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Abstract
The aim of study was to investigate the chemical
composition of essential oil of wild barberry (Berberis
integerrima) in two zones is Shahko and Olang. This
study applied Pzhvhshy-. A phenolic compound,
flavonoids, antioxidants, alkaloids and glucose
concentration was determined by spectrophotometry and
isolation. The experiment was a completely randomized
design with three replications. Comparison of means
with Duncan test at 5%, respectively. Statistical analysis
using SPSS 21 software and drawing shaper definition
was performed using Excel 2010. The results showed
that the active compounds (phenol, flavonoids,
antioxidants, alkaloids and sugar) in different plant
organs wild barberry Berberis integerrima is different
from each other. The highest amount of active
ingredients in fruits and lowest in the stem. As well as
comparative studies between the two regions showed that
all wild barberry Berberis integerrima active components
plant in the region Shahkuh Most of the area has been
Olang.
Keywords: Chemical composition, Oil, Wild barberry

چ يك ده
هدف تحقیق حاضر بررسی ترکیبهای ش می ییایی اسا حو کشرز سن شش ش ششششی

.یباش دد د
 ) در دو منطق  هوکهاشو گنلوا ه مممممم م ممBerberis integerrima(
  كا  يدربر مم ممم- ر ييييييي، پژوهش حاض شهوژپ هعلاطم
 ترکیبا ؛یلنف ت.یباشددد

       فالونوئی  یتنآ ؛ید ا ولاکلآ ؛ینادیسک ئئئئئئئئئ ی یی دی و قن هاگتسد قیرط زا د
 آزمايش به صورت طرح كام ًال.اسپکتروفتومتر جداسازی و تعیین غلظت شد
ًال
  

 مقايسه ميا رد نكناد نومزآ اب نيگن.تصادفي با سه تكرار صورت گرفت

SPSS  آناليز آماري با استفاده از نرمافزار. درصد تع يي ن شد5 سطح احتمال
 نتایج تحقیق. انجام شدExcel 010 2 لها نيز با استفاده از
  و رسم شك21
حاضر نشان داد که میزان ترکیبات مؤثره (فنلی؛ فالونوئیدی؛ آنتی اکسیدانی؛

Berberis آلکالوئیدی و قند) در اندامهای مختلف گیا حو کشرز ه شش ش ششششی
      تسا هت ی ناز.  با یکدیگر تفاوت داش م نیرتشیب هکیروطبintegerrima
      تسا. ترکیبات مؤثره در میوه و کمترین میزان در سا دهاشم هق ه نینچمه
یهای مقایسهای بین دو منطقه حاکی از آن بود که کلیه ترکیبات م هرثؤ
 بررس

 در منطقه شاهکوه بیشتر ازBerberis integerrima گیاه زرشک وحشی

.منطقه اولنگ بوده است
 زرشک وحشی، ترکیبات شیمیایی، اسانس:کلمات كليدي
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مقدمه و کلیات

اندامهاي مختلف آن (ریشه ،ساقه ،برگ ،گ هویم و ل   

گیاهان دارویی جزء ذخایر و منا و دنتسه یعیبط عب

زرشک) به عنوان ضدباکتري ،تب بر و درمان خا شر

بسیاری از کشورها ،کم یا زیاد ،از یک چن یعبنم نی   

یشودد ) .(Kunwar et al, 2006در طب
اس هدافت م مم 

برخوردارند که نوع ،تعداد و تنوع گونههای گیاهی بر

شرقی ،عصاره اندامهاي زرش مسیتامر نامرد رد ک    

اساس شرایط و موقعیت جغرافیایی هر منطقه متفاوت

وانواع التهابات مزمن کاربرد داش هت

است .استفاده از داروها و درمانهای گیاهی و به طور

) .al, 2009عصارههای حاصل از گونههاای مختلف

کلی فرآوردههای طبیعی به ویژه در سالهای اخیر رو
به افزایش بوده و مهمممترررین عل تارثا تابثا ،نآ ت    
مخ و بر

د یبناج ا یمیش یاهور ا  و یی ای جججججججججججج ج ججج اد

یهای زیست محیطی ک ار نیمز هرک ه
آلودگ 
یکن دد د ب هدو    اس ت (( (اخبا و یر
ممم 

دیدهت     

راکمه ا ،ن      .)4931

همچنین امروزه تر يك بات شناسا يي ش رد هد

آنهاا به

یگیرنددد و
عنوان داروهاي جديد مورد استفاده قرار م مم 
یتوانند به عنوان كليدي ب يياسانش يار    روشهاای
م
درماني كم هزين وع يارادو ه ار ضضضضض جا رد رتمك يبن   
درمان بسياري ازبيما راك هب اه ير      رون  د ( (کف شت
فرخن و د

خانواده بربریداس زا ه جمله ،Berberis Aquifolium
 Berberis Vulgarisو  Berberis Aristataبراااي
یهاای رماتیس و یم التها ببب هاای
درمان انواع بیماررر 
مزمن کاربرد دارند .برخی محققین معتقدن نیا هک د    
یهاا،
نوع عصارهها فعالیت قابل مالحظهای علیه باکتر 
ویرو سها ،پروتوزواها وقارچ ها دارند .مطالعات انجام
شده روي خواص وساختار شیمیایی اجزاي این ن عو
عصارهها مبین ایناست که حضور آلکالوئیدهاي داراي
هسته ایزوکوئینولین در عصارههاا ،دلی نیا یلصا ل    

خاصیت ضدمیکروبی است ().Meliania et al, 2011

راکمه ا ،ن       .)2931کش رظن زا ناریا رو      

استا  لامش رد ناتسلگ ن ا ری ان عونت اب خاص       

پوشش و تنوع گیاهی داراي منابع بی نظیري اس و ت
یترین وپر سابقه ترین
طب سنتی ایران نیز یکی از غن 
یرود .مطالع  رب ه ر يو   
طبهای سنتی دنیا به شمار م 

اکول کیژو ی و 

     

میلقا ی نم رتسب ،ا یبس          را برا دشر ي     

گونههای مختلف دارویی ف درمو تسا هدرک مهار م     
ب م نیا یمو ن تشذگ زا هقط هههههه هههها ياهشور هب رود ي      

گیاهان دارویی که در مناطق مختلف ای نامرديارب نار   

مختلف از فراوردههاای آنها و يریگشیپ رد 

یهاای آزمایش نیلاب و یهاگ ی   
یشود و بررس 
استفاده م 
خصوصیات درمانی آنها یکی از کارهاي مهمی است
یتوان انجام داد .یکی از این گیاهان
کهدر این راستا م 
مهم که در طب سنتی توجه ویژهای به آن شده است
ک ب هب قلعتم هناد ی خا ننننن ننننننواده
زرشک است .زرشک ک
بربریداسهو به عنوان گیاه مورد استفاده در طب س یتن

نامرد    

بیماريهاي شایع از جمله قلب نوخ راشف ،یقورع ی     
یکردنددد .در واق يدایز ناهایگ ع    
وسرطان استفاده م 
یهای
دراین رابطه داراي سابقه دیرینه در درمان بیمار 
قلب و یقورع ی   

یه اای حاص نراد نآ زا ل دددد د
نارس اای 

(مازندرانی و همکاران .)2931 ،با توج تیمها هب ه    
گیاهان دارویی و کاربرد آنها در علوم مختلف ،هدف

یباشد و درتمام فارماکوپه ها هب ناهج فلتخم ي    
م

از این تحقیق بررس یایمیش تابیکرت ی ی رد دوجوم 

عنوا د هایگ ن ا ییور           م ثؤ ررر ر درج ش هد     است    
() .Javadzadeh et al, 2012در طب سنتی ایران میوه
زرشک ب ونع ه ا ش نکسم ن ن دش هتخا ه زا و تسا

اس  ت ( ( Qadir et

  

  

اسانس گیاه داروی یمار هقطنم ود رد کشرز ی ا و ن   
یباشددد .امی جیاتن تسا د    
النگ (در استان گلستان) م 
حاصل از این تحقیق بتواند موجبات بهب ،دیلوت یدو   

بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس47 ...

صادرات و استفاده از ای ار ییوراد هایگ ن

احتمال  5درصد تع يي ن شد .آناليز آماري با اس زا هدافت

رد حطس     

کشور بیش آر پیش فراهم آورد.

نرمافزار  SPSS 21و رسم شكلها ن  اب زي ا فتس ا هد     از

فرآیند پژوهش

 Excel 010 2انجام شد.

پژوهش حاضر ،مطالعه پژوهشي -كاربردي در م درو

نتایج و بحث

گياه دارویی زرشک در مناطق رامیان و الن ننگ (اس نات

در پژوهش حاضر به بررسی ترکیبات فنل ،فالونوئید،

یباشد .اندام هوایی و میوه گیاه زرش زا ک
گلستان) م 

آنتی اکس  دنق ،نادی د  هقطنم ود ر ا هوکهاش و گنلو      

مناطق رامیان و شاهکوه جمع آوری گردید .مقدار 70

برای اندامهای میوه ،ساقه و برگ پرداختههه ش دتبا .د ا   

گرم از اندام هوایی و میوه خشك شده گياه (در سا هی

برا وافت یسررب ی ت نازیم 

  

و هوای آزاد) توسط تقطير با بخار آب سه با دروم ر   

اندامهای مختلف گیاه زرشک تجزیه واریا ماجنا سن   

اسانس گيري قرار گرفت .اسانس پس از جداسازي از

شد .نتایج نشان داد که تیمارها  یسررب دروم ی ا رث     
معنی دار بر متغیرهای اندازه گی هب تشاد هدش یر

آب و خشك كردن با سديم سولفات وزن و ميا نيگن
باسا هدز ا حم سن ا  سپ .دش هبس اندرك كشخ ز

     

بیکرت ات رد ییامیش

        

   

ط  هک یرو ا رث ا دن ام الف ،لنف یور رب و دیئون ،،،،، ،،،،،،،،،،، ، ،،

      

اسانسهای به دست آمده وآماده سازي آنها با دستگاه

یدار
یاکسیدان ،قند و آلکالویید در سطح  0.05معنی ی
آنت 

گاز اسپکتروفتومتر ،با مانرب  هه هههر نوتس يترارح يزي ،،،، ،،،

بوده است .با توجه به نتا زا هدمآ تسدب جی هیزجت     

شرا طي مناسب براي بهترين جداسازي به دس دمآ ت ... ..

یتوانددد بر
یتوان بیان کرد که نوع اندام م مم 
واریانس م 

نيز تع يي ن گردد .آزمايش

ضمن ًاًا درصد كمي هر تر بيك

باشد.

ًال تصادفي با سه ت تروص رارك   
به صورت طرح كام ًال
گرفت .مقايسه ميا حطس رد نكناد نومزآ اب نيگن

روی میزان ترکیبات مؤثره در گیاه زرشک تأثیر داشته

    

تهای تحت تأثیر تیمارهای اندام
جدول  :1تجزیه واریانس متابولی 
درجه      

فنل

آزادی
اندام

2

خ طا

14

فالونوئید

* 2 5195.8

* 11918.75

75 .82

37 .53

آنتی        
اکسیدان
* .53 2 434

قن د

الکالوئید

* 3.5 2 118

* 0.65

90 . 12

2 0.1

76 . 77

**؛ * و  nsبه ترتیب معنیدار در سطح احتمال یک درصد 5 ،درصد و غیر معنیدار

بنابراین در ادامه به بررسی می تابیکرت ناز   

م رثؤ ه ه در

اندا مم مه اای مختل نازیم هسیاقم و کشرز هایگ ف           
ترکیبات مؤثره در اندامهاای مختل هقطنم ود رد و ف   
پرداخته شد.
بررسی و مقایسه ترکیبات فالونوئید در ان اد مممهای
مختلف گیاهاه در دو منطقه :با توج لودج هب ه     ،2
یش  هقطنم رد هک دو ا بیترت هب گنلو      
نشان داده م 
بیشترین مقدار فالونوئید به ترتیب مربوط ب و هویم ه

ب ب گر

اا ااا)

- 208.78 mgQUE

mgQUE

یباش دد د و سا  هایگ هق ا ازیم نیرتمک ز ن        
 ) 177.54م مم 
فالونوئی ب د ا        مقدا  ر (((( (

) 2.03 21mgQUE

برخوردار بوده است و نتایج در س حط
است .همچنین در منطقه شاهکوه به ترتیب
مقدار فالونوئید به ترتیب
گیاهان با مق  راد ( (

 0/ 05معنا راد
نیرتشیب   

گرب و هویم هب طوبرم     
mgQUE- 27.75 2mgQUE

 ) 186.27مشاهده شد و سا نیرتمک زا هایگ هق    

48

فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی ،دوره دهم ،شماره سوم و چهارم4931 ،

میزان فالونوئی اب د    مق  راد ( (

یتوان این چنین تفسیر نمود که تنشهای
این امر را م 

) 137.17 mgQUE

محیطی بر میزان ترکیبات فالونوئیدی افزوده اس و ت

یدار
برخوردار بوده است و نتایج در سطح  0/ 05معن نن 

اخ دانعم فالت ا  ر د حطس ر

بوده اس ف نازیم هسیاقم .ت ن رد هقطنم ود رد دیئولا      

همچنین بر اساس نتایج بدست آمده از نم قوف رادو   

نم رادو     1نشااد ن د رادومن هب هجوت اب .تسا ه              1

یتوان بیان کرد که می رد لک دیئونوالف ناز
م

یتوان بیان کرد که عصاره میوه گیاهان در مقایسه با
م

هقطنم     

شاهکوه نسبت به اولنگ از میزان بیش رادروخرب یرت   

سایر اندامهای گیاها  نیرتشیب زا ن مم مممی دیئونوالف ناز   
برخوردار بوده است

     

یدار است . ..
 0/ 05معن نن 

بوده است.

مخصوص ًاًاًاًادر منطق ،هوکهاش ه   

جدول  :2مقایسه اعداد فالونوئید در اندامهای گیاه در دو منطقه
اندام

برگ

میوه

ساقه

منطقه اولنگ

6.26

177.54

5.70

2.03 21

6.72

208.78

منطقه شاهکوه

6.48

186.27

.70 2

137.17

1 6.4

27.75 2

نمودار  :1مقایسه میزان فالونوئید دراندامهای مختلف گیاه دو منطقه اولنگ-شاهکوه

بررسی و مقایسه ترکیبات فنل در اندامهای مختلف

نتایج در سطح  0/ 05معنادار است .مقایسه میزان فنل

یتوووان
 2م مم 

در دو منطق رد ه    نم رادو     2نشا اد ن د نایب و تسا ه       

گیاهان در دو منطقه :با توجه به ج لود

بیان کرد که در منطقه اولنگ به ترتیب بیشترین مقدار
فنل به ترتیب مرب  هویم هب طو و ب گرب  اااا اااااااmgQUE

- 64.76 1

)

یباشددد و
 ) 124.37 mgQUEم 

ساقه گیاه از کمترین میزان فن ادقم اب ل ررر رررر (mgQUE

 ) 3.64 11برخوردار بوده است و نتایج در س حط
 0/ 05معنادار است .همچن وکهاش هقطنم رد نی ه ب  ه    
ترتیب بیشترین مقدار فنل به ترتیب مربوط به می و هو
ب ب گر

اا ااا)

- 92.86 1 mgQUE

mgQUE

 151.03و ساقه گیاه از کمترین می رادقم اب لنف ناز     
(

 ) 129.92 mgQUEبرخ تسا هدوب رادرو و     

یکند که عصاره می اب هسیاقم رد ناهایگ هو سا ری      
م
اندامهای گیاهان از بیشترین میزان فنل برخوردار بوده
یتوان
است مخصوص ًاًا در منطقه شاهکوه ،این امر را م 
این چنین تفسیر نمود که تنشهای محیطی ب زیم ر ان   
ترکیبات فنل افزوده است و اختالف معنادار در س حط
 0/ 05معنادار است .همچنین براسا تسدب جیاتن س    
یتوان بیان کرد ک زیم ه ا لنف ن    
آمده از نمودار فوق م 
ک وکهاش هقطنم رد ل هه ه هه ه نس  هب تبا نازیم زا گنلو        
بیشتری برخوردار بوده است.

بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس49 ...
جدول  :2مقایسه اعداد فنل در اندامهای دو منطقه
برگ

اندام
منطقه اولنگ
منطقه شاهکوه

ساقه

میوه

5.35

124.37

4.57

64.76 1

6.63

3.64 11

.57 3

151.03

.76 1

92.86 1

5.41

129.92

نمودار  :2مقایسه میزان فنل در اندامهای مختلف گیاه در دو منطقه اولنگ-شاهکوه

بررسی ومقایسه ترکیبات آنتیاکسیدان در اندامهای

(

مختلف گیاهان در دو منطقه :با توج لودج هب ه     3

در سطح  0/ 05معنادار است .با رادومن هب هجوت       :3

یتوان اشاره نمود ک هب گنلوا هقطنم رد ه
م

یدهد که عصاره می اب هسیاقم رد ناهایگ هو    
نشان م 

بیترت     

سایر اندامهای گیاهان از بیشترین میزان آنتی اکسیدان

بیشترین مقدارآنتی اکسیدان به ترتیب مربوط به می هو
اا ااا)

و ب ب گر

- 44 . 53 mgQUE

برخوردار بوده است

mgQUE

محیطی بر میزان ترکیبات آنتی اکسیدان اف تسا هدوز   

 )1.7mgQUEبرخ و تسا هدوب رادرو

و اخ دانعم فالت ا  ر د حطس ر

نتایج در سطح  0/ 05معنا ینچمه .تسا راد ن جیاتن      

یتوان بیان کرد که میزان آنتی اکسیدان کل در منطقه
م

مقدارآنتی اکسیدان به ترتیب مربوط به میوه و برگ با
)

-37. 72 mgQUE

شاهکوه نسبت به اولنگ از میزان بیش رادروخرب یرت   

و

بوده است.

ساقه گیاه از کمترین می دیسکا یتنآ ناز ا اب ن     مق راد

جدول  :3مقایسه اعداد آنتی اکسیدان در اندامهای دو منطقه
اندام
منطقه اولنگ
منطقه شاهکوه

برگ
1. 2
2 .2 2

     

یدار اس .ت   
 0/ 05معن نن 

همچنین براساس نتایج بدست آم رادومن زا هد    ف قو

نشان داد که در منطقه شا رت هب هوکه ت نیرتشیب بی     
) 39 . 58 mgQUE

مخصوص ًاًاًاًا در منطق ،هوکهاش ه   

یتوان این چنین تفسیر نمود که تنشهای
این امر را م 

 ) 49 . 46و ساقه گیاه از کمترین میزان آنتی اکسیدان با
مقدار (

 ) 07 . 17 mgQUEبرخوردار بوده اس جیاتن و ت   

میوه
49 . 46
39 . 58

ساقه

1.89

44 . 53

1.59

4.88

37. 72

3.84

1. 7
07 . 17
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نمودار  :3مقابسه میزان آنتی اکسیدان در اندامهای مختلف گیاه دو منطقه اولنگ -شاهکوه

بررسی و مقایسه ترکیبات قند در اندامهای مختلف

بوده است و نتایج در س حط

یدهددد ک هویم هراصع ه    
توجه به نمودار  ،4نشان م مم 

گیاهان دو منطقه :با توجه به جدددول 4؛ نتا ناشن جی   

گیاهان در مقایسه با سایر اندامهای گیاهان از بیشترین

یدهد در منطقه اولنگ به ترتیب بیشترین مقدار قند
م
مربوط ب و هویم ه ب گرب

میزان قند برخوردار بوده است

- 77 . 78 mgQUE

ااا اااااا)

تنشهای محیطی بر میزان ترکیبات قند افزوده است و

 ) 4.94 mgQUEبرخ هدوب رادرو   

اختالف معنادار در سطح  0/ 05معنادار است .همچنین

است و نتایج در سطح  0/ 05معنادار است ..همچن نی

یت او ننن
براساس نتایج بدست آمده از نم قوف رادو    م مم 

در منطقه شاهکوه به ترتیب بیشترین مقدار قند مربوط
به میوه و برگ با)

بیان کرد که میزان قند کل در منطقه شاهکوه نسبت به

mgQUE -62 07. 1 mgQUE

اولنگ از میزان بیشتری برخوردار بوده است.

 ) 56 . 40و سا هایگ هقا ازیم نیرتمک ز ن یتنآ           
اکسیدان با مق  راد ( (

 ) 8.08 mgQUEبرخ رادرو
جدول  :4مقایسه اعداد قند در اندامهای دو منطقه
اندام

برگ

مخصوص ًاًاًاًا در منطقه

یتوان این چنین تفسیر نمود که
شاهکوه ،این امر را م 

 ) 34 . 24 mgQUEو ساقه گیاه از کمترین می ناز
قند با مق  راد ( (

 0/ 05معنا اب .تسا راد    

ساقه

میوه

منطقه اولنگ

4.06

34 . 24

4.39

77 . 78

منطقه شاهکوه

5.29

56 . 40

34 . 15

62 07. 1

.66 1

4.94

1.17

8.08

نمودار  :4مقایسه میزان قند در اندامهای مختلف گیاه در دو منطقه اولنگ -شاهکوه

بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس15 ...

بررسی و مقایسه ترکیبات آلکالوئید در ان اد مممهای

 ) 0.75برخوردار بوده اس حطس رد جیاتن و ت    

یدهددد که
معنادار است .با توجه به نمودار  5نشان م مم 

مختلف گیاه در دو منطقه

عصاره میوه گیاها س اب هسیاقم رد ن ا ری      ان اد مممهاای

یدهددد در منطقه
با توجه به جدول شماره 5؛ نشان م مم 

گیاهان از بیشترین می ادروخرب دیئولاکلآ ناز ر هدوب      

اولنگ به ترتیب بیشترین مقدار آلکالوئی رت هب د ت بی   
مرب گرب و هویم هب طو ب اا ا اااا اا)

یتوان
است مخصوص ًاًا در منطقه شاهکوه ،این امر را م 

-2 0.9 mgQUE

این چنین تفسیر نمود که تنشهای محیطی ب زیم ر ان   

 ) 0.75 mgQUEو ساقه گیاه از کمت زیم نیر ان   
آلکالوئید با مق  راد ( (
ب حطس رد جیاتن و تسا هدو   

ترکیبات آلکالوئید افزوده است و اختالف معنا رد راد

 ) 0.35 mgQUEبرخ رادرو
     

سطح  0/ 05معنا ینچمه .تسا راد ن جیاتن ساسارب       

 0/ 05معنادا تسا ر . ....

یتوان بیان کرد که میزان
بدست آمده از نمودار فوق م 

همچنین در منطقه شاهکوه به ترتیب بیش دقم نیرت ار   

آلکالوئید کل در منطقه شاهکوه نس  گنلوا هب تب از   

آلکالوئید به ترتیب مربوط به میوه و برگ باmgQUE
)

-1

ت.
میزا رتشیب ن ی  هدوب رادروخرب  اس تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تت

 ) 0.77 mgQUEو سا زا هایگ هق         

کمترین می  رادقم اب دیئولاکلآ ناز (((( (((((

0/ 05

mgQUE

جدول  :5بررسی و مقایسه ترکیبات آلکالوئید در اندامهای مختلف گیاه در دو منطقه (اولنگ – شاهکوه)
اندام

برگ

منطقه شاهکوه

1. 0

منطقه اولنگ

۰.۱۰

میوه
0.77
۰.۷۵

2 0.0
0.0۲۵
2 0.9

ساقه
1

0.11

0.75

۰.۲۰

۰.۳۵

نمودار  :5مقایسه آلکالوئید در اندامهای مختلف گیاه در دو منطقه اولنگ-شاهکوه

تجزی و ه

یلحت ل نیب یگتسبمه 

دروم تافص

    

      

ارزیابی :در جدول 6؛ همبستگی بین صفات ارزیا یب
شده ارائه داده ش هک روطنامه .تسا هد لودج زا      
ی همبس یگت
یشود بین صفات مورد ارزیابی ی
استنباط م 

مثبت ،منفی و معن  دوجو راد ی د نیب هکیروطب ؛درا     
فالونوئید با فنل همبس و تبثم یگت

نیب ؛راد ینعم     

آنتی اکسیدان با فنل و فالونوئی و تبثم یگتسبمه د
معنی داری؛ بین قند با آنتی اکسیدان ،فنل و فالونوئید
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همبستگی مثبت و معنی دار و بین آلکالوئید با فن و ل

فالونوئید و آنتی اکسیدان همبستگی منف دانعم و ی ار   

قند همبستگی مثبت و معنی دار و ب اب دیئولاکلآ نی    

وجود دارد.

جدول  :6همبستگی صفات مورد ارزیابی
فالونوئید

فنل
فنل

1

فالونوئید

**.884 0

1

آنتی اکسیدان

** 0.836

** 2 0.95

آنتیاکسیدان

قند

آلکانوئید

1

قند

** 0.950

** 0.920

** 0.837

1

آلکالوئید

**.074 0

**- 64 2.0

** - 0.333

** 31 2 0.

1

یدار در سطح احتمال یک درصد 5 ،درصد و غیر معنیدار
**؛ * و  nsبه ترتیب معن 

نتیجه گیری کلی

متفاوت بوده؛ بطوریکه حداکثر میزان در میوه و ب گر

زرشک به عنوان یک گیاه ارزشمند داروی ذغ و ی ا یی   

و حدا مآ تسدب هقاس رد نازیم لق د بیکرت  .ات             

        

در ط طم دروم هقطنم ود یتنس ب ا و گنلوا( هعل

شاهکوه) مطرح است و طبع ًاًا عملک یسب در ا بوخ ر   

ت سا جو هشیر و هق ود    
آلکالوئیدی در  2اندام پوست ت
داشت ولی در میوه و برگ مشاهده نشد .مازندرانی و

دارویی آن به دلیل وج ییوراد صاخ تابیکرت دو     

همکاران (  ) 1389در تحقیقات خود نشا هک دنداد ن    

فالونوئی  ینادیسکا یتنآ و یلنف ؛ید ا  .تس ن جیات             

ترکیبات فالونوئیدی و ترکیبات فنلی در انار وحشی

       

در اندامهای مختلف متفاوت بوده؛ بطوریک دح ه ا رثک

 Berberisدر

    

آزمایشگا شن قیقحت نیا رد یه ا صع هک داد ن ا هر     
زرش یشحو ک         

integerrima

رویشگاههای مورد مطالعه ب جو لیلد ه و  د و ترثک     
ترکیبا لاعف ت      ثان وو وی (قن نن د ،فنل نوالف ؛ی و یئ دی     ،
یتواننددد به  
آلکالوئی  .و ید  )..مخصوص ًاًاًاًادر می هو م مم 
عنوان دارویی مؤثر با عملکرد آنت دروم ینادیسکا ی    
استفاده قرار گیرد .نتایج تحقیق حاض اد ناشن ر د هک     
میزا تابیکرت ن     

م رثؤ هه ه (فنل نوالف ؛ی و یئ دی یتنآ ؛       

میزان در می بآ و هو

گرب و لگ سپس ؛هدوب رانا

ترکیبات فال اب هقطنم ود رد یلنف تابیکرت و یدیئونو   
یباشددد .در
مشخصات جغرافیایی مختلف؛ متفاوت م مم 
همکاران   

مطالع هه های دیگ ناقملید طسوت هک ر ی و        

(  ) 1385انجام گرفت؛ نتایج حاکی از ان بود که می ناز
آلکالوئید در گیاه سیب زمینی در ان اد مممهاای مختلف
متفادح هکیروطب ؛هدوب تو ازیم رثک ان د رررررررررر ر برگگ گ و

اکسیدانی؛ آلکالوئی رد )ید ان اد مممهاای مختل هایگ ف   

حداقل میزان در ساقه مشاهده گردید .میزان آلکالوئید

زرشک وحشی  Berberis integerrimaبا رگیدکی    

در گیاه سیب زمینی در مناطق مختلف با رش  ا بآ طی

تفاوت داشته است .بطوریکه بیشترین میزان ترکیبات
مؤثره در میوه و کمترین میزان در ساقه مشاهده است.

و هوایی متفاوت؛ متفاوت هست .همچن وز نی و  وک و
شه اای ود بیان   
همکارا لاس رد ن       010 2در پ هوژ شش 

یهای مقایسهای بین دو منطقه حاکی از
همچنین بررس 

کردند که ترکیبا و یلنف ت

نوالف و یئ د رد 

وحش ششی

مختل وافتم کشرز ف ت هدوب 

       و حدا رثک گرب رد     

آن بود که کلیه ترکیبات مؤثره گیا کشرز ه   

 Berberis integerrimaدر منطقه شا زا رتشیب هوکه   
منطق  هدوب گنلوا ه ا م .تس ا و یناردنز         
( )2931در مطالعا د ناشن دوخ ت ا دند

همکاران   

بیکرت ات          

فالونوئیدی در گیا رد کشرز ه    ان اد مممهاای مختلف

   ان اد مممهاای

مشاهده شد .الله و همکاران رد سال  2006؛ در نتا جی
تحقیقات خود نشان دادند آنتی اکسیدان در اندامهای
مختل وافتم کشرز ف ت هویم رد رثکادح و هدوب 

         

مشاهده شد .از سوی دیگر کوپلی و همکاران در سال
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   اندا مم مهاای

      ؛ بیا ن ن ندوم د کلآ نازیم  ا رد دیئول2 00 2

مختلف انار متفاوت بوده و در پوست ریشه بیش زا رت
    سااین و همکا لاس رد نار.یباشددد
 پوست سا هق م مم
    ؛ به این نتیجه رسیدند که می دیسکا یتنآ ناز ان2 00 2
   در اندامهای مختلف انار متفاوت ب دح و هدو ا رثک رد
.میوه مشاهده شد
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