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چکیده
بومادرانگیاهیاکسیدانآنتیخواصواسانساجزاءترکیبومیزانبرشورياثربررسیمنظوربهپژوهشاین

)Achillea millefolium L.(مولمیلی150و50،100(شاهد)،صفرسطوحشاملشوريتیمارچهارباتصادفیکامالًطرحقالبدر
باواستخراجکلونجردستگاهازاستفادهباگیاهاسانسشد.انجامايگلخانهشدهکنترلشرایطدرتکرارچهاروسدیمکلریدلیتردر

وتفکیکآندهندهتشکیلياجزاجرمیسنجطیفبهمتصليگازکروماتوگرافیوي گازکروماتوگرافیهاي روشازاستفاده
درصدبررسینتایجشد.گیرياندازهمختلفهاي غلظتدرعصارهیاکسیدانآنتیتیفعالوبرگپرولینمیزانسپس.گردیدشناسایی

اسانسدهندهتشکیليهاترکیبترینعمدهداد.نشانلیتردرمولمیلی150شوريتیماردررا يدارمعنیافزایشاسانسوزنی
اینمیزانشوريافزایشباکهمنتونوبورنئولاکساید،کاریوفیلنبیسابولول،-آلفافارنسن،-بتاترانسکادینول،-دلتا:ازبودندعبارت
وشاهدتیماردرفقطبیسابولن- گاما-سیسوسیمنوا-بتا-سیسسابینن،مانندهاترکیببرخیداد.نشانافزایشهاترکیب
البته شدند.مشاهدهنمکباشدهتیمارگیاهاندرفقطسینئول-8،1وسانتالن- بتا-اپیبیسابولون،-بتامنتون،مانندهایی ترکیب
متانولیعصارهDPPHرادیکالمهارفعالیتبررسی.دادنشانشیافزاشاهدنمونهباسهیمقادرمارهایتیتمامدرنیپروليمحتوا

واقعدرواستافتهیشیافزاشوري،غلظتشدنادیزباعصارهکنندگیءاحیاقدرتویاکسیدانآنتیخاصیتهکدادنشاننیزگیاه
.استدادهشیافزارابومادرانیاکسیدانآنتیهاي بیکتردیتوليشور

Achillea millefolium(رانبومادکلیدي:هايواژه L.(،،کروماتوگرافی،گازپرولین،،اکسیدانآنتیشوريDPPH.

مقدمه
تیرهبهمتعلقهاي سردهمهمترینازیکیبومادران

گونه85دنیادرسردهاین.باشدمی(کاسنی)هاايستارهگل
معطراغلبکهباشدمیگونه19دارايایراندرودارد

,Mozaffarian(هستند هزاربرگیابومادران.)1996
)Achillea millefolium L.(ارزشباداروییگیاهانازجمله

ودماونداطرافالبرز،هايدامنهدرایراندرکهاست
,Omidbeigi(رویدمیتبریزاطرافوآذربایجان این).2000
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هايکركدربیشترکهباشدمیارفرّروغنیاسانسدارايگیاه
استموجودگلهادرویژههبوساقهبرگ،درکهترشحی
ازوداردویروسضدوباکتريضدخاصیتوشودمیتشکیل
برخوردارداروییوبهداشتیآرایشی،صنایعدربسزاییاهمیت
کبدهايبیماريه،معدورودهاختالالتدرماندرآنازاست.

پوستیهايالتهابوزخمدرماندروشدهمیاستفادهصفراو
برعالوهایدنمناطقی برخدرگونهنیااز.رودمیبکارنیز

استفادهیپوششوینتیزاهیگعنوانبهییداروهاي استفاده
Benedek(کنندمی et al., ترکیببررسیدرالبته .)2008

هاي ترکیبکهشدهمشاهدهبومادرانهاي گونهاسانساجزاء
یافتفراوانی بهآنهادرفنلیوترپنسزکوییومونوترپن

اینبرگدراسانسعمدهاجزاءپژوهشیدرمحققان .شودمی
کرده گزارشسینئول- 8،1وبورنئولاکساید،کاریوفیلنراگونه

)Pino et al., یاصليهابیکتردیگرپژوهشیدرو)2001
معرفیدیسکالنیوفیارکوننیپ- بتانن،یپ- آلفاراآناسانس
Shams(کردند Ardekani et al., 2006.(

بهراگیاهاناسانساجزاءترکیبمیزانوقدارممحققان
نیابرنظرطرفیاز،دهندمینسبتمحیطیوژنتیکیعوامل
نسبتاهیگيسازگاري براهیثانويهاتیمتابولدیتولهکاست

وشدهانجامیزندگطیمحهاي تنشونامساعدعواملبه
استمرارجهتدریدفاعانیجرنوعکیافتادنارکبمنزلهبه

,Omidbeigi(دیآمیحساببهی اتیحيهاتیفعالتعادل

تأثیرکهاستمهمیمحیطیعواملازجملهنیزشوري).2000
-Karray(داردآنهايترکیبواسانسبیوسنتزدرزیادي

Bouraoui et al., ازياریبسهماننديشورتنش).2009
البته .ندکمیمحدودرااهیگرشدگر،یدیستیرزیغهاي تنش

درگیاهماندنزندهيبرايسازگارنوعکیرشداهشک
,Zhu(استتنششرایط شوريتنشبهگیاهانپاسخ.)2001

مدتونمکاسمزيقابلیتویتسممیزانبهوبودهمتفاوت
لیقبازیطیمحهاي تنشدراهانیگدارد.بستگیتنشزمان
ياسمزنندهکمیتنظموادرهیذخبارهیغوگرما،يشور،یکخش

ياسمزفشارنندهکمیتنظمواد.کنندمیمقابلههاتنشنیابا
،یمعدنيهاونییبرخوقندهانه،یآميدهایاسشاملشتریب

هاي نهیآمدیاسازیکینیپرول،هستندهانیپروتئوهاهورمون

فشارحفظوجادیادرهکباشدمیياسمزمیتنظدهیپددرفعال
Parida(داردییبسزانقشاهیگدرونياسمز & Das, 2005(.

تنشمانندهیثانوهاي تنش،يشورتنشجهینتدر
حالت،نیادرهکدنکبروزاستنکممزینویداتیسکا

شدندیسکابهمنجر فعالهاي الکیرادتجمعودیتول
شودمیسلولمرگجهینتدرودهایپیلوهانیپروتئ

)Molassiotis et al., هااکسیدانآنتیدیگر،سوياز).2006
آنهااصلیخصوصیتکههستنداکسیداتیوهاي کنندهمنع

ویژگیدیگرواستآزادهاي رادیکالزياانددامبهتوانایی
.باشدمیآزادهاي رادیکالآمدنبوجودازجلوگیريآنها

Mirzaeiبومادرانگیاهکهکردندگزارش)2010(همکارانو
.باشدمییاکسیدانآنتیخاصیتداراي

وشورهايزمینروزافزونافزایشبهتوجهبابنابراین 
اهان،یگدرهیثانوهاي تیمتابولزانیمبريشورتنشریتأث
اجزاءترکیبومیزانبرشوريتنشاثرمطالعهایندر

یابومادرانداروییگیاهیاکسیدانآنتیخواصواسانس
،استایرانسنتیطبدرمتداولگیاهانازکههزاربرگ

گرفت.قراربررسیمورد

هاروشومواد
گیاهیموادتهیه

تحقیقاتیوآموزشیمرکزگلخانهدرپژوهشاین
شد.انجامشیرازصدرايبیوتکنولوژيوهیدروپونیک

گیاهانتحقیقاتمزرعهازبومادرانیکساننشاءهاي
خاکی،ترکیبحاويهايگلداندروتهیهمرکزایندارویی

بهبادي،ماسهوخاکبرگمزرعه)،(خاكمعمولیخاك
خصوصیاتازبرخیشدند.کاشته1:1:1حجمینسبت

است.شدهآورده1جدولدرخاكاینشیمیاییوفیزیکی
شدند.نگهداريشدهکنترلشرایطباگلخانهدرهاگلدان

گلدهیمرحلهشروعدرشد.انجاممقطرآبباآنهاآبیاري
کلریدسدیممحلولباهاگلدانوگردیداعمالشوريتیمار

لیتردرمولمیلی150و50،100)،0(صفرهايغلظتدر
تنشآمدنواردازجلوگیريمنظوربهشدند.آبیاري

شد.اعمالتدریجبهشوريهايغلظتناگهانی،



اثر تنش شوري بر میزان و ترکیب اجزاء ...950

پژوهشدراستفادهموردخاكهايویژگی-1جدول

اسیدیتهخاكبافت
pH)(
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کربن
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روي
(mg/kg)

مس
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(mg/kg)

8/784/01/08/126606/158/16/06/02شنیلومی

آندهندهتشکیلاجزاءبررسیواسانساستخراج
بخشوشدندبرداشتگیاهانگلدهی،مرحلهاتمامبا
شد.خشکسایهشرایطدراسانساستخراجمنظوربههوایی

دستگاهتوسطوآبباتقطیرروشبهاسانساستخراج
وشدانجامساعت3مدتبهتقطیرعمل.انجام شدکلونجر

آب،بدونسولفاتمیسدتوسطاسانسگیري،اسانسازبعد
محاسبهکخشوزنبهنسبتهااسانسدرصدويریآبگ
،اسانسجزاءابیکترییشناساوجداسازيبرايد.یگرد

يگازی کروماتوگرافهاي دستگاهبهآمدهدستبهاي اسانس
)GC(جرمیسنجطیفبهمتصلگازيی کروماتوگرافو
)GC/MS(شد.تزریقزیرمشخصاتبا

گازيکروماتوگرافدستگاهمشخصات
Agilentنوعازگازيروماتوگرافک technologiesمدلو

A7890،ستونHP-5متریلیم32/0قطرومتر30طولبه،
یی دماي زیربرنامهرومتر،کیم25/0نکسافازهیالضخامت

درجه3ي دماشیافزاباسلسیوسدرجه210تا60ازستون
سلسیوس،درجه290ي دماباFIDارساز:کآشنوعقه،یدقدر
حامل:گازسلسیوس،درجه280ق:یتزرمحفظهي دما

دقیقه.درلیترمیلی1سرعتبانیتروژن

جرمیسنجطیفبهمتصلگازيکروماتوگرافدستگاهمشخصات
نوعازی جرمسنجفیطبهمتصلگازيروماتوگرافک

Agilent technologiesمدلوC5975،ستونHP-5به
نکسافازهیالضخامتمتر،یلیم25/0قطرومتر30طول
210تا60ازستونی حرارتي زیربرنامهرومتر،کیم25/0

درسلسیوسدرجه3ي دماشیافزاباسلسیوسدرجه
گازسلسیوس،درجه280ق:یتزرمحفظهي دماقه،یدق

دقیقه.درلیترمیلی1سرعتباومیهلحامل:

پرولینسنجش
هشدریزگیاهیتازههاينمونهازگرم5/0منظوراینبراي

مدتبهوریخته%3سیلیکیسولفوسالاسیدلیترمیلی10درونو
لیترمیلی2سپسشد.دادهقرارآزمایشگاهمحیطدرساعت48
معرفلیترمیلی2ودادهانتقالآزمایشلولهبهرامحلولاز

وگردیداضافهغلیظاستیکاسیدلیترمیلی2وهیدریننین
سلسیوسدرجه100گرمآبحمامدرونساعت1مدتبه

ازپسوشددادهقراریخدرونهالولهسپسشد،دادهقرار
گردیداضافهلولههربهتولوئنلیترمیلی4،هامحلولشدنسرد

فازدوو شدزدهبهمبرقیهمزنتوسطثانیه15- 30مدتبهو
موجطولدرروییفازجذبمیزانآنگاه گردید.ایجاد
از.شدگیرياندازهاسپکتروفتومتردستگاهتوسطنانومتر520

استانداردمنحنینموداررسمبراي مختلفهاي غلظتباپرولین
ازاستفادهباشدهگیرياندازههاي جذببرايوگردیداستفاده
حسببرتازهبافتگرمدرپرولینغلظتاستاندارد،منحنی

Bates(آمدبدستمیکرومول et al., 1973.(

آنیاکسیدانآنتیفعالیتارزیابیوعصارهاستخراج
روشبهگیاهعصارهیاکسیدانآنتیتیخاصیبررس
DPPHمتانولیعصارهمنظوربدینگرفت.قرارسنجشمورد

پودرگرم10متانولی،عصارهتهیهبرايگردید.تهیهگیاهاز
و ختهیرمتانوللیترمیلی200درراگیاهشدهکخشنمونه
وصافصافیکاغذازاستفادهباعصارهساعت48ازپس

دادهقرارچرخشیخأل درتبخیردستگاهدرحالل،حذفبراي 
نانومتر515موجطولدرهانمونهينورجذبسپس شد.

ازاستفادهباDPPHآزاديهاالکیرادمهاردرصدوقرائت
.دیگردمحاسبهریزفرمول

یاکسیدانآنتیفعالیت=درصد
100- [(A) sample-(A) blank) × 100/(A) control]
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تیفعالزانیموDPPHغلظتنیبرابطهنییتعضمن
کهترکیباز(غلظتیIC50نمودار،رسمویاکسیدانآنتی

)شودمیرادیکالیظرفیتدربازدارندگی%50باعث
باعصارههاي نمونهیاکسیدانآنتیفعالیتوشدمحاسبه
اسیدمیکرومولحسببراستانداردمنحنیازاستفاده
مقایسه)μmol/g(عصارهخشکوزنگرمبرگالیک
یاکسیدانآنتیفعالیتعددچههرهکاستیهیبدگردید.

هاي الکیرادمهاراییاکسیدانآنتیقدرتباشدترکوچک
Bruits(باشدمیشتریبآزاد et al., 2001.(

برايوSPSSافزارنرمکمکباهادادهواریانستجزیه
دردانکنايدامنهچندآزمونازتیمارهامیانگینمقایسه

شد.استفاده%5احتمالسطح

اسانسبازدهبرشوريمختلفسطوحتأثیر-1شکل
بومادرانگیاهدر

%5احتمالسطحدردارمعنیفختالادجوومعدههنددننشامشابهوفحر
نهاست.آبیندانکنآزمون

نتایج
درصدیامقداربرسدیمکلرورمختلفهاي غلظتاثر

اسانس گیاه بومادران
هاي بدست آمده نشان داد که نتیجه تجزیه آماري داده

%) و 92/0میزان اسانس گیاه بومادران در تیمار شاهد (
ترتیب مول در لیتر بهمیلی50- 100- 150در تیمارهاي 

% بود. بیشترین میزان درصد وزنی 1/1- 95/0%- 3/1%

مول در لیتر شوري میلی150%) در تیمار 3/1اسانس (
داري داشت، در ا شاهد اختالف معنیمشاهده شد که ب
مول در لیتر اختالف میلی100و 50حالیکه در تیمار 

داري با شاهد مشاهده نشد. نتایج حاصل از اثر معنی
هاي مختلف شوري بر میزان اسانس گیاه بومادران غلظت

است. آورده شده1در شکل 

هــايترکیــببــرســدیمکلــرورمختلــفهــاي غلظــتاثــر
اسانسدهندهتشکیل

گیـاه يهـا ترکیبشناساییوجداسازيازحاصلنتایج
کـه طـوري بهاست.شدهگزارش2جدولدرتیمارهربراي

شـده شناساییترکیب28شاهد،تیمارازحاصلاسانسدر
يهـا ترکیبترینعمدهداد.میتشکیلرااسانس%7/99که

ــدعبــارتتیمــارایــندراســانسدهنــدهتشــکیل از:بودن
ــا ــادینول-دلتــ ــا%)،2/13(کــ ــن-دلتــ )،%4/12(المــ

ــا ــکوئی-بت ــدرونسس ــاو)%1/12(فالن ــابولول-آلف بیس
لیتـر، درمولمیلی50تیمارازحاصلاسانسدر).6/11%(

ایـن دراسـانس عمدههاي ترکیبشد.شناساییترکیب29
فالنـدرن سسکوئی-بتااز:بودندعبارتمقدارترتیببهتیمار

ــا)،1/14%( ــابولول-آلفـ ــاکرین)،%3/11(بیسـ دي-ژرمـ
%7/98مجموعدرکه)%6/6(اکسایدکاریوفیلنو)3/11%(

حاصـل اسـانس دردادند.میتشکیلرااسانساجزاءکلاز
کـه شدشناساییترکیب32لیتر،درمولمیلی100تیماراز
يهـا ترکیـب تـرین عمـده داد.میتشکیلرااسانس3/96%

ــدعبــارتتیمــارایــندراســانسدهنــدهتشــکیل از:بودن
ــا ــادینول-دلتـ ــا)،%9/14(کـ ــابولول-آلفـ )،%3/14(بیسـ

ــا ــدرنسســکوئی-بت ــرانسو)%9/8(فالن ــا-ت فارنســن-بت
لیتـر، درمولمیلی150تیمارازحاصلاسانسدر).1/6%(

تشـکیل رااسـانس %4/99کـه شـد شناسـایی ترکیـب 20
ایـن دراسـانس دهندهتشکیليهاترکیبترینعمدهداد.می

)،%4/24(بیســـابولول-آلفـــااز:بودنـــدعبـــارتتیمـــار
،)%5/8(فالنــدرنسســکوئی-بتـا )،%4/22(کــادینول-دلتـا 

).%3/5(فارنسین-بتا-ترانسو)%6/6(بورنئول

b
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بومادرانگیاهبرشوريمختلفتیمارهايازحاصلاسانسدرشدهشناساییاجزاءترکیبمعرفی-2جدول
اندیسترکیبنامردیف

مولمیلی50شاهدبازداري
لیتردر

مولمیلی100
لیتردر

مولمیلی150
لیتردر

1α-pinene9327/05/0--
2sabinene9694/1---
3β-pinene9744/3-3/01/1
4ρ-cymene10204/04/16/05/1
5limonene1024-6/0--
61,8-cineole1026-9/06/02/1
7(z)-β-ocimene10324/0---
8γ-terpinene1054-6/0--
9camphor1141--3/0-
10menthone1148-5/18/05/2
11borneol11655/34/14/36/6
12piperitone12494/07/08/0-
13δ-elemene13354/129/63/04/1
14β-elemene13898/07/08/0-
15trans-caryophyllene14172/134/27/1
16β-santalene1445-6/06/0-
17α-humulene1452--4/0-
18trans-β-farnesene14549/44/61/63/5
19β-santalene14575/06/08/0-
20germacrene-D14843/53/115/45/2
2110s,11s-himachala-3(12),4-diene14923/37/43/46/3
22α-zingiberene14949/12/2--
23bicyclogermacrene1500--4/1-
24β-bisabolene1505-7/29/12/1
25γ-bisabolene15145/2---
26β-sesquiphellandrene15211/121/149/85/3
27γ-Bisabolene15291/16/05/0-
28cis- nerolidol1531-1/14/0-
29spathulenol15775/122-
30caryophyllene oxide15825/36/62/78/4
31widdrol15991/19/04/13/1
32agaruspirol16293/2-4/13/1
33cedr-8-en-13-ol16462/77/34/44/4
34δ-cadinol16542/137/89/144/22
35eudesm-7(11)-en-4-ol16858/0-1/2-
36α-bisabolol16886/113/113/144/24
37α-trans-bergamotol16906/0-1/1-
38aristolone17548/07/04/03/1

Total7/9955/963/901/97
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پرولینمحتوايبرسدیمکلرورمختلفهاي غلظتاثر
کهشدمشاهدهبرگدرپرولینمیزانمطالعهبا

وگذاشتهاثرپرولینمحتويبرشوريمختلفتیمارهاي
يدارمعنیافزایشپرولینمحتويشوريافزایشبا

میزانبهپرولینمقداربیشترینکهطوريبه،استیافته
تیماردرگیاهتروزنگرمبرمیکروگرم16/48

شاهدباکهشدمشاهدهشوريلیتردرمولمیلی150
نمونههاي برگدرنیپرولزانیمداشت.يدارمعنیاختالف

وشدهدادهنشان3جدولدرتنشتحتهاي نمونهوشاهد
مختلفهاي غلظتاثرازحاصلهاي دادهانسیوارتجزیه

.استشدهآورده4جدولدرپرولینزانیمبرمیسدلرورک

برسدیمکلرورمختلفهاي غلظتاثرازحاصلنتایج-3جدول
µg(گیاهبرگپرولینمحتوي g-1 F.W(

پرولینمحتوي
µg g-1 F.W)(

شوريتیمار
لیتر)درمولمیلی(

d186/0±646/40
c274/0±36/2250
b213/0±31/38100
a145/0±16/48150

تفاوتیکسان،حروفدارايهايمیانگیندهند.مینشانراX±SEهاداده: *
ندارند.همبايدارمعنی

پرولینمحتويبرسدیمکلروراثرواریانستجزیه-4جدول
گیاه

مربعاتمیانگینآزاديدرجهتغییراتمنبع
NaCl3**052/974
8140/0خطا
11کل

%1احتمالسطحدردارمعنی:**

رادیکالمهارفعالیتبرسدیمکلرورمختلفهاي غلظتاثر
DPPH

سطوحتأثیرکهاستدادهنشانپژوهشازحاصلنتایج
بودهدارمعنیDPPHرادیکالمهارفعالیتبرشوريمختلف

،شدDPPHرادیکالمهاریتلفعاافزایشبهمنجرشوريو

يبراآزاد،يهاالکیرادبیتخردرصدنیباالترکهطوريهب
نیترنییپاوسدیمکلرورلیتردرمولمیلی150غلطت
).2شکل(باشدمیصفرغلظتي برادرصد

بحث
اسانسدرصدیامقداربرشوريتنشاثراتبررسی

اسانس گیاه بومادران درصد وزنیبررسیازحاصلنتایج
%) در 3/1درصد وزنی اسانس (که بیشترین میزان نشان داد

مول در لیتر دیده شد که با شاهد میلی150تیمار شوري 
داري داشت. البته افزایش میزان اسانس تحت اختالف معنی

Taaritگلی (تنش شوري در گیاهان دارویی مریم et al.,

Karray-Bouraoui)، نعناء (2009 et al., ) و 2009
,Parida & Dasبادرنجبویه ( است. ) نیز گزارش شده2005

هر چند که نقش عمده در بیان صفات فیزیولوژیکی گیاه 
باشد، اما تولید بیشتر تحت تأثیر ژنوتیپ گیاه می

هاي ثانویه گیاه بسیار تحت تأثیر شرایط محیطی متابولیت
هاي زیستی و غیرزیستی است که در بین ویژه استرسبه

تز اسانس گیاهی آنها افزایش شوري تأثیر زیادي در بیوسن
د دههاي اسانس را تحت تأثیر قرار میدارد و ترکیب

)Karray-Bouraoui et al., بنابراین در توضیح ). 2009
توان گفت که چون افزایش درصد اسانس در شرایط تنش می

هاي اولیه گیاه در شرایط نامساعد محیطی میزان متابولیت
عنوان ثانویه بههاي یابد و چون تولید متابولیتکاهش می

نوعی سازوکار دفاعی براي جلوگیري از اکسیداسیون درون 
و Bernsteinیابد.سلولی است، تولید آنها در گیاه افزایش می

دریافتندریحانرويمشابهآزمایشی) در2009مکاران (ه
افزایشگیاههاي بافتدراسانسدرصدشوري،افزایشباکه

سطحبینمثبتهمبستگییککهکردندبیانآنان.کردپیدا
هاي بافتدراسانسدرصدوهاسلولرويشدهاعمالتنش

بهممکن استاسانس درصددارد و افزایشوجودگیاهی
سطحشدنمحدودوتنشتحتاسانسبیوسنتزدرتغییردلیل
ترشحیغددشدنترمتراکمدلیلتواندمیکهباشدهابرگ

باشد.تنشغیرشرایطتحتهاي برگبامقایسهدراسانس
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بومادرانگیاهDPPHرادیکالمهارفعالیتبرسدیمکلرورمختلفهاي غلظتاثرنمایش-2شکل
نهاست.آبیندانکنآزمون%5احتمالسطحدردارمعنیفختالادجوومعدههنددننشامشابهوفحر

اسانسدهندهتشکیلهايترکیببرشوريتنشاثراتبررسی
فاکتورهايومحیطیعواملکهاستدادهنشانمطالعات

تحترایاهانگاسانسشیمیاییهايترکیبهموارهزا،تنش
هايترکیبدرصدمیزاندرتغییرسببودهدمیقرارتأثیر

فیزیولوژیکشرایطتأثیراختالفاتاینکهشودمیگیاهاسانس
کند.میتوجیههاترکیببیوسنتزيمسیرهايرويبرراگیاه

درموجوديهاترکیبمیزانبیشترینپژوهشایندر
المن،- دلتاکادینول،- دلتاترتیببهبومادراناسانس

کاریوفیلندي،ژرماکرینبیسابولول،- آلفافالندرن،سسکوئی- بتا
شناساییکامازولونیهیچولیبودند.منتونوبورنئولاکساید،

کامازولنمیزانکهپژوهشگرانازبعضینتایجبانتایجایننشد.
Gudaityte(باشدمیهمسوبودندکردهگزارشصفررا &

Venskutonis, کهاستعواملیازجملهبرداشتزمان.)2007
-Karray(باشدمؤثراسانسيهاترکیبنوعرويتواندمی

Bouraoui et al., مرحلهدرگیاهانپژوهشایندر.)2009
ازگلدهیمرحلهدربومادرانگیاهزیرا،شدندبرداشتگلدهی

,Zargari(استبرخورداراسانسمیزانبیشترین نتایج).1996
مهمواصلیيهاترکیبمیزانکهدادنشانپژوهشاین

بومادرانگیاهدرشوريتنشتحتاسانسشدهشناسایی
يشوراثردراهانیگمؤثرهموادراتییتغاست.داشتهافزایش

ردندکگزارشهک)1993(ارانکهموMoralesقاتیتحقدر
دردیاردنوالکریمقادشیافزاباعثمتوسطيشورطیشرا

اعالمهک)Aroiee)1379وشودمیانگشتانهگلي برگها
درتوسترولیس- بتامقداربريدارمعنیاثريشورتنشداشت
.شدمشاهدهزیندارد،ياغذکتخمهيدوکبذرروغن

باکردانیب)Omidbeigi)1382و Hasaniنیهمچن
ییهابیکترمقدارحانیرياریآبآبدرکنمغلظتشیافزا

استات،لیبورنول،کیاوکلیمتنئول،یس- 8،1رسن،یممانند
مقدارسکبعوشیافزابرگاموتن- آلفا- سیسواستاتلیژران

.ابدیمیاهشکهومولن- آلفاواوژنوللیمتنالول،یل

پرولینمحتوايبرشوريتنشاتاثربررسی
ودیتولي شورتنشتحتاهانیگنشکوانیمهمترازی کی
محلولهايبیکتر.باشدمیسازگارمحلولهايبیکترتجمع

اهانیگي برامعموالًوهستندمکی ولکمولوزني داراسازگار
هابیکترنیانیترمعمولازجملهنیپرول.کنندمینتیسمجادیا

ریساونییپاي دماوي شور،یکخشطیشراتحتهکباشدمی
بسیاريدرشوندیمسلولآبقابلیت اهشکباعثهکی عوامل

Islam(ابدییمتجمعگیاهاناز et al., درکهچندهر.)2009
نیپرولدیتولواقعدردهد.نمینشانتغییريگیاهانازبرخی
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البته هاست.تنشبرابردراهیگی دفاعسازوکارهاي ازی کی
پرولینتجزیهکاهشدلیلبهگیاهیهايبافتدرپرولینذخیره

Lutts(یابدمیافزایش،آنبیوسنتزافزایشو et al., 2006.(
حفاظتدر،ياسمزنندهکحفاظتنقشبرعالوهنیپرول

مخرباثراتبرابردرهامیآنزوهانیپروتئ،ییپالسماءغشا
قابلیتيهومئوستازحفظلهیوسبهمختلفهاي تنش

هاي گونهوآزادهاي الکیرادجاروبواهشک- شیساکا
:ROS(فعالژنیسکا Reactive oxygen species(داردنقش
)Cicek & Cakirlar, 2002.(

انباشتمثبتی همبستگوجودبری مبني متعددهايگزارش
داردوجوداهانیگدري اسمزتنشطیشرابهسازشونیپرول

وی آبتنشمعرضدرهکاهانییگدررانیپرولمهمنقشهک
وBaatourدهد.یمقراردیکتأمورداندگرفتهقراري شور

اهیگبري اریآبآبي شوراثری بررسضمن)2010(ارانکهم
ي دارمعنیشیافزابرگهانیپرولمقدارکردند که انیبمرزنجوش

ماشاهیگدري شورهکردکانیب)Ashraf)1989. استداشته
این در.استشدهبرگدرنیپرولدارمعنیشیافزاباعث

غلظتشیافزابافوق،هاي افتهیبایهماهنگدرزینپژوهش
.افتیشیافزانیپرولانباشتزانیممیسدیدلرک

DPPHرادیکالمهارفعالیتبرشوريتنشاتاثربررسی

خاصیتبررسیبراي،DPPHپایداررادیکالازاستفاده
داردزیاديکاربردگیاهیهاي اسانسیاکسیدانآنتی

)Dordevic et al., وبودهدوستچربیرادیکالاین).2007
دراست.نانومتر515- 517موجطولدربیشینهجذبداراي

دادهواکنشهااکسیدانآنتیباDPPHهاي رادیکالآزمون،این
جذبنتیجهدر،یافتهکاهشزردبهبنفشازآنرنگمقدارو

Demirci(یابدمیکاهشآن et al., 2007.(
دريشورتنشاثردرهکیکیولوژیزیفراتییتغبرعالوه

مهمعواملاززینویداتیسکاصدمات،شودمیجادیااهیگ
عدماثردرهکهستندیاهیگداتیتولورشدنندهکمحدود
درصدمهنیشتریبالبته .شودمیجادیامناسبطیشراوجود

ویداتیسکاصدمهایبودنتنشمعرضدرلهیوسبهنیز اهانیگ
Molassiotis(استهمراهسلولسطحدر et al., 2006.(

ستمیسيداراشده،جادیاویداتیسکاتنشبامقابلهيبرااهانیگ
ازراآزاديهاالکیرادندنتوامیهکهستندباالییارآکبایدفاع

,Mittler(نندکیخنثایبردهنیب مختلفقاتیتحق.)2002
يهاتنشتحملنیبيقوارتباطکیکهاستدادهنشان

شیافزاوشودمیجادیایطیمحهاي تنشلیدلبههکویداتیسکا
Sairam(داردوجوداهانیگیاکسیدانآنتیفعالیتغلظتدر &

Srivastava, شیافزاموجبيشورمطالعهنیادر). 2001
برگعصارهتوسطDPPHالکیرادمهارتیفعالدارمعنی

تیفعالشیافزانیشتریبهکيطوربهد،یگردبومادران
درکردهرشدبومادرانبهمربوطDPPHرادیکالمهارکنندگی

.بودمیسددیلرکلیتردرمولیلیم150شوريسطح

چنینتوانمیق،یتحقاین ي هاافتهیازکلیطوربه
تنشبهگیاهانبیشترمانندبومادرانگیاهکهکردگیرينتیجه

افزایشبااینکهبهتوجهباواستدادهنشانواکنش شوري
تیماردربنابراین ،یافتهافزایشاسانسمیزانشوري

نیزوشدهدیدهاسانسمیزانبیشترینلیتردرمولمیلی150
باگیاهیاکسیدانآنتیخواصواصلیهايترکیببرخیمیزان

دیتولاهانیگکهآنجاییازواستیافتهافزایششوريافزایش
وبودهترکوچکرشدکاهشاثردر،يشورطیشرادرشده

شیافزابابتواندیشانیبنابرا،کنندمیاشغالراي مترکحجم
زانیمر،موالمیلی150حدتاي هايشوردراشتکمکترا
بهوردکجبرانتنشبدونطیشرادررااسانسردکعملمبودک

افت.یدستاسانسازی قبولقابلردکعمل
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Abstract
This research was aimed to investigate the effect of salinity on quality and quantity of

essential oil components and antioxidant activity in Achillea millefolium L. The study was
conducted in a completely randomized design in greenhouse, controlled environment, with four
treatments including 0 (control), 50, 100 and 150 mM NaCl and four replications per treatment.
The essential oil was first extracted and the active components of the essential oil were
separated and identified by gas chromatography (GC) and gas chromatography-mass
spectrometry (GC-MS) methods. Then, the proline content in fresh leaf and antioxidant activity
of methanolic extract were determined. According to the results, the essential oil yield showed a
significant increase at 150 mM NaCl. Regarding the essential oil composition, the main
compounds were delta-cadinol, trans-beta-farnesene, α-Bisabolol, borneol, caryophyllene oxide,
and menthone, showing an increase with increasing salinity. Some compounds such as sabinene,
cis-β-ocimene, cis-γ-bisabolene were only detected in control treatment. Menthone, beta-
bisabolene, epi-beta-santalene, and 1,8-cineole were only detected in the plants treated with salt.
Proline content was increased with increased concentration of NaCl. The results showed that
radical scavenging activity and reducing power of yarrow extract increased with increasing of
salinity concentration. Our findings suggest that salt stress increases the antioxidant compounds
in Achillea millefolium.
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