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  ایروانی زالزالک عصارة متانولی سرشاخۀ گلدار و میوة بررسی فیتوشیمیایی
  (Crataegus pseudoheterophylla A. Pojark)  

  هاي سراب گیاندر جنگل
  

  2رمضان کلوندي و 1مهتاب صالحی
  ایراننهاوند، استادیار، گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشگاه نهاوند، 1

  استادیار پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی 1
  استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، تهران، ایران

  17/2/99؛ تاریخ پذیرش:  29/11/97تاریخ دریافت: 
 چکیده

، گیاهی بـاغی و داراي    Rosaceaeهتیر به دارد. این جنس متعلق پراکندگی وسیعی ،در ایران Crataegusجنس سابقه و هدف: 
 -هـاي قلبـی   درمان بیمـاري  درو  و در طب سنتی برخوردار بودهاي و دارویی  تنوع وسیع گونهاز  زالزالک .است خواص دارویی
، داراي زالزالک هايگل و هابرگ ها،میوه .اي دارد، کاربرد گسترده، کاهش اضطراب و اختالالت خوابدیابت ،هاعروقی، سرطان

اسـیدها، اسـیدهاي ارگانیـک،     تـرپن هـا، تـري  ها، فالونوئیدها، الیگومریک پروسیانیدینترکیبات ثانویه شیمیاییِ زیادي مانند فنل
 ثـرات ا اکسـیدانی در زالزالـک، دلیـلِ   کننده تحرکات قلبی هستند. وجود ترکیبات آنتـی هاي فعالها و مقدار کمی از آمیناسترول
 هـاي آزاد در بـدن انسـان را خنثـی    رادیکـال  ، اثرات منفـیِ ها و غذاهامیوههاي موجود در  اکسیدان آن است. آنتی سودمند درمانیِ

هدف از هاي موجود زالزالک در منطقه گیان انجام نشده است،  اي در مورد گونهبا توجه به این موضوع که تاکنون مطالعه .کنند می
براي مطالعات بیشتر را تواند دریچه جدیدي می اي و ترکیبات فیتوشیمیایی این گیاه بوده است وشناسایی تنوع گونه، این تحقیق

  مورد این گیاه بگشاید. در
  

در  هـاي طبیعـی سـراب گیـان    در جنگـل  1397در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار در سـال  این مطالعه  ها:مواد و روش
گیان  از جنگله طها از سه نق نمونهانجام شد. ، هاي گیاه زالزالک است که یکی از رویشگاهواقع در استان همدان  شهرستان نهاوند

اکسیدانی فالونوئید کل و میزان فعالیت آنتی ،محتواي فنلی مانند صفاتدر این مطالعه،  .ندآوري گردید جمعارتفاعات مختلف  در
  .گیري شداندازهدر عصارة متانولی سرشاخه گلدار و میوه زالزالک 

  

اسـت.   Crataegus pseudoheterophylla A. Pojark ،موجود در سراب گیـان زالزالک گونه که ها نشان داد بررسی ها:یافته
 و فالونوئیـد  )عصـاره  بـر گـرم  گالیـک   اسـید  گـرم  میلـی  95/225 ± 97/12( بیشترین میزان فنـل  تحقیق حاضر،نتایج براساس 

کـه داراي بـاالترین ارتفـاع از    سرشاخه گلدار در منطقه سه عصاره متانولی در  )عصاره بر گرم روتین گرم میلی 55/7±52/464(
، بیشترین )گالیک بر گرم عصارهاسید گرم  میلی 91/76 ± 98/4( کل فنلمحتواي بیشترین  ،همچنین. مشاهده شد سطح دریا بود،

 01/110 ± 12/0( ی میـوه اکسیدان آنتیفعالیت ین االترب و گرم روتین بر گرم عصاره) میلی 05/161 ± 36/5( کل فالونوئیدمیزان 
  .مشاهده شدسه در منطقه  ام) پی پی
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بـودنِ میـزان    بـاالتر تـوان   را می سهدر منطقه  یاکسیدان آنتیو فعالیت  کل فالونوئید و محتواي فنل علت باالتر بودنِ گیري:نتیجه
تولیـد  . عناصر غذایی در خاك این نقطه و باالتر بودنِ ارتفاع این منطقـه از سـطح دریـا در مقایسـه بـا دو نقطـه دیگـر دانسـت        

 بـه  به همین دلیل گیاهـان روییـده در ارتفاعـات نسـبت     ،یابد هاي محیطی افزایش می تنشتحت  ،هاي ثانویه در گیاهان متابولیت
ها  ثره در آنؤهاي شدید قرار گرفته و مواد م تنشتحت  ،به دلیل شرایط خشکی، نور آفتاب و اشعه فرابنفش ،پست مناطقِ گیاهانِ

  یابد.  افزایش می
  

  .یاکسیدان آنتیفعالیت ، کل ، فنلکل فالونوئید :هاي کلیدي واژه
  

  مقدمه
در سراسر  Crataegusگونه از جنس  280بیش از   

از جمله اروپا، خاورمیانـه، آسـیاي جنـوب     )7( جهان
. این جنس )32( شرقی و آمریکاي شمالی وجود دارد
آن در  از گونـه  20در ایران پراکنـدگی زیـادي دارد و   

هاي فارسی و محلی زالزالک،  و با نام ایران وجود دارد
ولیک، سیاه ولیک، سرخه ولیک، سیسـته، گـویج و ...   

هـاي   نام عمـومی گونـه   ،. ولیک)29( شود شناخته می
 گل سرخ تیرهمتعلق به  .Crataegus sppگیاهی جنس 

)Rosaceae(  .ها یا درختـانِ  درختچهها،  این گونهاست 
ــک ــم و کوچ ــه داراي   ک ــتند ک ــارداري هس ــیش خ ب

رنگ  هاي سفید یا صورتی هاي سبز و روشن، گل برگ
هـا کـروي تـا     د. میـوه هسـتن آذین دیهـیم   بر روي گل

ند کـه  هسترنگ  بیضوي، قرمز، زرد، ارغوانی و یا سیاه
عـدد بـذر    5یـا   3، 1هر میوه (بسته به گونه) حـاوي  

ایـن   . یکی از مراکـز تنـوع ژنتیکـی اصـلیِ    )5( است
. )9( اي وسیع از ترکیـه تـا ایـران اسـت     جنس، منطقه

ــه ــاي  گون ــیِ  Crataegusه ــاي داروی  داراي کاربرده
ــههســتندوســیعی  ــا بعضــی از گون ــا  ، ام ــله ــه دلی  ب

 ،هـا  اند. این گونه هاي بیولوژیکی شناسایی شده فعالیت
ماهیچـه قلـب را    شریان قلب و فشردگیِ جریان خونِ

به همین دلیل به صـورت وسـیع در    ؛بخشند بهبود می
نارسـایی  و  عروقی مثـل آریتمـی   ـ  هاي قلبی نظمی یب

هـا،   . بـرگ )17 و 40، 26( روند تراکم قلبی به کار می
ــل ــات   گ ــاوي ترکیب ــک، ح ــوه زالزال ــا و می ــد  یه مانن

ول اصـلی  ئرسد مسـ  که به نظر می هستندبیوفالونوئید 

 .)42( ایـن گیـاه اسـت    توسط قلبی هايبهبود بیماري
 C. pseudoheterophylla شامل Crataegusهاي  گونه

پروآنتوسـیانیدین   داراي فالونوئید و C. monogyna و
 ي هـرپس هـا  هستند که این ترکیبات در برابر ویروس

ــیار  ــبســــ ــتثر ؤمــــ ــه .)34( ندهســــ    گونــــ
Pseudoheterophylla C. Pojark  یکــی از اعضــاي

کـه بـومی آسـیاي     رزاسه است تیرهجنس زالزالک از 
ایران و ترکیه  افغانستان، شامل کشورهایی مانند غربی

ــت ــوه  . )28( اسـ ــیمیایی میـ ــالیز فیتوشـ ــاي آنـ   هـ
C. pinnatifida ،فنـل، اسـید   حضور فالونوئیدها، پلی

، 25، 24( دهد آلی، قندها و ترکیبات دیگر را نشان می
اکسیدانی قـوي از عصـاره    فعالیت آنتی ،همچنین. )16

ــانولیِ ــد 80 مت ــت  درص ــده اس ــزارش ش . )13( آن گ
ــري  ــدها، ت ــک، فالونوئی ــات فنولی ــدها و  ترکیب ترپنوئی

ـ  قـويِ  ها داراي اثرات تانن هـاي آزاد  شِ رادیکـال روب
محتــواي بــاالي ترکیبــات  .)19، 6( هســتند 1اکســیژن

فالونوئیـدها،  هـا،   هـا، پروسـیانیدین   فنولیک مانند فنل
هـا در   آمـین  سـاکاریدها و کـاتکول   هـا، پلـی   ترپنتري
وجود  .Crataegus Lهاي جنس  ها و میوه ها، گل برگ
هـاي جــنس   اثـرات دارویـی گونــه  . )10، 30، 8( دارد

Crataegus  ،ــادي ــا حــدود زی ــات  ت ــزان ترکیب ــا می ب
هـاي   بررسی گونه. )41( آنها در ارتباط است فنولیکیِ

هـاي ایـن    ان داد که میوهدر ترکیه نش مختلف زالزالک
حاوي مقادیر بـاالیی فنـل کـل و ظرفیـت و     ها،  گونه

                                                             
1. Reactive Oxygen Species (ROS). 
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با توجه به این . )4( اکسیدانی هستند فعالیت باالي آنتی
به دلیل داشتن شرایط اقلیمـی   موضوع که کشور ایران

هـاي   خاص به عنوان یکـی از منـاطق پـراکنش گونـه    
وهش بـا  شـود، ایـن پـژ    ک محسوب میزالزالمختلف 

ــه هــدف جمــع  زالزالــکهــاي  آوري و شناســایی گون
سـراب گیـان واقـع در    هاي طبیعـی   جنگلموجود در 

 سی برخی صفات فیتوشیمیاییرشهرستان نهاوند و بر
  صورت گرفته است. آن

  
  ها مواد و روش

در ، 1397در سال  حاضرتحقیق : محل انجام آزمایش
نهاونـد   درمنطقه سراب گیان واقـع  هاي طبیعی  جنگل

هـاي اسـتان همـدان بـه عنـوان یکـی از        از شهرستان
ایـن   .هاي گیاه زالزالک در ایران انجام گرفت رویشگاه

الً تصادفی در سـه تکـرار   آزمایش، در قالب طرح کام
   انجام شد

 واصل نسـبتاً ها از سه منطقه با ف نمونه :تهیه نمونه گیاه
 از وروديمتر فاصله از یکدیگر)  300(حدود مساوي 

آوري  جمـع با ارتفاعـات مختلـف    جنگل تا انتهاي آن
 در (سرشـاخه گلـدار)   هاي گل و بـرگ  نمونه گردید.

آوري  جمـع در مرحلـه گلـدهی    1397 مـاه  اردیبهشت
که در اوایل آذرماه  هاي میوه نمونه . براي تهیهندگردید
ــهاقــدام  ،نــده بودقرمــز شــد هــا کــامالً میــوه رنــگ  ب
شده  هاي هرباریومی تهیه نمونهد. آنها گردیآوري  جمع

برگ و میوه با استفاده از نکـات درج شـده در   ، از گل
فلورهاي موجود در بخش هرباریوم مرکـز تحقیقـات   

و  کشاورزي استان همدان مورد بررسی قـرار گرفتنـد  
با  Crataegus pseudoheterophylla A. Pojarkگونه 

  ی گردید.یدر این منطقه شناسا 8034کد هرباریومیِ 
ــاك  ــه از خ ــه نمون ــعیت  : تهی ــالع از وض ــراي اط ب

 بـرداري از خـاك  خاك، اقدام به نمونه فیزیکوشیمیاییِ
خـاك   پاي درختان در هر منطقه گردید. نتایج آزمـونِ 

  آمده است. 1در جدول 
گیـري از گیـاه،   منظور عصاره به: گیري و تغلیظعصاره

)، 35) استفاده شد (2007از روش ازکان و همکاران (
هاي سرشاخه پودرگرم از  15به این صورت که مقدار 

 150و شـد  دردار ریختـه   در یک بـالنِ  گلدار و میوه،
گیـري بـه    . عصـاره گردیدلیتر متانول به آن اضافه  میلی

دسـتگاه اولتراسـونیک   بـا اسـتفاده از   سـاعت   2مدت 
دقیقه استراحت  15گیري،  دقیقه عصاره 15( دانجام ش

ـ   4 این فرایند به دستگاه، در مجموع طـول  ه سـاعت ب
 ،با استفاده از قیـف بـوخنر و کاغـذ صـافی     .)دیانجام 

دسـتگاه  شـده بـا    . عصاره صـاف گردیدعصاره صاف 
تغلــیظ و  ،درجــه 40در دمــاي زیـر   تبخیرکننـده دوار 

تـا   گردیـد و محاسـبه  ، وزن عصاره شددوباره توزین 
گـراد قـرار    درجه سـانتی  -18در فریزر  ،زمان مصرف

  .)35داده شد (

  

  .آوري گیاهپاي درختان زالزالک در سه منطقه جمعخصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك  -1جدول 
Table 1- Physical and chemical properties of the soil under the hawthorn trees in 3 regions of plant collection. 
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  1منطقه 
Region 1 

  رسیلوم   1628
Clay loam 

80  12  8  2.2  360  34.4  0.24  4  8  1.4  

  2منطقه 
Region 2 

  لوم رسی  1618
Clay loam 

72  20  8  5.5  350  35.1  0.49  11.6  8.2  0.5  

  3منطقه 
Region 3  

  لوم شنی  1664
Sandy loam 

62  28  10  6.7  520  69.3  0.60  16.9  7.9  0.6  
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جهت بررسی محتواي فنـل  : کل بررسی محتواي فنل
ــاران (  ــیم و همک ــل، از روش ک ــی 2003ک ) و خلیق

، 23( ) اسـتفاده شـد  a2012سیگارودي و همکـاران ( 
 اسـید هـاي مختلـف از   طور خالصـه، غلظـت   . به)20

(استاندارد)، عصاره گیاه و آب مقطـر (شـاهد)    گالیک
ها به ترتیب، آب مقطـر،   در سه تکرار تهیه شد و به آن

ســیوکالتو و ســدیم کربنــات اضــافه  -فــولینمعــرف 
هـا در برابـر   دقیقـه، جـذب نمونـه    90گردید. بعـد از  

 725در طـول مـوج    UVشاهد، توسط اسکتروفتومتر 
پایان، محتـواي فنـل کـل،     گیري شد. درنانومتر اندازه

گـرم) در  گالیـک (میلـی  اسـید  برحسب مقدار معـادل  
  .)20، 23( عصاره محاسبه شد
بـه منظـور بررسـی    : فالونوئید کـل بررسی محتواي 

محتواي فالونوئید کل، از روش خلیقی سـیگارودي و  
) اسـتفاده  2008) و یو و همکاران (a2012همکاران (

هـاي مختلـف از روتـین    ابتدا، غلظـت  .)44، 20( شد
(استاندارد)، عصاره و آب مقطر (شاهد) در سه تکـرار  

آلومینیوم ها به ترتیب، سدیم نیتریت،  تهیه شد و به آن
کلریــد و ســود اضــافه شــد. ســپس جــذب محلــول  

رنگ در برابـر شـاهد، توسـط اسـپکتروفتومتر     صورتی
UV  گیري گردید. در نانومتر اندازه 510در طول موج

نهایت، محتواي فالونوئید کل، برحسب مقدار معـادل  
  .)44، 20( گرم در عصاره) محاسبه شدروتین (میلی

ی سـ ربر جهت: عصارهاکسیدانی بررسی اثرات آنتی
از روش خلیقــی  )،DPPH( روبــش رادیکــال فعالیــت

به  .)21( استفاده شد) b2012سیگارودي و همکاران (
آسکوربیک اسید هاي مختلفی از این ترتیب که غلظت

ها  (استاندارد) و عصاره گیاه در سه تکرار تهیه و به آن
براي تهیه محلول شاهد،  .گردیده اضاف DPPHمحلول 

از متانول به جاي عصاره اسـتفاده شـد. بـراي حـذف     
در  شـد.  هها، از شاهد عصاره نیـز اسـتفاد  رنگ عصاره

دقیقه قرار گرفتن در  30ها پس از انتها، جذب محلول
، در طـول  UVمحیط تاریک، توسـط اسـپکتروفتومتر   

گیـري شـد. درصـد ظرفیـت     نانومتر انـدازه  517موج 
محاسـبه   )1( معادلهبه وسیله  (RSA)روبش رادیکالی 

  شد:
  RSA (%) = [1 – (S – SB) / C] × 100     : 1معادله 

ترتیـب میـزان جـذب     بـه  SBو  S ،معادلـه در این   
) و جـذب شـاهد (متـانول +    DPPHنمونه (عصاره + 

) DPPHمیزان جذب کنتـرل (متـانول +    Cعصاره) و 
دست آوردن درصد ظرفیت روبش ه پس از ب .باشد می

ــالی ــدار  )،RSA( رادیکـ ــاره و IC50مقـ ــید عصـ  اسـ
بیـانگر غلظتـی از    IC50سکوربیک نیز تعیین گردیـد.  آ

درصـد بازدارنـدگی در    50نمونه اسـت کـه موجـب    
گردد و مقدار آن از طریـق رسـم    ظرفیت رادیکالی می

هـاي مختلـف نمونـه و     برحسب غلظت RSAمقادیر 
 .)21( آیـد  دست میه ب ،معادله خط رگرسیونمحاسبه 

و  SAS 9.1افـزار  ها، از نـرم براي تجزیه و تحلیل داده
در ســطح  LSDاز آزمـون   هـا بـراي مقایسـه میــانگین  

  درصد استفاده شد. 5احتمال 
  

  و بحث نتایج
در فالونوئیـد کـل    و میـزان فنـل  مقایسه میانگین   

 اسـت.  آمده 2در جدول  زالزالک، هاي گلدارسرشاخه
ــان   ــایج نش ــه ددانت ــل   ک ــزان فن ــترین می ــل بیش  ک

گالیــک بــر گــرم اســید گــرم  میلــی 97/12±95/225(
گـرم   میلـی  52/464 ± 55/7(و فالونوئید کل عصاره) 

 1664بـا ارتفـاع    سهدر منطقه  ،روتین بر گرم عصاره)
در بخش نتایج مربوط  به دست آمد. از سطح دریا متر

ــوه ــه می ــدول  ب ــترین )3(ج ــوه ، بیش ــل می ــزان فن  می
 ،گالیک بر گرم عصاره)اسید گرم  میلی 98/4±91/76(

گـرم   میلی 05/161 ± 36/5( بیشترین میزان فالونوئید
و بـــاالترین فعالیـــت  روتـــین بـــر گـــرم عصـــاره)

 سهمنطقه  ) ازام پی پی 01/110 ± 12/0اکسیدانی ( آنتی
  به دست آمد.
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هـاي   باال بودن میزان فنل و فالونوئید در سرشاخه  
اکسـیدانیِ بیشـترِ   و میوه و همچنین فعالیت آنتی گلدار
اوالً  :دو دلیل داشته باشـد تواند ی، مسهدر منطقه میوه 

باال بودن عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم در خاك این 
ــه ــاً و منطق ــاال ثانی ــودنِ ترب ــاع ب . )1(جــدول  آن ارتف

بـه   ،ثر بـر عملکـرد  ؤنیتروژن و فسفر در بین عوامل م
د نقش بسـزایی بـر افـزایش    نتوان دلیل بهبود رشد، می

 دنعملکرد کمی و کیفی گیاهـان دارویـی داشـته باشـ    

از عناصر پرمصرف  ،که نیتروژن و فسفر از آنجا .)18(
نقـش اساسـی    ،بوده و در رشد گیاه و بیوسنتز اسانس

در تولیـد   ،ثیر در فتوسـنتز و تـنفس  أعالوه بر ت ،دارند
را بیوسنتز اسـانس   پیروات الزم جهت ،اسکلت کربنی
هـاي   نزیم بـه نـام  آو در ساختار سـه کـو  فراهم نموده 

میـد دي  آآدنوزین تري فسفات، کوانزیم آ و نیکـوتین  
در  هـا کنند؛ این کوآنزیمشرکت می وتید فسفاتئکلون

  .)38( بیوسنتز ترپنوئیدها نقش اساسی دارند
  

  .هاي گیانآوري شده از سه نقطه در جنگلهاي گلدار زالزالک جمعمقایسه میانگین میزان فنل و فالونوئید کل در عصاره سرشاخه -  2جدول 
Table 2- Mean comparison of total phenol and flavonoid content in flowering shoots extract of hawthorn collected 

from 3 regions in Gyan forests. 

  منطقهشماره 
Region 
number 

  (متر) ارتفاع
Height 

(m) 

  گلدارسرشاخه  در میزان فنل کل
  گرم / گرم عصاره)(میلیگالیک اسید براساس 

Total phenol content in flowering 
shoot 

(mg of Galic acid / gr of the extract)  

  سرشاخه میزان فالونوئید کل در
  گرم / گرم عصاره)(میلی براساس روتین گلدار

Total flavonoid content in flowering 
shoot 

(mg in routine / gr of the extract) 
  1 منطقه

Region 1 
1628  212.55  22.36 B  381.09  31.17 C  

  2 منطقه
Region 2 

1618  202.40  23.72 C  395.30  1.79 B  
  3 منطقه

Region 3 
1664  225.95  12.97 A  464.52  7.55 A  

  درصد ندارند. 5داري در سطح  هاي داراي حداقل یک حرف مشترك، تفاوت آماري معنی در هر ردیف، میانگین
In each row, means with at least a similar letter, are not significantly different (P<0.05). 

  
  .گیان هايآوري شده از سه نقطه در جنگلهاي زالزالک جمعاکسیدانی در عصاره میوهفعالیت آنتیمقایسه میانگین میزان فنل و فالونوئید کل و  -  3جدول 

Table 3- Mean comparison of total phenol and flavonoid content and antioxidant activity in fruits extract of hawthorn 
collected from 3 regions in Gyan forests. 

  منطقهشماره 
Region 
number 

  (متر) ارتفاع
Height 

(m)  

  میزان فنل کل در میوه
   گالیکاسید براساس 

  گرم / گرم عصاره)(میلی
Total phenol content in fruit 
(mg of Galic acid / gr of the 

extract) 

 میزان فالونوئید کل در میوه

   براساس روتین
  گرم / گرم عصاره)میلی(

Total flavonoid content 
in fruit 

(mg in routine / gr of the 
extract)  

 در میوهی اکسیدان آنتی فعالیت
 ام)پی(پی

Antioxidant activity in 
fruit(ppm) 

  1 منطقه
Region 1 

1628  59.05  6.41 C  115.91  9.43 C  249.48  0.08 A  
  2 منطقه

Region 2 
1618  75.30  6.49 B  145.30  9.48 B  123.28  0.05 B  

  3 منطقه
Region 3 

1664  76.91  4.98 A  161.05  5.36 A  110.01  0.12 C  
  درصد ندارند. 5داري در سطح  هاي داراي حداقل یک حرف مشترك، تفاوت آماري معنی در هر ردیف، میانگین

In each row, means with at least a similar letter, are not significantly different (P<0.05). 
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در مورد گیاهان دارویی و معطر، نیتروژن بر محتوا   
و ترکیبات شیمیایی اسانس و نیز عملکرد اسانس مؤثر 

). محققان دیگـري نیـز گـزارش کردنـد کـه      1است (
کاربرد نیتروژن، باعث افزایش وزن تر برگ و محتواي 

)، وزن Mentha spicata L.( )33( نعنا سبز اسانس در
  نعنـا فلفلـی   و محتـواي اسـانس در   بوته تر و خشک

)Mentha piperita L.( )31عملکرد گیاه  ،) و همچنین
بابونـه   و ).Satureja hortensis L( مرزه و اسانس در

، Chamomilla recutita L. Rauschert( )2( آلمـانی 
طـور  ) گردید. افزایش کـود فسـفر و نیتـروژن بـه     11

داري باعث افزایش وزن خشک گیـاه، درصـد و   معنی
 Satureja) مـرزه زمسـتانه   عملکرد اسـانس در گیـاه  

montana L.) ) 2007و همکاران ( ). پوپ37گردید (
گیاه همیشـه   فالون در ثرهؤمیزان ماده مکه نشان دادند 

ــار  ــار (.Calendula officinalis L)به  100 در تیم
داري  هکتار، افزایش معنیکیلوگرم نیتروژن خالص در 

  ).36( داشته است
افزایش گلوتاتیون رداکتاز در سـطوح بـاالي نیتـروژن    

نیتـروژن بـراي سـنتز پـروتئین الزم     کـه  دهد  نشان می
ـ  ،اکسـیدانی  هـاي آنتـی   است و طبیعت آنزیم  یپروتئین

کیلو گرم در هکتـار)   100کاربرد کود نیتروژن (. است
 باعث افزایش ).Cassia angustifolia L(در گیاه سنا 

و  یاکسـیدان  هـاي آنتـی   محتواي پرولین، فعالیت آنزیم
ـ   .)22( ی گردیدعملکرد کم عنـوان یـک   ه نیتـروژن ب

نقـش مهمـی در سـنتز آمینواسـیدها و      ،عنصر مـاکرو 
هاي ثانویـه،   پروتئین در گیاهان دارد. در سنتز متابولیت

خصـوص در   عنوان یک مـاده سـازنده، بـه   ه نیتروژن ب
ــنتز    ــیر بیوس ــق مس ــیدها از طری ــنتز آمینواس ــید س اس

. )43( پروپـان نقـش دارد   در تشـکیل فنیـل   ،شیکمیک
نیتــروژن نقــش مهمـی در رشــد رویشــی و   ،بنـابراین 

متابولیسم اساسی در گیاه دارد که به صورت مستقیم یا 
 است. خیلهاي ثانویه د غیرمستقیم در تولید متابولیت

تواند دلیل  هم در این منطقه میموضوع افزایش ارتفاع 
و فعالیــت دیگــري بــراي افــزایش فنــل و فالونوئیــد 

هـاي ثانویـه در    تولیـد متابولیـت  باشـد.  اکسیدانی  آنتی
به  ؛یابد هاي محیطی افزایش می ستحت استر ،گیاهان

همین دلیل گیاهان روییده در ارتفاعات کوهستانی بـه  
به دلیل شـرایط خشـکی،    ،پست مناطقِ نسبت گیاهانِ

هاي شـدید   تحت استرس ،نور آفتاب و اشعه فرابنفش
یابـد.   هـا افـزایش مـی    ثره در آنؤقرار گرفته و مواد مـ 

ــا از جملــه فاکتورهــاي مهــم و   ارتفــاع از ســطح دری
. تغییـرات  اسـت ثیرگذار بر رشد و عملکرد گیاهـان  أت

ثر در ؤتـرین عوامـل مـ    از مهم ،دما در اثر تغییر ارتفاع
گیاه اسـت، بـه    زندگیِ محلِ غییرات مربوط به ارتفاعِت

عواملی چـون   ،طوري که با افزایش و یا کاهش ارتفاع
در دسترس  دما، رطوبت نسبی، سرعت باد، میزان آبِ

بررسی تنوع  .)12( کند تغییر می ،دریافتی و حتی تابشِ
ــیمیایی   ــات بیوش ــی ترکیب ــل راع  Hypericum( گ

perforatum L.(  در ارتفاعات مختلف غرب مازندران
ــادیر    2300-500( ــترین مق ــه بیش ــان داد ک ــر) نش مت

 متر) به دست آمد 2300فالونوئید در باالترین ارتفاع (
)3(.  

هـا، تحـت   رشد و عملکرد گیاهـان در اکوسیسـتم  
تأثیر عوامل مختلفی نظیر نوع گونه، اقلیم منطقه، نـوع  

جغرافیایی قـرار  خاك، ارتفاع از سطح دریا و موقعیت 
توانند تأثیر بسـزایی بـر   دارد. هریک از این عوامل می

کمیت و کیفیت اسانس گیاهان داشته باشـند. هرچنـد   
باشد، ها میهاي ثانویه، تحت کنترل ژنتولید متابولیت

توجهی تحت تـأثیر  ها به طور قابل ولی میزان تولید آن
قلیمی . تأثیر اوضاع ا)39( گیردشرایط محیطی قرار می

بر گیاهان مختلف، متفاوت اسـت و همـواره بایـد بـا     
تحقیقات مناسب، به بررسی نقش عوامـل اقلیمـی بـر    

مـؤثره گیاهـان دارویـی پرداخـت.     رشد، نمو و مـواد  
ترین عوامل محیطی رویـش گیاهـان دارویـی کـه      مهم
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هـا   اي بر کمیت و کیفیـت مـواد مـؤثره آن   تأثیر عمده
-ویژگی، خاك، ارتفاع محلعناصر غذایی گذارند،   می

ــاي ــاك،  ه ــاخ ــول روز دم ــدگی، ط ــرض  و ، بارن ع
بـا   ،در پـژوهش دیگـري   .)39( باشـد جغرافیایی مـی 

 هـاي  تابولیـت ثیر رویشگاه بر میزان برخـی م أبررسی ت
گـزارش   )Glycyrrhiza glabra( بیـان  ثانویـه شـیرین  

اکسـیدانی مربـوط بـه     گردید که بیشترین خواص آنتی
 ،همچنـین  .)15( در ارتفاعات بـاال بـود   ،پوست ریشه
هاي مختلف  که ترکیبات فنلی اندام است گزارش شده

با افزایش ارتفاع،  ).Sambucus ebulus L( گیاه آقطی

ترین  مهم ،ارتفاع .)27( داري را نشان داد افزایش معنی
 آویشــن دنــایی ثره گیــاهؤمــعامــل در تولیــد ترکیبــات 

)Thymus daenensis( هاي غرب و مرکـزيِ  در رویشگاه 
  .)14( ایران شناخته شده است

به منظور تعیین میزان همبستگی  ،حاضردر مطالعه 
بین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خـاك و صـفات   
ــرایب   ــوه، از ض ــدار و می ــاخه گل ــیمیایی سرش فیتوش
همبستگی ساده صفات (ضریب پیرسون) استفاده شد 

  ).5و  4 هاي ول(جد

 
  .شیمیایی خاك و صفات فیتوشیمیایی سرشاخه گلدار و ضرایب همبستگی بین خصوصیات فیزیکی -4جدول 

Table 4- Correlation coefficients between soil physical and chemical properties and phytochemical characteristics of 
flowering shoot. 

  مورد بررسی صفات
Studied traits 

 ارتفاع
  ها رویشگاه

Height of 
habitats 

  معادل کربنات کلسیم
Calcium 

carbonate 
equivalent  

  نیتروژن
 دسترس قابل

Available N 

  فسفر
  جذب قابل

Absorbable 
P 

  پتاسیم
  جذب قابل

Absorbable 
K 

  آلی کربن
Organi

c 
carbon 

  فنل
Phenol 

  فالونوئید
Flavono

id 

  ها ارتفاع رویشگاه
Height of habitats 

1                

  کربنات کلسیم معادل
Calcium carbonate 

equivalent 
0.67ns  1              

 دسترسنیتروژن قابل 
Available N 

0.58ns  0.99ns  1            

  جذبفسفر قابل 
Absorbable P 

0.97ns  0.82ns  0.74ns  1          

  جذبپتاسیم قابل 
Absorbable K 

0.98ns  0.77ns  0.69ns  0.99*  1        

  کربن آلی
    Organic carbon 

0.54ns  0.98ns  0.99*  0.71ns  0.66ns  1      

  فنل
Phenol 

0.97ns  0.48ns  0.37ns  0.89ns  0.33ns  0.33ns  1    

   فالونوئید
Flavonoid  

0.93ns  0.89ns  0.83ns  0.99ns  0.81ns  0.81ns  0.82ns  1  

  
ــایج  ــهنت خصوصــیات خــاك و  همبســتگیِ تجزی

دهد که بـین میـزان    میوه نشان می صفات فیتوشیمیاییِ
 ،نیتروژن و کربنات کلسیم خـاك و میـزان فالونوئیـد   

 ).5دار وجـود دارد (جـدول    همبستگی مثبت و معنـی 
این موضوع با نتایج به دست آمده در مورد فالونوئیـد  

  میوه مطابقت دارد.
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  .میوهشیمیایی خاك و صفات فیتوشیمیایی  و ـ ضرایب همبستگی بین خصوصیات فیزیکی 5جدول 
Table 5- Correlation coefficients between soil physical and chemical properties and phytochemical characteristics of fruit. 

  مورد بررسی صفات
Studied traits 

  ارتفاع
  ها رویشگاه

Height 
of 

habitats 

  معادل کربنات کلسیم
Calcium 

carbonate 
equivalent  

  نیتروژن
 دسترس قابل

Available 
N 

  فسفر
  جذب قابل

Absorbable 
P 

  پتاسیم
  جذب قابل

Absorbable 
K 

  آلی کربن
Organi

c 
carbon 

  فنل
Pheno

l 

  فالونوئید
Flavono

id 

فعالیت 
  اکسیدانی آنتی

Antioxida
nt activity 

  ها ارتفاع رویشگاه
Height of habitats 

1                  

  کربنات کلسیم معادل
Calcium carbonate 

equivalent 
0.62ns  1                

 نیتروژن قابل دسترس
Available N 

0.58ns  0.99ns  1              

  فسفر قابل جذب
Absorbable P 

0.97ns  0.82ns  0.74ns  1            

  پتاسیم قابل جذب
Absorbable K 

0.98ns  0.77ns  0.69ns  0.99*  1          

  کربن آلی
Organic carbon 

0.54ns  0.98ns  0.99*  0.71ns  0.66ns  1        

  فنل
Phenol 

0.23ns  0.87ns  0.92ns  0.44ns  0.38ns  0.94ns  1      

  فالونوئید
Flavonoid  

0.61ns  0.99*  0.99*  0.77ns  0.73ns  0.99ns  0.90ns  1    

  اکسیدانی فعالیت آنتی
Antioxidant activity - 0.39ns  - 0.94ns - 0.97ns - 0.58ns - 0.52ns - 0.98ns - 

0.98ns - 0.96ns  1  

 
  گیري کلینتیجه

جنگل طبیعی سراب گیـان،   پتانسیل زالزالک بومیِ
عنوان یکی از گیاهان دارویی مهـم در طـب سـنتی،    به

انـداز روشـنی در آینـده ایـن گیـاه در      تواند چشـم می
شناسـایی   ،کشورمان ایجاد کند. هدف از ایـن مطالعـه  

بـا   کـه  هاي زالزالک موجود در ایـن منطقـه بـود   گونه
 با نام گونهتنها یک  ،شده آوريهاي جمع بررسی نمونه

 Crataegus pseudoheterophylla A. Pojark علمـی 
ــایی ــیمیایی    شناس ــات فیتوش ــی ترکیب ــد. بررس گردی

بـر وجـود تفـاوت در     ،هاي مختلف گیاه زالزالک اندام
میزان ایـن ترکیبـات در سرشـاخه گلـدار و میـوه در      

کـه میـزان    طوريه ب ،کندکید میأمناطق مورد مطالعه ت
بیشتر از میوه  ،گلدارفنل و فالونوئید کل در سرشاخه 

باالترین میزان فنل و فالونوئید کل در  ،است. همچنین
و میوه و باالترین میـزان فعالیـت    هاي گلدارسرشاخه

دسـت آمـد کـه     اي بهدر منطقه ،اکسیدانی در میوه آنتی
تـر از سـایر   از نظر مواد غـذایی بسـیار غنـی    آنخاك 

  .را داشتبیشترین ارتفاع  ،همچنینو  مناطق بود
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