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ویژگیهای آنتیاکسیدانی اندامهای گوناگون گونههای مختلف گیاه دارویی ولیک ()Crataegus spp.
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چکیده
در سالهای اخیر با توجه به مشکالت سالمتی و تغذیهای استفاده از آنتی اکسیدانهای سنتزی در فرآوری مواد غذایی،
بهره گیری از گیاهان دارویی و ترکیبات موثرهی آنها به عنوان منابع طبیعی که دارای خاصیت آنتیاکسیدانی هستند،
مورد توجه محققین قرار گرفته است .اندامهای مختلف ولیك به دلیل برخورداری از فعالیت آنتی اکسیدانی باال و انواع
فالونوئیدها و پروآنتوسیانینها اهمیت زیادی در صنایع غذایی و دارویی دارند .در این مطالعه محتوای فنولی تام و
فعالیت آنتی اکسیدانی اندامهای گل ،برگ و میوه  51گونه ولیك مورد ارزیابی قرار گرفت .بیشترین میزان فنول تام در
گلهای ژنوتیپ  G7به میزان  ،73/37و کمترین میزان آن در گلهای ژنوتیپ  G4با مقدار  3/15 mg GAE/g DWمشاهده
شد .در اندام میوه بیشترین ( )96/51 mg GAE/g DWو کمترین ( )57/37 mg GAE/g DWمیزان فنول تام به ترتیب در
ژنوتیپهای  G1و  G53مشاهده شد .عالوه بر این بیشترین محتوای فنول تام اندام برگ در ژنوتیپ mg GAE/g ( G1

 )71/37 DWو کمترین میزان آن در ژنوتیپ  )56/67 mg GAE/g DW( G50مشاهده شد .بیشترین فعالیت آنتی
اکسیدانی در میوههای گونه  G1با  5/77و کمترین آن در برگهای ژنوتیپ  G18با  mmol Fe ++/g DW 3/11مشاهده
شد .بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی در برگها در ژنوتیپ  )mmol Fe ++/g DW 5/59( G8و کمترین میزان فعالیت آنتی
++

اکسیدانی در میوههای ولیك در ژنوتیپ /g DW 3/75( G11

 )mmol Feمشاهده شد .همچنین بیشترین و کمترین

فعالیت آنتی اکسیدانی گلها به ترتیب در ژنوتیپ  )mmol Fe ++/g DW 3/35( G13و )mmol Fe ++/g DW 3/17( G6
مشاهده شد .این نتایج پیشنهاد میکنند که گونههای مختلف ولیك به ویژه  C. pentagynaو C. pseudomelanocarpa

دارای منابع غنی از آنتی اکسیدانهای طبیعی بوده و میتوانند در صنایع غذایی و دارویی بدون اثرات مضر کاربرد
فراوان داشته باشند.
واژگان کلیدی :آنتی اکسیدانهای سنتزی و طبیعی ،ولیك،میزان فنول تامFRAP،
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مقدمه

 7 ،5یا  1عدد بذر اسهت (خهاتم سهاز  5735و چانه و

در طی دو دهه اخیر پژوهشهای زیادی روی ترکیبات

همکاران .)1331

آنتیاکسیدانی طبیعی بهدستآمده از منابع گیاهی

گونه های مختلف ولیك و عصاره ههای آنهها بهه عنهوان

مختلف انجام شدهاست .انگیزه اصلی این تحقیقات

داروهای گیاهی در طب سنتی و طب نهوین معرفهی مهی

کاهش استفاده از آنتیاکسیدانهای مصنوعی به عنوان

شود و عامل اصلی اسهتفاده از آنهها در فهرآورده ههای

افزودنی غذایی به دلیل اثرات مضر آنها بر سالمتی و

دارویی عموماً به دلیهل داشهتن اثهرات آنتهی اکسهیدانی،

در نتیجه کاهش تقاضای مصرف کننده میباشد

محههاف قلههب و عههرو  ،افههزایش دهنههده جریههان خههون

(آزادمرد دمیرچی  .)5776رایجترین آنتیاکسیدانهای

کرونههری و پههایین آورنههده فشههار خههون مههیباشههد .ایههن

طبیعی نظیر :فالونوئیدها ،مشتقات اسید سینامیك،

فرآورده ها بها اصهالع عملکهرد قلهب در نارسهائی ههای

توکوفرولها ،اسیدهای آمینه ،پپتیدها و اسید های آلی

قلبی ،نارسائی جریان خون کرونری و در آریتمهی ههای

چند عاملی را میتوان ذکر کرد .مسمومیتزایی آنتی-

متوسط مهورد مصهرف قهرار مهی گیرنهد (ملیهك اوغلهو

اکسیدانهای سنتزی یکی از چالشیترین موضوعات در

 .)1337اسههتفاده از ولیههك در طههب سههنتی بههه زمههان

باب ایمنی مواد غذایی است .ثابت شده است که آنتی

دیسکورید برمیگردد ،ولی ادود اواخر قرن نوزدهم در

اکسیدانهای سنتزی مانند  TBHQبه دلیل اثرات جهش-

کتاب های دارویی آمریکا و اروپا ،بهه طهور گسهترده بهه

زایی (براکو و همکاران  BHA ،)5675به دلیل عوارض

این گیاه اشاره شده است .گل ،برگ و میوه ولیك ،بهرای

جنینی و سرطان روده و معده (ایتو و همکاران  )5679و

درمان فشارخون باال یها پهایین ،بهینظمهی و تنهد شهدن

 BHTبه دلیل ایجاد اختالالتی در انعقاد خون ،آسیب

ارکات قلب به کار می رود و بنا به گزارشهای موجود،

کبدی ،تاثیر بر روی ترشح تیروئید و اختالل در سنتز

این گیهاه ضداسپاسهم و مسهکن اسهت .سهر ولیهك در

( DNAدیزاک  )5679مورد پژوهش قرار گرفتهاند.

معالجه تصهلب شهرائین و آنهژین صهدری نیهز کهارآیی

سرده ولیك ( )Crataegus L.متعلق بهه تیهره گهل سهر

داشته است (کامی .)1336

( )Rosaceaeمی باشد که  513تا  5133گونهه در جههان

این گیاهان به طور معمهول غنهی از انهواع پروسهیانیدین

دارد و پههراکنش آن عمومههاً در منههاطق معتههدل نیمکههره

ها ،فالونوئیهدها و تهری تهرپن هها هسهتند کهه ترکیبهات

شمالی است .اصلیترین مرکز تنوع آن آسیای صهغیر و

اصلی موثره در فعالیت های بیولهوژیکی آنهها محسهوب

ایران است (کریستین  .)5661از این جنس در فلور ایران

می شوند (ملیك اوغلو  .)1337از اندام های مختلف ایهن

 13گونه ( 11گونه و  1هیبرید) گزارش شده است (خاتم

گیاه ،محصوالت متنوع به تنهایی و یا در ترکیب با سایر

ساز )5735 ،که از این تعهداد چههار گونهه انهدمیك ،پهنج

گیاهان دارویی در سراسر اروپا تهیهه شهده اسهت .ایهن

گونهه نهادر و چههار گونهه در اهال انقهراض مهی باشههد

فرموالسیون ها با توجه به زمهان برداشهت گیهاه ،گونهه

(جلیلههی و جههم زاد  .)5666ولیههك درختچههه یهها درخههت

گیههاهی مههورد اسههتفاده و روش عصههاره گیههری (آبههی،

کوچك کم و بیش خاردار ،معموالً دارای برگهای سهبز و

اتانولی و متانولی) دارای تفهاوت ههایی هسهتند کهه مهی

روشن است و گل های سفید یا صورتی رنه بصهورت

تواند در کیفیت ترکیبات استاندارد شده این عصهاره هها

گل آذین دیهیم ظاهر می شوند .میوه های ولیهك کهروی

تاثیر بگذارد (یائو و همکاران  .)1337عصاره میوه ولیك

تا بیضوی است که بهه رنه قرمهز ،زرد ،ارغهوانی و یها

دارای فواید دارویی بسهیاری از جملهه اثهرات محافظهت

می باشند که هر میوه (بسته به گونه) اهاوی

کننده قلبی-عروقی ،کاهش دهنهده فشهار خهون ،کهاهش

سیاه رن
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دهنده کلسترول و همچنین اثهرات آنتهی اکسهیدانی مهی-

اکسایشههی رادیکههالههها ضههامن سههالمتی موجههود اسههت.

باشد (ژان و همکاران .)1335

امروزه گیاههان دارویهی بهه عنهوان یکهی از منهابع مههم

می هوهههها ،بههرگههها و گههلهههای ولی هك دارای شههماری از

ترکیبههات آنتههیاکسههیدان طبیعههی مطههرع بههوده و از نظههر

متابولیههتهههای ثانوی هه ماننههد ،فالونوئی هدها ،الیگومری هك

پژوهشهای بهالینی موقعیهت ممتهازی دارنهد (شهریفر و

پروس هیانیدین ههها ،تههری تههرپن اس هیدها ،اسههترول ههها و

همکاران .)1333

اسیدهای آلی و مقدار کمی از آمینهای فعال کننده قلبهی

با وجود پوشش انبهوه منهاطق مختلهف کشهور از گونهه

می باشد .از بین این ترکیبات فالونوئیهدها و الیگومریهك

های مختلف ولیهك ،بهر اسها

پروسیانیدینها بهه عنهوان دو گهروه اصهلی مهواد فعهال

تحقیق جامعی مبنی بر ارزیابی ترکیبات فنولی و میهزان

زیستی محسوب می شوند کهه بسهیاری از محصهوالتی

فعالیت آنتی اکسیدانی این ترکیبات در اندام های مختلف

کمیهت و

مثل گل ،برگ و میوه در منابع علمی انجام نشهده اسهت.

کیفیت همین ترکیبات استاندارد سهازی و کنتهرل کیفیهت

هدف این پهژوهش ،انهدازه گیهری محتهوای فنهول تهام و

می شوند (چان و همکاران .)1331

بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی 51گونه ولیك جمع آوری

ترکیبات فنولی یا پلی فنهول هها گهروه بهزرگ و از نظهر

شده از  19منطقه ایران بود.

که از ولیك هها سهاخته مهی شهوند بهر اسها

دانهش مها تهاکنون ههی

شیمیایی متنوعی هستند که از اسیدهای فنولی سهاده تها
پلی مرههای بسهیار بهزرگ و پیچیهده ماننهد تهانن هها و

مواد و روش ها

لیگنین ها را شامل می شوند .فالونوئیهدها نیهز از جملهه

مناطق مورد مطالعه

این ترکیبات محسوب مهی شهوند .بیوسهنتز بسهیاری از

بررسههی و شناسههایی پههراکنش گیههاه دارویههی ولیههك در

ترکیبات فنولی با اسیدهای آمینه آروماتیك فنیل آالنهین،

ایران با بههره گیهری از منهابع مختلهف در ایهن زمینهه و

تیهههروزین و تریپتوفهههان آغهههاز مهههی شهههود .خهههانواده

بازدید از مناطق پراکنش در فصل بهار  5765انجام شد.

فالونوئیهههدها شهههامل فهههالون هههها ،فالونهههول ههههها،

 55استان کشور برای جمع آوری نمونه ههای گیهاهی و

ایزوفالونوئیدها و آنتوسیانیدین ها می باشد .این دسهته

انجام آزمایشات انتخاب شدند .مشخصات مناطق مهورد

از ترکیبههات خههواض ضههد ویروسههی ،ضههد میکروبههی و

مطالعه در جدول  5نشان داده شده است.

توانایی آنتی اکسیدانی بهاالیی دارنهد (رایهس کارمونها و

جمع آوری اندام های دارویی گیاه ولیک

همکاران  .)1331میوه ها ،برگ ها و گلهای ولیك اهاوی

در این مرالهه  19نمونهه گیهاهی از گونهه ههای مختلهف

مقادیر باالیی از ترکیبات فنولیکی هستند که اثهرات مفیهد

ولیههك جمههع آوری و جهههت شناسههایی بههه هربههاریوم

بر سالمتی انسان دارند (ادوارد و همکاران .)1351

پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشهگاه شههید

آنتههیاکسههیدانهههای طبیعههی ایههن توانههایی را دارنههد کههه

بهشتی منتقل شدند .نمونه های گل و برگ گیهاه دارویهی

رادیکال های آزاد را ،قبل از اینکه واکهنشههای زنجیهری

ولیههك در مههاه ههای اردیبهشههت و خههرداد و میههوه هههای

اکسایشی را در غشای سلول و یا بخشهای ااوی لیپید

رسههیده در مهههر و آبههان  5765از منههاطق مههذکور جمههع

در سلول آغاز کنند ،پاکسازی نماینهد .غیرفعهال سهازی

آوری شدند .گل ها و برگها بالفاصله پس از جمع آوری

گونههای واکنشگر رادیکالی اثهر شاخصهی بهر پایهداری

در دمای معمولی و سایه خشك ،و میهوه هها بهه فریهزر

ترکیبههات سههلولی آسههیبپههذیر داشههته و موجههب ت ه مین

 -73درجه سانتیگراد منتقل شدند.

سالمتی سلولها و بافهت ههای بهدن مهیشهود .در واقهع
عملکرد به موقهع آنتهی اکسهیدانهادر مههار واکهنشههای
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استخراج و اندازه گیری محتوای فنولی تام

با اسهیدیته  ،7/9فریهك-تهری پریهدیل-ا -تریهازین 7و

بههرای اسههتخرا ترکیبههات فنههولی از متههانول  73درصههد

فریك کلرید) باهم مخلوط شدند .مخلوط ااصل به مدت

استفاده شهد .انهدازه گیهری مهواد فنهولی بها اسهتفاده از

 73دقیقه در امام آب گرم (دمای  73درجه سهانتیگراد)

معرف فولین سیوکالتیو 5صورت گرفت 533 .میکرولیتر

قرار گرفت و جذب آن در طول مو  167نهانومتر و بها

عصاره از محلول استخرا شهده اصهلی برداشهته و بهه

استفاده از دسهتگاه اسهپکتروفوتومتر نسهبت بهه شهاهد

اجم  5میلی لیتهر رسهانده شهد ( 53برابهر رقیهق شهد).

خوانده شد .از سولفات آهن در غلظت های 533 -5333

سپس  5/9میلی لیتر آب دی یونیزه به 133میکرولیتهر از

میکرومول در لیتر برای رسم منحنی استاندارد اسهتفاده

نمونههه رقیههق شههده اضههافه شههد .در مرالههه بعههد 133

گردید و نتایج داده ها براسا  mmol Fe++/g DWبیهان

میکرولیتر فولین به مخلوط افزوده و بعد از  1دقیقهه بهه

شد (ژوگی و همکاران .)1357

آن  1میلی لیتر کربنات سدیم  3درصد اضافه شهد و در

تجزیه و تحلیل آماری

نهایت با آب دی یونیزه بهه اجهم  1میلهی لیتهر رسهانده

کلیه دادههای به دست آمهده بها سهه تکهرار و بصهورت

شد .پس از آن نمونه ها به مدت  73-71دقیقه در دمهای

فاکتوریل در قالب طرع کامالً تصادفی با استفاده از نرم

اتا قهرار داده شهدند .نهایتهاً جهذب در طهول مهو 393

افزارهههای  SASآنههالیز شههدند .از آزمههون  LSDبههرای

نانومتر به وسهیله اسهپکتروفتومتر قرائهت شهد .آب دی

مقایسه میانگین داده ها استفاده شد .کالستر بنهدی داده

یونیزه به عنوان شاهد و اسید گالیك به عنوان استاندارد

ههها بههر اسهها

روش  Wardو معیههار مربههع فواصههل

مورد استفاده قرار گرفت .منحنی اسهتاندارد بهر اسها

اقلیدسی انجام شد .همچنین در این تحقیق آنالیز مولفهه-

غلظت ههای  3 -133میلهی گهرم بهر لیتهر گالیهك اسهید،

های اصلی 7روی داده ها انجام گرفت.

ترسیم و نتایج به صهورت میلهی گهرم اکهی واالن اسهید
گالیك بر وزن خشهك گیهاه گهزارش شهد ( mg GAE/g

( )DWابراهیم زاده و همکاران .)1337
اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی
جهت بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی نمونهه هها از روش
ظرفیت اایاکنندگی آهن 1اسهتفاده گردیهد .در ایهن روش
ویژگی الکترون دهندگی آنتهی اکسهیدان هها در اسهیدیته
پایین باعث اایا کاتیون فریك به فرو ( Fe+3به  )Fe+2می
شود .بنابراین آنتی اکسیدان ها قادرند کمپلکس بی رن
فریك-تری پیریدیل-تریازین را بهه کمهپلکس آبهی رنه
فرو-تری پیریدیل-تریهازین تبهدیل نماینهد کهه در طهول
مو  167نانومتر جذب دارد .عصهاره ههای رقیهق شهده
اندام های مختلف ولیك ( 533میکرولیتر) و  7میلی لیتهر
معرف تازه ( FRAPبافر استات سدیم  733میلی مهوالر

1

3

2

4

Folin-Ciocalteu
)Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP

)2,4,6-Tris(2-Pyridyl)-s-Triazine (TPTZ
)Principal Components Analysis (PCA

953

ویژگيهاي آنتياکسیداني اندامهاي گوناگون گونههاي مختلف گیاه دارویي ولیک
جدول -1مناطق جمع آوری گونه های گیاه دارویی ولیک ( )Crataegus spp.در ایران
کد

منطقه

گونه

ارتفاع

عرض

(متر)

جغرافیایی

5173

79˚ 31 63

17˚ 17 37

736

79˚ 13 15

17˚ 73 57

G30

757

79˚ 13 11

17˚ 73 57

G31

5375

79˚ 11 66

15˚ 11 33

G32

آذر شرقی/شبستر

79˚ 19 31

15˚ 15 31

G33

آذر شرقی/کلیبر

C. meyeri

15˚ 15 71

G34

آذر شرقی/کلیبر

C. meyeri

5175

15˚ 17 33

G35

آذر شرقی/کلیبر

C. orientalis

5133

G36

آذر شرقی/کلیبر

C. curvisepala

5569

77˚ 13 31

آذر شرقی/اهر

C. monogyna

5111

77˚ 17 96

73˚ 57 15

آذر شرقی/اهر

C. atrosanguinea

5763

77˚ 17 95

73˚ 57 17

آذر شرقی/اهر

C. meyeri

5763

77˚ 17 91

73˚ 57 17

آذر شرقی/اهر

C. meyeri

5117

79˚ 13 15

17˚ 73 57

کردستان/سنند

C. szovitisii

5937

71˚ 17 77

79˚ 11 31

کردستان/سنند

C. azarolus var. aronia

5971

71˚ 17 73

79˚ 11 33

5977

71˚ 17 73

79˚ 11 33

5977

71˚ 17 76

79˚ 11 35

5973

71˚ 17 77

79˚ 11 33

71˚ 17 61

79˚ 11 93
79˚ 11 13

طول جغرافیایی

کد
G29

منطقه

ارتفاع

عرضجغرافیایی

طولجغرافیایی

گونه

آذر شرقی/شانجان

C. sakranensis

5967

77˚ 57 37

71˚ 71 79

آذر شرقی/شانجان

C. turkestanica

5963

77˚ 57 35

71˚ 71 61

آذر شرقی/شبستر

C. pseudoheterophylla

5713

77˚ 53 15

71˚ 71 77

C. szovitisii

5719

77˚ 53 73

71˚ 71 77

5191

77˚ 76 91

73˚ 37 71

77˚ 76 16

73˚ 37 17

77˚ 76 95

73˚ 37 13
73˚ 31 73

(متر)

G1

سمنان/پرور

G2

گلستان/محمدآباد

C. pseudomelanocarpa

G3

گلستان/محمدآباد

C. pseudomelanocarpa

G4

مازندران/کدیر

C. monogyna

G5

مازندران/کجور

C. monogyna

5561

G6

مازندران/کجور

C. meyeri

5175

79˚ 19 76

G7

مازندران/پول

C. pseudomelanocarpa

675

79˚ 11 97

G8

مازندران /لرگان

C. pseudomelanocarpa

5713

79˚ 17 19

15˚ 77 77

G9

مازندران /لرگان

C. pseudomelanocarpa

5735

79˚ 17 61

15˚ 71 31

G37

G10

مازندران /لرگان

C. songarica

5776

79˚ 17 71

15˚ 71 17

G38

G11

مازندران /لرگان

C. monogyna

5777

79˚ 17 73

15˚ 71 17

G39

G12

مازندران /لرگان

C. monogyna

5776

79˚ 17 77

15˚ 71 11

G40

G13

مازندران /لرگان

C. pseudomelanocarpa

5767

79˚ 17 13

15˚ 71 93

G41

G14

مازندران/لرگان

C. pseudomelanocarpa

5761

79˚ 17 15

15˚ 71 91

G42

G15

مازندران/کندلو

C. songarica

5517

79˚ 11 99

15˚ 75 79

G43

کردستان/سنند

C. szovitisii

G16

مازندران/دشت نظیر

C. monogyna

5735

79˚ 17 67

15˚ 75 16

G44

کردستان/سنند

C. atrosanguinea

G17

کهگلویه/میمند

C. azarolus var. aronia

5933

75˚ 13 53

15˚ 57 79

G45

کردستان/سنند

C. persica

G18

بختیاری/گردبیشه

C. azarolus var. aronia

5657

75˚ 77 33

15˚ 51 36

G46

کردستان/سنند

C. atrosanguinea

5977

G19

بختیاری/لردگان

C. curvisepala

5763

75˚ 19 17

13˚ 17 36

G47

کردستان/سنند

C. pseudoheterophylla

5976

71˚ 17 33

G20

بختیاری/فالرد

C. azarolus var. pontica

5671

75˚ 11 77

15˚ 57 13

G48

کردستان/سقز

C. szovitisii

5139

79˚ 39 33

79˚ 13 61

G21

بختیاری/شهریار

C. curvisepala

5717

75˚ 13 53

15˚ 57 79

G49

کردستان/سقز

C. szovitisii

5139

79˚ 39 33

79˚ 13 61

G22

قزوین/الموت

C. pseudoheterophylla

5773

79˚ 17 37

13˚ 77 73

G50

آذر غربی/مهاباد

C. atrosanguinea

5317

79˚ 71 15

71˚ 19 71

G23

البرز/زی دشت

C. monogyna

5757

79˚ 53 51

13˚ 75 93

G51

آذر غربی/بند اورمیه

C. pseudoheterophylla

5777

73˚ 13 79

77˚ 19 13

G24

البرز/طالقان

C. meyeri

5713

79˚ 36 63

13˚ 71 36

G52

آذر غربی/بند اورمیه

C. atrosanguinea

5777

73˚ 13 73

77˚ 19 17

G25

البرز/طالقان

C. azarolus var. pontica

5779

79˚ 36 77

13˚ 71 33

G53

آذر غربی/دره شهدا

C. azarolus var. aronia

5771

73˚ 57 79

71˚ 33 33

G26

البرز/طالقان

C. pseudoheterophylla

5697

79˚ 53 67

13˚ 73 33

G54

آذر غربی/بند اورمیه

C. monogyna

5773

73˚ 16 57

77˚ 17 91

G27

البرز/طالقان

C. pseudoheterophylla

5673

79˚ 55 39

13˚ 17 39

G55

لرستان/بروجرد

C. pseudoheterophylla

5973

77˚ 19 11

77˚ 73 16

G28

آذر شرقی/شبستر

C. meyeri

5776

77˚ 53 97

71˚ 71 77

G56

لرستان بروجرد

C. meyeri

5977

77˚ 11 15

77˚ 75 19

C. pentagyna
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نتایج و بحث

تهام گونهه ( 51C. monogynamg GAE/g DWفرولهی

میزان ترکیبات فنهولی انهدام ههای ولیهك در گونهه ههای

چرا و همکاران  ،)1336گونه C. pinnatifidamgGAE/g

مختلف در جدول  1نشان داده شده اسهت .نتهایج نشهان

( 1/6DWژانهه ه و همکههههاران  )1335و گونههههه

C.

19/7monogynamg GAE/gگههههزارش شههههد

داد که نوع انهدام و ژنوتیهپ گیهاه تهاثیر معنهی داری در

DW

سطح ااتمهال یهك درصهد روی میهزان فنهول تهام گیهاه

(برناتونین و همکاران  .)1353در سایر گزارشات میهزان

دارویههی ولیههك دارد .بیشههترین میههزان فنههول تههام ( mg

فنول تام میوه ههای گونهه C. oxyacanthamg GAE/g

 )73/37 GAE/g DWدر گلههههای ژنوتیهههپ C. ( G7

(71/7DWمیهههدلتون و همکهههاران  )1333و گونهههه

 )pseudomelanocarpaو کمتهههرین میهههزان آن ( mg

 69/6pinnatifida mg GAE/g DWگزارش شهد (لیهو و

 )3/15 GAE/g DWدر گلههههای ژنوتیهههپ ( G4

C.

C.

همکاران .)1353

 )monogynaمشاهده شد .در اندام میوه بیشهترین ( mg

نتههایج تجزیههه واریههانس نشههان داد کههه فعالیههت آنتههی

mg

اکسیدانی این گیاه همانند فنول تام ،تحت تاثیر نوع انهدام

 )57/37DWمیزان فنول تام به ترتیب در ژنوتیهپ ههای

و گونه بوده و در سطح ااتمهال یهك درصهد معنهی دار

 G1و  G53مشاهده شد .عالوه بر این بیشترین محتوای

می باشد .میزان فعالیت آنتی اکسیدانی گونه ها در انهدام

DW

 )96/51GAE/gو کمتههههرین (

GAE/g

++

فنههول تههام انههدام بههرگ ( )71/37 mg GAE/g DWدر

های مختلف ولیك از  3/11تا /g DW 5/77

ژنوتیههپ  G1و کمتههرین میههزان آن (mg GAE/g DW

متغیر بود (جدول .)7بیشترین فعالیت آنتی اکسهیدانی در

 )56/67در ژنوتیپ  G50مشاهده شد.

میههوه هههای ژنوتیههپ  )C. pentagyna( G1بهها  5/77و

اثرات دارویی گونه های جنس ولیك به صورت عمده بها

کمترین آن در برگهای ژنوتیپ C. azarolus var. ( G18
++

mmol Fe

 mmol Feمشههاهده شههد.

میزان ترکیبات فنولی آنها در ارتباط است .میزان و نوع

 )aroniaبهها /g DW 3/11

مواد موثره گیاههان دارویهی بها ههدایت ههر دو فهاکتور

بیشترین فعالیت آنتهی اکسهیدانی در برگهها در ژنوتیهپ

ژنتیکی ومحیطی مشخص می شهود (اوربانها ویکهوت و

 )mmol Fe ++/g DW 5/59( G8و کمترین میزان فعالیت

همکاران  .)1339نتایج این تحقیهق نشهان داد کهه میهزان

آنتی اکسیدانی در میوه های ولیك در گونهه 3/75( G11

فنول تام به طور معنیداری تحت تاثیر نوع گونه و اندام

 )mmol Fe ++/g DWمشاهده شد .همچنهین بیشهترین و

قرار دارد که مطابق با نتایج سایر محققین روی گیاههان

کمتههرین فعالیههت آنتههی اکسههیدانی گلههها بههه ترتیههب در
++

دارویی می باشد .برخی مطالعات پیشنهاد کرده انهد کهه

ژنوتیهپ ههای /g DW 3/35( G13

ترکیبات پلی فنولیك اندام های گیاه تحت تاثیر ژنوتیپ و

( )mmol Fe ++/g DW 3/17مشاهده شد.

عادت رشدی مهی باشهد (اورههان و همکهاران  )1333و

کلروژنیههك اسههید ،هیپروزیههد ،روتههین ،اسههپیرائوزید،

همچنین ارتفهاع ،نهور ،دمها و میهزان مهواد غهذایی قابهل

ایزوکوئرستین ،کوئرستین ،اپی کاتچین و پروسهیانیدین

در خههاک نیههز مههی توانههد متابولیسههم فنیههل

 Bترکیباتی هستند که در گونه های مختلف ولیهك یافهت

پروپانوئید را تحت تهاثیر قهرار دههد (دیکسهون و پاویها

می شوند و می توانند به عنوان عوامل اصلی در ایجهاد

 .)5673مراله بلوغ گیاه در زمان برداشهت نیهز یکهی از

فعالیت آنتی اکسیدانی گونه های مختلف آن بهه اسهاب

فاکتورهای خیلی مهم بهر میهزان ترکیبهات فنولیهك مهی

آیند (بحری و همکاران  .)1336گزارشات نشان می دههد

باشد .نتایج محققین روی گونه های مختلف ولیك ،ااکی

که اپی کاتچین و کاتچین بیشترین تاثیر را روی فعالیهت

از متفاوت بودن میزان فنول تام در گونهه ههای مختلهف

آنتههی اکسههیدانی ولیههك دارنههد .اثههرات سههینرژیك میههان

می باشد .در تعدادی از مطالعات انجام شده میزان فنول

ترکیبات فنولی مختلف مشاهده مهی شهود (برنهاتونین و

دسههتر

 )mmol Feو G6

ویژگيهاي آنتياکسیداني اندامهاي گوناگون گونههاي مختلف گیاه دارویي ولیک

همکههاران  .)1337در یههك تحقیههق نشههان داده شههد کههه
عصاره اتانولی میوه ههای  C. monogynaفعالیهت آنتهی
اکسیدانی و ترکیبات فنولیك بیشتری نسبت بهه عصهاره
آبههی دارد (برنههاتونین و همکههاران  .)1337فعالیههت آنتههی
اکسیدانی باالی میوه ها ،قسمتهای هوایی یا گلهای گونهه
های  Crataegusدر سایر مطالعات نیز به اثبات رسهیده
است (سیمیرگیوتیس  .)1357در مطالعهه ای دیگهر روی
فعالیت آنتی اکسیدانی جنس  Crataegusنشان داده شد
که این جنس دارای ترکیبات پلی فنولی مانند فالونوئیدها
و پروسیانیدین های قابهل مالاظهه ای اسهت کهه سهبب
افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی آن می شوند.
در این مطالعه که فعالیت آنتی اکسیدانی  51گونه بهومی
موجود در ایران با روش  FRAPبررسهی شهدند ،نتهایج
نشان داد که فعالیت آنتی اکسهیدانی  19ژنوتیهپ تحقیهق
شههده در انههدام ههها و گونههه هههای مختلههف متفههاوت
می باشد (جدول  .)7سیاه ولیك ها از نظر خصوصهیات
آنتی اکسیدانی در وضعیت بهتری نسبت به سر و زرد
ولیك ها بودند.
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(mg GAE/g DW)  میزان فنول تام اندام های ولیک در گونه های مختلف-2 جدول
اندام

گونه

میوه

برگ

گل

75/11±3/55

76/75±3/17

57/73±3/71

15/56±3/53

17/71±3/13

13/17±3/17

17/75±3/71

76/71±3/57

59/13±3/55

13/36±3/77

76/31±3/77

57/17±3/57

13/63±3/76

73/69±3/17

17/97±3/51

17/53±3/71

77/73±3/57

16/71±3/37

73/37±3/11

77/17±3/11

73/57±3/73

79/73±3/13

75/69±3/37

7/13±3/11

17/16±3/96

16/73±3/75

17/65±3/57

11/39±3/11

19/36±73

17/76±3/77

15/36±3/71

15/63±3/79

17/31±3/13

13/17±3/97

71/16±3/71

93/17±3/39

77/67±3/11

76/66±3/71

17/31±3/53

51/56±3/71

19/91±3/73

13/16±3/16

16/37±3/91

71/37±3/73

16/97±3/59

95/93±3/11

91/37±3/57

17/17±3/17

75/36±3/77

11/67±3/16

13/36±3/17

17/79±3/99

11/71±3/71

76/97±3/77

76/36±3/77

77/19±3/19

77/17±3/13

57/69±3/71

15/36±3/15

17/93±3/57

77/13±3/77

73/57±3/37

13/37±3/17

57/57±03/36

56/67±3/77

16/57±3/71

15/11±3/97

75/13±3/73

51/11±3/77

77/91±3/13

79/91±3/17

97/77±3/13

57/37±3/37

75/13±3/16

56/19±3/53

77/31±5/37

17/37±3/73

53/75±3/77

77/35±3/97

73/91±3/56

79/37±3/17

73/77±5/59

77/69±3/33

19/37±1/15

5/35

1/71

6/59

ژنوتیپ

اندام
میوه

C. sakranensis
C. turkestanica
C. pseudoheterophylla
C. szovitisii
C. meyeri
C. meyeri
C. orientalis
C. curvisepala
C. monogyna
C. atrosanguinea
C. meyeri
C. meyeri
C. szovitisii
C. azarolus var. aronia
C. szovitisii
C. atrosanguinea
C. persica
C. atrosanguinea
C. pseudoheterophylla
C. szovitisii
C. szovitisii
C. atrosanguinea
C. pseudoheterophylla
C. atrosanguinea
C. azarolus var. aronia
C. monogyna
C. pseudoheterophylla
C. meyeri
LSD5%

برگ

گل

G29

96/51±3/77

71/37±5/53

11/19±5/71

G30

76/93±3/37

71/15±3/67

79/67±3/57

G31

11/36±3/75

17/31±3/71

77/17±3/73

G32

71/71±3/11

51/75±3/97

3/15±3/37

G33

79/55±3/71

77/63±5/57

9/36±3/19

G34

17/77±3/11

76/59±3/79

3/95±3/57

G35

17/37±3/17

97/97±3/77

73/37±5/76

G36

11/33±3/35

36/75±5/37

79/76±1/59

G37

91/39±3/93

13/71±3/11

37/76±3/77

G38

93/36±5/11

79/33±3/97

73/19±5/1

G39

56/33±3/71

77/77±3/17

73/37±3/73

G40

17/11±3/77

39/37±3/73

51/17±3/57

G41

76/13±3/15

71/51±3/71

91/76±1/97

G42

71/35±5/19

11/53±3/77

77/39±3/53

G43

79/73±3/11

79/75±3/93

11/79±3/13

G44

59/37±3/56

13/63±3/56

56/97±3/57

G45

51/17±3/75

73/39±3/67

57/77±3/17

G46

13/36±3/97

79/93±3/11

13/16±3/57

G47

57/75±3/97

71/57±5/67

77/37±7/17

G48

56/11±3/71

33/73±7/71

57/99±3/53

G49

17/55±3/93

71/16±3/15

75/11±3/75

G50

71/61±3/79

79/33±3/17

13/76±5/59

G51

73/37±3/11

71/77±3/97

17/67±3/53

G52

57/35±3/13

19/63±5/77

17/79±3/55

G53

17/76±3/37

75/73±3/71

17/37±3/71

G54

73/93±3/91

76/13±3/13

17/67±3/57

G55

93/36±3/11

73/11±1/19

77/57±3/17

G56

11/33±3/17

17/11±3/13

17/77±3/36

5/35

1/71

6/59

گونه

ژنوتیپ

C. pentagyna
C. pseudomelanocarpa
C. pseudomelanocarpa
C. monogyna
C. monogyna
C. meyeri
C. pseudomelanocarpa
C. pseudomelanocarpa
C. pseudomelanocarpa
C. songarica
C. monogyna
C. monogyna
C. pseudomelanocarpa
C. pseudomelanocarpa
C. songarica
C. monogyna
C. azarolus var. aronia
C. azarolus var. aronia
C. curvisepala
C. azarolus var. pontica
C. curvisepala
C. pseudoheterophylla
C. monogyna
C. meyeri
C. azarolus var. pontica
C. pseudoheterophylla
C. pseudoheterophylla
C. meyeri

G1

LSD5%

G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10
G11
G12
G13
G14
G15
G16
G17
G18
G19
G20
G21
G22
G23
G24
G25
G26
G27
G28
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(mmol Fe++/g DW)  میزان فعالیت آنتی اکسیدانی اندام های ولیک در گونه های مختلف-3 جدول
اندام

گونه

ژنوتیپ

میوه

برگ

گل

3/11±3/53

3/17±3/37

3/71±3/35

C. sakranensis

G29

3/91±3/51

3/17±3/31

3/75±3/37

C. turkestanica

G30

3/77±3/37

3/95±3/51

3/17±3/33

C. pseudoheterophylla

3/71±3/31

3/17±3/33

3/73±3/33

C. szovitisii

3/77±3/57

3/91±3/37

3/17±3/53

C. meyeri

5/13±3/57

3/17±3/33

3/95±3/37

3/71±3/31

3/99±3/53

3/79±3/39

3/97±3/53

3/11±3/37

3/79±3/37

اندام
میوه

گونه

ژنوتیپ

برگ

گل

5/77±3/31

3/19±3/37

3/71±3/31

C. pentagyna

G1

3/35±3/35

3/33±3/37

3/73±3/33

C. pseudomelanocarpa

G2

G31

3/67±3/51

3/17±3/31

3/96±3/31

C. pseudomelanocarpa

G3

G32

3/61±3/17

3/17±3/31

3/77±3/33

C. monogyna

G4

G33

3/67±3/37

3/17±3/35

3/73±3/33

C. monogyna

G5

C. meyeri

G34

3/91±3/37

3/31±3/57

3/17±3/31

C. meyeri

G6

C. orientalis

G35

5/15±3/39

3/66±3/36

3/73±3/37

C. pseudomelanocarpa

G7

3/73±3/33

C. curvisepala

G36

5/59±3/13

5/53±3/75

3/76±3/31

C. pseudomelanocarpa

G8

3/15±3/33

3/77±3/33

C. monogyna

G37

5/53±3/39

3/13±3/53

3/13±3/35

C. pseudomelanocarpa

G9

3/93±3/37

3/71±3/37

3/13±3/33

C. atrosanguinea

G38

5/35±3/37

3/13±3/33

3/71±3/31

C. songarica

G10

3/91±3/39

3/76±3/37

3/17±3/55

C. meyeri

G39

3/71±3/37

3/17±3/33

3/11±3/37

C. monogyna

G11

3/16±3/35

3/97±3/37

3/17±3/33

C. meyeri

G40

3/71±3/37

3/95±3/37

3/16±3/33

C. monogyna

G12

3/17±3/33

3/77±3/31

3/79±3/35

C. szovitisii

G41

3/67±3/31

3/11±3/31

3/35±3/39

C. pseudomelanocarpa

G13

3/71±3/31

3/79±3/35

3/13±3/33

C. azarolus var. aronia

G42

3/77±3/31

3/19±3/37

3/77±3/37

C. pseudomelanocarpa

G14

3/73±3/39

3/91±3/37

3/11±3/37

C. szovitisii

G43

3/37±3/37

3/77±3/35

3/77±3/31

C. songarica

G15

5/77±3/56

3/71±3/35

3/75±3/37

C. atrosanguinea

G44

3/73±3/57

3/17±3/37

3/17±3/57

C. monogyna

G16

3/61±3/39

3/73±3/16

3/77±3/33

C. persica

G45

3/77±3/51

3/11±3/37

3/77±3/35

C. azarolus var. aronia

G17

3/71±3/51

3/19±3/35

3/77±3/33

C. atrosanguinea

G46

3/73±3/37

3/17±3/31

3/95±3/57

C. azarolus var. aronia

G18

3/99±3/31

3/17±3/31

3/76±3/31

C. pseudoheterophylla

G47

3/91±3/35

3/76±3/31

3/16±3/37

C. curvisepala

G19

3/73±3/37

3/73±3/35

3/11±3/35

C. szovitisii

G48

3/77±3/36

3/17±3/31

3/15±3/35

C. azarolus var. pontica

G20

3/99±3/37

3/97±3/359

3/77±3/35

C. szovitisii

G49

3/73±3/37

3/97±3/37

3/11±3/31

C. curvisepala

G21

3/77±3/33

3/77±3/31

3/79±3/37

C. atrosanguinea

G50

3/15±3/37

3/11±3/33

3/71±3/33

C. pseudoheterophylla

G22

3/67±3/57

3/96±3/35

3/17±3/31

C. pseudoheterophylla

G51

3/17±3/59

3/76±3/33

3/19±3/37

C. monogyna

G23

5/33±3/37

3/17±3/33

3/77±3/39

C. atrosanguinea

G52

3/37±3/37

3/97±3/39

3/77±3/33

C. meyeri

G24

3/71±3/31

3/77±3/35

3/77±3/33

C. azarolus var. aronia

G53

3/31±3/37

3/76±3/37

3/71±3/33

C. azarolus var. pontica

G25

3/71±3/31

3/17±3/31

3/73±3/33

C. monogyna

G54

3/61±3/37

3/77±3/33

3/95±3/55

C. pseudoheterophylla

G26

3/33±3/37

3/33±3/39

3/13±3/35

C. pseudoheterophylla

G55

5/73±3/53

3/73±3/31

3/73±3/31

C. pseudoheterophylla

G27

3/15±3/51

3/73±3/37

3/77±3/31

C. meyeri

G56

3/15±3/57

3/77±3/37

3/95±3/35

C. meyeri

G28

3/16

3/53

3/51

3/16

3/53

3/51

LSD5%

LSD5%
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دسته بندی گونه ها

مولفه های بدست آمده در تجزیه به مولفهه ههای اصهلی

تجزیه به مولفه های اصلی بیشترین عمومیت را در بهین

بههرای انجههام تجزیههه خوشههه ای و ترسههیم دنههدروگرام

روشهای کمومتریك دارد .با توجه بهه تعهداد متغیرههای

استفاده گردید .نتهایج ااصهل ژنوتیهپ هها را بهه چههار

مورد مطالعه و تنوع مشاهده شده در همه آنها ،تجزیه و

گروه اصلی تقسیم نمود .در گروه اول سه ژنوتیهپ ،G1

تحلیل چند متغیره ،به منظور طبقه بندی کردن نمونه هها

 G27و  G44قرار گرفتند که در ایهن ژنوتیهپ هها میهزان

با توجه به محتوای فنول تام و ظرفیهت آنتهی اکسهیدانی

فنول تام و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه باال بود .دومهین

انجام شد .با استفاده از تجزیه به مولفهه ههای اصهلی 9

گروه مربوط به ژنوتیپ های  G7و  G8بود کهه در آنهها

متغیر اولیه در قالب دو متغیر جدیهد (دو مولفهه اصهلی)

میزان فنول تام و فعالیت آنتی اکسهیدانی میهوه و بهرگ

تعیین شدند که این دو مولفهه در مجمهوع  91درصهد از

باال بهود .سهومین گهروه کهه شهامل بخهش عمهده ای از

تغییرات کل را توجیهه نمودنهد ( 75درصهد بهرای مولفهه

ژنوتیپ ها می باشهد ،بیهانگر فعالیهت آنتهی اکسهیدانی و

اول و  15درصد برای مولفه دوم (شکل  .)5اولین مولفهه

میزان فنول تام متوسط در ژنوتیهپ هها بهود .در نهایهت

همبستگی باالیی با فعالیت آنتی اکسیدانی میهوه و فنهول

چهههارمین گههروه مربههوط بههه ژنوتیههپ هههای  G12 ،G6و

تام میوه و برگ داشهت .دومهین مولفهه نمونهه هها را از

 G16بود که در آنها میزان فنول تهام میهوه و گهل پهایین

لحاظ فعالیت آنتی اکسیدانی و فنول تام گل متمهایز کهرد

بوده اما میزان فعالیت آنتی اکسیدانی و میزان فنول تهام

(شکل .)5

برگ باال بود (شکل .)1

3
G12

G6
G5
G16
G54 G4G36
G25

G37
G44

G27

G52
G1

G49
G47

G8
LeafPhenol
FruitAnti
FruitPhenol

1

G17
G32
G53

0

G14
G31
G51
G34 LeafAnti
G18
G39
G2
G22 G43
G35
G46
G42
G26
G33 G23
G48
FlowerPhenol
G56
G28
G21
FlowerAnti G55
G11 G19
G38
G40
G3

G50

G9
G7

-1

-2
G13

-3
5

4

3

2

1
PC1 = 41%

0

-1

-2

-3

شکل  -1نمودار دسته بندی گونه های مطالعه شده ولیک بر اساس محتوای فنول تام و ظرفیت آنتی اکسیدانی

PC2 = 21%

G29
G20
G15
G30 G41
G24

G45
G10

2
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5.03

Distance

3.36

1.68

G1
G27
G44
G7
G8
G10
G45
G18
G26
G3
G34
G51
G13
G9
G11
G46
G22
G38
G56
G14
G2
G35
G43
G55
G40
G15
G41
G49
G24
G30
G19
G42
G23
G28
G48
G50
G53
G21
G33
G31
G39
G17
G29
G32
G25
G36
G54
G37
G47
G5
G4
G52
G20
G12
G16
G6

0.00

Genotypes

شکل  -2دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه ای گونه های مطالعه شده ولیک بر اساس محتوای فنول تام و ظرفیت آنتی
اکسیدانی

نتیجه گیری

شناسایی و کاربرد بیشتر ترکیبات بیولوژیك اندام ههای

به طور کلی نتایج بدست آمده از این پژوهش نشهان داد

مختلف ولیك می تهوان بهرای اسهتفاده بهینهه از مقهادیر

که اندامها و گونههای مختلف ولیك دارای میزان بهاالیی

انبوه این گیاه در کشور برنامه ریزی کرد.

از ترکیبات فنولی بوده و فعالیهت آنتهی اکسهیدانی قابهل
توجهی دارند .این نتایج پیشنهاد می کنند که گونهه ههای
مختلف ولیك دارای منهابع غنهی از آنتهی اکسهیدانههای
طبیعی بوده و مهی تواننهد در صهنایع غهذایی و دارویهی
کاربرد فراوان داشته باشند .در بین گونهه ههای مطالعهه
شههههده سههههیاه ولیههههك ههههها ( C. pentagynaو

C.

 )pseudomelanocarpaاز نظههر متابولیههت هههای ثانویههه
غنی تر از سر ولیك ها و زرد ولیك ها می باشهند ،کهه
می توانند در برنامه های اصهالای و اهلهی سهازی ایهن
گیاه مورد توجه قرار گیرند.
با توجه به اثرات نامطلوب آنتی اکسیدان های سنتزی بر
سالمت انسان ،تحقیقهات بیشهتر در زمینههی اسهتخرا ،
خالص سازی و کاربرد عصارهی میهوه ،گهل و برگههای
ولیك در صنایع غذایی و دارویی پیشنهاد مهی شهود .بها
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Abstract
Recently, due to healthier and nutritional problems of synthetic antioxidants in food processing, using of
herbal medicine and its effective components as a natural resources with antioxidant properties have
beenevaluated. Different organs of Hawthorn have more important in food and medicinal science due to high
antioxidant properties and various flavonoids and proanthocyanin content. This study was accomplished in
order to examine the total phenolic content and antioxidant capacity of hawthorn different organs (fruit,
leaves and flower) in 56 accessions. Antioxidant capacity and total phenolic content were determined using
ferric-reducing antioxidant power (FRAP) and Folin–Ciocalteu assays. The amount of total phenolics was
significantly (P<0.05) different in the both amongst species and different plant organs ranging from 7.21 to
87.73 mg GAE/g dry weight. Total phenolic content was in its highest value in the flowers of G7 (87.73 mg
GAE/g DW), whereas the lowest level was found in the flowers of G4 (7.21 mg GAE/g DW). The
Antioxidant capacity was widely different in the both species and different organs of the individuals ranging
from 0.22 to 1.84 mmol Fe ++/g DW. Antioxidant capacity was in its highest values in the fruits of G1 (1.84
mmol Fe 2+/g DW), whereas the lowest capacity was found in the leaves of G18 (0.22 mmol Fe 2+/g DW).
However, differentorgans and species of the genus Crataegus showed a high level of total phenolic content
as well as antioxidant capacity.These results showed that different species of Crataegusespecially C.
pseudomelanocarpa and C. pentagynaare promising sources of natural antioxidants and other bioactive
compounds beneficial without any harmful effects to be used in the food or the pharmaceutical industries.
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