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کمیت و کیفیت ترکیب های آنتی اکسیدانی و اجزا تشکیل دهنده اسانس گیاه
دارویی زولنگ( ) campestre Eryngiumتحت تأثیر ارتفاع از سطح دریا
مجتبی اسماعیل زاده و حسین مرادی

*

گروه علوم باغبانی ،دانشکده علوم زراعی و پژوهشکده فناوری های زیستی گیاهان دارویی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
ساری ،ساری ،ایران
تاریخ دریافت1399/9/22 :

تاریخ پذیرش1400/8/25 :

اسماعیل زاده ،م .و ح .مرادی .1401 .کمیت و کیفیت ترکیبهای آنتی اکسیدانی و اجزا تشکیل دهنده اسانس گیاه دارویی زولنگ (

) Eryngium campestreتحت تأثیر ارتفاع از سطح دریا .فصلنامه علوم محیطی.178-167 :)1(20 .
سابقه و هدف :درسالهای اخیر استفاده از گیاهان دارویی و داروهای گیاهی ،جایگاه خاص خود را در بین عموم مردم پیدا کرد ،که این
امر موجب شناخت و معرفی گیاهان دارویی جهت کاربرد در صنایع داروسازی شده است .رویشگاههای طبیعی ایران بهعنوان منابع ارزشمند
ژنی تعدادی زیادی از گیاهان دارویی مفید میباشند که از جمله آنها میتوان به رشد خودرو زولنگ در شمال کشور اشاره نمود .زولنگ
گیاهی علفی و چند ساله از خانواده چتریان است که به وفور در نواحی شمالی کشور رویش میکند .این گیاه با ارزش دارای ترکیبهای
دارویی نظیر :استیلن ،فالونوئید ،ساپونینهای تری ترپن میباشد.
مواد و روشها :این تحقیق جهت بررسی تأثیر ارتفاع بر ترکیبهای آنتی اکسیدانی و ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس گیاه زولنگ در
سه ارتفاع( 100 ،30و  300متر از سطح دریا) از بخش سوادکوه استان مازندران که رویشگاه طبیعی این گیاه بود ،انجام شد .گیاهان پس
از جمع آوری و خشک شدن جهت اندازه گیری صفاتی نظیر :آنتی اکسیدان ،فنل ،فالونوئید با حالل متانول عصاره گیری شدند و اندازه
گیری انجام شد .همچنین جهت شناسایی ترکیبهای اسانس ،و درصد اسانس ،به روش تقطیر با آب و دستگاه کلونجر استخراج اسانس
صورت گرفت و با دستگاه کروماتوگرافی گازی( )GC/MSترکیبهای اسانس استحصال شده ،شناسایی گردید.
نتایج و بحث :بنابر نتایج این پژوهش ،صفات آنتیاکسیدان ،فنل ،فالونوئید و درصد اسانس در سطح یک درصد معنیدار ( )p<0.01شدند.
این نتایج بیانگراین موضوع است که ارتفاع ازسطح دریا میتواند روی ترکیبهای فنلی و آنتی اکسیدانی گیاه زولنگ مؤثر باشد .همچنین
این نتایج نشان میدهد که ترکیبهای آنتی اکسیدانی و فنلی تحت تأثیر ارتفاع هستند .درصد مهار رادیکال آزاد  DPPHدرگیاهان برداشت
شده از ارتفاعهای 300متر بیشترین میزان را نشان داد که میزان درصد مهار این گیاهان نسبت به ارتفاع 30مترازسطح دریا تا دو برابر
افزایش یافت .میزان فالونوئید ارتفاع 30و  100متر ارتفاع ازسطح دریا اختالفی نشان نداد ،اما نسبت به  300متر اختالف بیشتر بود.
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همچنین با افزایش ارتفاع ،درصداسانس کاهش مییابد .نتایج حاصل از همبستگی صفات نشان میدهدکه فالونوئید و فنل با افزایش درصد
اسانس افزایش یافته و ارتباط معنیداری دارند .همچنین صفت درصد مهار رادیکال آزاد  DPPHارتباط معکوسی با صفات درصد اسانس و
فالونوئید دارد .نتایج کروماتوگرافی گازی اسانس زولنگ نشان دادکه با افزایش ارتفاع ،ترکیبهایی نظیر D-Limonene :و beta.-

 Sesquiphellandreneافزایش و ترکیب  cis-.alpha.-Bisaboleneکاهش یافت .نتایج حاصل از آنالیز اسانس این گیاه با دستگاه
کروماتوگرافی( ،)GC/MSنشان داد که مقدار ترکیبهای شناسایی شده لزوما به ارتفاع وابسته نبوده و میتواند تابع عاملهای دیگری باشد.
نتیجهگیری :نتایج نشان داد که میزان مهار رادیکال آزاد  DPPHباافزایش ارتفاع ،افزایش مییابد اما روند میزان درصد اسانس بهصورت
معکوس با افزایش ارتفاع کاهش یافت .همچنین تفاوت معنیداری بین ارتفاع 30و 100متر از سطح دریا در فالونوئید حاصل نشد .تعداد
ترکیبهای شناسایی شده حاصل از کروماتوگرافی گازی در ارتفاع  300متر از سطح دریا بیشترین بود .درواقع از ارتفاع  30تا 100متر تعداد
ترکیبها کم شده و از ارتفاع  100تا  300تعداد ترکیبهای شناسایی شده بیشتر شده است .همچنین سه ترکیب beta.- ،D-Limonene
 Sesquiphellandreneو  cis-.alpha.-Bisaboleneتابع ارتفاع از سطح دریا بودند.
واژههای کلیدی :چتریان ،زولنگ ،رادیکال آزاد  ،DPPHکروماتوگرافی گازی.

مقدمه
با توجه به رویکرد استفاده از گیاهان دارویی و داروهای

رویشگاههای طبیعی تولید کرد چراکه گیاهان از سازگاری

گیاهی در سالهای اخیر ،شناخت گیاه دارویی مناسب

مناسبی برخوردار میباشند ( .)Omidbeigi, 1995درحال

جهت معرفی و استفاده در صنعت داروسازی دارای اهمیت

حاضر گیاهان دارویی و مشتقات آن حدود 20درصد از

است .استفاده از گیاهان باخاصیت دارویی که در رویشگاه-

تجویزهای دارویی درکشورهای صنعتی پیشرفته

های طبیعی توانایی سازگاری درمنطقه و همچنین باسنتز

و80درصد درکشورهای درحال توسعه را به خود اختصاص

مواد مؤثره فعال(آنتیاکسیدانهای طبیعی) جهت درمان

داده

نام

و پیشگیری بیماریها کاربرد دارند ،درسالهای اخیر

علمی( )Eryngium campestreگیاهی علفی و چند ساله

جایگاه ویژهای در علم پزشکی پیدا کردهاند ( Kaur and

از خانواده چتریان است که به وفور در نواحی شمالی کشور

 .)Kapoor, 2002بنابر بررسیهای مرکز بازار بین-

میروید .این گیاه باارزش دارای ترکیبهای دارویی نظیر:

المللی(400 ، 1)ICCگونه گیاهی در اروپای غربی مصرف

استیلن ،فالونوئید ،ساپونینهای تریترپن ،بتا-سیوسترول

میشود .ایاالت متحده آمریکا بیشترین سهم بازار داروهای

و استیگماسترول میباشد (.)Crowden et al. 1969

گیاهی در جهان را داراست و کشور ژاپن بزرگترین

برگهای زولنگ بهعنوان سبزی خوراکی و عامل طعم-

واردکننده گیاهان دارویی در آسیا میباشدHabibi, ( .

دهنده در تهیه غذاهای محلی بویژه در شمال کشور

 .)2003عمدهترین قسمت مرتعهای کشور را گیاهان

کاربرد دارد (.)Ismailzadeh and Ghasemi, 2016

دارویی تشکیل میدهند که دارای ترکیبهای شیمیایی

درشمال کشور برگهای جوان زولنگ را تا قبل از مرحله

نظیر :آلکالوئیدها ،تاننها و اسانسها در بخشی از مرحله-

گلدهی و فاز زایشی از منطقههای جنگلی برداشت کرده

های رشدی خود هستند ،همچنین دام در مرتعها می-

و در غذاهای بومی و محلی استفاده میکنند

تواند از این گیاهان دارویی استفاده کند ( Tajli and

( .)Khoshbakht et al. 2007درطب سنتی ایران ازاین

 .)Sadeghipour, 2010باتوجه به اینکه رویشگاههای

گیاه جهت درمان سیاه سرفه ،عفونتهای ادراری ،افزایش

طبیعی ایران بهعنوان منابع ارزشمند توارثی هستند،

ترشح ادرار و ازبین بردن سنگهای کلیوی استفاده می-

بنابراین می توان گیاهان ،بویژه گیاهان دارویی را در

شود ( .)Flamini et al. 2007همچنین متابولیتهای

است
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ثانویه این گیاه در ریشهها و اندامهای هوایی یافت میشود

بازده اسانس در ارتفاعهای پایین ( 800 - 700مترازسطح

که ویژگیهای دارویی فراوانی از جمله :مدر ،خلط آور و

دریا) و کمترین بازدهی اسانس در ارتفاعهای میانی

شل کننده عضالت اسکلتی را دارا میباشد ( Thiem and

( 1100-1200مترازسطح دریا) بهدست آمد .پژوهشی در

 .)Wiatrowska, 2007عصاره متانولی این گیاه دارای

سال  2009نشان داد که گیاه (roxburghiana

ترکیبهای فنلی و فالونوئیدی باال در برابر رادیکالهای

 )Artemisiaرویش یافته درهیمالیا درارتفاع  2205متری

آزاد مانند :نیتریک اکساید دارای بیشترین اثر در مهار

کمترین بازدهی اسانس( 0/2درصد) و در ارتفاع  850و

رادیکال آزاد میباشد که در داروهای آفرودیسیاک(تقویت

 1218مترازسطح دریا ،بیشترین بازدهی اسانس ( 0/80تا

دارد

 0/85درصد) را دارد که نشان دهنده اثر ارتفاع میباشد

جنسی)

و

نروین(آرامبخش)

کاربرد

( .)Ebrahimzadeh et al. 1999درپژوهشهای صورت

(.)Haider et al. 2009

گرفته روی چندین گونه از  Eryngiumمشخص شد که

 )2012( Behtari et al.با بررسی اثر ارتفاع ازسطح دریا و

گونههای این جنس دارای ترکیبهای اسانسی،

مرحله رشد در گیاه دارویی درمنه وحشی در مرتعهای

ترپنوئیدها ،فالونوئیدها ،ساپونینها ،استروئیدها ،پلی

گرگان ،که از چهار ارتفاع مختلف (1280 ،1200 ،1100

استاستلینها و کومارینها میباشد .عصارهها و ترکیب-

و  1380مترازسطح دریا) و دو مرحله رشد رویشی و

های ایزوله شده از گونههای  Eryngiumنقش بسیاری در

گلدهی انجام شد به این نتیجه رسیدند که بیشترین میزان

صنایع غذایی و دارویی از خود نشان دادهاند ( Wang et

اسانس از ارتفاعهای  1280متر و به ترتیب در شرایط

 .)al. 2012همچنین از اندامهای گیاه دارویی زولنگ

رشد رویشی و گلدهی به میزان  0/8و  0/92میلیلیتر بر

مانند :ریشه ،برگ ،گل آذین و ساقه اسانس استحصال

گرم حاصل شد .درگیاه ( )H.gorganicumمقدار اکتیل

میگردد( .)Hashemabadi and Kaviyani, 2010آنالیز

استات با افزایش ارتفاع از سطح دریا افزایش یافت

ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس برگها و ساقههای

(.)Mirza and Najaf pournavaei, 2012

زولنگ در دو مرحله رویشی و زایشی نشان داده است که

) Srivastava et al. (2005با مطالعه روی گیاه

نوع و میزان ترکیبهای اسانس تابع تغییرات فصلی و

( ) Juniperus macropodaبه این نتیجه رسیدند که در

جغرافیایی ،فاز رویشی و اندام مورد استفاده میباشد

کیفیت و کمیت اسانس برگ این گیاه در ارتفاعهای

( .)Hashemabadi and Kaviani, 2010عاملهای

مختلف اختالف وجود دارد .اسانس برگ این گیاه در

محیطی نظیر :ارتفاع ازسطح دریا ،ویژگیهای فیزیکی و

ارتفاع  1700متری دارای1/2درصد اسانس و در ارتفاع

شیمیایی خاک نه تنها روی ویژگیهای رویشی و

 2000متری این عدد به 0/5درصد کاهش مییابد.

پراکندگی گیاهان دارویی مؤثر نیستند ،بلکه بر کمیت و

همچنین ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس گیاه در ارتفاع

کیفیت اسانس و ویژگیهای فیتوشیمیایی گیاهان دارویی

 1700متری شامل :بتا-المن ،سابینن هیدرات و آلفـا-

نیز مؤثرند ( .)Omidbeigi, 2005در اکوسیستمهای زراعی

کیـوببن بودند ولی در ارتفاع 2000متری آلفـا -توجون،

و طبیعی عاملهایی نظیر :رطوبت ،آب ،عناصرغذایی ،نور،

بیفورمن و سابینن یافت شد.

ارتفاع ازسطح دریا در تعیین کمیت و کیفیت گیاهان مؤثر

با توجه به مطالب بیان شده این پژوهش در راستای

هستند (et al. )2014( .)Kochaki and Hosseini, 1995

بررسی تأثیر ارتفاع روی ترکیبهای آنتی اکسیدانی و

 Mahdaviدر مورد گیاه دارویی افسنطین ( Artemisia

ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس گیاه زولنگ در ارتفاع-

 )absinthiumنشان دادند که در منطقه سوادکوه بیشترین

های مختلف استان مازندران اجرا شد.
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مواد و روشها

 30دقیقه در حمام آب گرم  40درجه قرار میدهیم .میزان

این پژوهش درآبان ماه سال 1398در استان مازندران

تام فنولیک براساس میزان معادل میلیگرم اسید گالیک

انجام شد .جمعآوری گیاه دارویی زولنگ از سه ارتفاع

درگرم عصاره گزارش گردید ( Slinkard and singleton,

مختلف (  100 ،30و  300متر از سطح دریا) منطقه

 .)1977محتوای تام فالونوئیدی با اسـتفاده از معـرف

سوادکوه استان مازندران جمعآوری و به آزمایشگاه علوم

کلریـد آلـومینیم انـدازه گیری شد .به نیم میلی لیتر از

باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

عصاره 1/5 ،میلیلیتر متانول0/1 ،میلیلیتر از محلول

آورده شدند .پس از تمیزکردن و شستوشو،در دمای 40

آلومینیم کلراید 10درصد در اتانول 0/1 ،میلیلیتر از

درجه سانتیگراد در آون خشک شدند .سپس از گیاه

محلول از استات پتاسیم یک موالر و 2/8میلیلیتر آب

خشکشده عصاره و اسانسگیری بهعمل آمد .استخراج

مقطر اضافه شد .جذب مخلوط نیم ساعت بعد از نگهـداری

اسانس به روش تقطیر با آب و با دستگاه کلونجر به مدت

در تاریکی ،در طـول موج  415نانومتر در مقابـل بالنـک

 4ساعت صورت گرفت و درنهایت اسانس بهدست آمده

قرائـت شـد میزان فالونوئیـد بـراسـاس میـزان معادل

در مکان تاریک و دمای  -18تا زمان تزریق به دستگاه

میلیگرم کوئرستین درگرم عصـاره گزارش گردید

 GC-MSنگهداری شدند .صفاتی نظیر :درصد مهار

(.)Chang et al., 2002

رادیکال آزاد  ،DPPHفنل کل و فالونوئید با استفاده از

میزان درصد اسانس از فرمول زیر محاسبه شد:

عصارهگیری اندازهگیری شدند .به این صورت که یک گرم

درصد اسانس = میزان اسانس حاصل /وزن گیاه جهت

از بافت خشک را در ده میلی لیترمتانول به مدت72ساعت

استخراج اسانس × 100

روی شیکر قرار داده و پس از سانتریفیوژ در  10000دور

همچنین برای شناسایی ترکیبهای استخراج شده در

بر دقیقه بهمدت  10دقیقه ،ازمحلول باالیی جهت

عصاره متانولی از دستگاه کروماتوگرافی گازی()GC/MS

اندازهگیری درصد مهار رادیکال آزاد  ،DPPHفنل کل و

استفاده شد .مدل دستگاه Agilent Technologies

فالونوئید استفاده گردید .جهت اندازهگیری آنتیاکسیدان

 ،7890A gas chromatographمدل ستون Mass

( ،)Ebrahimzadeh et al., 2009یک میلیلیتر از عصاره با

 ،5975CTطول آن 30متر و قطر آن0/25میلی متر ،دمای

یک میلیلیتر ازمحلول رادیکال آزاد 10 DPPHمیکروموالر

محفظه تزریق 270درجه سانتی گراد ،حجم تزریق

بهمدت  30دقیقه در تاریکی انکوبه شده و سپس در طول

1میکرولیتر ،فازمتحرک گاز هلیوم ،زمان تأخیر در حالل

موج  517نانومتر قرائت صورت گرفت .درصد مهار رادیکال

4دقیقه و سرعت جریان فاز متحرک 1میلی لیتر بر دقیقه

آزاد ازطریق فرمول زیر محاسبه گردید:

بود .آنالیز دادهها با استفاده از نرمافزار 9.4 SASو مقایسه

()1

میانگینها از طریق آزمون چند دامنه دانکن در سطح

IP= (A control- A sample / A control) × 100%

احتمال یک و پنج درصد انجام شد.

بهمنظور بررسی محتوای تام فنلی عصاره از روش معرف
فولین سیوکالتیو استفاده شد .ابتدا به  20میکرولیتر از

نتایج و بحث

عصاره گیاهان  100میکرولیتر معرف فولین – سیو کالتیو

باتوجه به جدول تجزیه واریانس(جدول ،)1صفات آنتی-

افزوده شد ،سپس  1/6میلیلیتر آب مقطر اضافه کرده و 5

اکسیدان ،فنل ،فالونوئید و درصد اسانس در سطح یک درصد

دقیقه استراحت به مخلوط مورد نظر میدهیم در ادامه

معنیدار( )p<0.01شدند .با توجه به این نتیجه میتوان گفت

 300میکرولیتر کربنات سدیم  1موالر اضافه کرده و بهمدت

که ارتفاع ازسطح دریا میتواند بر ترکیبهای فنلی،
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اسماعیل زاده و مرادی

فالونوئیدها ،آنتیاکسیدانها و درصد اسانس گیاه زولنگ

درارتفاع 1200متر یافت میشود .همچنین سایر ویژگیهای

مؤثر باشد .پژوهشی در مورد دو گونه گیاه دارویی درمنه

فیتوشیمیایی این گیاه بدون اختالف معنیداری دربین

نشان داد که ارتفاع از سطح دریا در تغییر میزان اسانس آنها

ارتفاعهای مختلف بودند.

مؤثر است ( .)Azarnivand, 2002در تحقیقی توسط Zidorn

باتوجه به این نتایج میتوان احتمال داد که همواره

) (2010مشخص شد که برخی از متابولیتهای ثانویه مانند:

ترکیبهای آنتیاکسیدانی و فنلی تحت تأثیر ارتفاع

فالونوئیدها ،ترکیبهای فنلی و آنتوسیانینها در اثر افزایش

هستند ،چرا که گیاهان رشد کرده در ارتفاعهای تحت

ارتفاع افزایش یافته و ترکیبهایی نظیر آلکالوئیدها،

تأ ثیر شرایط مختلف مانند :میزان و شدت نور ،اشعه

سسکوئی ترپنها و الکتونها باافزایش ارتفاع کاهش مییابد.

ماورابنفش ،دما ،میزان بارش و دیگر عاملها قرار دارند که

طی پژوهشی که توسط) Arianfar et al. (2018گزارش شد،

این عاملها همانند السیتورها در گیاهان رویش کرده ،در

مشخص گردید که بیشترین بازدهی اسانس گیاه درمنه

این ارتفاعها اثر کرده که سبب ایجاد اختالف در این

دشتی در ارتفاع 1800متر و بیشترین میزان تانن در آن

منطقهها میشود.

جدول -1تجزیه واریانس صفات فیتوشیمیایی زولنگ در ارتفاعهای مختلف منطقه سوادکوه
Table 1. Analysis of variance of phytochemical traits of Eryngium at different altitudes of Savadkuh region

تیمار

درجه آزادی

آنتی اکسیدان

فنل

فالونوئید

درصد اسانس

Treatment

Degrees of freedom

Antioxidants

Phenol

Flavonoids

Percentage of essential oils

2

**1817.31

**0.362

**2.115

**0.047

-

5.681

10.449

4.988

2.608

ارتفاع
Height

ضریب تغییرات
Coefficientof variation

،** nsو * به ترتیب ،غیر معنیدار و معنیدار در سطوح احتمال یک و پنج درصد
ns **, and *, respectively, nonsignificant and significant at 1 and 5% probability levels

بنابر نتایج حاصل از جدول مقایسه میانگینها(جدول)2

برداشت شده از ارتفاع 300متر اختالف نشان دادند و

ارتفاع  300متر از سطح دریا روی درصد مهار رادیکال

مقداربیشتری را شامل شدند .همچنین ارتفاع100متر

آزاد ( DPPHصفت آنتی اکسیدان) بهترین اثر را داشته

روی فنل اثر بیشتری نسبت به دو ارتفاع دیگر داشته

که حتی توانست نسبت به ارتفاع  30متر از سطح دریا

است .باتوجه به نتایج این پژوهش ،با افزایش ارتفاع،

اثر بیشتری داشته باشد و میزان درصد مهار را تا دو برابر

درصد اسانس کاهش مییابد .قابل بیان است که

افزایش دهد .اما درفالونوئید ارتفاع 30و  100مترارتفاع

بیشترین درصد اسانس در ارتفاع 30متر از سطح دریا و

ازسطح دریا باهم اختالفی نشان ندادند ،اما با گیاهان

کمترین آن در ارتفاع 300مترازسطح دریا مشاهده شد.

جدول -2مقایسه میانگین صفات فیتوشیمیایی زولنگ در ارتفاعهای مختلف منطقه سوادکوه
Table 2. Comparison of mean phytochemical traits of Eryngium in different altitudes of Savadkuh region

آنتیاکسیدان(درصد مهار
تیمار

رادیکالهای آزاد)

Treatment

Antioxidants (percentage of free
)radical scavenging

فنل(میلی گرم گالیک
اسید درهر گرم ماده
 Phenol (mgخشک)

فالونوئید(میلی گرم کوئرستین
در هرمیلی گرم ماده خشک)
Flavonoids (mg quercetin per
)milligram of dry matter

درصد اسانس()%
Essentialoil
)percentage (%

gallic acid per gram
)of dry matter
0.523b

2.710a

0.500a

2.900a

0.400b

1.360b

0.250c

ارتفاع30

47.790c

ارتفاع100

63.830b

0.803a

ارتفاع300

96.113a

0.112c

حروف غیر مشترک به معنی اختالف معنادار در سطح یک درصد است
Non-common letters mean a significant difference at the level of one percent
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کمیت و کیفیت ترکیب های آنتی اکسیدانی و...

گزارشهایی مبنی بر ارتباط متابولیتهای ثانویه و

نیز افزایش مییابد که با نتایج حاصل از پژوهش حاضر

ترکیبهای شیمیایی گیاهان با رویشگاه آنها مطرح

متناقض است .این احتمال وجود دارد که افزایش ارتفاع،

گردیده و همبستگی بین آنها گزارش شده است

کاهش دما ،افزایش شدت نور و افزایش شدت باد را به-

( .)Mohammadnejad Ganji et al., 2014نتایج کار et

همراه داشته باشد که این تغییرات با تأثیر روی خاک و

) ،Jamshidi al. (2006روی گیاه آویشن نشان داد که

تحت تأ ثیر قرار دادن گیاه ،منجر به کاهش عملکرد اسانس

هرچه ارتفاع افزایش یابد ،میزان درصد اسانس کاهش

در گیاه شود ( .)Mahdavi et al., 2013تغییرات ترکیب-

مییابد .اما) ،Dehghani Bidgoli (2012بیان کرد که در

های شیمیایی موجود درگیاهان تحت تأثیر عاملهای

درمنه کوهی میزان اسانس رابطه مستقیمی با افزایش

مختلفی از جمله ارتفاع از سطح دریا صورت میگیرد که

ارتفاع داشته که هرچه ارتفاع افزایش یابد ،درصد اسانس

رخداد طبیعی است (.)Omidbeigi, 1995

جدول -3همبستگی صفات گیاه دارویی زولنگ در ارتفاعهای مختلف منطقه سوادکوه
Table 3. Correlation of Eryngium medicinal plant traits in different altitudes of Savadkuh region

آنتی اکسیدان

فنل

فالونوئید

درصد اسانس

Antioxidants

Phenol

Flavonoids

Percentage of essential oils

**-.985

*.673

**.859

1

**-.875

**.943

1

*-.721

1

درصد اسانس
Percentage of essential oils

فالونوئید
Flavonoids

فنل
Phenol

آنتی اکسیدان

1

Antioxidants

نتایج حاصل از همبستگی صفات(جدول ،)3نشان میدهدکه

نشان دادکه ارتفاع از سطح دریا و ویژگیهای فیتوشیمیایی

فالونوئید و فنل با افزایش درصد اسانس افزایش یافته و ارتباط

گونه درمنه کوهی با هم درارتباط میباشند که ارتفاع از سطح

معنیداری بهترتیب در سطح  1و  5درصد دارد .همچنین

دریا با بازده اسانس همبستگی منفی معنیدار و با فنل کل

آنتیاکسیدان ارتباط معکوسی با درصد اسانس و فالونوئید در

همبستگی مثبت معنیدار دارد.

سطح 1درصد و با فنل در سطح  5درصد دارد .با افزایش فنل،

نتایج بهدست آمده ازشناسایی ترکیبهای اسانس گیاه دارویی

فالونوئید نیز افزایش مییابد.

زولنگ بوسیله کروماتوگرافی گازی ( ،)GC/MSتوانست 23

) Delnavazhashamloyan et al. (2015اظهار داشتند که

ترکیب را از اسانس گیاهان برداشت شده از ارتفاع30متر از

فنولها از متابولیتهای ثانویه معطرگیاهی میباشند و جزء

سطح دریا10 ،ترکیب از اسانس گیاهان جمع آوری شده از

ترکیبهای شیمیایی دگرآسیب برگیاهان و ریزجانداران

ارتفاع  100متر و  31ترکیب از گیاهان بهدست آمده از ارتفاع

محسوب میشوند که اثربسزایی براکولوژی گیاه تولیدکننده

 300متر شناسایی کند .ترکیبهای مشترک اسانس این سه

این ترکیبها دارند .نتایج پژوهش)Arianfar et al. (2018

منطقه بهصورت جدول (جدول )4نشان داده شده است.

جدول .4ترکیبهای مشترک اسانس گیاه دارویی زولنگ در سه ارتفاع از استان مازندران
Table 4. Common Compounds of Eryngium medicinal plant essential oil in three heights of Mazandaran Province
Compound name
3-Carene
D-Limonene
cis-.alpha.-Bisabolene
2,4-Di-tert-butylphenol

H30
1.45
7.6
0.75
2.77
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H100
0
3.48
0.98
3.44

H300
0.58
1.56
1.42
1.30

اسماعیل زاده و مرادی
ادامه جدول .4ترکیبهای مشترک اسانس گیاه دارویی زولنگ در سه ارتفاع از استان مازندران
Table 4. Cont Common Compounds of Eryngium medicinal plant essential oil in three heights of Mazandaran Province
Compound name
beta.-Sesquiphellandrene
Neophytadiene
(S,Z)-Heptadeca-1,9-dien
Phytol
Lupinifolin

H100
2.03
1.14
22.83
33.14
3.47

H30
2.44
1.2
2.37
24.02
1.13

H300
0.66
3.91
13.31
5.57
0.58

 Hنشان دهنده ار تفاع از سطح دریا میباشد.

ترکیبهایی نظیر D - Limonene :و beta .-

و مونوگیلیکوزیدها نیز در جنس  Eryngiumشناسایی و

 Sesquiphellandreneبا افزایش ارتفاع ،میزانشان در

گزارش شده است (.)Erdelmeier and Sticher,1985

اسانس کاهش و ترکیب  cis-.alpha.-Bisaboleneبا

نتیجهگیری

افزایش ارتفاع ،در اسانس گیاه زولنگ مقدارشان افزایش

نتایج حاصل از این پژوهش روی گیاه داروئی زولنگ،

یافت .نتایج حاصل از آنالیز اسانس گیاه دارویی زولنگ با

نشان داد که میزان فعالیت آنتیاکسیدانتی گیاه با ارتفاع

دستگاه کروماتوگرافی ( ،)GC/MSنشان میدهد که مقدار

از سطح دریا رابطه مستقیمی و با میزان درصد اسانس

ترکیبهای شناسایی شده لزوما به ارتفاع وابسته نبوده

رابطه معکوسی داشت .همچنین میزان فالونوئید در

چراکه با افزایش ارتفاع باید شاهد افزایش ترکیبهای

منطقههای پائیندست و میاندست اختالفی باهم ندارد.

شناسایی شده میبودیم اما در ارتفاع  100متر ،کاهش

ولی میزان ترکیبهای فنلی در میاندست به نسبت بیشتر

ترکیبها رخ داد .درواقع افزایش ارتفاع از سطح دریا منجر

بود .تعداد ترکیبهای شناسایی شده اسانس این گیاه ،در

به افزایش ترکیبها نمیشود و این ناهمگنی شناسایی

باالترین ارتفاع از سطح دریا ( 300متر) ،بیشترین مقدار

ترکیبها تحت تأثیر عاملهایی غیر از ارتفاع از سطح دریا

را نشان داد .در واقع از ارتفاع  30تا 100متر تعداد

میباشد Jamshidi et al. (2006) .با تحقیق روی گیاه

ترکیبها کم شده و از ارتفاع  100تا  300تعداد ترکیب-

آویشن به این نتیجه رسیدند که با افزایش ارتفاع ،میزان

های شناسایی شده ،بیشتر شده است .همچنین برخی
نظیر:

،D-Limonene

درصد اسانس و میزان کارواکرول کاهش مییابد که این

ترکیبها

همبستگی بهصورت غیر مستقیم و معکوس میباشد.

 Sesquiphellandreneتحت تأثیر ارتفاع از ارتفاع کم به

باتوجه به پژوهشهای صورت گرفته توسط Głowniak et

ارتفاع زیاد (از  30متر به  300متر) مقدارشان کاهش

 )2005( Le Claire et al. ،)2004( al.وAyoub et al.

یافت و  cis-.alpha.-Bisaboleneاز ارتفاع  30متر به 300

( )2006روی گیاه دارویی زولنگ ،جهت شناسایی ترکیب-

متر مقدارش افزایشی بود که تحت تأثیر ارتفاع از سطح

های موجود در عصاره و اسانس این گیاه ،ترکیبهای

دریا قرار گرفتهاند.

beta.-

ساپونینهای تری ترپنوئید ،فالونوئیدها ،اسیدهای فنلیک

پینوشت

 -اسید رزمارینیک ،اسانس ،کومارینها ،کامفرول و پلی
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Introduction: In recent years, the use of medicinal plants and herbal medicines has found its special place
among the general public, which has led to the recognition and introduction of medicinal plants for use in the
pharmaceutical industry. Iran's natural habitats are valuable genetic resources for a large number of useful
medicinal plants, including the growth of the Eryngium vehicle in the north of the country. Eryngium is a
perennial herbaceous plant of the Umbelliferae family that grows in abundance in the northern parts of the
country. This valuable plant contains medicinal compounds such as acetylene, flavonoids, triterpene saponins.

Material and methods: This study was conducted to investigate the effect of altitude on antioxidant
compounds and constituents of essential oil of Eryngium at three altitudes (30, 100 and 300 meters above sea
level) in Savadkuh section of Mazandaran Province, which was the natural habitat of this plant. After collection
and drying, the plants were extracted with methanol solvent to measure traits such as antioxidants, phenol, and
flavonoids. Also, in order to identify the essential oil compounds, and the percentage yield of essential oil, the
essential oil was extracted by distillation with water and clevenger apparatus and the extracted essential oil
compounds were identified by gas chromatography (GC / MS).

Results and discussion: According to the results of this study, the traits of antioxidants, phenol, flavonoids
and essential oil content were significant at the level of one percent (p <0.01). These results indicate that in the
Eryngium, altitudes can be effective on phenolic and antioxidant compounds content of Eryngium. Research
has shown that the chemical properties of the soil and altitude are the most important factor in changes in the
*
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...کمیت و کیفیت ترکیب های آنتی اکسیدانی و
amount of essential oil. These results show that antioxidant and phenolic compounds are affected by altitude
and factors such as the amount and intensity of light, ultraviolet rays, temperature and precipitation. An altitude
of 300 meters above sea level had the best effect on the percentage of free radicals in DPPH(2,2-diphenyl-1picrylhydrazyl) and doubled the percentage of salinity compared to 30 meters above sea level. However, in
flavonoids, they did not show any difference between 30 and 100 meters above sea level, but they differed
from plants harvested from 300 meters above sea level and included a larger amount. Also, with increasing
height, the percentage of essential oil decreases. The results of the correlation of traits show that flavonoids
and phenol have a significant relationship with increasing the percentage of essential oil yield. Antioxidants
are also inversely related to the percentage of essential oils and flavonoids. The results of gas chromatography
showed that compounds such as: D-limonene and beta. -sesquiphellandrene decreased with increasing altitude
in essential oil and cis-.alpha.-Bisabolene increased with increasing altitude, in the essential oil of Eryngium.
We also showed that the amount of identified compounds was not necessarily dependent on height and could
be a function of other factors.

Conclusion: The results showed that the amount of free radical inhibition of DPPH increased with increasing
altitude, but the trend of percentage of essential oil yield decreased inversely with increasing altitude. Also,
there was no significant difference between 30 and 100 meters above sea level in flavonoids. The number of
compounds identified by gas chromatography was the highest at an altitude of 300 m above sea level. Also,
the three compounds D-limonene, beta. -sesquiphellandrene and cis-. alpha. -Bisabolene were a function of
altitude.
Keywords: Flavonoids, Free radical scavenging DPPH, Gas chromatography, Habitat, Phenol.
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