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چکیده
.P(جاشیرگونهچهارازجمعیت19پژوهشایندر acaulic،P. ferulacea،P. ulopteraوP. asperula(مختلفمناطقاز
آنهانساسادرصدوکلکاروتنوئید،bوaکلروفیلی،اکسیدانآنتیفعالیتکل،فالونوئیدوفنلمیزانوآوريجمعایرانغرب شمال

mg(کلفنلمیزانبیشترینکه دادنشاننتایج.شدارزیابی GAE/g DW5/12(گونهازقوشچیجمعیتبهمربوطP. uloptera

mg(آنمیزانکمترینوغربیآذربایجاناستانازشدهآوريجمع GAE/g DW18/4(گونهازشوطجمعیتدرP. ferulacea

مقداربهبانه-کردستاناستانعیتمجبهمربوطکلفالونوئیدمیزانبیشترینشد.مشاهدهغربیآذربایجاناستانازشدهآوريجمع
mg/g DW51/5گونهازP. ferulaceaنقده- غربیآذربایجاناستانجمعیتدرآنکمترینو)mg/g DW2/1(گونهازP. asperula

mg/gمیزانبهbوaکلروفیلمیزانبیشترینگردید.ثبت DW41/0وmg/g DW69/03شوط-غربیآذربایجانجمعیتبهمربوط
.Pگونهاز ulopteraکلکاروتنوئیدبیشترینو)mg/g DW36/61(گونهازسقز-کردستاناستانجمعیتدرP. ferulaceaگزارش

.Pگونهدرشوط-غربیآذربایجاناستانجمعیتدریاکسیدانآنتیفعالیتبیشترینشد. ferulaceaارزیابی%089/77میزانبه
ازترتیببه2شوط-غربیآذربایجاناستانجمعیتوماکو-غربیآذربایجاناستانجمعیتبهمربوطاسانسدرصدباالترینگردید.

.Pيهاگونه acaulicوP. ferulaceaتنوعکهشدمشخصاصلی،يهامؤلفهبهتجزیهوبنديخوشهیجنتابراساس.شدمشاهده
دردتوانمیکهداردوجودایرانغرب شمالمختلفنقاطدرشدهآوريجمعجاشیرمختلفيهاجمعیتدرباالییفیتوشیمیایی

گیرد.قراراستفادهموردگیاهایناصالحیيهابرنامه

.DPPHفالونوئید،ی،اکسیدانآنتیفعالیتفیتوشیمیایی،تنوعاسانس،:کلیديهايواژه

مقدمه
هـم جوامـع سالمتوبهداشتتأمیندرداروییگیاهان

وارزشاز،هـا بیمـاري ازپیشـگیري همودرمانلحاظبه

بسـیار قدمتآنهاازاستفادهوبودهبرخوردارخاصیاهمیت
ویـی دارویاهـان گیـد تول،اخیـر هايسالدردارد.طوالنی

جهاندرمداومطوربهیعیطبمحصوالتيبراتقاضاومعطر
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ــزا ــهیشاف ــتیافت ــروزه.اس ــانازام ــداروگیاه ازویی
ازجملـه مختلفيهابیماريدرمانبرايگیاهیيهاعصاره

طـب دروعصبیاختالالتدیابت،سوختگی،،هازخمالتیام
شـود مـی اسـتفاده هـا بیمـاري ازبسـیاري درماندرسنتی

)Asadi et al., Akhlaghi؛ 2011 et al., Silva؛ 2011

Filho et al., گیـاهی ،Prangosجـنس ازجاشیر.)2008
خـانواده ،Umbellalesراستهازداروییومرتعیچندساله،
ــان ,Evans(باشــدمــی)Apiaceae(چتری جــنس).1989

Prangosایـران درآنگونـه 15کـه استگونه30داراي
ــه5وداردوجــود ــنازگون ــدادای ــومیتع ــرانب اســت ای

)Mozaffarian, ــراکنش).1996 ــنپ ــاهای ــراندرگی درای
غربـی، وشـرقی آذربایجـان هـاي اسـتان البـرز، هـاي دامنه

لرستانواصفهانهمدان،فارس،کرمان،کرمانشاه،کردستان،
,Ghahraman(باشدمی ,Razavi؛ 1997 برخـی از).2012

دهندهطعمعنوانبه(آشپزيدرسنتیطوربهجاشیريهاگونه
برخــیدرمــانبــرايســنتیپزشــکیدرودوغ)وماســت
عفـونی يهـا بیمـاري درد،دنداندرد،معدهمانند هابیماري

)Emamghoreishi et al., Farokhi(دیابـت و)2012 et

al., کـه ايمطالعهدراست.گرفتهقراراستفادهمورد)2011
Kafash-Farkhadهــايترکیــبروي)2013(همکــارانو

انجـام جاشـیر دارویـی گیاهفارماکولوژیکیاثراتوثانویه
ـ واسـانس اصلیهايترکیبکهشدمشخصدادند، ویـژه هب
ضـددیابتی، ی،اکسیدانآنتیضدخواصعامل،هااکسیدانآنتی

ایـن ضداسپاسـمی وضـددردي ضدویروسی،ضدمیکروبی،
.باشدمیگیاه

يهـا گونـه وها جمعیتتنوعمورددرمتعدديمطالعات
نظرازبرتريهانمونهشناساییبراي داروییگیاهانمختلف
نتـایج وشده انجامیاکسیدانآنتیوفیتوشیمیاییاتیخصوص

Razavi Khosroshahi.استآمدهبدستارزشمنديبسیار

درPrangosجـنس ازگونـه چنـد رويمطالعهبا)2008(
گونـه درالمـن -بتـا کـه دادنشـان شـرقی آذربایجاناستان

P. coryombosaصـورتی در،بـود اسانسشاخصترکیب
اصـلی جـزء پیـنن -آلفابررسی،مورددیگرگونهسهدرکه

)2010(همکـاران وJamshidiداد.مـی تشـکیل رااسانس
میـزان نظـر ازرامازنـدران بـومی گیاهچندمتانولیعصاره
وانـد دادهقـرار بررسیموردفالونوئیديوفنلیهايترکیب
ویاکسـیدان آنتـی فعالیـت بـین مثبتیارتباطکهدادندنشان

وکـل فالونوئیـد میزانوداشتوجودگیاهفنلیهايترکیب
Prangosگونـه دریاکسـیدان آنتـی فعالیـت  ferulaceaدر

وNikavarايمطالعــهدر.بــودممکــنحــدبــاالترین
Abolhasani)2009(کـل مقـدار ویاکسـیدان آنتیخواص

ازجملـه نچتریـا خـانواده دارویـی گیاه7فنلیهايترکیب
دارايگونـه ایـن کهنددادنشانوکردهبررسیراسبززیره

در.باشـد میباالیییاکسیدانآنتیفعالیتوفنلیهايترکیب
گلـی مریممختلفيهاگونهفیتوشیمیاییخصوصیاتبررسی

)Salvia officinalis(،ــوبـــرگ Laurus(بـ nobilis(و
Achillea(بومادران millefolium(مختلـف هـاي مکـان در

تـأثیر تحـت گیاهـان ایـن مـؤثره مـواد میزانکهدادنشان
Maksimovic(باشدمیآوريجمعمکانوژنوتیپ et al.,

Marzouki؛ 2007 et al., Ebrahimi؛ 2009 et al.,

دردارویـی گیاهـان شـیمیایی هـاي ترکیـب بررسی.)2012
بهتـرین کـردن پیدادربسزایینقشدتوانمیمختلفمناطق

هـاي ترکیـب واسانسمیزاندرتغییرات.کندءایفاکموتایپ
کـه باشدژنتیکییامحیطیشرایطعلتبهدتوانمیشیمیایی

راژنوتیـپ بهتـرین توانمیمختلفمناطقگیاهانبررسیبا
,Amor(نمـود انتخـاب  Masoudi؛ 2005 et al., 2009.(
دارویـی گیاهانمختلفيهاجمعیتشیمیاییصفاتبررسی

ازمهمـی مرحلـه آنهـا، درونازبرتـر يهـا نمونهانتخابو
اولیـه موادمینتأمنظوربهگیاهان،ازدستهایناصالحفرایند 

Dai(شـود مـی محسـوب گیاهیداروسازي & Mumper,

2010(.
ــا ــهب ــهتوج ــتب ــهاهمی ــوعمطالع ــیمیاییتن وفیتوش

ایـن  جاشیر،داروییگیاهمختلفيهاجمعیتیاکسیدانآنتی
درصـد وفیتوشیمیاییتنوعپراکنش،شناساییبرايپژوهش
دراشــیرجدارویــیگیــاهمختلــفيهــاجمعیــتاســانس

.شدانجامایرانغرب شمال



بررسی پراکنش، خصوصیات فیتوشیمیایی ...480

هاروشومواد
سـه درجاشـیر مختلـف يهاجمعیتپراکنششناسایی

شـرقی، آذربایجـان ،غربیآذربایجان(ایرانغرب شمالاستان
,Ghahraman(ایـران فلـور بـه توجـه باکردستان) 1992(،

مناطقازبازدیدومحلیتحقیقات،زمینهایندرمعتبرنابعم
ــش ــنروی ــای ــارفصــلدراهگی ــام1395به ــد.انج گردی

دادهنشـان 1جـدول درمطالعـه مـورد منـاطق مشخصات
است.شده

گیاهیيهانمونهآوريجمع
منطقـه 19ازجاشیرییداروگیاهازمختلفجمعیت19
اواخــردروگلــدهیمرحلــهدرکشــورغــربشــمال

انجـام بـراي وآوريجمـع مـاه خرداداوایلوماهاردیبهشت
بالفاصـله هرباریومیهاينمونهتهیهوفیتوشیمیاییمطالعات

شـدند. خشکسایهو)ºC25(آزمایشگاهمعمولیدمايدر
Prangosيهـــاگونـــههربـــاریومیکـــد acaulic،

Prangos asperula،Prangos ferulaceaوPrangos

ulopteraبـاکري شهیدعالیآموزشمرکزهرباریومدرکه
بود.10و7،8،9ترتیببه،شدندثبتمیاندوآب

گیريعصاره
ازگـرم یکگیاهی،يهانمونهنشدخشکازپس

وزنمختلـف يهـا جمعیـت شدهخشکرویشیپیکره
وگردیـد پـودر مـایع ازتازاسـتفاده باسریعوشده

دسـتگاه زااستفادهباهانمونهازمتانولیگیريعصاره
هـر ازگرمیککهترتیببدین.شدانجاماولتراسونیک

شدهدادهقراريلیترمیلی50هايفالکونداخلنمونه
ــانوللیتــرمیلــی20کــردناضــافهازپــسو %80مت

هدرجـ 30دمـاي درسـاعت نیممدتبهگیريعصاره
ــانتی ــرادس ــونیکگ ــدرتواولتراس ــزي120ق هرت

)Elmasomic(گردیدانجام.

کلفنل
فـولین معـرف ازاستفادهباکلفنلمحتوايگیرياندازه
فنـل سنجشبراي.انجام شد)Folin-Ciocalteu(سیوکالتیو

وبرداشــتهمتــانولیعصــارهازمیکرولیتــر10حــدودکــل
بعـد مرحلـه درشد.اضافهآنبهیونیزهدآبلیترمیلی6/1

بهدقیقه5ازبعدوافزودهمخلوطبهفولینمیکرولیتر1200
مـدت بـه هـا نمونـه .گردیـد اضافه% 5/7سدیمکربناتآن
شـدند. دادهقـرار اتاقدمايدروتاریکیدردقیقه45-30
وسـیله بهنانومتر760موجطولدرهانمونهجذبنهایتدر

:MODEl(اسپکتروفتومتر UV2100 PC(مقدارشد.قرائت
شـده جایگذاريکالیبراسیونازحاصلرابطه در)Y(جذب

گـرم میلیصورتبهنتایجوآیدبدست)X(کلفنلمقدارتا
محاسـبه گیـاه خشـک وزنگـرم بـر اسیدگالیکواالناکی

Ebrahimzadeh(گردید et al., 2008.(

Y= 0.0007X + 0.0145

Y :جذبمقدار ،X :کلفنلمقدار

کلفالونوئید
هـر ازمیکرولیتر100کلفالونوئیدمیزانسنجشبراي
میکرولیتــر300ســدیم،یتریــتنمیکرولیتــر150،عصــاره
محلـول میکرولیتـر 1000%)،10(کلرایـد آلومینیوممحلول
5حجـم بـه مقطـر آببـا واضـافه مـوالر 1سـود استات

طولدرتغییراتکمیبامخلوطجذبشد.رساندهلیترمیلی
جذبمقدارگردید.قرائتشاهدبهنسبتنانومتر380موج

)Y(کلفالونوئیدمیزانتاکردهجایگذاريزیرفرمولدررا
وزنگـرم بـر کوئرسـتین برابـر  گرممیلیبراساسهاعصاره
Fattahi(آیدبدستگیاهخشک & Rahimi, 2016.(

Y= 0.002X + 0.011

Y :جذبمقدار
X :فالونوئیدمقدار
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Prangos(جاشیرمختلفيهاجمعیتآوريجمعمناطقمشخصات-1جدول spp.(

(متر)ارتفاع جغرافیاییعرض جغرافیاییطول آوريجمعمحل گونه
عالمت

اختصاري
جمعیت

1390 "68.01´01º37 "19.43´22º46 میاندوآبغربی/آذربایجان Prangos acaulic Mb P1
1304 "22.04´09º39 "39.26´41º44 ماکوغربی/آذربایجان Prangos acaulic Mu P2
1320 37º31´09.98" 45º07´33,16" قاسملودرهغربی/آذربایجان Prangos asperula Ghu P3
1527 36°44´51.22" 45°36´28.15" 1نقدهغربی/آذربایجان Prangos asperula Nh1 P4
1417 37°30´32.42" 45°57´48.25" شیرعجبشرقی/آذربایجان Prangos asperula Ar P5
1663 37°22´56.68" 44°52´53.29" اشنویهغربی/آذربایجان Prangos ferulacea Osh P6
1751 38°02´09.67" 44°58´13.09" 1قوشچیگردنهغربی/آذربایجان Prangos ferulacea Qi1 P7
1954 39°07´06.22" 44°35´29.52" 1شوطغربی/آذربایجان Prangos ferulacea Sh1 P8
1799 39°05´51.07" 44°45´30.75" 2شوطغربی/آذربایجان Prangos ferulacea Sh2 P9
1498 36°44´50.65" 45°36´36.15" 2نقدهغربی/آذربایجان Prangos ferulacea Nh2 P10
2063 36°03´32.49" 45°58´35.15" بانهکردستان/ Prangos ferulacea Bh P11
1552 36°16´55.90" 46°15´52.18" سفلیآلتونکردستان/ Prangos ferulacea Alx P12
1534 36°12´02.46" 46°07´06.37" سقزکردستان/ Prangos ferulacea Sz P13
1743 37°07´00.91" 45°09´01.60" سیدرهنژغربی/آذربایجان Prangos uloptera Nv P14
1465 38°26´46.30" 44°42´00.22" خويغربی/آذربایجان Prangos uloptera Khy P15
1842 38°27´17.50" 44°32´02.96" قطورغربی/آذربایجان Prangos uloptera Qr P16
1390 38°09´48.85" 44°52´56.04" سلماسغربی/آذربایجان Prangos uloptera Ss P17
1826 38°02´05.56" 44°58´34.52" 2قوشچیغربی/آذربایجان Prangos uloptera Qi2 P18
1950 39°07´04.04" 44°35´30.19" 3شوطغربی/آذربایجان Prangos uloptera Sh3 P19

a ،bکلروفیلوکلتنوئیدوکار

از،bوaکلروفیـل وتنوئیـد وکارمیـزان سـنجش براي
ــاره ــاعص ــتفاده% 80نولیمت ــد،اس ــذبش ــولج درمحل
وســـیلههبـــنـــانومتر470و662،645موجهـــايطـــول

وکـل تنوئیـد وکارمیـزان شـد. گیـري اندازهاسپکتروفتومتر
زیرهايفرمولازاستفادهباعصارههربرايbوaکلروفیل
Dere(گردیدمحاسبه et al., 1998.(

Ca=15.65 A666 - 7.340 A653

Cb=27.05 A653 - 11.21 A666
Cx+c = 1000 A470 - 2.860 Ca - 129.2 Cb/245

یاکسیدانآنتیفعالیت
،DPPHروشبهیاکسیدانآنتیفعالیتگیرياندازهبراي

آزمایشـی لولـه یـک درمتـانولی عصـاره ازمیکرولیتر10
DPPH1/0محلــولازمیکرولیتــر2000آنبــهوریختــه

دمـاي درودادهتکـان راحاصـل محلولشد.اضافهموالر
درجـذب میـزان ونگهـداري دقیقـه 30مدتبهآزمایشگاه
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قرائـت اسـپکتروفتومتر ازاستفادهبانانومتر516موجطول
فقـط و کـرده عمـل بـاال روشبـه نیزشاهدتهیهبراي شد.

شـد اسـتفاده %80اتـانول میکرولیتـر 50ازعصارهجايهب
)Nakajima et al., 2004.(

RSA = (Abs control)t = 30 min − (Abs sample)t = 30 min(Abs control)t = 30min × 100
Abs control:نکبالجذبمیزان
Abs sample:نمونهجذبمیزان

گیرياسانس
گـروه بـه مختلـف منـاطق ازشدهآوريجمعيهانمونه

ومناسـب شـرایط درومنتقلارومیهدانشگاهباغبانیعلوم
ازپـس گردیـد. خشـک خورشـید، مسـتقیم نورازدوربه

ادامـه بـراي برقیآسیابدستگاهتوسطکامل،شدنخشک
روشبـه جاشیرگیاهاسانساستخراجگردید.خردآزمایش

مـدت بـه کلـونجر دسـتگاه ازاسـتفاده بـا وآببـا تقطیر
سـدیم سولفاتتوسطحاصلاسانس.شدانجامساعت5/2

Sefidkon(شدگیريآب & Rahimi Bidgoli, 2002.(

آماريوتحلیلتجزیه
طـرح قالـب درتکـرار سهبامدهآدستبيهادادهکلیه
آنـالیز SASافـزار نـرم ازاسـتفاده بـا صادفیتکامالًآماري
یـانگین میسـه مقابرايدانکنايدامنهچندآزمونازگردید.

وWardروشبـه هـا دادهبنـدي خوشه.شداستفادههاداده
.Principal Components(اصـلی يهـا مؤلفـه بـه تجزیه

Analysis (PCA)(افزارنرمکمکباSPSSشدانجام.

نتایج
درکـل فنـل میـزان کـه دادنشانواریانستجزیهنتایج
دارمعنـی %1احتمـال سـطح درجاشیرمختلفيهاجمعیت

وهــا جمعیــتفنلــیهــايترکیــبمیــزان).2جــدول (بــود
اسـت. شدهدادهنشان3جدول درجاشیرمختلفيهاگونه

کـل فنـل میـزان بیشـترین کـه دادنشـان هامیانگینمقایسه

)mg GAE/g DW5/12(18جمعیـت درP)P. uloptera(
mg(آنمیـزان کمترینو GAE/g DW18/4(جمعیـت در
8P)P. ferulacea(بود) 18جمعیـت البته ).3جدولP بـا

.دادنشانيدارمعنیتفاوتها جمعیتسایر
جمعیـت نـوع تـأثیر کـه دادنشانواریانستجزیهنتایج

احتمـال سطحدرکلفالونوئیدمیزانبرجاشیرداروییگیاه
ــی1% ــوددارمعن ــدول (ب ــزان).2ج ــدمی ــلفالونوئی درک

mg/g(ازجاشــیرمختلــفيهــاجمعیــت DW(29/1تــا
)mg/g DW(51/5بودمتغیر)  میـزان بیشـترین ).3جـدول

mg/g(کـــلفالونوئیـــد DW(51/511جمعیـــتدرP

)P. ferulacea(آنمیزانکمترینو)mg/g DW(29/1در
.4P)Pجمعیت asperula(11جمعیـت شد.مشاهدهP بـا

.دادنشانيدارمعنیتفاوتها جمعیتیرسا
نشـان واریانستجزیهنتایجمشاهداتبراساسهمچنین

دريدارمعنـی تفاوتجاشیرمختلفيهاجمعیتبینکهداد
ــطح ــالس ــراز%1احتم ــیاتنظ ــلخصوص وa،bکلروفی

نشانهامیانگینمقایسه).2جدول (داشتوجودتنوئیدوکار
يهاجمعیتوهاگونهدرتنوئیدوکاروکلروفیلمیزانکهداد

میـزان بیشتریندارند.یکدیگربايدارمعنیاختالفمختلف
19Pجمعیـت بـه مربـوط کـل تنوئیـد وکاروa ،bکلروفیل

)P. uloptera(12وP)P. ferulacea( ترتیـب بـه کـه بـود
mg/gو41/0،69/0 DW36/61همچنـین شـد. گزارش

ترتیـب بـه کـل تنوئیـد وکاروa ،bکلروفیـل میـزان کمترین
mg/gو01/0،08/0 DW26/13ــتدر 3Pجمعیـــ

)P. asperula(5وP)P. asperula(شدگزارش) 3جدول(.
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جاشیرگیاهدرفیتوشیمیاییهايشاخصبرجمعیتنوعتأثیرواریانستجزیه-2جدول 

منبع
ییراتتغ

درجه
آزادي

مربعاتمیانگین

فالونوئیدکلفنل
کل

کلروفیل
a

کلروفیل
b

فعالیتکلتنوئیدوکار
اکسیدانیآنتی

93/203**09/14984**12/0**04/0**76/3**23/12**18جمعیت
3816/001/0003/0002/039/54364/24اشتباه

CV%(96/576/482/3018/1643/1105/8ضریب تغییرات (
%1احتمالسطحدردارمعنی:**

*نوع جمعیت بر میزان برخی خصوصیات فیتوشیمیاییتأثیرمقایسه میانگین -3جدول 

تنوئیدوکار
کل

کلروفیل
b

کلروفیل
a

فالونوئید
کل

فنل
کل

آوريجمعمحل گونه جمعیت

g23/14 e13/0 i02/0 52/1 j 60/5 h-g میاندوآبغربی/آذربایجان Prangos acaulic P1
fg71/16 e08/0 hi03/0 j48/1 k35/4 ماکوغربی/آذربایجان Prangos acaulic P2
d-f99/23 e08/0 i01/0 i95/1 g-i12/6 قاسملودرهغربی/آذربایجان Prangos asperula P3
g31/13 e11/0 hi04/0 j29/1 g-i87/5 1نقدهغربی/آذربایجان Prangos asperula P4
g26/13 e13/0 g-i05/0 j41/1 k39/4 شیرعجبشرقی/آذربایجان Prangos asperula P5

c-e36/29 e12/0 ab37/0 de60/3 cd70/7 اشنویهغربی/آذربایجان Prangos ferulacea P6
e-g69/20 e08/0 f-i07/0 h77/2 cd96/7 1قوشچیغربی/آذربایجان Prangos ferulacea P7
ab91/53 cd27/0 c-f21/0 i17/2 k18/4 1شوطغربی/آذربایجان Prangos ferulacea P8
g29/13 e09/0 c-f20/0 ef31/3 ij40/5 2شوطغربی/آذربایجان Prangos ferulacea P9
cd33/31 a65/0 e-i14/0 f-h04/3 de51/7 2نقدهغربی/آذربایجان Prangos ferulacea P10
b44/47 c30/0 a-c34/0 a51/5 bc64/8 بانهکردستان/ Prangos ferulacea P11
a36/61 b45/0 a-e29/0 c-d71/3 d-f24/7 سفلیآلتونکردستان/ Prangos ferulacea P12

c-e52/29 b43/0 c-e21/0 c-d91/3 b-d15/8 سقزکردستان/ Prangos ferulacea P13
c51/34 cd26/0 d-g19/0 fg23/3 e-g66/6 سیدرهنژغربی/آذربایجان Prangos uloptera P14
a61/56 bc37/0 b-e24/0 f-h02/3 e-g71/6 خويغربی/آذربایجان Prangos uloptera P15
a52/60 a63/0 d-h17/0 b34/4 b06/9 قطورغربی/آذربایجان Prangos uloptera P16

cd59/32 cd28/0 a-d32/0 gh93/2 f-h38/6 سلماسغربی/آذربایجان Prangos uloptera P17
c-e66/29 de18/0 c-e22/0 c94/3 a50/12 2قوشچیغربی/آذربایجان Prangos uloptera P18
b13/46 a69/0 a41/0 f-h01/3 jk76/4 3شوطغربی/آذربایجان Prangos uloptera P19

mg(کلفنل: * GAE/g DW،(کلفالونوئید)mg/g DW،(کلروفیلaوb)mg/g DW،(کاروتنوئید)mg/g DW(
ندارند.دانکندامنهچندآزمونبراساس%1احتمالسطحدريدارمعنیتفاوتمشتركحروفباهايستون



یاکسیدانآنتیفعالیتمیزانبرمطالعهموردجمعیتنوعتأثیرمیانگینمقایسه-1شکل
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جاشیرمختلفهايجمعیتدرموجوداسانسدرصد-2شکل
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ــن در ــژوهشای ــتپ ــیفعالی ــهیاکســیدانآنت ــا گون وه
ارزیـابی مـورد DPPHروشباجاشیرمختلفيهاجمعیت

نـوع تـأثیر  کـه دادنشانواریانستجزیهنتایجگرفت.قرار
جاشیرگیاهیاکسیدانآنتیفعالیترويمطالعهموردجمعیت

جـدول  (بـود دار % معنی1احتمالسطحدرDPPHروشبا
ــانگینمقایســه).2 فعالیــتبیشــترینکــهدادنشــانهــا می

.9P)Pجمعیتدریاکسیدانآنتی ferulacea(و% 08/77با
.10P)Pجمعیـت درآنکمتـرین  ferulacea( 20/45بـا %
دادهنشـان 1شـکل درکههمانطور).1(شکلشدمشاهده

يهـا جمعیـت دریاکسـیدان آنتـی فعالیـت میزاناست،شده
.باشـد مـی متفاوتيدارطور معنیبهنیزگونهیکبهمربوط

انجامهاي آزمایشطبقشدهمحاسبهاسانسدرصدهمچنین
شدهدادهنشان2شکلدرنمودارصورت بهآننتایجشده و 

آوري جمـع يهـا جمعیتدراسانسمیزانبیشترینکهاست
.P(مــاکو-غربــیآذربایجــانمنطقــهازشــده acaulic(و

.P(2شـوط -غربـی آذربایجـان  ferulacea( شـد مشـاهده
).2(شکل

هاجمعیتبنديدسته
خصوصـیات ارزیـابی براساسايخوشهتجزیهنتایج

رامطالعهمورديهاجمعیت،Wardروشبهفیتوشیمیایی
،8P،11P،12P(یـک گـروه شـامل اصلیگروهسهدر
15P،16P19وP،(دومگـــروه)6P،10P،13P،14P،
17P18وP(سومگروهو)1P،2P،3P،4P،5P،7Pو
9P(هـا  جمعیـت تفکیـک براسـاس که؛ نمودبنديتقسیم

.Pهـاي گونـه بــهمتعلـق دومواولگـروه  ulopteraو
P. ferulaceaيهـا گونـه بهمتعلقسومگروهوباشدمی

P. acaulicوP. asperulaبـه نسبتفاصلهبیشترینبا
4Pيهـا ژنوتیـپ اسـت. شـده متمـایز دیگـر هايگروه

.P(نقــــده- غربــــیآذربایجــــان asperula(5وP

.P(شیرعجب- شرقیآذربایجان asperula(گروهیکاز
ــپو ــاژنوتیـ ــان10Pيهـ ــیآذربایجـ ــده- غربـ 2نقـ
)P. ferulacea(13وPسقز- کردستان)P. ferulacea(

مشخصهتریناصلیدارند.رافاصلهکمتریندیگرگروهاز
بـاالي میـزان وجـود هـا  جمعیـت اینکردنمتمایزبراي

باشدمیتنوئیدوکاروکلفالونوئید،یاکسیدانآنتیفعالیت
باشـد. کمهمازهاژنوتیپاینفاصلهاستشدهباعثکه

ترینبیشـ متفـاوت گـروه دواز11Pو9Pيهـا ژنوتیپ
ایـن بینفاصلهایجادمشخصهمهمترینودارندرافاصله

فعالیـــتکـــل،تنوئیـــدوکارفاکتورهـــايجمعیـــتدو
).الف- 3(شکلباشدمیکلفنلمحتوايویاکسیدانآنتی

فالونوئیدکل،فنل،مؤلفهپنجپالتديتجزیهبراساس
کـه دهـد مـی نشـان DPPHوکلروفیـل تنوئید،وکارکل،

،کاروتنوئیـد هـا  جمعیـت تفکیـک بـراي تـأثیر بیشترین
فعالیـت میـزان کمتـرین کـه باشدمیDPPHوفالونوئید

گونـه بـه متعلـق 13Pو10Pجمعیـت دریاکسیدانآنتی
P. ferulaceaــاالترینحالیکــهدر.باشــدمــی میــزانب

بهمتعلق9Pجمعیتدرولیگونههماندراکسیدانآنتی
حاصـل نتـایج ایـن کـه ،باشـد مـی شـوط - مـاکو منطقه
فیتوشـیمیایی هـاي ترکیبمیزانکهاستایندهندهنشان
همچنـین .باشـد مـی رویشمحلوهواوآبتأثیرتحت

بنـدي دسـته بـراي تنوئیدوکارمیزانDPPHمؤلفهازبعد
،12Pهايجمعیتدرکهداردراتأثیربیشترینها جمعیت

15P16وP1جمعیتدروبیشترینP،4P5وPکمترین
يهـا جمعیـت تفکیکبرايتأثیربیشترین.باشدمیمیزان

14P،17P18وPگونـه بهمربوطP. uloptera مؤلفـه
وباشندمیفنلازباالییمیزاندارايکهباشدمیکلفنل

13Pو10P،12Pيهاجمعیتدرکلفنلمیزانکمترین

.Pگونهبهمربوط ferulaceaب- 3(شکلباشدمی.(
میـزان بـه توجهبامتغیرهچندوتحلیلتجزیهمنظوربه

کلروفیـل، تنوئیـد، وکار،DPPHکـل، فالونوئیدکل،فنل
کمینهدمايبارندگی،نسبی،رطوبتمیزاناسانس،درصد

کـانونی همبستگیتجزیهرویش،محلارتفاعونهبیشیو
)Canonical Correspondence Analysis (CCA) ( بـا

ــهدو ــلیمؤلف ــامCCA2وCCA1اص ــدانج ــهگردی ک
را)%59/13(دوممؤلفـه و)%5/83(اولمؤلفهترتیببه

راتغییـرات از%09/97مجمـوع درکـه اند،دادهتشکیل
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گردیـد. انتخابپالتديترسیمبرايکهاندنمودهتوجیه
و8P،18Pيهـا جمعیـت کـه استدادهنشانمشاهدات

19Pدارايامـا انـد گرفتـه قـرار بـاال ارتفـاع دراگرچه
بهنسبتبارندگیمیزانکمترینباواسانسمیزانکمترین

و2Pيهاجمعیتهمچنین.اندشدهمتمایزها جمعیتبقیه
9Pبارنـدگی میـزان باکمارتفاعدرمتفاوتيهاگونهاز

درگـرفتن قـرار دلیـل بـه باالنسبیرطوبتولیمتوسط
ــاع ــمارتف ــتریندارايک ــبیش ــانسزانمی ــتواس فعالی

داراي12Pو8Pهمچنــین.بودنــدبــاالیاکســیدانآنتــی
میزانکمترینداراي5Pو2Pتنوئید،وکارمیزانبیشترین

درترتیـب بـه هـا  جمعیـت ایـن کـه باشندمیتنوئیدوکار
).4(شکلاندگرفتهقرارکموباالارتفاعات

2Pو1Pپالت:ديتجزیه(ب)وجاشیرمختلفيهاجمعیتبهمربوطدندروگراموايخوشهتجزیه(الف)-3شکل

)P. acaulic،(3P5تاP)P. asperula،(6P13تاP)P. ferulacea(14وP19تاP)P. uloptera(
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.2P)PوCCA2،1PوCCA1اصلیمؤلفهدوباکانونیتجزیهنمودار-4شکل acaulic،(3P5تاP

)P. asperula،(6P13تاP)P. ferulacea،(14P19تاP)P. uloptera،(ARHمتوسط)رطوبت)%(،(Elevارتفاع))m،((MAP

دماکمینه(میانگینMminT))،°C(دمابیشینه(میانگینMmaxT))،°C(دما(متوسطMAT))،mm(مدتطوالنیبارندگی(میانگین
)C°،((EOدرصد)اسانس)%((

بحث
مـورد جاشـیر يهـا جمعیتکهدادنشانپژوهشاین نتایج

درمختلـف نقاطازشدهآوريجمعمتفاوتيهاگونهازمطالعه
ايمالحظـه قابـل فیتوشـیمیایی تنـوع دارايکشورغرب شمال

يهـا ژنوتیـپ داد،نشـان آمدهبدستنتایجکهيطوربههستند.
نظـر ازوبـوده فالونوئیـد ازباالییمیزاندارايجاشیرمختلف
باشند.میاهمیتحائزبسیاریاکسیدانآنتیفعالیت

رويبـر 2008سـال درترکیهدرکهايمطالعهبراساس
عصـاره کـل فنـل مقدار،شدانجامجاشیريهاگونهازیکی

بـا هگیامختلفهاياندامدریاکسیدانآنتیفعالیتومتانولی
Ahmed(تاسـ شـده مشاهدهباالییمیزان et al., 2011.(

فاکتورهاياثرکهدهدمینشانشده انجاممطالعاتهمچنین
ـ میجغرافیاییموقعیتودمانور،ارتفاع،مانندمحیطی دتوان

ــم ــلمتابولیس ــدفنی ــتراپروپانوئی ــأثیرتح ــرارت ــدق ده
)Akerstrom et al., 2010.(Jamshidiــارانو همکـ
نظـر ازرامازندرانبومیگیاهچندمتانولیعصاره)2010(

دادهقـرار بررسیموردفالونوئیديوفنلیهايترکیبمیزان
ویاکسـیدان آنتـی فعالیتبینمثبتیارتباطکهدادندنشانو

ازآمـده بدستنتایجباکهداردوجودگیاهفنلیهايترکیب
دراکسیدانآنتیوفالونوئیدمیزانوداردمطابقتتحقیقاین

Prangosگونه ferulaceaباشدمیممکنحدباالتریندر.
یاکسیدانآنتیهايفعالیتومتانولیيهاعصارهازها گزارش

ایـن کـه اسـت دادهنشـان چتریانتیرهدرDPPHروشبا
آنهافالونوئیديهايترکیبوجوددلیلهبعمدهطوربهاثرات

Kim(باشدمی et al., کـه هـایی بررسـی همچنـین ).2003
Coruhیاکسـیدان آنتیهايفعالیتروي)2007(همکارانو



3489، شماره 34دوماهنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد 

اند،دادهانجامچتریانخانوادهازجاشیروزیرهگلپر،گیاهان
.Pیاکسـیدان آنتـی ظرفیـت کـه استدادهنشان ferulacea

نتـایج .باشـد مـی بهترينتیجهدارايدیگرگیاهدوبهنسبت
یاکسـیدان آنتـی وفیتوشیمیاییهايترکیبمقایسهازحاصل
دروحشـی صورتهبکرده رشدجاشیرمختلفيهاجمعیت
هـاي تفـاوت مختلفمناطقبینکهدادنشانمختلفمناطق
.داردوجوديدارمعنی

وکاروتنوئیـد فالونوئیـد، کل،فنلی،اکسیدانآنتیفعالیت
نـد توانمـی اقلیمیومحیطیشرایطبهتوجهبااسانسمیزان
میـزان ورطوبـت نور،دما،رویش،محلارتفاعتأثیرتحت

فعالیـت میـزان بیشـترین کـه يطوربه.بگیرندقراربارندگی
شـوط -مـاکو منطقهدر9Pجمعیتبهمربوطیاکسیدانآنتی

.باشـد مـی اسانسدرصدازباالییمیزانو1799ارتفاعبا
فعالیـت میـزان ارتفـاع افـزایش باپژوهشایندرهمچنین

افـزایش کـل فالونوئیدوکلفنلتنوئید،وکاری،اکسیدانآنتی
رويشــده انجــاممطالعــاتدرمشــابهینتــایجکــرد.پیــدا
شـده مشاهدهکاسنیوکنگرهواچوبه،گلپر،موره،يهاگونه

افـزایش باارتفاعمیانمستقیمرابطهیککهطوريبهاست.
وجـود گیاهانیاکسیدانآنتیوفالونوئیديفنلی،ثرهؤممواد
Zarghami(دارد Moghadam et al., 2012.(

18Pجمعیـت درکـل فنـل میزانبیشترینپژوهش،این در

.Pگونهبهمتعلق uloptera8جمعیتدرآنمیزانکمترینوP

.Pگونهبهمتعلق ferulacea اینکـه بـا وجـود   .شـد مشـاهده
.Pگونـه بـه متعلـق دوهر10Pو9Pيهاجمعیت ferulacea

يطـور بـه ،دادندنشانمتفاوتییاکسیدانآنتیفعالیتولیبودند
کمتـرین و9Pجمعیـت دریاکسـیدان آنتـی فعالیتبیشترینکه

بـه توجهباشد.مشاهده10Pجمعیتدریاکسیدانآنتیفعالیت
ترکیبـات کیفیـت ویـت کمکـه دکـر گیـري نتیجهتوانمینتایج

وهـوایی وآبشرایطاقلیمی،هايتفاوتازناشیفیتوشیمیایی
تجزیـه نتـایج .باشـد میژنتیکیورویشیهايمکانجغرافیایی

بـه قـادر شـده ارزیـابی فیتوشیمیاییصفاتبراساسايخوشه
دهنـده نشـان کـه نبودگونهنوعاساسبرها جمعیتبنديدسته
درهـا ترکیـب ایـن میـزان برخاکیواقلیمیعواملسایرتأثیر

ازاســتفادهلــزومموضــوعایــنبــود.مختلــفهــايجمعیــت

هـاي جمعیتتکمیلیارزیابیبرايDNAمولکولینشانگرهاي
شـد دههمشاپژوهشاین درکند.میمشخصراجاشیرمختلف

سـایر ازتـر غنـی قطـور وشـوط ماکو،مناطقيهاجمعیتکه
طبیعـی هـاي اکسیدانآنتیازباالییمیزاندارايوبودندمناطق

مـورد توانـد مـی متعدديمواردبرايسنتیپزشکیدرکهبوده
ـ خـواص وهاترکیباینوجودالبته .گیردقراراستفاده یداروی

سـایر مـورد دربیشـتري تحقیقـات انجامباعثجاشیرگیاهدر
بتوانـد تاشد،خواهدآیندهدرگیاهاینناشناختهومفیدخواص

درهمچنـین وانسـانی يهـا بیمـاري درمانبرايداروعنوانبه
گیرد.قراراستفادهموردکشورداروسازيوغذاییصنایع
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Abstract
In this study, 19 wild-grown populations of Prangos (P. acaulic, P. ferulacea, P. uloptera

and P. asperula) from North-West of Iran were collected and total phenol and flavonoid
content, antioxidant activity, chlorophyll a and b, total carotenoid and essential oil content were
evaluated. According to the results, the highest total phenol content (12.5 mg GAE/g DW) was
recorded in the population of Ghoshchi from P. uloptera collected from West Azarbaijan
province and the lowest content (4.18 mg GAE/g DW) was observed in Showt population (P.
Ferulacea), collected from Showt, West Azarbaijan. The highest (5.51mg/g DW) and lowest
(1.2 mg/g DW) amount of total flavonoid content recorded in the population of Baneh from
Kurdistan province (P. Ferulacea) and Naghadeh population of West Azarbaijan (P. asperula),
respectively. In addition, the highest level of chlorophyll a (0.41 mg/g DW) and b (0.69 mg/g
DW) was recorded in the population of Showt3 (P. uloptera), located in West Azarbaijan
province, and the highest level of carotenoid (61.36 mg/g DW) was observed in Saqqez
population (P. ferulacea) from Kurdistan province. The highest antioxidant activity (77.08 %)
was obtained in the Showt population (P. Ferulacea). The highest percentage of essential oil
was observed in the population of Maku (P. acaulic) and Showt2 (P. ferulacea) collected from
West Azarbaijan province. According to the results of cluster and factor analysis, there were
high phytochemical variations in different populations collected from different regions of the
North-West of Iran, which can be used in breeding programs of this plant.

Keywords: Essential oil, phytochemical diversity, antioxidant activity, flavonoid, DPPH.


