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  هايعلف هاي اولیه و ثانویهمتابولیتآنالیز کمی و کیفی برخی 
  هرز رایج منطقه گنبد کاووس

  

  ، 4محمد خوجه، علی3امیر قربانی، 2جواد بیات کوهسار ،1*پور علمداريابراهیم غالمعلی
  5زاده چارينعلیفاطمه حس

 دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس ،گروه تولیدات گیاهی ،استادیار 1
  دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس ،دامی علومگروه  ،استادیار 2

  گروه تولیدات گیاهی دانشگاه گنبد کاووس ،ارشددانشجوي کارشناسی 3
  دامی دانشگاه گنبد کاووس علومگروه  ،ارشددانشجوي کارشناسی 4

  آزاد شهرواحد دانشگاه آزاد اسالمی  شیالت ، گروهدانشجوي دکتري 5
  

  20/3/94 تاریخ پذیرش:  ؛    1/2/94تاریخ دریافت: 
  چکیده

کمی برخـی ترکیبـات شـیمیایی اولیـه و ارزیابی هاي ثانویه و کیفی برخی متابولیتآنالیز  آزمایش هدف از این
، Amaranthus retroflexus ،Chenopodium album شـامل گنبد کـاووسهرز رایج  منطقه هايثانویه  در علف

Sorghum halepense، Echinochloa crus-galli ،Cynodon dactylon و Portulaca oleracea  ــه در مرحل
تنها  .ندحاضر بود هاي مورد بررسیدر همه گونهو ترپنوئیدها ها ساپونینکه نشان داد  کیفیآنالیز  بود. رسیدگی

 Sorghum halepenseدر  و فالونوئیدها Chenopodium albumها در آنتوسیانین ،Cynodon dactylon ها در تانن
نتـایج  .شـد شناسـایی Cynodon dactylonها تنها در فالوون که یحال در مشاهده نشد. Cynodon dactylon و

 ءاحیـاخام، نشاسـته، قنـدهاي ، پروتئینخام، خاکسترآلیمادهلحاظ مقدار از  هاونهبین گآنالیز کمی نشان داد که 
داري کل اختالف معنـیو فنل الیاف نامحلول در شوینده اسیديو  میزان الیاف نامحلول در شوینده خنثی، کننده

 کـه یحـال در. بـود Sorghum halepense کـل مربـوط بـه، نشاسته و فنلآلی مادهبیشترین میزان . شتوجود دا
در ایـن  آمـد. دستبه Portulaca oleracea در کنندهءقندهاي احیاخام و ، پروتئینخامترین مقدار خاکستربیش

الیاف نامحلول در شوینده خنثی بیشترین میزان  Cynodon dactylonگونه که مشاهده شده است  چنینهممطالعه 
  .اشتها درا نسبت به دیگر گونه شوینده اسیديو 

  

 ثانویه هايمتابولیت ماده خشک،، هرزهايعلفترکیبات شیمیایی، و کیفی،  آنالیز کمی کلیدي: هايواژه

 
  1قدمهم

باشند که طی هاي اولیه میگیاهان حاوي متابولیت
یند فتوسنتز تولید شده و سپس در ساخت ترکیبات فرآ

کنند. ایـن ترکیبـات در حجـم سلول نقش آفرینی می
شـوند و ارزش اقتصـادي پـایین تولیـد مـی بـا زیاد و

هـا عنوان ماده خام صنعت، مـواد غـذایی و افزودنیبه
                                                             

  eg.alamdari@gmail.comنویسنده مسئول: *

هایی مانند ساکارز، نشاسـته، کربوهیدراتکاربرد دارد. 
هـاي گیـاهی، روغن، ، اسیدهاي چـربسلولز ،پکتین

عنوان مواد متابولیتی بهها و اسیدهاي نوکلئیک پروتئین
 و بـزرگ گـروه گیاهاننین همچ .باشندمطرح میاولیه 

 نیز را هثانوی هاينام متابولیتبه آلی ترکیبات از متنوعی
 گیاهـان در سلسله محدودي پراکنش که کنندمی تولید
 مولکولی پایینی وزن داراي معموالً ترکیبات این. دارند
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از  بـیش تـاکنون و هسـتند )دالتون کیلو 150 از (کمتر
تعداد  هم هنوز و اندشده شناسایی هثانوی متابولیت هاده

 هسـتند بررسـی و شـدن اضـافه حـال در تـريبـیش
)Oksman-Caldentey, and Inzé, 2004(.  

 اکولوژیکی داراي عملکردهاي هثانوی هايمتابولیت
 در از ترکیبـات، دسـته ایـن. هسـتند گیاهـان در مهـم

 عوامل بیمـاریزاي و گیاهخواران مقابل گیاهان حفاظت
جـانوران  و هـاافشـان گـرده جذب عنوانبه میکروبی،

با  گیاه همزیستی و گیاه با گیاه رقابت بذر، کننده منتشر
اســتفاده از . )(Wink, 2010 دارنــد نقــش میکــروب
 هـايکـشعلـف دارو، عنـوانبـه ثـانوي هايمتابولیت
هـا، سـم طبیعـی، هايرنگ دهنده، طعم عوامل زیستی،

 و )نیمـورف هـروئین، (کوکـائین، ماننـد زاتـوهم مـواد
 سـاخته توجـه مورد فناوري زیست را در هاآن عطرها،
 هـايمتابولیت عمومـاً. )Mazid et al., 2011( اسـت

 گـروه ترکیبـات بزرگ، مولکولی خانواده سه در هثانوی
 .شـوندمـی گرفتـه نظر در هافنل و هاترپن دار،نیتروژن
 دفـاعی ترکیبـات دارنـد قرار گروه این در که ترکیباتی

ــد ــاهخ ض ــتند وارانگی ــه هس ــدها ک  و آلکالوئی
 ترکیبـات ایـن از دسته این در سیانوژنی گلیکوزیدهاي

 مسـمومیت ایجـاد علت به ترکیبات این .گیرندمی قرار
 قـرار توجـه مورد شدتبه دارویی خواص و انسان در

  ).et al., 2001 Bourgaud( اندگرفته
 عنوانبـهآلکالوئیدهاي داراي حلقه هتروسایکلیک 

یت ثانویه نقش دفاعی در حفاظت گیاه در برابـر متابول
نظـر . بـهعهـده دارنـدزا بهعلفخواران و عوامل بیماري

ید که بیشتر آلکالوئیدها عالوه بـر نقـش زیسـتی، آمی
 2005( دارنـد نیز و سمی کنندهتحریکنقش دارویی، 

Facchini and St-Pierre,(. ترپنوئیـدها یـا هـاتـرپن 
 شـامل گیاهـان در را لیت ثانويمتابو گروه ترینبزرگ

 کـه ر تحقیقـید .)Sangwan et al., 2001( شـوندمی
ــط  ــام ) Gholamalipour Alamdari )2011توس انج
ــده،  ــود ش ــل تاننمتابولیتوج ــه مث ــاي ثانوی ــا، ه ه

ـــی و ها و آنتراکوئینونســـاپونین ـــا در عصـــاره آب ه
ترپنوئیدها، استروئیدها و گلیکوزیدها در عصاره الکلی 

هاي مختلف (ریشه، سـاقه و بـرگ) رخی از اندامدر ب
هرز اویارسالم، سوروف، بندواش و تیرکمان هايعلف

  .قرار گرفت تأییدآبی شناسایی و مورد 
Simopoulos طـی گزارشـی  )1992( و همکاران

 فنلـی، ترکیبـات از گیـاه خرفـه سرشـار نـدبیان نمود
 مواد تریناز مهمکه  تاس اکسیدانآنتیمواد  و فنلیپلی

 3-امگـا چرب اسیدهاي به توانمی گیاه این در موجود
 و بتاکـاروتن ،A،C،Eهـاي ویتامین فیبـر، ،6-امگـا و

نیـز ) 2000و همکاران ( Liu. نمود اشاره هاتوکوفرول
تـا  5/1 را هـاي خرفـهمقدار اسیدهاي چرب در برگ

بر  گرممیلی 9/0تا  6/0بر گرم، در ساقه  گرممیلی 5/2
عنـوان بـر گـرم  گـرممیلی 170تـا  80انه گرم و در د

اسید  شامل اسیدهاي چرب دانه، درصد 60که  ندنمود
 عنوانبه گیاه اینهمچنین  .باشدمیآلفا لینولنیک  چرب

اسـت شده شـناخته عفونت و باکتري و قارچ ضد گیاه
)Anthony, 2001 .(دهنده در گزارشی ترکیبات تشکیل

ــامل آب  ــه ش ــد 2/91-95خرف ــتر ، خاکدرص  4/1س
ــد ــدرات درص ــد 55/3، کربوهی ــی درص  19/0، چرب

و  درصـد 8/0، فیبـر درصـد4/17، چربی دانـه درصد
  .)Grewal, 2000( بیان شد درصد 3/1پروتئین 

Daizy ) گـزارش نمودنـد کـه 2007و همکاران (
ـــاي گیـــاه ســـلمه تره چهـــار اســـید فنلـــی در بقای

)Chenopodium album ــه ــود دارد ک ــه) وج  عنوانب
هاي گیاهی موجب کاهش میزان کلروفیـل در توکسین
 ازجملـهترکیبات ضد دیـابتی متعـددي  .شوندجو می

ــدها ــرگ در فالونویی ــه ب ــاي گزن ــدهشناساییه  اندش
ــــــاران،  ــــــري و همک  Modarresi ).1388(مبص

Chahardehi ) گزارش نمودند کـه  )2009و همکاران
اکسیدانی و ترکیبات فنلـی در گزنه داراي خواص آنتی

وجود تانن، اسیدفرمیک، لیسیتین  .باشدتوسط میحد م
)Lecithin(  و امالح معدنی مفید در گیاه گزنـه تأییـد

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


 ..هايهاي اولیه و ثانویه علفآنالیز کمی و کیفی برخی متابولیت

70 

ــتشده ــاخهو  اس ــادهاز سرش ــام هاي آن م ــه ن اي ب
ــین  ــه میUrticine(اورتیس ــود (میر) گرفت ــدر، ش حی

1373 .(  
 گلیسـیریزیک ) گـزارش نمـود1387امیـدبیگی (

 و گیاه، واریته نوع به بسته بیانشیرینریشه  در موجود
 متغیـر درصد 20 تا 5 بین رویش اقلیمی محل شرایط

 12 بیانشیرین هايریشه بررسی و آوريجمع بااست. 
سـرحد  سـیرجان، کرمـان،: شامل ایران مختلف منطقه

کرمانشـاه،  فـارس، استهبان فارس، قصرالدشت فارس،
نجـف  همـدان، نامهگنج همدان، اکباتان مهاباد، اردبیل،

اسیدگلیسـیزیک  مقدار تعیین و آبادخرم و اصفهان دآبا
 میزان فارماکوپه مشخص شد که اساس بر نمونه هر در

 کرمانشـاه، سـرحد از آمدهدسـتبه گلیسیریزیک اسید
 کیفیـت از بنـابراین و بـوده تـربـیش کرمـان و فـارس

بودند (حاجی  برخوردار داروسازي صنایع در تريبیش
 اسـتفادهد مـور قسمت ).1387پور و همکاران، مهدي
 جز آن مؤثر مواد و ریزوم است و ریشه بیانشیرینگیاه 
 به توانمی طورکلیبه .است گلیکوزیدها ساپونین دسته

 و ایزوفالوونوئیـد فالوونوئیـد، تریتـرپن، مـواد وجود
در ایـن راسـتا  .شده استاشاره  در این گیاه کومارین
داشـتن  تعلـبه گیاه این عصاره که است شده گزارش
 ;et al., 2002( دارد باکتریال آنتی خاصیت مواد، برخی

Eslami et al., 2006 Fukai(.   
ــه ــتفاده از گون ــهاس ــاهی ب ــف گی ویژه هاي مختل

ــه هاي گیــاهی مطالعــه حاضــر نظیــر خرفــه، گون
عنوان گیاهـان تره، قیاق، سوروف بهخروس، سلمهتاج

هــا وري از مــواد مــؤثره آنو یــا بهـرهخـوراکی هــرز 
هـاي در زمان داروییهاي طبیعی و کشعنوان علفبه

 اندکیاما متأسفانه تحقیقات  گذشته مطرح بوده است؛
 .است گرفته هاي مختلف این گیاهان صورتدر زمینه

هاي منـابع نشــان داد کـه نقــش بررســی رفتـههمروي
ــان  ــی گیاه ــهوحش ــرز  عنوانب ــوراکی ه ــان خ و امک

 هـايکشعلف عنوانبـه هـاآن مؤثرهمواد از  وريبهره

بـا توجـه چندان توجهی نشده است.  در ایران طبیعی
 هـايگزارش ،گیاهـان وحشـیبه پتانسیل باالي تولید 

این . بنابراین هدف از نیستوجود م دسترسقابلکافی 
هاي ثانویه و برخی از متابولیت کیفیشناسایی  ،تحقیق
و ترکیبات شـیمیایی اولیـه گیري کمی برخی از اندازه

 در گنبـد کـاووس منطقـههاي هرز رایـج ثانویه علف
  استان گلستان بود.

  
  هامواد و روش

در ایـن  :هاي گیـاهیآوري و شناسـایی نمونـهجمع
،  Amaranthus retroflexusهاي گیاهی آزمایش نمونه

Chenopodium album، Sorghum halepense ،
Echinochola crus-galli ،Cynodon dactylon 

 منطقـهدر مرحله رسیدگی از  Portulaca oleraceaو
 12درجـه و  55با مختصات جغرافیایی گنبد کاووس 

دقیقـه عـرض  16درجـه و  37دقیقه طـول شـرقی و 
متوسط بارندگی متر ارتفاع از سطح دریا،  45شمالی و 

 و میانگین دماي ساالنه مترمیلی 450 ده ساله درحدود
ــانتی 20 ــه س ــع گراد،درج ــد. درجم ــدا  آوري ش ابت

کمک فلـور گیاهـان  اب بررسی موردهاي گیاهی نمونه
سپس جهت برداشـتن و  استان گلستان مورد شناسایی

غبار با آب مقطر بـراي مـدت کوتـاهی مـورد  و گرد
هاي گیاهی در آون با دماي شستشو قرار گرفتند. نمونه

خشـک  گراد تا رسیدن به وزن ثابـتدرجه سانتی 60
ند. پـودر شـد 8با مـش آسیاب  ند و سپس توسطشد

هاي پالسـتیکی ها تـا قبـل از اسـتفاده در کیسـهنمونه
ــدند. ــداري ش ــی  نگه ــی برخ ــایی کیف ــپس شناس س

از  تعـداديگیري کمـی ثانویـه و انـدازه هايمتابولیت
 مـوردهاي گیـاهی هاي اولیه و ثانویـه  گونـهمتابولیت
هـاي هـرز دانشـکده در آزمایشگاه علوم علف بررسی

در سال  گنبدکاووسابع طبیعی دانشگاه کشاورزي و من
  انجام گردید. 1394
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بـراي  :هاي ثانویـهمتابولیتبرخی از  کیفی شناسایی
لیتر عصاره آبـی حاصـل از میلی 10ها، شناسایی تانن

ــیون  ــد 10سوسپانس ــه درص ــه گون ــاهینمون  هاي گی
 کیفریک درصد  از محلول قطره چند آن به ه،برداشت

مایل بـه  رنگ آبی مشاهده .دش اضافه )3lFeC( دیکلرا
 آللوکمیکـال حضـور بیـانگر، سبز -ياقهوهسیاه و یا 

  ).Trease and Evans, 1972( ها بودتانن
لیتـر عصـاره میلی 10ها نیز نبراي مشاهده ساپونی

د قطـره آب یـونیزه را برداشته، به آن چنـها نمونه آبی
 200دستگاه لرزاننده بـا سـرعت در  شده اضافه شد و

ثانیـه قـرار داده شـد. کـف  30مـدت در دقیقه به دور
 دقیقه بیانگر حضـورآللوکمیکال 15دائمی براي مدت 

   .Trease and Evans, 1989)(ها بود ساپونین
حضور رنگ قرمـز و ها، براي تشخیص آنتوسیانین

ــتغی ــرات ی ــگ بــا تغیی ــافه کــردن  pHر رن بــا اض
حاصـل از آبـی عصاره اسیدکلریدریک یک درصد به 

مـورد نظـر هاي گیـاهی، گونه درصد 10سپانسیون سو
 Brain( هـا بـودبیانگر حضور آللوکمیکال آنتوسیانین

and Turner, 1975(.   
ـــتفاده از روش  ـــا اس ـــدها ب ـــایی ترپنوئی شناس

لیتـر سالکووسکی انجام شد. بدین ترتیب که پنج میلی
 درصـد 10حاصل از سوسپانسـیون  از عصاره اتانولی

کلروفـرم مخلـوط  لیتـریلیمبا دو  راهاي گیاهی گونه
) 4SO2H( لیتر اسیدسولفوریک غلـیظکرده و سه میلی

به مخلوط قبلی اضافه شد. محلول داراي دو فاز کـف 
 ياقهـوهمانند و مایع در زیر آن اسـت. وجـود رنـگ 

ــل  ــمای ــز ب حضــور آللوکمیکــال  يدهندهنشــانه قرم
ــود ــدها ب ــه  .ترپنوئی ــت ثانوی ــایی متابولی ــراي شناس ب

لیتـر از عصـاره یک میلـی نیز ها و فالونوئیدهاالوونف
چنـد قطـره به آن  ،هاي گیاهی را برداشتهگونه اتانولی

غلیظ و مقداري بـراده منیـزیم اضـافه  یدکلریدریکاس
ــورتی  ــگ ص ــدایش رن ــد. پی ــانش ــور  دهندهنش حض

حضــور  فالونوئیــدها و رنــگ نــارنجی نشــان دهنــده
  .)Trease and Evans, 1972د (ها بوفالوون

  
گیري کمی برخی ترکیبات شـیمیایی اولیـه و اندازه
  ثانویه 
ترکیب شـیمیایی  آلی:و ماده خامخاکسترگیري اندازه

هـاي مطـابق بـا روش خامآلـی و خاکسـترشامل ماده
ــط  ــده توس ــیه ش ــدازهAOAC )1990توص گیري ) ان

  شدند.
میـزان  گیري پروتئین خام به روش کجلـدال:اندازه

) تعیـین AOAC)2005  م بر اساس روشپروتئین خا
گرم از مـاده خـوراکی در  1شد. بر این اساس، مقدار 

 5/3(گـرم کاتـالیزور  4لوله هضم ریخته شد. سـپس 
 15گرم سولفات مـس) و  5/0گرم سولفات پتاسیم و 

تجاري غلیظ به لولـه هضـم  کیدسولفوریاسلیتر میلی
ــه مــدت  وافــزوده  ســاعت در دســتگاه هضــم  5/3ب

ها ال قرار داده شـد. پـس از انجـام هضـم، لولـهکجلد
ســرد شــدند. بعــد از هضــم بــا دســتگاه تمــام  کـامالً

 .اتوماتیک کجلدال تقطیر کرده تا پروتئین آن جدا شود
 40بـه مقــدار  %2صــورت کـه اسـید بوریــک ایـنبـه

لیتر همراه چند قطره معرف درون بشـر ریختـه و میلی
طرف دیگر لوله و در  قرار دادهدر یک قسمت دستگاه 

 12. پـس از ه شـدآزمایش حاصل از هضـم قـرار داد
 1/0محلول موجود در بشر با اسـیدکلریدریک  ،دقیقه

 از. سپس میزان پروتئین خام هر نمونـه شدنرمال تیتر 
  فرمول زیر تعیین شد.

  =CP اسید مصرفی×  1/0× 4007/1×  25/6
  

 گـرم ازمیلی 100ابتـدا  گیري میـزان نشاسـته:اندازه
درصـد  80لیتر اتانول داغ میلی 10هاي گیاهی با نمونه

دقیقه سـانتریفیوژ  10. سپس براي مدت یدندخرد گرد
 A )4لیتر معـرف میلی 15شد. در فاز رسوب حاصل 

ــدیم + میلی ــات س ــرم کربن ــود +  8/0گ ــرم س  20گ
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ــهمیلی ــافه و ب ــر) اض ــر آب مقط ــدت لیت ــه  10م دقیق
لیتر میلی 5/6اصل سانتریفیوژ گردید. به فاز رسوب ح

لیتـر آب میلی 5) و PCAدرصـد ( 52پرکلریک اسید 
مقطر اضافه شد. مخلوط حاصل در دماي صفر درجـه 

داشته شد. سـپس دقیقه نگه 20گراد براي مدت سانتی
لیتر از عصاره را برداشته و بـا آب مقطـر بـه میلی 1/0

لیتـر معـرف میلی 4لیتـر رسـانده شـد. میلی 10حجم 
 Dissolve 200 mg anthrone in 100 ml of)آنترون 

ice – cold %96 sulphuricacid)  به محلـول حاصـل
 نهایـت در و اضافه شد و در دماي اتاق سـرد گردیـد

  Biochromبـا مـدل توسـط دسـتگاه اسـپکتروفتومتر
Libera- S22   نـانومتر خوانـده  630در نقطـه جـذب

لیتـر میلی 4در کووت دیگـري کـه تنهـا حـاوي  .شد
در  و ؛شـاهد در نظـر گرفتـه شـد عنوانبهنترون بود آ

با استفاده از  موردبررسیپایان میزان نشاسته در نمونه 
 Thayumanavan and( نمودار استاندارد، برآورد شد

Sadasivam, 1984.(  
بـه روش  کننـده ءقندهاي احیاگیري محتوي اندازه

از  گـرممیلی 100ابتـدا  سالیسیلیک اسـید: نیترو دي
درصـد  80میلـی لیتـر اتـانول داغ  10نه گیاهی با نمو

دقیقـه سـانتریفیوژ  10به مدت  گردید. سپسمخلوط 
. بخـش مـایع دشمشاهده دو فاز مایع و جامد  که شد

 در داخل حمام آب جوش قرار داده شد تا کامالً غلیظ
لیتر برسد. سپس بـه وسـیله میلی 1شده و به کمتر از 

 1/0 یتـر رسـانده شـد.لمیلی 50آب مقطر بـه حجـم 
لیتـر میلی 1لیتر از نمونه را برداشـته و بـه حجـم میلی

ــانده شــد.  ــولمیلی 4ســپس رس ــر محل   DNSA لیت
)Dinitro salicylic acid(  ــول ــوده، محل ــافه نم اض

در حمام آب جوش قـرار  دقیقه 7مدت حاصل براي 
داده و سپس در شرایط معمـول حـرارت اتـاق سـرد 

 دسـتگاه اسـپکتروفتومترسـیله گردید. در نهایت بـه و
نانومتر خوانـده شـد. در ضـمن  510 در جذب میزان

کووت دیگري که تهی از نمونه بوده ولی بقیه مراحـل 

شبیه هم اما با حجم دو برابر، درنظر گرفته شد. سپس 
در نمونه مورد بررسی را بـا  کننده ءقندهاي احیامیزان 

ــرآور ــه ب ــتاندارد مربوط ــودار اس  شــد داســتفاده از نم
)Miller, 1972.(  

روش فـولین  بر اسـاس کلفنل محتوي گیرياندازه
پودر گیـاه  از گرم 1/0ترتیب که مقدار بدین :سیوکالتو

 در درصـد 80اتـانول داغ  لیترمیلی 10 با مورد بررسی
 پـایین دور بـا مخلوط حاصـل شد. ساییده چینی هاون
 نآ از پـس گردید. سانتریفیوژ دقیقه 10 مدتبه  1000

 غلیظ تا قرار گرفت آب جوش حمام در رویی مخلوط
 باقی آزمایش ادامهي برا آن از لیترمیلی دو حدود و شده

 شـده تغلـیظ محلـول از لیتـریـک میلی بمانـد. سـپس
 و رسید لیترمیلی 50 حجم به مقطر آب با و شد برداشته

 برداشته حاصل محلول از لیترنیم میلی مرحله بعدي در
رسـانده  لیترمیلی سه حجم به مقطر آب یترلمیلی 5/2با 

 لیتـرمیلی آمـده نـیم بدست محلول روي بر ، سپسشد
 از سـه بعـد و افـزوده درصد 50 سیوکالتو فولین معرف
 آن بـهنیـز  درصد 20 سدیم کربنات لیتردو میلی دقیقه،
 حمام دقیقه در 10 مدتبه حاصل محلول گردید. اضافه

 وسـیله بـه شـدن سـرد از پس گرفت. قرار جوش آب
 نـانومتر 650جـذب  نقطـه در دستگاه اسـپکتروفتومتر

 اسـتاندارد منحنـی بـه توجـه با نهایت، شد. در خوانده
 بر گرمحسب میلی بر نمونه کل فنل میزان اسید، گالیک

 ,Malick and Singh( شـد محاسبه هانمونه وزن گرم

1980.(  
ــدازه ــی ان ــامحلول در شــوینده خنث ــاف ن گیري الی

)NDF(  ــیدي ــوینده اس ــامحلول در ش ــاف ن و الی
)ADF:(گیري الیاف نـامحلول در شـوینده براي اندازه

) و الیاف نـامحلول در شـوینده اسـیدي NDFخنثی (
)ADF مطابق بـا روش (Clovis ) 2008و همکـاران (

 60گـرم نمونـه را بـه همــراه انجـام شـد. مقـدار نــیم
نده لیتر از محلول شوینده خنثی و با محلول شـویمیلی

اي قـرار داده و بـه  هـاي شیشـهاسیدي به داخل ویال
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گــراد درجــه ســانتی 110دقیقــد در دمــاي  40مــدت 
 از ها بـا اسـتفادهاتوکالو شدند. سپس محتویات شیشه

 آب با میکرومتر) 52 تا 46 منافذ استر (قطر پلی پارچه
 شد. ریخته کروزه داخل و در گشته صاف استن و مقطر

 درجـه 60 (دمـاي آون در هانهنمو خشک شدن از پس 
 ساعت) نمونه همراه با کـروزه 48 مدت به گرادسانتی
گـراد) سانتی درجه 550کوره ( داخل سپس به و توزین

  محاسبه شد. ADFیا  NDFمنتقل و مقدار 
ها مورد بررسی قرار گرفـت. ابتدا نرمال بودن داده
مقایسـه  وGLM ها به رویـه سپس آنالیز واریانس داده

دار ها به کمک آزمون حـداقل اخـتالف معنـینگینمیا
)LSD (ــا ــرم ب ــزارن ــخه  SAS اف ــا نس ــام 3/9ب و  انج

  .رسم شد  Excelافزارنمودارها با نرم 
  

  نتایج
اساس جـدول بر هاي ثانویه:متابولیت کیفی شناسایی

ــاپونین1 ــه، س  هاي مــورد بررســیها در همــه گون

Amaranthus retroflexus، Chenopodium album، 
Sorghum halepense ،Echinochola crus-galli ،

Cynodon dactylon و Portulaca oleracea  مــورد
هـا همچنین متابولیت ثانویه تانن شناسایی قرار گرفت.

 Cynodonگونه جزء به در تمام گیاهان مورد آزمایش

dactylon آللوکمیکـال  مشاهده شـد. نتـایج در مـورد
 Chenopodium ورد گونـهجزء در مـها بـهآنتوسیانین

album 2ها بود. براساس جدول مشابه نتایج ساپونین، 
هاي مورد بررسی آللوکمیکال ترپنوئیدها، در همه گونه

مشــاهده شــد. در مــورد آللوکمیکــال فالونوئیــدها در 
 Amaranthus retroflexus،Chenopodiumهايگونـه

album،Echinochola crus-galli  وPortulaca 

oleracea  مورد شناسایی قـرار گرفـت. در حـالی در
 Cynodon dactylonو  Sorghum halepenseهايگونه

آللوکمیکـال  ،مشاهده نشـد. بـر اسـاس ایـن جـدول
مورد شناسایی  Cynodon dactylonها تنها در فالوون

  و تایید قرار گرفت.
  

  بررسی ها در عصاره آبی گیاهان موردانینو آنتوسی هاساپونین ها،هاي ثانویه تاننشناسایی متابولیت :1جدول 
  هاآنتوسیانین  هاساپونین  هاتانن  گونه گیاهی

Amaranthus retroflexus + +  + 
Chenopodium album  + +  - 
Sorghum halepense  + +  + 
Echinochola crus-galli  +  +  + 
Cynodon dactylon  -  +  + 
Portulaca oleracea  +  +  + 

  هاي ثانویهیب بیانگر حضور و عدم حضور متابولیتبه ترت –+ و 
  

  بررسی در عصاره اتانولی گیاهان مورد هافالوون و فالونوئیدها ترپنوئیدها، ثانویههاي شناسایی متابولیت :2جدول 
  هافالوون  فالونوئیدها  ترپنوئیدها  گونه گیاهی

Amaranthus retroflexus  +  +   -  
Chenopodium album  +  +   -  
Sorghum halepense  +   -   -  
Echinochola crus-galli  +  +   -  
Cynodon dactylon  +   -  + 
Portulaca oleracea  +  +  - 

  .هاي ثانویهترتیب بیانگر حضور و عدم حضور متابولیتبه:  –+ و 
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در  آلـیمیزان ماده شیمیایی آنالیزنتایج  آلی:یزان مادهم
 ،Amaranthus retroflexsus گیاهــانهــر یــک از 

Chenopodium album ،Sorghum halepense ،
Echinochola crus-galli ،Cynodon dactylon 

مـورد هاي گونـهداد که  نشان  Portulaca oleraceaو
داري در ماده آلی اختالف معنیرسی از لحاظ میزان بر

 یزان مادهم .)3(جدول  یک درصد دارنداحتمال سطح 
گرم  22/902تا  710 ازهاي مورد مطالعه آلی در گونه

در ایـن مطالعـه بر کیلوگرم ماده خشـک متغیـر بـود. 
 بـوده سورگومگونه ترین میزان مواد آلی مربوط به بیش

 (شکل بود رین میزان مربوط به گونه خرفهتو کم است
1(. 

نشـان داد  خاممیزان خاکسترنتایج  :خاممیزان خاکستر
طور هگیـاه خرفـه در مقایسـه بـا سـایر گیاهـان بـکه 

گرم بر کیلوگرم  290( داري داراي میزان خاکسترمعنی
تـرین میـزان . کم)P>01/0بود (باالتري  )ماده خشک

گـرم  78/97میزان سورگوم به گونهخاکستر مربوط به 
  ). 2و شکل  3جدول (بر کیلوگرم ماده خشک بود 

هاي هر یک اندامتجزیه شیمیایی  میزان پروتئین خام:
اد که بین گیاهـان مختلـف از لحـاظ از گیاهان نشان د

ــروتئین ــزان پ ــد می ــیتولی ــتالف معن ــام اخ داري خ
)01/0<P( وجــود دارد ) دارمعنــی میــزان ).3جــدول 

گیاهـان ماده خشـک  گرم بر کیلوگرم ین خام درپروتئ
 ترهسـلمه >)53/191عبارت بـود از خرفـه (مختلف 

ــــوروف= )26/182( ــــروس >)181( س ــــاج خ  ت
 )109( = مرغ)گرم بر 111 /66( سورگوم >)76/164(
  .)3شکل (

ها در این آزمـایش، نشاسته گونهمیزان  نشاسته:میزان 
گرم بر گرم ماده میلی 18/404 تا 52/374اي بین دامنه

ترین میـزان نشاسـته مربـوط بـه بیشخشک را داشت. 
و کمتــرین ایــن میــزان  Sorghum halepenseگونــه 

و  Amaranthus retroflexusمربوط بـه هـر دو گونـه
Chenopodium album  4بود (شکل.(  

میـانگین میـزان ترکیـب  :کننـده ءاحیا هايقندمیزان 
هاي مختلـف هدر گونـ کننـده ءاحیـا هايقندشیمیایی 

ــورد بررســی در شــکل  نشــان داده شــده اســت.  5م
قنـدهاي تثبیـت شود میزان که مشاهده میطوريهمان
ــده ــه ش ــاوت در گون ــف متف ــاهی مختل و در هاي گی
گـرم مــاده  گـرم بــرمیلی 93/3و  37/2اي بــین دامنـه

 کننـده ءاحیـا هايقنـدتـرین میـزان خشک بود. بـیش
ترین میزان و کم Portulaca oleraceaمربوط به گونه 
  بود. Chenopodium albumمربوط به گونه 

بـا  :)NDF(میزان الیاف نامحلول در شـوینده خنثـی
در  NDF داري تجزیـه ترکیـب شـیمیاییتوجه معنـی

میـزان ایـن ، )3(جـدول  سطح احتمـال یـک درصـد
گـرم  639تا  331هاي مور آزمایش از ترکیب در گونه

گونـه گیـاهی متغیـر بـود.  مـاده خشـک بر کیلـوگرم
Cynodon dactylon و Sorghum halepense ترتیب به

 میزان ایـن ترکیـب بودنـدو کمترین  ترینداراي بیش
  .)6شکل (

 ):ADF( شـوینده اسـیدي میزان الیاف نـامحلول در
شــود بــین مشــاهده می 3همــانطوري کــه در جــدول 

ــه اخــتالف ADF  هاي مختلــف از لحــاظ میــزانگون
ــی ــزان ). P>01/0(داري وجــود دارد معن در ADF می

 Amaranthus retroflexus، Chenopodiumهاي گونه

album ،Sorghum halepense ،Echinochola crus-

galli ،Cynodon dactylon وPortulaca oleracea 
ــه  119و  66/365، 66/184، 266، 201، 260ترتیب ب

  ).7گرم در کیلوگرم ماده خشک بود (شکل 
هاي مختلـف در این آزمایش بین گونه کل:میزان فنل

داري کل اختالف معنیسنتز ترکیب فنلاز لحاظ میزان 
). 3داشت (جدول  ددرصد وجو پنجدر سطح احتمال 
 14/5آزمـایش از  دهاي موردر گونه میزان این ترکیب

 متغیـر بـود. مـاده خشـک گرم بر گرممیلی 03/19تا 
 Sorghum halepenseمیزان مربوط به گونـه بیشترین 

 Chenopodiumترین این میزان مربوط به گونـه و کم

album 8(شکل  بود(.  
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 Amaranthus retroflexus ،Chenopodium album ،Sorghum هرزهايعلفآنالیز واریانس برخی از ترکیبات شیمیایی  :3جدول 

halepense ،Echinochola crus-galli ،Cynodon dactylon  وPortulaca oleracea  
 میانگین مربعات 

  منابع تغییرات
درجه 
  آزادي

  میزان
  ماده آلی

  میزان
  خاکستر

  میزان
  پروتئین خام

میزان 
  نشاسته

میزان 
قندهاي 
  احیا کننده

میزان الیاف 
محلول در نا

شوینده 
 خنثی

میزان الیاف 
نامحلول در 

 اسیديشوینده

 میزان
  کلفنل

 40/61*  45/21464**  33/36261**  29/1*  00/308*  52/4095**  07/15108**  078/15108**  5  تیمار

  18/9  44/30  11/97  28/0  69/102  32/13  19/14  19/14  12  خطا
  72/23  37/2  11/2  98/16  61/2  32/2  23/2  45/0    تغییراتضریب

 **، * بهترتیب بیانگر اختالف معنیدار در سطح احتمال 1 و 5 درصد
 

  هرز مورد مطالعههايعلفآلی در مقایسه میانگین میزان ماده :1شکل 

  
  مورد مطالعه هرز هايعلف مقایسه میانگین میزان خاکسترخام در :2شکل 
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  مورد مطالعه هرزهايعلف درخام  پروتئینمقایسه میانگین میزان  :3شکل 
 

  
  

  مطالعه مورد هرزهايعلف در نشاستهمقایسه میانگین میزان  :4شکل 
  

  
  

  مورد مطالعه هرزهايعلف در احیاء کنندهقندهاي مقایسه میانگین میزان  :5شکل 
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  مورد مطالعه هرزهايعلف در الیاف در شوینده خنثیمقایسه میانگین میزان  :6شکل 

  

  
  مورد مطالعه هرزهايعلف در الیاف در شوینده اسیديمقایسه میانگین میزان  :7 شکل

  

  مورد مطالعه هرزهايعلف کل درمقایسه میانگین میزان فنل :8شکل   

  بحث
خــام در گیاهــان در ایــن مطالعــه میــزان پــروتئین

Amaranthus retroflexus ،Chenopodium 

album،Sorghum halepense ،Echinochola crus-

galli ،Cynodon dactylon  وPortulaca oleracea 

 Kaboli .نددرصد داشـت 153/19و  9/10اي بین دامنه
) میزان پروتئین حاصل از تجزیـه چنـد گونـه 2001(

درصـد  22تـا  19شور پسند خانواده اسفناجیان را از 
) میــزان 1993و همکــاران ( Kocheki گــزارش کــرد.
 2/19تـا  2/8ر پسـند بـین گونه شو 12پروتئین براي 
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هاي ایـن آزمـایش نیـز در درصد بدست آوردند. داده
  باشد. محدوده نتایج سایر محققین می

در  Portulaca oleraceaگیـاه بر اسـاس نتـایج، 
داري داراي میـزان طور معنیمقایسه با سایر گیاهان به

گرم بر کیلوگرم ماده خشـک) بـاالتري  290خاکستر (
اال بودن میزان خاکستر در این گونـه . در حقیقت ببود

توان به شورپسند بودن و نیز شوري خاك محـل را می
 Gorhamرویشگاه نسبت داد. این نتیجه مطابق نتـایج 

که طوري) است. به2006(و همکاران  Khan)؛ 1996(
و  کربنـه چهـار و یکسـاله گیـاهی بیان نمودند خرفـه

توان از و حتی می باشدمیمتحمل به شوري و خشکی 
هاي زهکشی براي آبیاري این گیاه استفاده نمـود. آب

متعلـق  NDFو  ADFدر این آزمایش بیشترین میـزان 
) Minson )1990بـود.  Cynodon dactylonبه گونـه 

هاي گونـه ADFو  NDFبیان نمود کـه اختالفـات در 
ها در خاطر اختالفات ژنوتیپی گونـهتواند بهگیاهی می

که تجمع فیبر در گیاه و مرحله رشد فاکتورهایی باشد 
کند. مقدار فیبر بـا افـزایش بلـوغ علوفـه را کنترل می

واسطه لیگنینی شدن گیاه افزایش می یابد. همچنـین هب
 Jackson et( ترکیبات شیمیایی گیاه به باروري خـاك

al, 1994; Duguma et al, 1996; Palmer and 
Schlink, 1992( ــن گیــاه ــا س ــد ی ــه رش  و مرحل

)Dzowela et al, 1995; Kaboli, 2001 ( .بستگی دارد
ها و حتی داري بین گونهدر نتیجه، سبب اختالف معنی

) Nikkhah )2000و Shorang  شود.اي میدرون گونه
و  94/23 بین را مرتعی هايعلوفه سلولی دیواره میزان

) 2001( همکاران و Arzani. کردند بیان درصد 82/63
 گونـه اثر متقابل و اقلیم گیاهی، گونه که کردند گزارش

 سـلولی دیـواره دیواره سلولی خام، پروتئین محتوي بر
 دارمعنـی اثـر مرتعـی ايسـلولز علوفـه همـی منهـاي

)05/0P<شت) دا.    
 در میزان هاییتفاوت بیانگر مختلف مطالعات نتایج

کـه طوريگیاهان مورد آزمـایش بـود به فنلی ترکیبات

بر گرم  گرممیلی 03/19تا  14/5ها کل گونهمیزان فنل
متغیر بود. بیشترین میزان این ترکیب مربوط بـه گونـه 

Sorghum halepense  و کمترین آن مربوط بـه گونـه
Chenopodium album  .ــــود  Shinozaki و Hirtب

) بیان نمودند انباشتگی ترکیبـات فنلـی نـوعی 2004(
تی هاي زیستی و غیـر زیسـپاسخ دفاعی در برابر تنش

ــت. ــایی و همکــاران ( اس ) 1392در مطالعــه مرتض
بیشترین مقـدار ترکیبـات فنلـی در هـر گـرم عصـاره 

گـرم، آویشـن میلی 67/480خشک در گیاه گل انار با 
گرم و کمترین آن در گیاه چاي کوهی میلی 43/283با 

در مطالعـه گـرم وجـود داشـت. میلی 53/44با مقدار 
Mirzaee ) بررسـی منظـور بـه که )2012و همکاران 

 فنلـی ترکیبـات میـزان آنتی ا کسـیدانی و هايفعالیت

 آویشن جمله از گیاه دارویی چند هیدروالکلی عصاره

 و تـام فنـل ترکیبـات بیشترین مقدارشد.  انجام دنائی
 مطالعـه در.شـد مرزنجوش مشاهده گیاه در فالونوئید

 ترتیبدنائی به آویشن و فالونوئید تام فنل مقدار فوق

  میلی گرم بود. 5/37گرم و میلی 7/97
  

  نهاییگیري نتیجه
آلی، نشاسـته و  در این مطالعه بیشترین میزان ماده

. بـود Sorghum halepenseکل مربـوط بـه گونـه فنل
خام و خام، پروتئینترین مقدار خاکسترکه بیشیدرحال

 Portulaca oleracea در گونـه احیـاء کننـدهقندهاي 
 کـه چنین مشاهده شـدطالعه همدر این م دست آمد.به

و  NDFبیشــترین میــزان  Cynodon dactylonگونــه 
ADF طورکلی بـه ها داشـت.را نسبت به دیگـر گونـه

ها هاي مشاهده شده در ترکیب شـیمیایی گونـهتفاوت
نسـبت داد.  هافاکتورهاي ژنتیکـی گونـه به توانمی را
سازي و تعیین سطح مناسب مصرف این منظور بهینهبه
بـا آزمایشات تکمیلی مـورد نیـاز اسـت.  ،هرزن یاهاگ

در  هاي ثانویـهمتابولیت نقش اکولوژیکی مهم توجه به
کـه هـرز  ویژه گیاهـانبـههاي دفاعی گیاهـان واکنش
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داراي پتانسیل تولیدي باال و از طرفی کاربرد دارویـی 
وري پتانسـیل مـواد ، استحصـال و بهـرهفراوانی دارند

و  هـاي طبیعــیعنوان علفکشمـوثره ایـن گیاهــان بـه
  . شودتوصیه می دارویی

  
  سپاسگزاري

نویسندگان از کارشناس محترم آزمایشـگاه علـوم 
واسطه مساعدت و کمـک در اجـراي ههرز بهايعلف

  نمایند. آزمایش تشکر و قدردانی می
  

  منابع
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