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  )گزارش کوتاه علمی(
  ترکیبات فالونوئیدي  برخی ازمیزان بر رویشگاه مطالعه اثر

  (.Tilia platifolia L) نمدار درخت
  

  4ي صدر و زین العابدین بشیر3، کامبیز مشایخی2، عظیم قاسم نژاد1خدایار همتی
 استادیار گروه باغبانی 2 ،دانشیار گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان1،3

 استادیار سازمان پژوهش هاي علمی صنعتی ایران4، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان
  

  چکیده
 هاي رشته کوه  جنوبیهايپهن برگ است که در نوار ساحلی دریاي خزر و دامنه نمدار از درختان

 از جمله مهم گل، برگ، میوه و پوست نمدار حاوي ترکیبات پلی فنلی . پراکنش داردالبرز
در  .دنشو  که در صنایع دارویی استفاده میاست، روتین و کامفرول ریستینفالونوئیدهاي کرسیترین، ک

نمدار کته، میوه و پوست برگ، گل، برا تغییرات برخی ترکیبات فالونوئیديسعی شد که تحقیق حاضر 
هاي مختلف در زمان گلدهی اندام. گرگان و کالردشت مورد بررسی قرار گیرددر دو منطقه پراکنش 

 خشک، عصاره کل، ، وزنتر وزندر آزمایشگاه  .آوري شد  جمع مورد مطالعه دو منطقهاز) خرداد ماه(
 رشدهاي مختلف نشان داد که بین مناطق   اندامتجزیهنتایج . اندازه گیري شد کرسیترینمیزان روتین و 

 گیري شده در اکثر موارد اختالف و اندامهاي مورد بررسی از نظر میزان ترکیبات فالونوئیدي اندازه
 ترتیب در ه ب%)18/2(رین تیو کرس) %53/0(رین میزان روتین که بیشت بطوري .معنی داري وجود دارد

  . شدمشاهده درختان نمدار منطقه کالردشت 
 

 1 نمدار، اقلیم، پلی فنل، فالونوئید، روتین، کرسیترین:هاي کلیدي واژه

                                         
  aghasemnajad@hotmail.com: مسئول مکاتبه*
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  مقدمه
 هاي تابولیت جنگلی است که گل، برگ، میوه و پوست آن حاوي مپهن برگ نمدار از درختان

؛ چانگ و 1996امیدبیگی، (گردد  که در برخی کشورها در صنایع دارویی استفاده میاي است ثانویه
رشته  هاي جنوبیاین درخت در شمال ایران و در نوار ساحلی دریاي خزر و دامنه). 2005همکاران، 
هاي رویشی و  اندامدر طبیعت .استکننده نمدار درختی خزان). 2003ثابتی،  (پراکنش داردکوه البرز 

،  گل در.روند بعد از دوره رویشی و زایشی از بین میهستند که سرشار از مواد دارویی این گیاهزایشی 
برگ، میوه و پوست نمدار ترکیبات پلی فنلی ارزشمند از جمله فالونوئید هاي کرسیترین، کوئرستین، 

ترکیبات پلی فنلی از   امروزه ارزش ضد اکسیداسیونی).1996امیدبیگی، (روتین و کامفرول وجود دارد 
ژي سلول و سالمت دلیل نقشی که در بیولو این ترکیبات به. جمله فالونوئیدها بر کسی پوشیده نیست

و نقش مهمی در درمان  روتین پایه تمامی بیوفالونوئیدهاست. انسان دارند مورد توجه زیادي هستند
جیانگ  ؛2000چنا و همکاران،  ( سبب کاهش درد و کاهش فشار چشم می گردد به عنوان مثال. دارد

 گیاهان دارویی نقش مهمی هاي ثانویه تولید و تجمع متابولیتدر عوامل محیطی  ).2007و همکاران، 
 کننده که تعیینعواملی چون درجه حرارت، میزان بارندگی، شدت نور و ارتفاع از سطح دریا . دارند

هاي ثانویه  لیتبور در تجمع متا تاثیرگذا محیطیعواملاز جمله مهمترین   هستند،اقلیم یک منطقه
اقلیم بصورت  تحت تاثیر  داروییهک گیاتفاوت میزان مواد موثره ی. )1994 ،داویس و آلبریگو (هستند

البته تجمع . )2002 ،سیروستاوا و شیم ،2003همتی و همکاران، (  وسیع مورد بررسی قرار گرفته است
 در بررسی میزان .و پراکنش متابولیت هاي ثانویه در یک گیاه بصورت یکسان انجام نمی گیرد

 کوئرستین این گیاه در گل نسبت به برگ میزان )Crataegus monogyna( سرخ ولیکيفالونوئیدها
 ه اختالف معنی داري مشاهدبین برگ، گل و میوه از نظر میزان روتین حالیکهدر، بود یا میوه  بیشتر

باالترین میزان نشان داده شد که  Hypericum brasilienseدر گیاه  ). 2006همتی و همکاران، ( نشد
  ). 1999لورل و همکاران،  ( آمددست روتین و کوئرستین در مرحله گلدهی به

و همچنین  روز افزون این ترکیبات بیماري ها و استفاده با توجه به اهمیت فالونوئیدها در درمان
 و از طرفی تنوع اقلیمی در عنوان منبع غنی  بهفراوانی درخت نمدار در جنگل هاي شمال ایران

هاي مختلف گیاه   اندام فالونوئیديکیباتترتغییرات  در این آزمایش سعی شد آنهاي طبیعی  رویشگاه
  .در مناطق مختلف با شرایط آب و هوایی مختلف مورد بررسی قرار گیرد
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  هامواد و روش
مشخص کردن پس از : گیري ترکیبات فالونوئیدي آماده کردن نمونه براي اندازهبرداري و نمونه

 کالردشت، جنگل گان وکالته گر  جنگل شصت در) درخت در هر منطقه3(گیاهان آزمایشی
هاي مختلف برگ، گل، براکته، میوه و پوست درخت  از اندام)از همه جهات جغرافیایی( برداري نمونه

. شد تصادفی در سه تکرار انجام هاي کامالًدر قالب طرح بلوك) خردادماه(در زمان گلدهی درخت 
 خشک شدند ساعت 48مدت   به آونادگر درجه سانتی50دماي  ها درتر، نمونه  وزنگیري پس از اندازه

ها آسیاب   نمونهسپس . شد تعیینها  نمونه وزن خشک،نکردپس از خشک ). 1996مانتی و گروهمن، (
گیري شدند؛ ابتدا با هاي پودر شده طی دو مرحله عصارهنمونه .گیري آماده شدندشده و براي عصاره

مخلوط متانول و ها در  نهنموها حذف شده و سپس محلول هگزان چربی و اسانس آن
 عصاره. هم زده شد با استفاده از هیتر مگنت دار  دقیقه 50 مدت به) 3:1به نسبت (سولفوکساید  متیل دي

، به دستگاه  جهت تعیین درصد روتین و کرسیترین پس از عبور از کاغذ صافی واتمنبدست آمده
1HPLC ها نیز   نمونهعصاره خشک و وزن تروزن خشک،  ، عالوه بر پارامترهاي یاد شده.تزریق شد

ها  مقایسه میانگین همچنین روشو SAS نرم افزاز ها با استفاده از  دادهتجزیه تحلیل آماري. ثبت شد
با  C18 مجهز به ستون ساخت شرکت واترز، HPLCدستگاه  ها از  آنالیز نمونه براي.انجام گرفت

 5/78: 5/21  آب و استونیتریل به نسبتازمایش در این آز .شداستفاده  UVو دتکتور  درجه 30دماي 
ها  نمونه  وهحرك استفاده شدت معنوان فاز  به در دقیقهلیتر میلی2با جریانی معادل ) روش ایزوکراتیک(

  . اندازه گیري شدند نانومتر280در طول موج 
  

   نتایج و بحث
داد که بین صفات نشان   مطالعه صفات موردنتایج آنالیز آماري: صفات اندازه گیري شده بر مکان اثر

 روتین و میزانداري بین مناطق مورد مطالعه مشاهده نشد، ولی  اختالف معنیگیري شده  اندازه
 گرگان منطقه نتایج نشان داد که در مقایسه با). 1جدول ( قرار داشتند رویشگاه تاثیر  تحتکرسیترین
ترتیب در  هب% 42/0و % 125/0 (تر بوده استبیش منطقه کالردشت هاي مختلف گیاه در اندام کرسیترین

  استهاي ثانویه در گیاهان مختلف بررسی شده  بر میزان متابولیترویشگاهتاثیر . )گرگان و کالردشت

                                         
1- High performance liquid chromatography 
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 شده تاکیدهاي ثانویه  عنوان عامل تاثیر گذار در تجمع متابولیت  بهرویشگاه  بر نقشکه در اکثر موارد
 مکان رشد گیاه .)2006 ،همتی و همکاران ؛2002 ،وستاوا و شیم سیر،2003همتی و همکاران، (است 

بیشترین  مثالً. ت دمایی و رطوبتی بر فرایند تشکیل مواد موثره تاثیر گذار باشدا از طریق تغییردتوان می
رشد و نمو شود که  زمانی انجام می) Hypericum perforatum( هایپرسین در گل راعی میزان تجمع

مکانیسم تاثیرات محیط ). 1999 ،لورل و همکاران ( باال صورت گیردرطوبت نسبیبا  در مناطقی گیاه
با این وجود این نکته روشن است که محیط از . هاي ثانویه به درستی روشن نیست بر تجمع متابولیت

 نوع و در ، دارد)ها ممثل آنزی(یند تولید آ فرمرتبط به و عوامل متابولیتطریق تاثیري که در فرایند تولید 
  .هاي شیمیایی موثر است شدت واکنش

  
  گیري شده تأثیر مکان روي متغیرهاي اندازه-1جدول 

 رویشگاه وزن تر  وزن خشک عصاره کل روتین کرسیترین
b 125/0  b 023/0 a 861/1 a 092/4 a 207/11 گرگان 

a 42/0  a 082/0  a942/1  a 969/3  a416/11  کالردشت 
   است درصد5در سطح احتمال  داردهنده عدم اختالف معنیشانعالئم مشابه در هر ستون ن*
  

 بر میزان فالونوئیدهاي مرکبات گزارش مکان کشتدر بررسی تاثیر ) 2003(همتی و همکاران 
 مکان کشتداري تحت تاثیر  نمودند که ترکیبات هیسپردین و نارنجین پوست مرکبات بصورت معنی

 جنوبداري از مرکبات  مرکبات شمال کشور بصورت معنیکه میزان هیسپردین  قرار داشت، بطوري
هاي  در بررسی.  در مرکبات گزارش شد)2002 (سیروستاوا و شیماي توسط  نتایج مشابه. بیشتر بود

 بر میزان فالونوئیدهاي آن اثر  مکانکه داده شدن نشا) Crataegus monogyna(گیاه سرخ ولیک 
  .)2006همتی و همکاران (داري دارد  معنی

 نتایج این تحقیق نشان داد که در بین :هاي مختلفاندام در صفات مورد مطالعه مطالعه تغییرات 
اختالف  تولید شده و)  درصد7/1(هاي مختلف، بیشترین میزان فالونوئید کرسیترین در گل اندام
 کرسیترین ا نشان داد که درصد تجمعه همچنین داده. براکته و میوه وجود ندارد داري بین برگ،معنی

هاي بیشتر از اندام)  درصد05/0(منطقه میزان روتین در براکته  در هر دو .پوست بسیار ناچیز است
درجه حرارت از ). 2جدول (  شدمشاهده) 004/0(در مقابل کمترین میزان روتین در پوست . دیگر بود

 داویس و آلبریگو،(هاي ثانویه است  جمله عوامل محیطی تاثیر گذار در تشکیل و تجمع متابولیت
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گزارش نمودند که میزان فالونوئید پوست میوه مرکبات رابطه ) 1994(داویس و آلبریگو ). 1994
 در مناطقی با درجه حرارت نشان داد کههاي اولیه  بررسی .مستقیمی با درجه حرارت محیط دارد

 حاکی از آن است که منطقه رویش درختان هاي هواشناسی  داده.تر تجمع فالونوئید بیشتر است پایین
  . تري نسبت به منطقه گرگان دارد نمدار در منطقه کالردشت داراي آب و هواي خنک

  

   دو منطقه کالردشت و گرگانرگیري شده دهاي مختلف بر متغیرهاي اندازهتأثیر اندام -2 جدول
اندام   کرسیترین   روتین   عصاره وزن خشک  تر  وزن

  2  1  2  1  2  1  2  1  2  1*  یگیاه
  a4/15  a0/14  a 6/5  b7/4  ab 9/1  c1/1  a 03/0  ab 04/0  b08/0  b02/0**  برگ

  bc 7/10  b3/11  b5/4  a9/4  ab 0/2  b1/2  b 01/0  c 0/0  b0/0  b0  پوست
  c9/9  c62/9  c8/2  b 4/3  a 2/2  b8/1  a 05/0  a 05/0  b 2/0  b03/0  براکته

  c 4/9  bc4/10  cd2/3  ab5/4  b 2/1  c3/1  b 01/0  bc 01/0  a 7/1  a4/0  گل
  b 7/11  bc 6/10  bc8/3  ab7/4  a 5/2  a 9/2  a 3/0  c 0/0  b 2/0  b 2/0  میوه
 65/0 18/2 1/0 53/0 2/9 8/9 2/22 9/19 9/55 1/57  کل

  .است% 5در سطح احتمال  داردهنده عدم اختالف معنی عالئم مشابه در هر ستون نشان**گرگان، : 2کالردشت، : 1*
  

نمدار منطقه درختان گیري شده در  هاي اندازه ضوع می تواند دلیلی بر تجمع بیشتر فالونوئیداین مو
کال گرگان در  عالوه بر این با توجه به اینکه منطقه کالردشت نسبت به جنگل شصت. کالردشت باشد

 تراکم نفشفرابارتفاع باالتري قرار دارد و اشراف به نقش فالونوئیدها در حفاظت گیاه در برابر نور 
تاثیر هواي خنک بر تجمع مواد . بیشتر ترکیبات فالونوئیدي در منطقه کالردشت توجیح پذیر است

تر بودن دوره تقسیم سلولی و فعالیت بافت  تواند بیشتر نحوي به طوالنی گیري شده می موثره اندازه
  .گیاهی در مناطق خنک مرتبط باشد

نتایج نشان داد که میزان ماده خشک در : فات مورد مطالعهبر ص و مکان رویش  گیاهاثر متقابل اندام
که بیشترین درصد طوريه، برنددار دااختالف معنی  دو منطقه با یکدیگردر نمدارهاي مختلف اندام

 در)  درصد753/2(  و کمترین آنکالردشتشده از آوريجمع)  درصد607/5( برگ ماده خشک
 با این وجود مقدار کل وزن خشک در منطقه گرگان ).2جدول (  آمددستهبهاي همان منطقه  براکته

 بیان کردند که بدلیل باال بودن رطوبت) 2002(سیروستاوا و شیم  ).2جدول (کالردشت بود  بیشتر از
 . استبارانمناطق کم کمتر از  گیاهان این مناطقباران تجمع مواد خشکي گیاهی در مناطق پرهااندام
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 بیشتر از کل در کالردشتمیزان بارندگی دهد که در طول انجام آزمایش  ان میهاي هواشناسی نش داده
هاي دو  تواند دلیل اصلی اختالف مشاهده شده در وزن خشک نمونه  بنابراین بارندگی می.استگرگان 

هاي مختلف و  داري تحت تأثیر اندامطور معنی عصاره کل به،بر اساس نتایج این تحقیق .منطقه باشد
هاي از میوه)  گرم در صد گرم وزن خشک9/2(ه بیشترین میزان عصاره کل یکطورهرار گرفت بمکان ق

آوري هاي جمع برگدر)گرم در صد گرم وزن خشک103/1(  گرگان و کمترین آنازآوري شده جمع
در میوه درختان در )  درصد307/0( بیشترین میزان روتین). 2 لجدو(به دست آمد  گرگان شده از

کرسیترین در پوست تولید  .بدست آمد ) درصد003/0(و کمترین در پوست درخت نمدار  کالردشت
   .نشد ولی بیشترین میزان آن در گل تولید شد

 شده در  اندازه گیري تجمع فالونوئید هاي،سه با مناطق جنگلی گرگانی که در مقانشان دادنتایج 
ن نمدار جنگل هاي غرب مازندران پتانسیل درختابررسی ها نشان داد که . منطقه کالردشت بیشتر است
با این وجود نتیجه گیري کلی در مورد . بت به جنگلهاي گلستان دارندستولید مواد دارویی بیشتري ن

در رویشگاهاي ذکر شده تشابه و تفاوت کمی و کیفی ترکیبات فالونوئیدي اندام رویشی گیاه نمدار 
  .نیاز به بررسی بیشتري دارد
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Abstract 

Linden tree is one of the plant species growing along the border of Caspian Sea 
and south of Alborz Mountain. The flowers, fruits, leaves and the bark of the plant 
contain some valuable polyphenols compounds including chersiterin, Christine, 
rutin and campherol that widely are used in pharmaceutical industries. It was the 
aim of present experiment to investigate the effect of growing regions on the 
quality and quantity of polyphenols of different parts of linden tree. Flowers, fruits, 
leaves, and barks of the experimental plants were collected based on randomized 
block design with three replications, both in Gorgan and Kelardasht forests. 
Parameters like fresh weight, dry weight, total extract of samples, and the content 
of rutin and chersiterin were measured in this experiment. Results showed that 
growing region significantly influenced on the amount of measured polyphenolic 
compounds. Generally the accumulation of polyphenolic compounds of linden 
trees influenced by environmental conditions, in which the highest content of rutin 
(0.53%) and chersiterin (2.18%) were recorded in Kelardasht.   
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