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 گیاهی تولیدهاي  نشریه پژوهش

  1396جلد بیست و چهارم، شماره اول، 
http://jopp.gau.ac.ir  

  
 »گزارش کوتاه علمی«

  

  ) .Citrullus colocynthis L(خصوصیات فیزیولوژیکی و ترکیبات بذر و میوه هندوانه ابوجهل  بررسی
 در نقاط مختلف استان سیستان و بلوچستان 

  
  4 و عبدالشکور رئیسی3، عیسی خمري2احمد قنبري، 1راد مریم هراتی*

  استاد گروه زراعت، 2اي، دانشگاه زابل،  اي و نوشابه ارشد گروه باغبانی، گرایش گیاهان دارویی، ادویه دانشجوي کارشناسی1
  والیت ایرانشهرمربی دانشگاه 4استادیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزي، دانشگاه زابل، 3 ،دانشکده کشاورزي، دانشگاه زابل

  27/2/1395:  ؛ تاریخ پذیرش27/8/1394: تاریخ دریافت
 ١چکیده

خاص  هاي زیستگاه ها و کوه دامنه و ها دشت در خودرو صورت به بسیار زیادي وجود دارند که دارویی گیاهان :سابقه و هدف
ساله،  علفی، چندخانواده کدوئیان، گیاهی از ) .Citrullus colocynthis L( هندوانه ابوجهل با نام علمی .شوند می یافت خود

فیزیولوژیکی و ترکیبات بذر و میوه این پژوهش با هدف بررسی خصوصیات . ساقه خوابیده یا باال رونده و پوشیده از تار است
  .  انجام شدهندوانه ابوجهل در نقاط مختلف استان سیستان و بلوچستان

  
هاي  نمونهدر . صورت کامالً تصادفی با چهار تکرار اجراء گردید ه باي انه در قالب طرح آشیپژوهشاین  :ها مواد و روش

 و GCهاي  عصاره اتانولی و بوتانولی میوه تهیه و توسط دستگاه. گیري شد  اندازههاي فیزیولوژیکی بذر شده، ویژگی آوري جمع
GC/MSج درصد مقایسه شدند دانکن در سطح پندست آمده توسط آزمون ههاي ب داده.  تجزیه شیمیایی شدند.  

  

و  Ca ،N ،K ،Zn دار در میزان درصد خاکستر بذر، عناصر  نتایج نشان داد که شرایط رویشگاهی باعث اختالف معنی:ها یافته
هندوانه  گیاه ور که عنصر آهن موجود در بذهمچنین نتایج نشان داد ،شود کربوهیدرات محلول بذر در سطح یک درصد می

عصاره اتانولی میوه گیاه نشان داد که ) GC(نتایج حاصل از . دار بود  ها در سطح پنج درصد اختالف معنی بین شهرستانابوجهل 
نتایج حاصل .  داردو دو ترکیب کولوسنتین و کولوسنتئین در میوه با مقادیر مختلف وجود A ،B ،C ،L ،E ،D هاي کوکوربیتاسین

 که ها را شناسایی نمود ها، ترکیبات ایوکسی و هیدروکربن ها، کتون  مانند الکل عصاره بوتانولی میوه این گیاه ترکیباتیGC/MSاز 
   .ی فعال هستنداین ترکیبات جزء ترکیبات زیست

  

ها و مناطق  بین شهرستانهندوانه ابوجهل   گیاهایی میوههاي فیزیولوژیکی بذر و ترکیبات شیمی  ویژگی تفاوت در:گیري نتیجه
 مناطق مانند دما، رطوبت، ارتفاع از سطح دریا، نوع خاك و شناختی بومهاي   ناشی از تفاوت ویژگیتواند  ها می داخل شهرستان

   . داردنیازر مناطق با آب و هوایی متفاوت تر در این استان و سای به مطالعه بیشباشد که عناصر غذایی وضعیت همچنین 
  

  اقلیم ، عناصر معدنی، درصد روغن،هندوانه ابوجهل :هاي کلیدي واژه

                                                
  haratim90@gmail.com:  مسئول مکاتبه*
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  مقدمه
 اقلیم 11 جهان، در موجود اقلیم 13 از کشور ایران

آفتابی   روز300حدود . است داده اختصاص خود به را
 کل فلور برابر 2 معادل که گیاهی گونه 8000 تقریباً و

باشد  می کشورمان هاي ویژگی از دیگر است اروپا
 چه با هاي ثانویه گیاهان دارویی اگر متابولیت ).15(

 ولی شوند می ساخته ژنتیکی فرآیندهاي یتهدا
 محیطی عوامل تأثیر تحت بارزي طور هب ها ساخت آن

  ).17 (گیرد می قرار
 Citrullus colocynthisابوجهل با نام علمی  هندوانه

L. Schrab،ساله، پوشیده از   گیاهی علفی، چند  
  مواد فعال زیستی میوه هندوانه  ).12(تار است 

 گلیکوزیدها، فالونوئیدها، آلکالوئیدها،عنوان  هابوجهل ب
بندي   اسیدهاي چرب و اسانس گروهها، کربوهیدرات

 نشان داده که ها پژوهش). 22 و 16، 13(شوند  می
 در E  وA ،B ،C ،D ،J ،K ،L ،Iهاي  کوکوربیتاسین

حاوي بذر این گیاه ). 9 و 3، 1(این گیاه وجود دارد 
 اسید اولئیک، اسید لینولئیک، اسید اسیدهاي چرب

پروتئین، کربوهیدرات،  پالمیتیک، اسید استئاریک،
مواد معدنی مهم ). 24( دارد خاکستر و فیبر وجود

موجود در بذر این گیاه، کلسیم و پتاسیم، بذر 
آهن، روي . همچنین منبع غنی از منیزیم و فسفر است

این گیاه براي . )23(ترین سطح هستند  و مس در پایین
هاي مختلف از جمله دیابت مورد  درمان بیماري

 ).19 و 7(گیرد  استفاده قرار می

استان سیستان و با توجه به فراوانی این گیاه در 
 در این استان گرفتن قرار دلیل بهو بلوچستان 

 گرم هواي و داشتن آب و جغرافیایی پایین هاي عرض
تولیدات  براي چندانی شود توان خشک تصور می و

 گیاهان زمینه این استان در لکهرا ندارد ب کشاورزي
 در بلکه ملی، سطح در تنها نه خود دارویی اندمیک

 به تواند می را اي عمده جایگاه المللی نیز بین سطح

این پژوهش با هدف بررسی . دهد اختصاص خود
گیاه فیزیولوژیکی و ترکیبات بذر و میوه خصوصیات 

هندوانه ابوجهل در نقاط مختلف استان سیستان و 
  .وچستان انجام شدبل
  

  ها مواد و روش
) Nested(اي  طرح آشیانه در قالب این پژوهش

 4 تکرار در سطح 4 تصادفی با صورت کامالً هب
مناطق مورد .  اجراء شد1393ماه  ، در مرداد شهرستان

. اي ، فیروزه1منطقه (هاي زابل  مطالعه شامل شهرستان
. د، جعفرآبا1منطقه (، ایرانشهر )، حرمک2منطقه 
. پایین ، هیتان1منطقه (، نیکشهر )، مند باال2منطقه 
  . آباد ، گنج1منطقه (و سرباز ) علی ، چاه2منطقه 
با استفاده از پیمایش صحرایی میوه . بود) ، پنام2منطقه 

  .آوري گردید  جمعابوجهل هندوانه 
  

  گیري خصوصیات فیزیولوژکی بذر اندازه
با  روغن استخراج :روغن بذر میزان گیري اندازه

در  حالل هگزان با سوکسله دستگاهاستفاده از 
آزمایشگاه تحقیقات دانشکده کشاورزي دانشگاه زابل 

  ).2( انجام شدطبق رابطه زیر 
  

)1    (  100 × a - b / c - b = درصد روغن نمونه  
  

وزن : b، وزن کاغذ صافی بدون نمونه: aکه در آن، 
ن کاغذ وز: c و نمونه حاوي روغن+ کاغذ صافی 

  . نمونه بدون روغن+ صافی 
، Ca ،Fe ،N ،P ،Kعناصر درصد خاکستر و 

Mg و Znگیري درصد  منظور اندازه به:  در بذر
شده و   گرم بذر آسیاب2خاکستر و مواد آلی بذر، 

 5مدت  درون کوره الکتریکی قرار داده شد و به
 درجه قرار داده و در نهایت 550ساعت با حرارت 
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زیر درصد خاکستر بذر محاسبه شد به کمک رابطه 
)23 .(  
  

   درصد خاکستر= وزن خاکستر \ وزن نمونه ×100  ) 2(
  

 ، با استفاده از گیري فسفر از روش هضم اندازه
، پتاسیم از روش نشر )23( دستگاه اسپکتروفتومتر

، نیتروژن با استفاده )23(فتومتر  اي با استفاده فلیم شعله
وسیله  هعناصر دیگر بو ) 18(از دستگاه کجلدال 

  ).6(گیري شد  دستگاه جذب اتمی اندازه
براي تعیین پروتئین بذر از : گیري پروتئین بذر اندازه

دست آورده و از  هدستگاه کجلدال درصد نیتروژن را ب
  ). 5(رابطه زیر درصد پروتئین محاسبه گردید 

  

  درصد پروتئین دانه= درصد نیتروژن ×   ضریب تبدیل پروتئین )3(
  

کربوهیدرات : محلول در بذر هاي کربوهیدرات میزان
 دوبویز روش از استفاده بذر با خشک نمونه از محلول

 )1993( مرکز و بویسی و) 1956(همکاران  و
  . )10 و 8(شد  گیري اندازه

  
  میوه گیري عصاره

 زدایی منظور چربی شده را به  میوه آسیاب:عصاره اتانولی
 دقیقه در 30مدت  تر وارد و بها لیتر پترلیوم  میلی20در 

گراد هم زده، سپس از صافی   درجه سانتی60حرارت 
 درصد 98جا مانده را وارد اتانول  هعبور داده و پودر ب

کرد و در حرارت معمولی آزمایشگاه در دستگاه 
گیري انجام گردید، پس از تبخیر و  روتاري عصاره

مدل ( GCتغلیظ به دستگاه گاز کروماتوگراف 
Shimadzu – 9A مجهز به دتکتور "Ion Trap" (

  ). 4(شد  تزریق 
 بوتانول nشده را در   میوه آسیاب:عصاره بوتانولی

 ساعت عملیات 24مدت  خالص اضافه شده و به

گیرد و سپس  استخراج در دستگاه سوکسله انجام می
 میکرون عبور داده و تحت 45/0محلول از صافی 

به دستگاه گاز گردد، سپس  شرایط خأل تغلیظ می
 )Varian – 3400مدل  (GC/MSکروماتوگرافی 

از محاسبات آماري با استفاده  ).14(شد  تزریق 
ها به روش   میانگین،)2/9 نسخه (SASافزار  نرم

 درصد مقایسه 5اي دانکن در سطح  دامنه آزمون چند
  .شدند

  
  نتایج و بحث

  نتایج نشان  :بذر درصد خاکستردرصد روغن و 
  زان یها و مناطق از نظر م ن شهرستانبیداد که 

  البته  .دار مشاهده نشد درصد روغن تفاوت معنی
   پاکستان عملکرد روغن این گیاه دراي  مطالعهدر 
که  در حالی). 24(ده است ش درصد گزارش 19

 درصد در هند گزارش 36عملکرد روغن باالتر از 
  ترین میزان درصد خاکستر  بیش ).25(شده است 

ترین در شهرستان  شهرستان زابل و کمبذر در 
شده بر روي  مطالعات انجام .مشاهده شد ایرانشهر
) MillRosa damascena (محمدي  هاي گل ژنوتیپ

شرقی و گلستان نشان  هاي تهران، آذربایجان در استان
هاي  داده شده است که درصد خاکستر در اندام

دهنده  تر از گلبرگ بوده و این نشان کاسبرگ بیش
تر در کاسبرگ بیان کردند  آلی بیش وجود ترکیبات غیر

)21.( 

 : در بذرZnو  Ca ،Fe ،N ،P ،K ،Mg عناصر
ترین میزان کلسیم بذر در شهرستان ایرانشهر  بیش

ترین میزان  ترین و کم براي پتاسیم بیش. مشاهده شد
هاي ایرانشهر و سرباز مشاهده  ترتیب در شهرستان به

یزان عنصر آهن و منیزیم در ترین م بیشهمچنین . شد
 ترین درصد نیتروژن هاي ایرانشهر و زابل، بیش شهرستان

هاي نیکشهر، سرباز و زابل مشاهده  بذر در شهرستان
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 ترتیب ترین مقدار عنصر روي به ترین و کم بیش. دگردی
نظر  به. دست آمد بههاي ایرانشهر و سرباز  در شهرستان

وت غلظت مواد  متفاشناختی بومدر شرایط رسد  می
 مانندمعدنی بستگی به اثر متقابل عوامل متعددي 

هاي گیاهی، مرحله رشد، اقلیم، تولید و  خاك، گونه
مدیریت مرتع و اثر متقابل عناصر در زمان جذب دارد 

)20.(  
 :هاي محلول بذر درصد پروتئین و کربوهیدرات

ها و مناطق،  میزان درصد پروتئین بذر بین شهرستان
ترین  ترین و کم بیش .داري مشاهده نشد یتفاوت معن

 هاي ترتیب در شهرستان هاي محلول به میزان کربوهیدرات
  .زابل و نیکشهر مشاهده شد

ترین   بیش:اثر رویشگاه بر ترکیبات شیمیایی میوه
در شهرستان سرباز، A میزان کوکوربیتاسین 

 در شهرستان زابل و کوکوربیتاسین Bکوکوربیتاسین 
D ،Cرکیب کولوسنتین و کولوسنتئین در  و دو ت

 Eترین میزان کوکوربیتاسین  بیششهرستان ایرانشهر و 
نتایج حاصل از . در شهرستان نیکشهر وجود داشت

GC-MS ترکیباتی مانند ) 1جدول ( عصاره بوتانولی
ها  ها، ترکیبات ایوکسی و هیدروکربن ها، کتون الکل

شده در  مطالعات انجام).  ترکیب37( شناسایی شدند
بر روي ) هند(هاي مختلف منطقه گجرات  بخش

محتویات فعال موجود در عصاره بوتانولی از میوه 
 ترکیب با 21 که ابوجهل نشان داد  هندوانه

سنج جرمی از عصاره  کروماتوگرافی متصل به طیف
 عصاره GC/MSنتایج . بوتانولی شناسایی شده است

ترکیب بوتانولی میوه منطقه گجرات نشان داد که 

Anhydro beta–D-glucopyranose در باالترین 
 85/17(و پس از پالمتیک )  درصد31/23(غلظت 

 15 و 12، 9و متیل ) 88/14 (Linoleate، متیل )درصد
Octadecatrienoate) 25/12( شناسایی شدند ،)14 .(

در مطالعه حاضر از عصاره بوتانولی میوه ترکیب متیل 
Linoleateزابل، ایرانشهر، نیکشهر هاي   در شهرستان
 درصد، 16/6 و 12/9، 72/4، 31/5ترتیب  و سرباز به

 Octadecatrienoate 15 و 12، 9و ترکیب متیل 
هاي زابل، ایرانشهر، نیکشهر و  ترتیب در شهرستان به

 درصد 69/4 و 18/6، 17/10، 46/4سرباز برابر با 
    در منابع مختلف ذکر شده است.شناسایی شدند

گیاهان دارویی  نوع ترکیبات شیمیایی در این تکه
 خزانه )الف: قرار گیردتواند   عامل می3تأثیر  تحت

   تنوع ترکیبات ) ب،بفرد هر گونه ژنتیکی منحصر
  وهاي مختلف گیاه و مرحله تکاملی آن در بین بخش

  . )11( تغییرات محیطی )ج
  

  گیري کلی نتیجه
 شده گیري هاي اندازه  ویژگیدرشده  هاي مشاهده تفاوت

در مختلف  يها بین شهرستانهندوانه ابوجهل گیاه 
 هاي  ناشی از تفاوت ویژگیاستان سیستان و بلوچستان،

 مناطق مانند دما، رطوبت، ارتفاع از سطح شناختی بوم
عناصر غذایی وضعیت دریا، نوع خاك و همچنین 

ثیر أباشد که در نهایت بر رشد و عملکرد گیاه ت  می
ثیر عوامل محیطی در تولید مواد أت البته. گذارد می

ثره گیاهان دارویی بسیار پیچیده است و نیاز به ؤم
  .تري دارد بررسی بیش
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  . عصاره بوتانولی میوهGC/MS  ترکیبات شیمیایی شناسایی شده با استفاده-1جدول 
Table 1. The chemical composition of fruit butanol extract by GC/MS.  

  ردیف
Row  

 نام ترکیب
Name combination 

  شاخص بازداري
Retention indices  

  ایرانشهر
Iranshahr  

  نیکشهر
Nikshahr  

  سرباز
Sarbaz 

  زابل
Zabol  

1  Tranc-2-methyl-3-methylene-hep-5-en 3.90 0.74 1.55 1.12 1.72 
2  n-Buthyl ether 4.66 1.86 1.31 1.70 1.14 
3  Tricycllene 5.17 2.31 2.06 1.31 1.60 
4  Dihydro simplexindiactetate 5.46 1.88 1.92 1.50 1.44 
5  2-methyl-3-buten-2-ol 5.81 1.48 1.66 1.18 1.56 
6  Neopentyl-methyl ketone 6.50 1.61 1.20 1.95 1.52 
7  n-butyl butanoat 7.37 1.70 1.31 2.40 2.23 
8 Anhydrolinalool oxide 7.88 1.33 1.18 1.61 1.56 

9  Benzyl alchohl 8.63 2.03 1.27 1.93 1.90 
10  1,2-benzen dicarboxylic acid 11.52 2.10 4.06 2.81 3.32 
11  4-hydroxy benzaldehyde 12.51 1.82 1.37 2.29 -- 
12 δ-3-carene 12.80 1.75 1.04 1.70 1.40 

13  1,6-anhydro beta-D-glucopyranose 13.12 9.96 17.65 7.38 8.11 
14  Hydroquinone 14.06 1.53 1.62 1.98 2.61 
15  Nerolidol 14.81 1.90 1.79 2.38 1.56 
16  1,2-benzene dicarboxylic diethyl ester 15.62 6.10 5.22 4.06 4.62 
17 3-hexanal 15.91 1.14 0.88 2.30 1.77 

18  2-octadecycloxy-1- cis-9-octadecenyloxy ethane 16.32 1.72 1.64 1.72 1.81 
19  4-methoxy cinamic acid 17.12 -- 1.25 2.40 2.19 
20  Isobutyl phthalate 17.85 2.33 1.62 1.33 1.70 
21 Butyl-butyrate 18.11 0.93 1.37 1.56 1.45 

22  Methyl palmitat 18.36 16.37 12.10 22.26 20.95 
23 Terpinolene 18.55 1.45 1.04 1.18 2.19 

24  Protocatechuic acid 18.97 2.11 1.17 2.01 1.48 
25  Methyl palmitoleate 19.66 1.72 1.04 2.30 1.61 
26 Allo-ocymene 19.87 2.63 1.61 1.15 1.18 

27  Methyl-9-10- methylene hexadecanoate 20.12 1.31 3.50 -- 1.70 
28 Perillen 20.48 1.52 1.18 2.14 -- 

29  Cinamoyl benzoate 20.64 1.26 2.21 1.90 2.37 
30  Methyl linoleate 21.32 4.72 9.12 6.16 5.31 
31  Methyl-9,12,15-octadecatrienoate 22.01 10.17 6.18 4.69 4.46 
32  Pentenyl coumarate 22.58 1.30 1.24 1.93 1.66 
33 Heptyl-butyrate 23.05 2.11 0.91 1.28 1.81 

34 Eicosamethyl cyclodecasiloxane 23.40 1.23 1.60 1.48 1.52 
35 Pentyl ferulate 25.15 1.49 2.05 1.69 2.61 
36 α-Boubonene 25.60 1.21 -- 1.15 2.18 

37 Octadeca methyl cyclononasiloxan 25.92 1.38 1.19 1.31 1.77 
  مجموع
(Total) 

  98.2 96.9 99.24 98.01 
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