا و باال، حرارت درجه ماورابنفش، ي اشعه مانند محیطی زاي استرس عوامل
 و استخراج روش گونه، وهوا، آب قبیل از متفاوتی عوامل به ثانویه هاي متابولیت میزان).  2012 وهمکاران، کاستیلو(

 Quercusبلند مازو با نام علمی ). 2006 نیالم، و کومار( دارد بستگی ها اکسیدان آنتی گیري اندازه روش

castaneifolia C.M.Mey  از خانواده ،Fagaceae هاي بلند مازو  باشد. جنگل میهاي البرز  بومی قفقاز و کوه
 گزارش 1388 سال در. )1994ثابتی آید(  ترین تیپ جنگلی شمال ایران به حساب می ارزش ها با پس از راشستان

 Biscogniauxiaو عامل آن  گردید واصل قرق جنگلی پارك در ویژه به گرگان در مازو بلند درختان زوال ازی های

mediterranea  )سوال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا مقادیر ). 1390میرابوالفتحی و همکاران معرفی شد
عامل بیماري قرار  زا همچون هاي مورد مطالعه تحت تاُثیر عوامل تنش اکسیدان در گونه فنل، فالونوئید و آنتی

تواند الگویی بین شدت بیماري و نحوه تغییر  نتایج تحقیق حاضر می گیرد یا نه و تغییرات آن در چه جهتی است، می
  هاي ثانویه مورد بررسی را ارائه دهد. مقادیر متابولیت

  ها مواد و روش

  برداري نمونه و روش مکان

استان کیلومتري شرق شهرستان گرگان ، در  24واقع در  قرقحاضر در پارك جنگلی برداري براي پژوهش  نمونه
هاي برگ، ساقه و پوست، انجام  تکرار از اندام 3هاي مختلف بیماري در  در شهریور ماه، از پایه هایی با  شدتگلستان 

درختان  صورت گرفت.  هاي مختلف بیماري بر اساس عالیم ظاهري درختان بلندمازو درجه بندي شدتشد. 
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( کرمی و کاوسی، هاي زیر طبقه بندي شدند  ها، در گروه ازو بر اساس عالئم بیماري شدت بیماري در پایهبلندم
1394.(  

  طبقه بندي درختان درختان بلندمازو بر اساس وضعیت سالمت و نمره خسارت بیماري ذغالی -)1(جدول
  نمره آلودگی  عالئم  وضعیت درختان

  1  مشاهده نشدهاي بیماري  عالئم و نشانه  سالم
هاي اولیه فعالیت قارچ عامل بیماري مشاهده  تراوش مایع درون بافتی، و نشانه  بیمار (خسارت ضعیف)

  گردید.
2  

تراوش مایع درون بافتی بیشتر شده، سطح و عمق پوسیدگی توسعه یافته و   بیمار (خسارت متوسط)
  خوار قابل مشاهده است. اثرات شروع فعالیت سوسک چوب

3  

هاي  تراوش مایع درون بافتی و پوسیدگی توسعه یافته و پوست چوب درقسمت  بیمار (خسارت شدید)
خوار بیتر  از تنه جدا شده، پوسیدگی عمیق شده و دامنه فعالیت سوسک چوب

  شده است.

4  

  5  ها مشاهده نشد. هاي زنده بودن در آن خشک شده و نشانه  مرده
  

  
  قرق با درجات مختلف بیماري در پارك جنگلیدرختان بلندمازو  -) 1(تصویر

آسیاب د خشک و سپس ماه در هواي آزا1پس از انتقال به آزمایشگاه به مدت حدود  ي برگ، پوست و ساقهاه نمونه
هاي مختلف اتانول، متانول و استون مخلوط  لیتر از حالل میلی10گرم از هر نمونه در 1گیري مقدار  شد. براي عصاره

و به مدت و در نهایت مخلوط حاصل درون لوله آزمایش ریخته  ساعت بر روي شیکر گذاشته شد24 دتشده و به م
ها درون ظروف  دور در دقیقه قرار داده شد تا فاز عصاره از مواد جامد جدا شود. سپس عصاره 3500با دور دقیقه 5

  داري شد. ام آزمایشات مربوطه نگهگراد تا شروع انج درجه سانتی18مخصوص ریخته شده و در فریزر در دماي منفی 
   DPPH اکسیدانی به روشگیري فعالیت آنتیاندازه

لیتر از میلی 0,5هاي استخراجی به این صورت عمل شد که در ابتدا عصاره DPPHاندازه گیري درصد جذب  رايب
مخلوط شده و به  DPPHموالر میلی 1/0لیتر محلول میلی 0,5ي متانولی، اتانولی و استونی تهیه شده را با عصاره
ها با استفاده از اسپکتوفتومتر در طول موج دقیقه در شرایط تاریکی قرار داده شد و پس از آن جذب آن30مدت 
  )1393جو  رزمنانومتر خوانده شد. ( 517

  کل فنل میزان ندازه گیريا
 گالیک ستفاده) با ا1997ن اسلبتگتو و سلینیکارد(ا سیوکالتو -فولین سنجی رنگ روش اساس بر کل فنل میزان
 1160، متانولی و استونی، با  اتانولی عصاره از میکرولیتر 20 براي این کار شد. گیري اندازه استاندارد عنوان به اسید

دقیقه  5اضافه شد و پس از گذشت  فولین معرف میکرولیتر 100میکرولیتر آب مقطر مخلوط شد، و سپس 
دقیقه درون بن  30ها به مدت  درصد اضافه شد. پس از هم زدن نمونه 20میکرولیتر محلول کربنات سدیم 300

نانومتر 750درجه سانتیگراد قرار گرفت و در نهایت به وسیله دستگاه اسپکتو فتو متر در طول موج  40ماري با دماي 
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کل از گالیک اسید به عنوان  فنلبراي تعیین محتواي  ).1393مشایخی و آتشی (میزان جذب آنها قرائت شد. 
 – y = 0.0055x ي خط حاصل استاندارد استفاده و منحنی استاندارد آن رسم گردید. سپس با استفاده از معادله

  .کل هر نمونه تعیین شد فنلمحتواي  R2= 0.99با ضریب همبستگی    0.0274
  یدکلئفالونو میزان گیري اندازه

وان استاندارد اندازه گیري ید کل به روش رنگ سنجی آلومینیوم کلراید با استفاده از کوئرسیتین به عنمیزان فالونوئ
لیتر میلی 1/0% و 10لیتر آلومینیم کلراید میلی 1/0لیتر متانول و میلی 5/1لیترعصاره متانولی میلی 5/0. به شد

دقیقه در تاریکی 30، محلول تهیه شده به مدت لیتر آب مقطر اضافه گردیدمیلی 8/2موالر و 1استات پتاسیم 
مشایخی و (  .ستگاه اسپکتوفتومتر قرائت گردیدنانومتر توسط د 415قرارگرفته و سپس میزان جذب با طول موج 

اده شد. با قرار دادن ها از منحنی استاندارد کوئرستین استف به منظور تعیین مقدار فالونوئید کل عصاره )1393 آتشی
حاصل از استاندارد، مقدار  R2=0.99با ضریب همبستگی  y = 0.0084x – 0.0636 ي  مقدار جذب در معادله

  .ها محاسبه شد فالونوئید کل نمونه
  تجزیه و تحلیل آماري

استفاده  SASافزار  پس جهت تجزیه و تحلیل آماري از نرمافزار اکسل شد. س ها براي محاسبات اولیه وارد نرم داده 
  .گردید
 نتایج

  الونوئید و آنتی اکسیدان بلندمازوجدول تجزیه واریانس مقادیر فنل، ف -)2(جدول

  اکسیدان آنتی  فالونوئید کل  فنل کل  درجه آزادي  منبع تغییرات
  Ns0,3795 Ns0,003623  Ns1,0093  2  تکرار
  7731,21**  4,80502**  6,1100**  2  اندام
  6064,47**  1,80374**  1,4662**  2  حالل

  58,999*  0,56031**  0,4055*  3  شدت بیماري
  1106,35**  0,69793**  3,0809**  4  اندام*حالل

  249,537**  0,65348**  0,7060**  6  اندام*شدت بیماري
  1378,45**  0,19703**  0,5415*  6  حالل*شدت بیماري
اندام*حالل*شدت 

  بیماري
12  **0,0690  **0,20725  **771,333  

  
هاي مختلف بیماري از نظر مقدار  ي بلندمازو بین شدت دهد، براي گونه طور که جدول تجزیه واریانس نشان می همان

نشان  درصد1، و میزان فالونوئید اختالف معنی دار در سطح درصد5دار در سطح  اکسیدان اختالف معنی فنل و آنتی
  دهد. می

دار در سطح  ر فنل، فالونوئید و آنتی اکسیدان  اختالف معنیهاي مورد بررسی بین مقادی همچنین در بین اندام
  دهد. دار نشان می درصد اختالف معنی 1در سطح هاي مختلف مورد استفاده  حالل در بین دهد. درصد نشان می1

در اندام،  برحسب درصد، اکسیدانی و خواص آنتیکل، میانگین اثرات متقابل میزان فنل، فالونوئید  - )4جدول (
  ي بلندمازو هاي مختلف بیماري گونه حالل و شدت

  فنل کل  شدت بیماري  حالل  اندام
)mg/g(  

  فالونوئید کل
)mg/g(  

  اکسیدان آنتی
)(٪  

  46,74  1,94  3,11  سالم  اتانول  برگ
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  66,58  2,29  3,58  ضعیف  متانول  برگ
  0,33  2,22  3,86  متوسط  استون  برگ
  55,83  2,16  2,20  شدید  اتانول  برگ
  65,78  1,04  3,09  سالم  متانول  برگ
  62,30  0,78  2,05  ضعیف  استون  برگ
  63,92  2,02  2,35  متوسط  اتانول  برگ
  63,27  2,25  1,71  شدید  متانول  برگ
  60,60  1,12  2,38  سالم  استون  برگ
  46,88  1,58  2,53  ضعیف  اتانول  برگ
  99,98  2,22  1,60  متوسط  متانول  برگ
  49,48  1,94  1,94  شدید  استون  برگ
  39,00  1,38  1,33  سالم  اتانول  ساقه
  19,53  1,38  1,41  ضعیف  متانول  ساقه
  23,90  1,62  1,90  متوسط  استون  ساقه
  27,30  1,64  1,76  شدید  اتانول  ساقه
  53,94  1,36  1,60  سالم  متانول  ساقه
  65,25  1,06  1,76  ضعیف  استون  ساقه
  71,99  1,03  2,09  متوسط  اتانول  ساقه
  84,04  1,47  1,64  شدید  متانول  ساقه
  25,28  1,81  1,93  سالم  استون  ساقه
  52,42  1,31  2,55  ضعیف  اتانول  ساقه
  54,65  1,67  0,99  متوسط  متانول  ساقه
  44,13  1,98  1,59  شدید  استون  ساقه

  77,96  1,02  2,48  سالم  اتانول  پوست
  80,92  1,11  1,72  ضعیف  متانول  پوست
  53,55  0,86  1,92  متوسط  استون  پوست
  74,41  0,76  1,85  شدید  اتانول  پوست
  88,76  1,02  0,88  سالم  متانول  پوست
  87,20  0,83  1,94  ضعیف  استون  پوست
  86,70  0,73  1,85  متوسط  اتانول  پوست
  83,75  0,73  1,54  شدید  متانول  پوست
  74,35  1,37  2,33  سالم  استون  پوست
  68,85  1,57  2,23  ضعیف  اتانول  پوست
  64,34  1,12  2,91  متوسط  متانول  پوست
  67,69  1,72  3,05  شدید  استون  پوست

  
دهد، بیشترین میزان فنل  مقایسه میانگین اثرات متقابل اندام، حالل و شدت بیماري نشان میهمانطور که جدول 

حالل اتانول  گرم بر گرم وزن خشک) مربوط به درجه بیماري متوسط ، اندام برگ و میلی 3,866براي گونه بلوط (
گرم بر گرم وزن خشک) مربوط به درجه بیماري سالم در اندام پوست و  میلی0,88باشد. و کمترین میزان فنل (  می

گرم بر  میلی2,296مطابق جدول مقایسه میانگین اثرات متقابل، بیشترین میزان فالونوئید (  باشد. حالل متانول می
باشد. و کمترین مقدار فالونوئید  ضعیف، حالل اتانول و اندام برگ میگرم وزن خشک) مربوط به درجه بیماري 

مطابق باشد.  متانول می گرم بر گرم وزن خشک) مربوط به درجه بیماري شدید، اندام پوست و حالل میلی 0,733(
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دام برگ درصد رادیکال آزاد) مربوط به درجه بیماري متوسط، ان 99,98اکسیدان ( همین جدول بیشترین میزان آنتی
درصد رادیکال آزاد) مربوط به درجه بیماري  19,533اکسیدان(  باشد. و کمترین مقدار آنتی و حالل استون می

  .باشد ضعیف، در اندام ساقه و حالل استون می
  نتیجه گیري و بحث

 به پاسخ در کهدهند  هاي ثانویه را تشکیل می با عنوان متابولیت گیاهی ترکیبات از مهمی گروه فنلیک، ترکیبات
هاي حیاتی گیاه نقشی  هاي ثانویه در رشد و نمو و فعالیت متابولیت .شوند می ایجاد در گیاهان محیطی هاي استرس

هاي میکروبی در گیاه تولید  ندارند و عمدتا به منظوردفع آفات ، جذب حشرات گرده افشان و مبارزه با بیماري
هاي گیاهی و مواد آللوپاتیک  ها، هورمون ها، قارچکش   کش ها، علف کشها، حشره  شود. مواد ضد میکروبی، فرومون می

ها در جلب حشرات، فالونوئیدها در حفاظت از  ). براي مثال، ترپنوئید1391امیدي و فرزین، باشد ( از این جمله می
کنند  آفات عمل می ها در سیستم دفاعی گیاه در برابر ها و گلوکوزیوالت گیاه در مقابل اشعه فرابنفش و آلکالوئید

عالوه ت. این ترکیبات حمله قارچ عامل بیماري عمدتا با افزایش ترکیبات فنلی در گیاه همراه اس ).1390مصلح آرانی (
گاگنون، کنند ( دهند، به دلیل سمی بودن از گسترش عامل بیماري جلوگیري می بر اینکه رنگ آوند را تغییر می

  گونه بلندمازو شود که در آماري مشاهده می هاي با توجه به نتایج حاصل از آنالیز). 1974، گالیدون و همکاران 1967
ي سالم تا ضعیف کاهش ها کند، و در پایه میزان ترکیبات فنلی در شدت بیماري متوسط تا شدید افزایش پیدا می

ابد. و ی اري افزایش میاکسیدانی نیز در شدت متوسط بیم گونه مورد بررسی میزان خواص آنتییابد. همچنین در  می
 ي گونهاکسیدانی در  و ترکیبات آنتیمیزان ترکیبات فالونوئیدي بر خالف فنل  یابد. کاهش میهاي سالم  در پایه
. هاي سالم است ادیر آن در پایهبیماري کاهش یافته و بیشترین مقمتوسط  هاي هایی در شدت یهدر پا بلندمازو

باشد و طبق تحقیقات در حفاظت گیاه در مقابل اشعه فرابنفش نقش  در دفاع نمیهاي درگیر  فالونوئید جزو متابولیت
طبق گزارشات محققین قبلی این افزایش در مقدار  شود. و مطابق نتایج پژوهش حاضر می )1390مصلح آرانی دارد(

و  ق گزارش سینکلرتواند در اثر ایجاد تنش درگیاه و تحریک آن، صورت گیرد. و یا طب هاي ثانویه هم می متابولیت
تواند حاصل تجمع ترکیبات میزبان و قارچ عامل بیماري باشد،  هاي ثانویه می کامپانا این افزایش در میزان متابولیت

  باشد.  که مطابق با نتایج تحقیق حاضر می
  منابع

. 30، راهکارهاي بیوتکنولوژي در افزایش کارایی گیاهان دارویی. فصلنامه ژنتیک نوین، شماره 1391. امیدي، م و فرزین، ن
209 -220   
هاي . ارزیابی میزان بتولین و بتولینیک اسید، خواص آنتی اکسیدانی، فنول و فالونویید کل در برخی گونه 1393.  جو، فرزم

  صفحه85اه کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، جنگلی شمال ایران، گروه آموزشی جنگل، دانشگ
میزبان در نارون چتري مایه زنی شده با قارچ  –. مطالعه میکروسکوپی تعامل پاتوژن عراقی، میرمعصوم، رهنما. کامران

Ophiostoma novo-ulmi  1388، زمستان  1/74، شماره 19، مجله علوم پایه دانشگاه آزاد اسالمی، سال  

هاي محیطی با روند گسترش بیماري  . رابطه بین برخی متغییر1394. محمدرضا. بابانژاد، منوچهرکرمی،جلیل. کاوسی، 
ها و  پژوهشی تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل-)، دوفصنامه علمیQuercus castaneifoliaذغالی در درختان بلند مازو (

   34-45ي  ، صفحه1، شماره 13مراتع ایران، جلد 

  . راهنماي آزمایشات فیزیولوژي گیاهی، چاپ اول، انتشارات واژگان سیرنگ1393مشایخی،ك . آتشی، ص. 

) بر رشد Heynh thaliana Arabidopsisي (هاي گیاه رشاد . بررسی اثر گلوکوزینوالت در اکوتیپ1390آرانی، ا.  مصلح
  832 -826. 6، شمارهشناسی ایران، سال بیست و چهارم خوار چغندر قند، مجله زیست آفت چند میزبانه پروانه برگ

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

7 
 

، 49)2هاي گیاهی، ( هاي زاگرس و البرز ، بیماري آزاد در جنگل و بلوط درختان ذغالی بیماري شیوع.  1392 ،.م میرابوالفتحی،
263-257   

Castillo, D. Hernández, G. Gallegos, R. Rodríguez and C. N. Aguilar . 2012 . Antifungal 
Properties of Bioactive Compounds from Plants, Fungicides for Plant and Animal Diseases. 
84-106  

Fouad, D. ; Anegret, s and Ricaard, R . 1997. Evidence of a incucumber leaves in feated 
with powderiy mildew following treatment with leaf extracts of reynoutria sach alinensis . 
plant physiol . 113 . 719-727  

Gagnon, C. 1968. Peroxidase in healthy and diseased elm trees investigated by the benzidine 
histochemical technique. Can. J. Bot. 46: 1491-1494 

Sutherland, M.L., Pearson, S., and Brasier, C.M., Phytopatology, 87, 576 (1997).-
Webber, J.F., Invest. Agr. Sist. Recur. Forest., 13, 197 (2004). 

Marja , P.K ; Anu , I.H ; Heikki , J.D ; jassi , P.R ; kalevi , P ; Tytti , sok and marina , H 
. 1999 . antioxidant activity of  plant extrats containing phenolic compounds . J.agric . food 

chem . 47 , 3954-3962  
  

Mazid, M ; khan, T and mohammad, F . 2011 . Role of secondary metabolites in defense 
mechanism of plant . biology and medicine ; 3 . 239-249  
Kumar Gupta, A., and Neelam, M . 2006 . Hepatoprotective activity of aqueous ethanolic 
extract of chamomile capitula in paracetamol intoxicated albino rats. American Journal of  
Pharmacology and Toxicology, 1(1): 17-20  

Lauren, A and peter.s.s . 2011 . Role of cereal secondary metabolites involved in mediation 
the out  com of plant –patogen interactions . metabolites .I. 64-78 

Vincenzo, L ; veronica, M.T and angle, C . 2006 . Rol of phenolics in the resistance 
mechanisms of plant against fungal pathogeces and in sects . phenolics and plant defence . 81  

Sincliar, A., and Campana, R.J. 1978. Dutch Elm Disease; Perspectives after 60 years. Agr. 
Pl. 

Pathol., 8(5): pp.55 

  

  

  

  

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

