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  هاي مختلف  اکسیدانی اندام ارزیابی فنل کل، فالونوئید و پتانسیل آنتی

   شده از نقاط مختلف ایران آوري جمع Glauciumو  Papaverدو جنس 
  

  4علی سنبلی و 3، صمد نژاد ابراهیمی2ابوالفضل علیرضالو*، 1آرزو شقاقی
   ،استادیار گروه علوم باغبانی2، دانشگاه ارومیه ،دانشکده کشاورزي ،ارشد گروه علوم باغبانی دانشجوي کارشناسی1

  ، دانشگاه شهید بهشتی ،پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی ،استادیار گروه فیتوشیمی3، دانشگاه ارومیه ،دانشکده کشاورزي
   دانشگاه شهید بهشتی ،پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی ،دانشیار گروه بیولوژي4

  21/05/97؛ تاریخ پذیرش:  17/02/97تاریخ دریافت: 
 1چکیده

 خشخاش هاي جنس، اهمیت هستند دارايدلیل داشتن آلکالوئیدهاي متنوع  از جمله گیاهان دارویی که به :سابقه و هدف
)Papaver( یومو گلوس )Glaucium(  ها پرداخته شده است.  آن و فیتوشیمیایی تر به خواص فیزیولوژیک کمدر ایران  کههستند

هوایی (ساقه  ، ریشه و پیکرهمیوهکل در سه اندام  اکسیدانی و فالونوئید آنتیپتانسیل فنل کل، میزان  بررسی منظور به پژوهشاین 
   انجام شد. ،از مناطق مختلف کشور این دو جنس شده آوري هاي جمع گونهو برگ) 

  

 )شرقی، اردبیل، لرستان، همدان و چهارمحال بختیاري غربی، آذربایجان تهران، البرز، آذربایجان( استان هشت :ها مواد و روش
  هاي گیاهی انتخاب شدند.  آوري نمونه براي جمعشوند،  مناطق پراکنش این گیاه محسوب میترین  کشور که از مهم

 ,P. tenuifolium, P. dubium, P. bracteatum, P. orientale, P. arenarium, P. lacerum( ها ونهـایی گـاز شناسپس 

G. mathiolifolium, G. pulchrum, G. integrrima, G. elegans, G. pulchrum(ها با استفاده از گیري از نمونه، عصاره
 محتواي فنل شامل هوایی (ساقه و برگ) میوه، ریشه و پیکره هاي فیتوشیمیایی اندام خصوصیاتروش اولتراسونیک انجام گرفت. 

 هاي آزاد مهار رادیکال روشبه اکسیدانی ( آنتیپتانسیل  کلراید) وروش آلومینیومبه کل ( سیکالتو)، فالونوئید روش فولینبه کل (
DPPH.ارزیابی گردید ( 

  

شده  آوري هاي پاپاور و گلوسیوم جمع هاي مختلف جنسها و گونهدست آمده از این پژوهش نشان داد که اندام هنتایج ب :ها یافته
هاي مختلف  کل در بین نمونه فنل. میزان بودنداز مناطق مختلف ایران داراي تنوع بسیار وسیعی از نظر خصوصیات مورد مطالعه 

  کل در نمونه اردبیل از گونه  فنلترین میزان  بر گرم وزن خشک متغیر بود. بیش گالیک اسید  گرم میلی 89/23- 6/77از 
P. bracteatum دره گرمی ( کل در نمونه ساري فنلترین میزان  و کمP. arenarium مشاهده شد. میزان فالونوئید کل در بین (

کل در نمونه سین  ترین میزان فالونوئید بر گرم وزن خشک متغیر بود. بیش کوئرستین گرم میلی 34/1-55/5مختلف از  هاي نمونه
) مشاهده شد. P. tenuifoliumترین میزان فالونوئید کل در نمونه مالرد تهران ( و کم G. mathiolifoliumحصار از گونه  سرخه

                                                
  a.alirezalu@urmia.ac.irمسئول مکاتبه:  *
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درصد متغیر  29/20-5/87هاي مختلف از  اکسیدانی نشان داد که میزان آن در بین نمونه آنتیهمچنین نتایج مقایسه میانگین فعالیت 
اکسیدانی در  ترین میزان فعالیت آنتی و کم P. dubiumاکسیدانی در نمونه هیر اردبیل از گونه  ترین میزان فعالیت آنتی بود. بیش
  ) گزارش شد.P. dubiumموسی ( نمونه ایرد

  

و  G. mathiolifoliumهوایی گونه  ؛ فالونوئید کل، پیکرهP. bracteatumهوایی گونه  پیکره نظر فنل کل، از :گیري نتیجه
هاي پاپاور که جنس دهندنشان میاین نتایج هاي شاخص بودند. ها و گونه، اندامP. dubiumاکسیدانی، ریشه گونه  پتانسیل آنتی

توانند در صنایع دارویی کاربرد فراوان داشته باشند. در بین طبیعی بوده و میهاي اکسیدانو گلوسیوم داراي منابع غنی آنتی
هاي  توانند در برنامه باشند، که میتر میغنی خصوصیات مورد مطالعه جنس پاپاور از نظرهاي  گونههاي مورد مطالعه  نمونه

  ي این گیاه مورد توجه قرار گیرند.ساز اصالحی و اهلی
  

 گلوسیوم ،اکسیدانی، فالونوئید، فنل فعالیت آنتی پاپاور، کلیدي: هاي هواژ

  
  مقدمه

ترین منابع  عنوان یکی از مهم دارویی به گیاهان
تامین دارو براي انسان از گذشته مورد استفاده قرار 

گرفتند و از خواص مهم این گیاهان در صنایع  می
دو طی  در. )1( شود دارویی و بهداشتی استفاده می

هاي زیادي روي ترکیبات  دهه اخیر پژوهش
منابع گیاهی  ازدست آمده  هب اکسیدانی طبیعی آنتی

 هاي کسیدان ترین آنتی از رایجاست.  مختلف انجام شده
ها، مشتقات اسید ئیدتوان به فالونو طبیعی می

هاي آمینه، پپتیدها و ها، اسیدسینامیک، توکوفرول
  .)2(هاي آلی چند عاملی اشاره کرد اسید

توان به  از جمله گیاهان دارویی مهم در کشور می
اغلب در  اشاره کرد که خاشیاهان تیره خشگ

این گیاهان  .)3(مجاري ترشحی دارند  ودهاي خ اندام
آلکالوئیدهاي متنوع بوده و از نظر خواص  داراي
از مواد  کلی طور بهاند.  توجه فیزیولوژیک قابل ی وداروی

 در آن از آمده دست هب مشتقات و خشخاش ثرهؤم
 کننده شل داروهاي ساخت در داروسازي صنعت

 و درد هايدهندهتسکین ها، بخش آرام ماهیچه،
شود  استفاده می ها بیوتیک آنتی از بعضی و ها روانگردان

 و گلوسیوم )Papaver( دو جنس پاپاور .)4(
)Glaucium(  از تیره خشخاش بوده که به شکل

گیاه یا  جنس پاپاورشوند.  وحشی در ایران یافت می
 ،Papaveraceae از خانواده دارویی شقایق ایرانی

هزار سال دارد و از زمان سومریان  4قدمتی فراتر از 
عنوان گیاهی دارویی و مخدري مورد استفاده بوده  به

بودن مواد در مطالعات زیادي متفاوت  .)6و  5(است 
هاي مختلف خشخاش، در شرایط محیطی  ثره گونهؤم

و همکاران  دیفمختلف به اثبات رسیده است. 
کل، فالونوئید  فنلی از جمله فنل) ترکیبات پلی2015(

هاي مختلف (گلبرگ، کاسبرگ،  کل و تانن را در اندام
را مورد مطالعه قرار  P. rhoeasبرگ و ریشه) گونه 

داري از لحاظ ترکیبات عنیهاي م دادند. تفاوت
ها  ها مشاهده شد. گلبرگیک در بین اندامفنل پلی

 رضاییهاي باالیی از این ترکیبات بودند.  حاوي میزان
) برخی آلکالوییدهاي بنزیل ایزو 2016و همکاران (

مختلف خشخاش ایرانی هاي  اندام در را کویینولین
)P. bracteatum مورد مختلف رشدي، ) در مراحل

بهترین اندام براي  میوهمطالعه قرار دادند. ریشه و 
زنی  تیغکه مرحله  استخراج تبایین بود، در حالی

بهترین مرحله توسعه براي استخراج تبایین  1کپسول
است. اگرچه پاپاورین و نوسکاپین در ساقه در مرحله 

میوه ترین مقدار را داشتند، ولی در  پیش گلدهی بیش
                                                
1- Lancing stage 
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وجهی از این ترکیبات یافت شد. ت نیز مقادیر قابل
تر از سایر  کلی، محتواي آلکالوئیدي برگ کم طور به

 عواملاثر  )9(اي دیگر  هاي گیاهی بود. در مطالعه قسمت
خاك) و مرحله رشدي روي ماده  و ارتفاع محیطی (شیب،

مورد بررسی  P. bracteatumثره خشخاش گونه ؤم
ثره در مرحله قبل ؤترین میزان مواد م قرار گرفت. بیش

زیاد و ارتفاعات پایینی تولید از تکامل گرز در شیب 
انجام  تیرهی که روي این های پژوهشبر اساس . شد
کاتکول،  مانندی ها ترکیبات مختلف از آن ،دهش

و  بنزوفنانتریدین، سانگوئنارین، مورفین، مورفینان
 تعدادي ینهمچن .)10( تدست آمده اس به اسکولتین

د ها مانن آني اهرگترکیبات فالونوئیدي در گلب
 میرستین، کامفرول و کوئرستین مشاهده شده است

)11(.   
ترین گروه از  بزرگها فنلی یا پلیفنلترکیبات 

باشند. این ترکیبات از هاي ثانویه گیاهان می متابولیت
ی فنلاسیدهاي  که از طوري هبوده، ب نظر شیمیایی متنوع

ها  مرهاي بسیار بزرگ و پیچیده مانند تاننساده تا پلی
شوند. فالونوئیدها نیز از جمله ها را شامل میو لیگنین

بسیاري از  تولیدشوند. این ترکیبات محسوب می
ی با اسیدهاي آمینه آروماتیک فنیل آالنین، فنلترکیبات 

شود. خانواده فالونوئیدها تیروزین و تریپتوفان آغاز می
و  ها، ایزوفالونوئیدها فالونولها،  شامل فالون

باشد. این دسته از ترکیبات خواص ها می آنتوسیانیدین
اکسیدانی  ضدویروسی، ضدمیکروبی و توانایی آنتی

هاي طبیعی این  اکسیدان آنتی .)12(باالیی دارند 
که  هاي آزاد را، قبل از این توانایی را دارند که رادیکال

غشاي سلول و یا هاي زنجیري اکسایشی را در  واکنش
هاي حاوي لیپید در سلول آغاز کنند، پاکسازي  بخش

گر رادیکالی  هاي واکنش سازي گونه نمایند. غیرفعال
پذیر  اثر شاخصی بر پایداري ترکیبات سلولی آسیب

هاي  ها و بافت داشته و موجب تأمین سالمتی سلول

ها  اکسیدان شود. در واقع عملکرد به موقع آنتی بدن می
ها ضامن  هاي اکسایشی رادیکال مهار واکنشدر 

عنوان  سالمتی موجود است. امروزه گیاهان دارویی به
آکسیدان طبیعی مطرح  یکی از منابع مهم ترکیبات آنتی

هاي بالینی موقعیت ممتازي  بوده و از نظر پژوهش
 .)13(دارند 

وجود پوشش انبوه مناطق مختلف کشور از  با
 پژوهش، تاکنون هاي مختلف تیره خشخاش جنس

و میزان فعالیت  یفنلجامعی مبنی بر ارزیابی ترکیبات 
هاي مختلف در اکسیدانی این ترکیبات در اندام آنتی

ترین مطالعات در  بیشمنابع علمی انجام نشده است. 
هاي مختلف تیره خشخاش روي ترکیبات  گونه

گیري  هدف این پژوهش، اندازهآلکالوئیدي بوده است. 
و بررسی فعالیت  کلو فالونوئید  فنلمحتواي 

، میوه، هوایی ه(پیکر هاي مختلف در انداماکسیدانی  آنتی
 Glaucium و Papaver دو جنسهاي  گونه ریشه)
  .باشد میایران  شده از مناطق مختلف آوري جمع

 
 ها مواد و روش

 هاي براي انجام آزمایش: هاي گیاهی آوري نمونه جمع
 جنس پاپاور مختلف دوهاي فیتوشیمیایی، ژنوتیپ

 و گلوسیوم )هواییمیوه، ریشه و پیکره هاي اندام(
، طی 1396در سال  )هوایی پیکرههاي ریشه و  (اندام

 از مناطق مختلف کشور بهار و تابستان دو مرحله در
هاي  گونه هوایی پیکرهبرداشت وري شد. آ جمع

هاي پاپاور و گلوسیوم در مرحله مختلف جنس
در  )کپسولو برداشت میوه ( (بهار)گلدهی کامل 

زمان  مرحله رسیدن کامل (تابستان) انجام گرفت. هم
که مصادف با  برداري از ریشهبا برداشت میوه، نمونه

گیاهان  آغاز رکود گیاهان بود نیز صورت پذیرفت.
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آوري و انتقال به پژوهشکده گیاهان و پس از جمع
مورد  ،شهید بهشتی مواد اولیه دارویی دانشگاه
هاي مختلف گیاه شامل شناسایی قرار گرفته و قسمت

در دماي از هم تفکیک و  میوهو هوایی  ریشه، پیکره
مناطق مورد مطالعه معمولی و سایه خشک گردیدند. 

  آمده است. 1در جدول  پژوهشدر این 
 -ارزیابی فنل کل با روش فولین: گیري فنل کل اندازه

 80لیتر متانول  میلی 10انجام گرفت. ابتدا  سیوکالتیو
گرم بافت گیاهی خشک شده  میلی 250درصد را به 

اضافه کرده و استخراج با استفاده از دستگاه 
اولتراسونیک انجام گرفت. سپس عصاره متانولی 

 10معرف فولین ( میکرولیتر 125 ا باشده ر استخراج
 35اي دم درصد) مخلوط کرده و پس از پنج دقیقه در

 میکرولیتر محلول هفت درصد 2گراد،  درجه سانتی
بیکربنات سدیم به آن اضافه شد و هم زده شد. مقدار 

دقیقه نگهداري در  15جذب مخلوط واکنش، پس از 
  نانومتر با دستگاه  765شرایط بدون نور در طول موج 

 )SpectraMax 340; Molecular Devices( پلیت ریدر
گالیک اسید گرم  میلی حسب به برنتایج . قرائت گردید

) بیان شد mg GAE g-1 DWدر گرم بافت خشک (
)14(.   
  

مقدار فالونوئید کل با روش : ارزیابی فالونوئید کل
میکرولیتر  150گیري شد. به  آلومینیوم کلراید اندازه

لیتر  میلی 7/1ترتیب  استخراج شده به متانولی عصاره
 5/0 نیتریت سدیممیکرولیتر  150درصد،  30 اتانول
 3/0آلومینیوم  میکرولیتر کلرید 150موالر و  میلی
موالر اضافه و بالفاصله بهم زده شد. پس از  میلی

میکرولیتر محلول هیدروکسید  100گذشت پنج دقیقه، 
 موالر اضافه شد. پس ازگذشت مدت سدیم یک میلی

ریدر پلیت  دقیقه، میزان جذب با دستگاه 15- 10 زمان
سپس مقدار  قرائت شد.نانومتر  510 در طول موج

کوئرستین بر گرم گرم  میلی حسب فالونوئید کل بر
  .)15() بیان شد mg QUE g-1 DWبافت خشک (

اکسیدانی  فعالیت آنتیاکسیدانی: ارزیابی فعالیت آنتی
 کنندگی رادیکال آزاد گیاه، از طریق خاصیت خنثی

1DPPH  تعیین با استفاده از روش اسپکتروفتومتري
میکرولیتر عصاره  200). براي این منظور، به 16شد (

میکرولیتر محلول  800ها،  شده نمونه متانولی استخراج
DPPH دقیقه در شرایط  30مدت   اضافه گردید و به

  ها  تاریکی نگهداري شد. سپس میزان جذب نمونه
نانومتر قرائت شد. ظرفیت  517در طول موج 

 صورت درصد بازدارندگی ها به اکسیدانی عصاره آنتی
DPPH .با استفاده از رابطه زیر محاسبه شد  

)1      (                                                    DPPHsc	% = ( 	 ) 	 	( 	 ) 	
( 	 ) 	

× 100  

  
جذب محلول بالنک در  Abs controlکه در آن، 

 517جذب نمونه در  Abs sampleو  نانومتر 517
  . نانومتر

هاي  براي تجزیه آماري دادهها:  تجزیه و تحلیل داده
استفاده  16نسخه   Minitabافزار دست آمده، از نرم به

شد. مقایسه میانگین تیمارها، با آزمون حداقل تفاوت 

عنوان سطح  به >05/0P ) انجام وLSD( داري معنی
نمودارها 1 .ها در نظر گرفته شد دار بودن اختالف معنی

  ترسیم شد. Excel 2016با استفاده از برنامه 

                                                
1- 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl 
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 . از مناطق مختلف ایران یومو گلوس پاپاوراي مختلف ه گونهشده از  آوري هاي جمع نمونه -1جدول 
Table 1. Collection regions of the different Papaver and Glaucium species from Iran.  

 جنس

Genus 

کد 
  اختصاري

Code 

  آوري مکان جمع
Collection regions 

 گونه

Species 
 جنس

Genus 

کد 
  اختصاري

Code 

  آوري مکان جمع
Collection regions 

 گونه

Species 

Pa
pa

ve
r 

A 
  تهران -مالرد

Malard- Tehran 
P. tenuifolium 

G
la

uc
iu

m
 

B 
  سین - حصار سرخه

Sin-Sorkhehesar 
G. mathiolifolium 

AR اردبیل -سرعین 
Sarein-Ardebil 

P. dubium C 
حصار سرخه  

Sorkhehesar 
G. pulchrum 

D حصار سرخه - سین 
Sin-Sorkhehesar 

P. dubium G 
ارومیه -دره قاسملو  

Qasemlu-Urmia 
G. mathiolifolium 

E حصار سرخه 
Sorkhehesar 

P. dubium M 
نازلو -ارومیه  

Nazlu-Urmia 
G. integrrima 

F بروجرد 
Boroujerd 

P. dubium N 
 همدان

Hamedan 
G. elegans 

HA اردبیل -هیر 
Hir-Ardebil 

P. dubium O 
 شبستر

Shabestar 
G. pulchrum 

K اردبیل -بادآ پارس 
Parsaabad 

P. dubium T 
هشتچین -خلخال  

Khalkhal 
G. mathiolifolium 

MA ارومیه -مارمیشو 
Marmisho-Urmia 

P. bracteatum Y 
اردبیل - شام اسبی  

Shamasbi 
G. mathiolifolium 

P اردبیل 
Ardebil 

P. bracteatum    

Q موران -گرمی 
Germi-Muoran 

P. orientale    

R شعبانلو -گرمی 
Germi-Shabanlou 

P. dubium    

S دره ساري -گرمی 
Germi-Saridareh 

P. arenarium    

SH شهرکرد 
Shahrkord 

P. dubium    

W اردبیل - نمین 
Namin-Ardebil 

P. lacerum    

X ایردموسی 
Irdmousa 

P. dubium    

V اسالم -خلخال 
Khalkhal-Asalem 

P. orientale    

Z اردبیل - شهر مشکین 
Meshkinshahr 

P. arenarium    

  
  و بحث نتایج

 ها نشان داد کهنتایج مقایسه میانگینمحتواي فنل کل: 
گالیک اسید  گرممیلی 60/77( کل فنل میزانترین  بیش

جنس هاي  گونههوایی  هپیکر در خشک) در گرم وزن

آوري  جمع P. bracteatum  گونهمربوط به  ،پاپاور
 89/23(کل  ترین میزان فنل کم. شده از اردبیل بود

گونه در  )خشک در گرم وزنگالیک اسید  گرم میلی
P. arenarium  گزارش شددره سارياز منطقه 



 1398) 2)، شماره (26جلد (هاي تولید گیاهی  نشریه پژوهش
  

200 

هوایی پیکره ل کل در نف نتایج بررسی میزان). 1 (شکل
 کل فنل محتوايکه باالترین نشان داد  جنس گلوسیوم

 G. elegansاز گونه  همدان مناطق هاي در گلوسیوم
از  شبستر و) خشک گرم در گرم وزن میلی 94/34(

در گالیک اسید  گرم میلی G. pulchrum )37/34گونه 
ترین میزان  کموجود داشت. همچنین ) خشک گرم وزن

 G. mathiolifolium )36/28گونه مربوط به فنل 
از منطقه ) خشک در گرم وزنگالیک اسید  گرم میلی

 ،اندام ریشه براي. )2 (شکل حصار بود سین سرخه
) P. bracteatum(گونه  اردبیلکه از منطقه  پاپاورهایی

 80/33( کل فنلترین مقادیر  بیش ،شده بود آوري جمع
را دارا  )خشک در گرم وزنگالیک اسید  گرم میلی
 گرم میلی 14/25(ترین محتواي فنل ریشه  کمو  بودند

  گونه  مربوط به) خشک در گرم وزن گالیک اسید

P. orientale براي جنس . )3(شکل  از گرمی موران بود
گالیک  گرم میلی 99/35( ترین فنل ریشه گلوسیوم بیش

متعلق  G. pulchrumگونه در  )خشک در گرم وزن اسید
 14/24( میزان فنل کل ترین حصار و کم خهرمنطقه س

  گونه در  )خشک در گرم وزنگالیک اسید  گرم میلی
G. mathiolifolium  منطقه دره قاسملو ارومیه گزارش

   کل در بررسی میزان محتواي فنل .)4(شکل  شد
میوه  کل ترین فنل که بیش نتایج نشان داد ،میوهاندام 

  در  )خشک در گرم وزنگالیک اسید  گرم میلی 77/44(
 )P. dubium( منطقه ایردموسی شده آوري گیاهان جمع

 در گرم وزنگالیک اسید  گرم میلی 97/26(ترین  کمو 
 اردبیل مربوط به منطقه هايپاپاورمقدار در ) خشک

)P. bracteatum( شکل  گزارش شد)5.(   

 

 
  

  . جنس پاپاور هاي گونههوایی کل در پیکره  فنل حتوايممقایسه میانگین  -1شکل 
Fig. 1. Mean comparison of total phenolic content in the aerial part of genus Papaver. 

  

: مارمیشو ارومیه، Kآباد اردبیل، : پارسHA: هیر اردبیل، F: بروجرد، Eحصار، سرخه: Dحصار،  : سین سرخهAR: سرعین اردبیل، A(مالرد، 
MA ،اردبیل :P ،گرمی موران :Q ،گرمی شعبانلو :Rدره،  : گرمی ساريS ،شهرکرد :SH ،نمین اردبیل :W ،ایردموسی :X ،خلخال اسالم :  

Vشهر اردبیل،  : مشکینZ( 
(Malard, A; Sarein-Ardebil, AR; Sin-Sorkhehesar, D; Sorkhehesar, E; Boroujerd, F; Hir-Ardebil, HA; Parsaabad, 
K; Marmisho-Urmia, MA; Ardebil, P; Germi-Muoran, Q; Germi-Shabanlou, R; Germi-Saridareh, S; Shahrkord, 
SH; Namin-Ardebil, W; Irdmousa, X; Khalkhal-Asalem, V; Meshkinshahr-Ardebil, Z) 
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 . یومسجنس گلوهاي  گونههوایی کل در پیکره  فنلمیزان  مقایسه میانگین -2شکل 

Fig. 2. Mean comparison of total phenolic content in the aerial parts of genus Glaucium.  
 

: شام اسبی T: خلخال هشتچین، O: شبستر، N: همدان، M: نازلو ارومیه، Gقاسملو ارومیه،  : درهCحصار،  : سرخهBحصار،  (سین سرخه
 )Yاردبیل، 

(Sin-Sorkhehesar, B; Sorkhehesar, C; Qasemlu-Urmia, G; Nazlu-Urmia, M; Hamedan, N; Shabestar, O; Khalkhal, 
T; Shamasbi-Ardebil, Y) 

  

 
 . جنس پاپاورهاي  گونهمحتواي فنل کل در ریشه ن یمقایسه میانگ -3شکل 

Fig. 3. Mean comparison of total phenolic content in the roots of genus Papaver.  
  

: مارمیشو ارومیه، Kآباد اردبیل، : پارسHA: هیر اردبیل، F: بروجرد، Eحصار، : سرخهDحصار، : سین سرخهAR: سرعین اردبیل، A(مالرد، 
MA ،اردبیل :P ،گرمی موران :Q ،گرمی شعبانلو :R دره، ساري: گرمیS ،شهرکرد :SH ،نمین اردبیل :W ،ایردموسی :X ،خلخال اسالم :  

Vشهر اردبیل، : مشکینZ( 
(Malard, A; Sarein-Ardebil, AR; Sin-Sorkhehesar, D; Sorkhehesar, E; Boroujerd, F; Hir-Ardebil, HA; Parsaabad, 
K; Marmisho-Urmia, MA; Ardebil, P; Germi-Muoran, Q; Germi-Shabanlou, R; Germi-Saridareh, S; Shahrkord, 
SH; Namin-Ardebil, W; Irdmousa, X; Khalkhal-Asalem, V; Meshkinshahr-Ardebil, Z) 
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 . یومسگلوجنس هاي  گونهمحتواي فنل کل در ریشه مقایسه میانگین  -4شکل 

Fig. 4. Mean comparison of total phenolic content in the roots of genus Glaucium. 
  

: شام اسبی T: خلخال هشتچین، O: شبستر، N: همدان، M: نازلو ارومیه، Gقاسملو ارومیه،  : درهCحصار،  : سرخهBحصار،  (سین سرخه
  )Yاردبیل، 

(Sin-Sorkhehesar, B; Sorkhehesar, C; Qasemlu-Urmia, G; Nazlu-Urmia, M; Hamedan, N; Shabestar, O; Khalkhal, 
T; Shamasbi-Ardebil, Y) 

 

 
 . جنس پاپاورهاي  گونهمیوه محتواي فنل کل در مقایسه میانگین  -5 شکل

Fig. 5. Mean comparison of total phenolic content in the fruits of genus Papaver.  
  

: مارمیشو ارومیه، Kآباد اردبیل،  : پارسHA: هیر اردبیل، F: بروجرد، Eحصار،  : سرخهDحصار،  : سین سرخهAR: سرعین اردبیل، A(مالرد، 
MA ،اردبیل :P ،گرمی موران :Q ،گرمی شعبانلو :Rدره،  : گرمی ساريS ،شهرکرد :SH ،نمین اردبیل :W ،ایردموسی :X ،خلخال اسالم :  

Vشهر اردبیل،  : مشکینZ( 
(Malard, A; Sarein-Ardebil, AR; Sin-Sorkhehesar, D; Sorkhehesar, E; Boroujerd, F; Hir-Ardebil, HA; Parsaabad, 
K; Marmisho-Urmia, MA; Ardebil, P; Germi-Muoran, Q; Germi-Shabanlou, R; Germi-Saridareh, S; Shahrkord, 
SH; Namin-Ardebil, W; Irdmousa, X; Khalkhal-Asalem, V; Meshkinshahr-Ardebil, Z) 
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نتایج مقایسه میانگین اکسیدانی:  آنتیبابی فعالیت زار
 شده آوري هاي جمع میوهدر اکسیدانی  آنتی فعالیتمیزان 

این نشان داد که بین  پاپاورهاي مختلف  گونه از
که  طوري به داري وجود دارد.ها تفاوت معنی گونه
 پاپاورهايرا اکسیدانی آنتیمیزان فعالیت ترین  بیش

  درصد) از گونه  81/82( منطقه نمین اردبیل
P. lacerum از گونه درصد) 02/82( خلخال، اسالم 

P. orientale از گونه  درصد) 69/81( و مالرد تهران
P. tenuifolium  ترین  کم همچنین ).6داشتند (شکل

را درصد)  29/20( یاکسیدان آنتیفعالیت  مقدار
) P. dubium( موسیدمربوط به منطقه ایرپاپاورهاي 

اکسیدانی  بررسی میزان فعالیت آنتی. )6(شکل داشت 
 شده نشان داد که آوريهاي جمعپاپاورهوایی پیکره 

  دره  ساري مناطقترتیب در  بهآن ترین مقدار  بیش
و  )P. arenariumدرصد از گونه  43/69( یگرم

) P. dubiumدرصد در گونه  36/64(گرمی شعبانلو 
هاي مربوط پاپاورهوایی پیکره  در آنترین مقدار  و کم

  درصد در گونه  99/33( به منطقه مالرد تهران
P. tenuifoliumدرصد در  68/37( نمین اردبیل ) و

در  .)7(شکل  وجود داشت )P. lacerumگونه 
نمودار وسیوم با توجه به جنس گل پاپاورهايبررسی 

ترین میزان فعالیت  بیش ،)8شکل ( هامقایسه میانگین
 شده از آوري نمونه جمعهوایی اکسیدانی در پیکره  آنتی

  درصد در گونه  28/65( اسبی اردبیل شام منطقه
G. mathiolifolium(  شبسترنمونه و پس از آن در 

گزارش شد و  )G. pulchrumدرصد  56/52(
 میزان به ترتیب به اکسیدانیمیزان فعالیت آنتیترین  کم
 G. integrrimaگونه در درصد  88/31و  39/22

 G. mathiolifolium و گونهمنطقه نازلو ارومیه  متعلق به
 ).8(شکل  شد مشاهدهحصار  سین سرخهمتعلق به 
اکسیدانی  آنتینتایج مقایسه میانگین فعالیت همچنین 

نشان داد  ،جنس پاپاور هاي مختلفگونهبراي ریشه 
   درصد در گونه 15/87( هیر مناطق هاي نمونه که

P. dubium(نمین ، )درصد در گونه  33/83  
P. lacerum( شهر اردبیل و مشکین )درصد در  83

  میزان را دارا ترین  بیش )P. arenariumگونه 
هاي  نمونههاي  در ریشه ترین مقدار نیز و کم بودند
درصد در گونه  24/63( آباد پارس شده از آوري جمع

P. dubium(  مالردو )درصد در گونه  85/62  
P. tenuifolium در اندام ). 9(شکل ) گزارش شد

 ترین بیشهاي مختلف جنس گلوسیوم، ریشه گونه
نمونه در  درصد) 06/83( یاکسیدان آنتیفعالیت میزان 

و  )G. pulchrum( حصار منطقه سرخه مربوط به
 نازلو ارومیهنمونه  در درصد) 26/61( مقدارترین  کم

)G. integrrima(  شکل گزارش شد)10.(  
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 . جنس پاپاور هاي گونهمیوه در اکسیدانی  فعالیت آنتیمقایسه میانیگن  -6شکل 

Fig. 6. Mean comparison of antioxidant activity in the fruits of genus Papaver.  
  

: مارمیشو ارومیه، Kآباد اردبیل،  : پارسHA: هیر اردبیل، F: بروجرد، Eحصار،  : سرخهDحصار،  : سین سرخهAR: سرعین اردبیل، A(مالرد، 
MA ،اردبیل :P ،گرمی موران :Q ،گرمی شعبانلو :Rدره،  : گرمی ساريS ،شهرکرد :SH ،نمین اردبیل :W ،ایردموسی :X ،خلخال اسالم :  

Vشهر اردبیل،  : مشکینZ( 
(Malard, A; Sarein-Ardebil, AR; Sin-Sorkhehesar, D; Sorkhehesar, E; Boroujerd, F; Hir-Ardebil, HA; Parsaabad, 
K; Marmisho-Urmia, MA; Ardebil, P; Germi-Muoran, Q; Germi-Shabanlou, R; Germi-Saridareh, S; Shahrkord, 
SH; Namin-Ardebil, W; Irdmousa, X; Khalkhal-Asalem, V; Meshkinshahr-Ardebil, Z) 

 

 
 . جنس پاپاورهاي  گونههوایی ره در پیکاکسیدانی  فعالیت آنتیقایسه میانگین م –7شکل 

Fig. 7. Mean comparison of antioxidant activity in the aerial parts of genus Papaver.  
  

: مارمیشو ارومیه، Kآباد اردبیل،  : پارسHA: هیر اردبیل، F: بروجرد، Eحصار،  : سرخهDحصار،  : سین سرخهAR: سرعین اردبیل، A(مالرد، 
MA ،اردبیل :P ،گرمی موران :Q ،گرمی شعبانلو :Rدره،  : گرمی ساريS ،شهرکرد :SH ،نمین اردبیل :W ،ایردموسی :X ،خلخال اسالم :  

Vشهر اردبیل : مشکین ،Z( 
(Malard, A; Sarein-Ardebil, AR; Sin-Sorkhehesar, D; Sorkhehesar, E; Boroujerd, F; Hir-Ardebil, HA; Parsaabad, 
K; Marmisho-Urmia, MA; Ardebil, P; Germi-Muoran, Q; Germi-Shabanlou, R; Germi-Saridareh, S; Shahrkord, 
SH; Namin-Ardebil, W; Irdmousa, X; Khalkhal-Asalem, V; Meshkinshahr-Ardebil, Z) 
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 . ومسیجنس گلوهاي  گونههوایی اکسیدانی در پیکره  آنتیفعالیت مقایسه میانگین  –8شکل 

Fig. 8. Mean comparison antioxidant activity in the aerial parts of genus Glaucium.  
  

: شام اسبی T: خلخال هشتچین، O: شبستر، N: همدان، M: نازلو ارومیه، Gقاسملو ارومیه،  : درهCحصار،  : سرخهBحصار،  (سین سرخه
 )Yاردبیل، 

(Sin-Sorkhehesar, B; Sorkhehesar, C; Qasemlu-Urmia, G; Nazlu-Urmia, M; Hamedan, N; Shabestar, O; Khalkhal, 
T; Shamasbi-Ardebil, Y) 
 

 
 . جنس پاپاورهاي  گونه در ریشهاکسیدانی  آنتیفعالیت مقایسه میانگین  -9 شکل

Fig. 9. Mean comparison of antioxidant activity in the roots of genus Papaver.  
  

: مارمیشو ارومیه، Kآباد اردبیل،  : پارسHA: هیر اردبیل، F: بروجرد، Eحصار،  : سرخهDحصار،  : سین سرخهAR: سرعین اردبیل، A(مالرد، 
MA ،اردبیل :P ،گرمی موران :Q ،گرمی شعبانلو :Rدره،  : گرمی ساريS ،شهرکرد :SH ،نمین اردبیل :W ،ایردموسی :X ،خلخال اسالم :  

Vشهر اردبیل،  : مشکینZ( 
(Malard, A; Sarein-Ardebil, AR; Sin-Sorkhehesar, D; Sorkhehesar, E; Boroujerd, F; Hir-Ardebil, HA; Parsaabad, 
K; Marmisho-Urmia, MA; Ardebil, P; Germi-Muoran, Q; Germi-Shabanlou, R; Germi-Saridareh, S; Shahrkord, 
SH; Namin-Ardebil, W; Irdmousa, X; Khalkhal-Asalem, V; Meshkinshahr-Ardebil, Z) 
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 . جنس گلوسیومهاي  گونه در ریشه یاکسیدان آنتی فعالیتمقایسه میانگین  -10شکل 

Fig. 10. Mean comparison of antioxidant activity in the roots of genus Glaucium. 
  

: شام اسبی T: خلخال هشتچین، O: شبستر، N: همدان، M: نازلو ارومیه، Gقاسملو ارومیه،  : درهCحصار،  : سرخهBحصار،  (سین سرخه
 )Yاردبیل، 

(Sin-Sorkhehesar, B; Sorkhehesar, C; Qasemlu-Urmia, G; Nazlu-Urmia, M; Hamedan, N; Shabestar, O; Khalkhal, 
T; Shamasbi-Ardebil, Y) 

 
نتایج مربوط به مقایسه کل: فالونوئید محتواي 

ید وئترین محتواي فالون نشان داد که بیش ها میانگین
 مربوط به منطقه گرمی شعبانلو ،جنس پاپاورمیوه در 

)P. dubium( موسیدو بعد از آن ایر )P. dubium (
در  کوئرستین گرممیلی 36/3و  65/3میزان  ترتیب به به

 34/1( یدوئترین مقدار فالون بود و کمخشک  گرم وزن
را میوه در  )خشک در گرم وزن کوئرستین گرم میلی

(شکل نشان داد  )P. tenuifolium( مالردمنطقه نمونه 
 شده آوري جمع جنس پاپاور هايگونههوایی . پیکره )11

در گرم  کوئرستین گرم میلی 55/4( شهرکرداز مناطق 
 شهر و مشکین )P. dubiumدر گونه  خشک وزن

در گونه خشک  در گرم وزن کوئرستین گرم میلی 58/4(
P. arenarium( را داشتند  فالونوئید ترین مقدار بیش

مربوط به منطقه  پاپاورهايترین مقدار نیز در  و کم
 گرم میلی 59/2میزان  ) بهP. tenuifolium( مالرد

(شکل گزارش شد خشک  در گرم وزن کوئرستین
 ترین محتواي فالونوئید جنس گلوسیوم بیش در. )12
در گرم  کوئرستین گرممیلی 17/5و  55/5ترتیب  (به

 منطقه متعلق بههاي گونههوایی پیکره در  )خشک وزن

منطقه و  )G. mathiolifolium( حصار سرخه سین
همچنین نتایج  .گزارش شد )G. elegans( همدان

 هاي گلوسیومدر  محتواي فالونوئیدترین  کمنشان داد که 
 و نازلو ارومیه )G. pulchrum( حصار سرخهمنطقه 

)G. integrrima( شکل  وجود داشت)با توجه به  ).13
اندام در کل  هاي میزان فالونوئید میانگیننتایج مقایسه 

ترین  مشخص شد که بیش جنس پاپاور هاي گونهریشه 
و ) خشک در گرم وزن کوئرستین گرممیلی 24/4(

 )خشک در گرم وزن کوئرستین گرممیلی 02/2( ترین کم
  گرمی شعبانلو ترتیب در مناطق  به این ترکیبمقدار 

)P. dubium(  ساري دره گرمیو )P. arenarium( 
جنس گلوسیوم اندام ریشه در  ).14(شکل  وجود داشت

 کوئرستین گرم میلی 42/3( ترین محتواي فالونوئید بیش
اسبی   شاممنطقه  متعلق به نمونهدر  )خشک در گرم وزن

 79/1(ن آترین  و کم )G. mathiolifolium( اردبیل
  در گونه  )خشک در گرم وزن کوئرستین گرم میلی

G. pulchrum حصار شده از منطقه سرخه آوري جمع 
  ).15(شکل  گزارش شد
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 . جنس پاپاورهاي  گونه میوهید در وئمحتواي فالون مقایسه میانگین -11شکل 

Fig. 11. Mean comparison of total flavonoid content in the fruits of genus Papaver.  
  

: مارمیشو ارومیه، Kآباد اردبیل،  : پارسHA: هیر اردبیل، F: بروجرد، Eحصار،  : سرخهDحصار،  : سین سرخهAR: سرعین اردبیل، A(مالرد، 
MA ،اردبیل :P ،گرمی موران :Q ،گرمی شعبانلو :Rدره،  : گرمی ساريS ،شهرکرد :SH ،نمین اردبیل :W ،ایردموسی :X ،خلخال اسالم :  

Vشهر اردبیل،  : مشکینZ( 
(Malard, A; Sarein-Ardebil, AR; Sin-Sorkhehesar, D; Sorkhehesar, E; Boroujerd, F; Hir-Ardebil, HA; Parsaabad, 
K; Marmisho-Urmia, MA; Ardebil, P; Germi-Muoran, Q; Germi-Shabanlou, R; Germi-Saridareh, S; Shahrkord, 
SH; Namin-Ardebil, W; Irdmousa, X; Khalkhal-Asalem, V; Meshkinshahr-Ardebil, Z) 

 

 
 . جنس پاپاورهاي  گونههوایی پیکره  ید درمحتواي فالونوئ میانگینمقایسه  -12شکل 

Fig. 12. Mean comparison of total flavonoid content in the aerial parts of genus Papaver.  
  

: مارمیشو ارومیه، Kآباد اردبیل،  : پارسHA: هیر اردبیل، F: بروجرد، Eحصار،  : سرخهDحصار،  سرخه : سینAR: سرعین اردبیل، A(مالرد، 
MA ،اردبیل :P ،گرمی موران :Q ،گرمی شعبانلو :Rدره،  : گرمی ساريS ،شهرکرد :SH ،نمین اردبیل :W ،ایردموسی :X ،خلخال اسالم :  

Vشهر اردبیل،  : مشکینZ( 
(Malard, A; Sarein-Ardebil, AR; Sin-Sorkhehesar, D; Sorkhehesar, E; Boroujerd, F; Hir-Ardebil, HA; Parsaabad, 
K; Marmisho-Urmia, MA; Ardebil, P; Germi-Muoran, Q; Germi-Shabanlou, R; Germi-Saridareh, S; Shahrkord, 
SH; Namin-Ardebil, W; Irdmousa, X; Khalkhal-Asalem, V; Meshkinshahr-Ardebil, Z) 
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 . جنس گلوسیومهاي  گونههوایی پیکره  درفالونوئید محتواي مقایسه میانگین  -13شکل 

Fig. 13. Mean comparison of total flavonoid content in the aerial parts of genus Glaucium.  
  

: شام اسبی T: خلخال هشتچین، O: شبستر، N: همدان، M: نازلو ارومیه، Gقاسملو ارومیه،  : درهCحصار،  : سرخهBحصار،  (سین سرخه
 )Yاردبیل، 

(Sin-Sorkhehesar, B; Sorkhehesar, C; Qasemlu-Urmia, G; Nazlu-Urmia, M; Hamedan, N; Shabestar, O; Khalkhal, 
T; Shamasbi-Ardebil, Y) 

  

 
 . جنس پاپاورهاي  گونهدر ریشه فالونوئید محتواي مقایسه میانگین  -14شکل 

Fig. 14. Mean comparison of total flavonoid content in the roots of genus Papaver.  
  

: مارمیشو ارومیه، Kآباد اردبیل،  : پارسHA: هیر اردبیل، F: بروجرد، Eحصار،  : سرخهDحصار،  : سین سرخهAR: سرعین اردبیل، A(مالرد، 
MA ،اردبیل :P ،گرمی موران :Q ،گرمی شعبانلو :Rدره،  : گرمی ساريS ،شهرکرد :SH ،نمین اردبیل :W ،ایردموسی :X ،خلخال اسالم :  

Vشهر اردبیل،  : مشکینZ( 
(Malard, A; Sarein-Ardebil, AR; Sin-Sorkhehesar, D; Sorkhehesar, E; Boroujerd, F; Hir-Ardebil, HA; Parsaabad, 
K; Marmisho-Urmia, MA; Ardebil, P; Germi-Muoran, Q; Germi-Shabanlou, R; Germi-Saridareh, S; Shahrkord, 
SH; Namin-Ardebil, W; Irdmousa, X; Khalkhal-Asalem, V; Meshkinshahr-Ardebil, Z) 
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 . جنس گلوسیومهاي  گونهد در ریشه ئیومحتواي فالون میانگینمقایسه  -15شکل 

Fig. 15. Mean comparison of total flavonoid content in the roots of genus Glaucium.  
  

: شام اسبی T: خلخال هشتچین، O: شبستر، N: همدان، M: نازلو ارومیه، Gقاسملو ارومیه،  : درهCحصار،  : سرخهBحصار،  (سین سرخه
 )Yاردبیل، 

(Sin-Sorkhehesar, B; Sorkhehesar, C; Qasemlu-Urmia, G; Nazlu-Urmia, M; Hamedan, N; Shabestar, O; Khalkhal, 
T; Shamasbi-Ardebil, Y) 

  
اکسیدانی بسیار  داراي خاصیت آنتی ترکیبات فنلی

 هاي آزاد و جلوگیري رادیکال حذفسبب  قوي بوده و
هاي آزاد  رادیکالبه  از تجزیه هیدروپروکسیدازها

نتایج نشان داد که ترکیبات فنلی  .)18و  17( شوند می
ترین ترکیبات موجود در  عنوان یکی از مهم به

هستند. هاي پاپاور و گلوسیوم هاي مختلف جنس گونه
کل،  فنلمیزان  در نتایج مشاهده شد طور که همان

اکسیدانی بسته به جنس،  فالونوئید کل و فعالیت آنتی
آوري و نوع اندام متفاوت هست. در  محل جمعگونه، 

 ههاي جنس پاپاور اندام پیکرکل بین اندام فنلمقایسه 
این ترکیبات دارا بود. اما میزان باالتري از هوایی 

هاي جنس گلسیوم تفاوت زیادي با یکدیگر  اندام
هاي  نداشتند. همچنین از نظر جنس، پاپاورها میزان

بت به جنس گلسیوم ی نسفنلتري از ترکیبات  بیش
ترین ترکیبات  برخوردار بودند. فالونوئیدها از مهم

توانایی باالیی در ی موجود در گیاهان هستند که فنل

. )19( سوپراکسید دارند هاي رادیکال بازدارندگی
مطالعات انجام شده نقش اکوفیزیولوژي این ترکیبات 

هاي حساس به تغییرات یکی از شاخص عنوان به را
یکی از نشانگرهاي بیوشیمیایی  همچنین، محیطی و

 دهد هاي محیطی نشان می تنش دفاعی گیاه در برابر
فالونوئید  یانین ودیگر وجود آنتوس هاي پژوهش. )18(

یید أت Meconopsis درا در گیاهان تیره خشخاش مانن
جنس هوایی کل، در پیکر  فنلهمانند . )20( کند می

فالونوئید کل نسب به تري از  هاي بیش پاپاور میزان
و ریشه) گزارش شد. با مقایسه میوه ها ( سایر اندام

هاي مختلف از نظر جنس و اندام، نتایج نشان  نمونه
تري  هاي بیش جنس گلسیوم میزانهوایی  هداد که پیکر

باشد. اندام ریشه  از ترکیبات فالونوئیدي را دارا می
اندام اکسیدانی و  ترین فعالیت آنتی جنس پاپاور بیش

ترین فعالیت  جنس گلسیوم داراي کمهوایی  هپیکر
هاي مختلف در  در مقایسه نمونهاکسیدانی بودند.  آنتی
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اکسیدانی بهتري نسبت به  ها فعالیت آنتی کل ریشه
  ها داشتند.  سایر اندام

هاي  مقایسه خصوصیات مورد مطالعه در گونه
مختلف پاپاور و گلوسیوم با سایر گیاهان دارویی 

ها از لحاظ میزان  ) نشان داد نه تنها این گونه2(جدول 
اکسیدانی از سایر  کل، فالونوئید کل و فعالیت آنتی فنل

تر نیستند بلکه در خیلی موارد  گیاهان دارویی کم
ها دارند. این نتایج نشان  وضعیت بهتري نسبت به آن

هاي مختلف پاپاور و گلوسیوم عالوه  دهد که گونه می
ی هم فنلتوانند در ترکیبات  آلکالوئیدي می بر ترکیبات

مورد توجه قرار گیرند. البته باید مطالعات تکمیلی 
  ها انجام گیرد. روي این گونه

  
  .هاي مختلف پاپاور و گلوسیوم با سایر گیاهان دارویی مقایسه ترکیبات فیتوشیمیایی گونه -2 جدول

Table 2. Comparison of phytochemicals of Papaver and Glaucium species with other medicinal plants. 
  منبع

Reference 
  میزان

Amount 
  گونه

Species 
  صفت
Trait 

  تحقیق حاضر  82.81-20.29  

تی
ت آن

عالی
ف

 
(%)

ی 
یدان

کس
ا

  A
nt

io
xi

da
nt

 a
ct

iv
ity

 (%
)

  

)21(  17-93  )Hawthorn (زالزالک  
)22(  68-94  )Rhubarb (ریواس  
)23(  44.7  )Dog rose (نسترن  
)24(  35-85  )Mullein (خرگوشک  
)25(  33.92  )Barberry (زرشک  

  تحقیق حاضر  23.89-77.6  

لی
 (می

کل
ل 

فن
 

رم)
ر گ

رم ب
گ

  
To

ta
l p
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)26(  92.12  )Hawthornزالزالک (  
)22(  67.8  )Rhubarbریواس (  
)23(  63.35  )Dog roseنسترن (  
)24(  4-32  )Mulleinخرگوشک (  
)25(  13-75  )Barberryزرشک (  

  تحقیق حاضر  1.34-5.55  

لی
 (می

کل
ئید

ونو
فال

 
رم)

ر گ
رم ب

گ
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)27(  3.17-5.35  )Hawthornزالزالک (  
)22(  1.06  )Rhubarbریواس (  
)23(  7.72  )Dog roseنسترن (  
)24(  1.79-13.3  )Mulleinخرگوشک (  
)25(  0.24-4.23  )Barberryزرشک (  

  
 ثیرأت تحت گیاهان داروییدر  ثرهؤم مواد تولید

(مانند ارتفاع از سطح دریا،  محیطی و ژنتیکی عوامل
 شیب و عرض جغرافیایی، دما، نور و رطوبت نسبی)

نشان داد که  پژوهشاین نتایج  .)28( گیرد قرار می

اکسیدانی  آنتی فعالیتو فالونوئید کل و  فنلمیزان 
آوري و همچنین ثیر شرایط محیطی محل جمعأت تحت

نوع گونه و اندام قرار دارد که با نتایج سایر 
پژوهشگران در گیاهان دارویی مختلف مطابقت دارد. 
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 و ) نشان دادند که میزان2010و همکاران ( بیستریکا
 نوع گونه، به گیاهان دارویی در یفنلنوع ترکیبات 

هاي  دارد. پژوهش بستگی گیاه رشد هو مرحل اندام
انجام گرفته روي گیاهان دارویی مختلف نشان 

ثیر أت هاي گیاه تحت ی اندامفنلدهد که ترکیبات  می
اگرچه شرایط  ،)30(باشد  ژنوتیپ و عادت رشدي می

جمله ارتفاع، نور، دما  آوري گیاه از اقلیمی محل جمع
تواند  دسترس در خاك نیز می و میزان مواد غذایی قابل

ثیر قرار دهد أت متابولیسم فنیل پروپانوئیدها را تحت
مرحله بلوغ گیاه در زمان برداشت نیز همچنین  .)31(

ثیرگذار روي میزان ترکیبات أمهم ت عواملیکی از 
  باشد.  می یفنل

 حرارت از جملهدرجه در بین عوامل محیطی 
ثره ؤم مواد تجمع و تشکیل در ثرؤم محیطی عوامل

 و هاي داویسطبق گزارش. باشدمی گیاهان دارویی
میزان فالونوئید رابطه مستقیمی با ) 1994آلبریگو (

که در  طوري هبدارد.  رویش درجه حرارت محیط
هاي پایین میزان تولید فالونوئیدها  درجه حرارت

 بودن میزان فالونوئید در یابد. باالافزایش می
خاطر پایین  ههاي گیاهی استان اردبیل شاید ب نمونه

در بودن درجه حرارت نسبت به سایر مناطق باشد. 
هاي پایین دوره تقسیم سلولی طوالنی  درجه حرارت
تر می باشند که این امر هاي گیاهی فعال بوده و بافت

هاي  تواند با تجمع فالونوئیدها در درجه حرارت می
). ارتفاع از سطح دریا یکی 32پایین مرتبط باشد (

ترکیبات فنولی  اختدیگر از عوامل هم در تولید و س
منظور حفاظت  باشد. در ارتفاعات باالتر گیاه به می

ترکیبات  ، تولیدفرابنفش هاي خود در برابر نور بافت
) که 33دهد (چون فالونوئیدها را افزایش می همفنولی 

باال بودن ترکیبات  مطابقت دارد. پژوهش با نتایج این
فنولی و فالونوئیدي و به تبع آن افزایش فعالیت 

 تواند میهاي استان اردبیل اکسیدانی در نمونه آنتی

آوري گیاه نسبت به دلیل باال بودن ارتفاع محل جمع هب
  مناطق دیگر باشد.

ثره نیز ؤ، نوع اندام حاوي ماده مژنوتیپعالوه بر 
در تنوع و میزان ترکیبات  ثیرگذارأعوامل تیکی از 

باشد. بررسی منابع علمی  اکسیدانی می و آنتی یفنل
 جامعی درپژوهش  تاکنونآن است که  بیانگر

ی و میزان فعالیت فنلخصوص ارزیابی ترکیبات 
هاي مختلف اکسیدانی این ترکیبات در اندام آنتی

ر هاي پاپاور و گلوسیوم انجام نشده است. سای جنس
دهد  مطالعات انجام شده روي گیاهان دارویی نشان می
ثر ؤکه نوع اندام روي این خصوصیات بسیار م

) با بررسی 2007و همکاران ( طباطبایی باشد. می
اکسیدانی  آنتیفعالیت و  شیمیایی -زیستخصوصیات 

 گیاه دارویی مرزه سهنديگل، برگ، ساقه هاي  اندام
)Satureja sahendica Bornm(  بیان کردند که نوع

کمیت و در  کننده تعیینمحیطی نقش  شرایطاندام و 
 و زوکو این گیاه دارند. ترکیبات دارویی کیفیت

ترکیبات فیتوشیمیایی  ) با بررسی2010همکاران (
 و فنل میزاناز جمله  زرشک مختلف هاي اندام

ترین میزان این  بیش که دادند نشان کل فالونوئید
دیگر روي  ايمطالعهباشد. در میترکیبات در برگ 

)، Ferula gummosa boiss(گیاه دارویی باریجه 
 در ریشه کل فنل میزان ترین نتایج نشان داد که بیش

باشد  موجود می  گیاه برگ در آن میزان ترین کم و گیاه
و فالونوئید  فنلمیزان  بررسی دیگردر یک  .)36(

، ساقه و میوه) گیاه گلبرگ، ریشه، هاي مختلف ( اندام
Atropa belladonna شده از مناطق  آوري جمع

قرار گرفت و نتایج  ارزیابیمورد توسکستان  مختلف
 ی در اندامفنلترکیبات ترین میزان  نشان داد که بیش

باشد  میموجود ترین میزان آن در ساقه  برگ و کم
)37(.   
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  کلی گیري نتیجه
هاي  ها و گونه کلی نتایج نشان داد که اندام طور به

شده از  آوري جمع هاي پاپاور و گلوسیوم مختلف جنس
تنوع بسیار وسیعی از نظر داراي  مناطق مختلف ایران

، یفنلترکیبات  خصوصیات مورد مطالعه داشته و
توجهی دارند.  اکسیدانی قابل آنتیفالونوئیدي و فعالیت 

هاي مختلف گونهکه  گویاي این استاین نتایج 
هاي پاپاور و گلوسیوم داراي منابع غنی از  جنس
داروسازي توانند در هاي طبیعی بوده و می اکسیدان آنتی

هاي  . در بین نمونهمورد استفاده قرار گیرند و طب سنتی
از نظر  جنس پاپاورهاي مختلف گونه ،مورد مطالعه

توانند در  باشند، که می تر میهاي ثانویه غنیمتابولیت
سازي این گیاه مورد توجه  اصالحی و اهلیهاي  برنامه

  هوایی گونه   پیکره از نظر فنل کل، قرار گیرند.
P. bracteatumهوایی گونه  ؛ فالونوئید کل، پیکره  

G. mathiolifolium اکسیدانی، ریشه  و پتانسیل آنتی
هاي شاخص بودند.  ها و گونه، اندامP. dubiumگونه 

هاي سنتزي بر  اکسیدان آنتیبا توجه به اثرات نامطلوب 
تر در زمینه استخراج،  بیش هاي پژوهشسالمت انسان، 

هوایی  پیکرو  ریشه، میوهسازي و کاربرد عصاره  خالص
شود. با  دارویی پیشنهاد می در صنایع پاپاور و گلوسیوم

هاي  اندام زیستیتر ترکیبات  شناسایی و کاربرد بیش
بهینه از مقادیر  توان براي استفاده می این گیاهانمختلف 

 .ریزي کرد انبوه این گیاه در کشور برنامه
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