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 ابوجهل هندوانه گياه اندامهاي عصاره موثره مواد برخي تغييرات ميزان بررسي

(Citrullus colocynthis L. Schrab) بلوچستان و سيستان استان رويشگاه دو در 
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 12چکيده

 ایماسه هایتپه با سازگار و ارزشمند دارويی گياهی هایگونه از( Citrullus colocynthis) ابوجهل هندوانه گياه

 حاضر پژوهش در. شودمی توصيه ديابت و روماتيسم التهاب، نظير متعددی هایبيماری درمان برای که است بيابانی مناطق

 و سيستان استان رويشگاه دو از( بذردهی و دهیگل) رشد مرحله دو در( بذر و ميوه برگ، ساقه،) گياه اين مختلف های بخش

 مطالعه گياه اکسيدانی آنتی عملکرد و کل فالونوئيد فنل، محتوای و شد آوریجمع تصادفی صورت به( سراوان و زابل) بلوچستان

 به روش با اکسيدانیآنتی فعاليت و اسپکتروفتومتری روش از استفاده با نولیمتا هایعصاره کل فالونوئيد و فنل محتوای. گرديد

. گرديد انجام تکرار 1 با تصادفی کامال طرح قالب در فاکتوريل صورت به مطالعه اين. گرديد گيریاندازه آزاد راديکال اندازی دام

 اکسيدانی،آنتی فعاليت بر جداگانه صورتبه کدام هر گياه اندام و فنولوژيک مرحله رويشگاه، عوامل که است آن نشانگر نتايج

 مراحل در رويشگاه و گياه اندام در رويشگاه متقابل اثر(. >P 21/2) دارند دارمعنی اثر گياه اين کل فالونوئيد و فنل مقدار

 فعاليت بيشترين آمده، بدست نتايج بنابر(. >P 25/2) باشدمی دارمعنی اکسيدانیآنتی و فنلی ترکيبات کليه بر نيز فنولوژيک

 بيشترين. آمد بدست گلدهی مرحله و( درصد 22/11) سراوان رويشگاه از ابوجهل هندوانه گياه برگ عصاره در اکسيدانیآنتی

 باالترين. شد مشاهده زابل رويشگاه و گلدهی مرحله ،(خشک ماده گرم در گرمميلی 36/15) ساقه عصاره در نيز، کل فنل مقدار

 نشان نتايج. آمد بدست زابل رويشگاه از گلدهی مرحله ،(خشک ماده گرم در گرمميلی 23/12) ميوه عصاره در الونوئيدف مقدار

 اکسيدانیآنتی عملکرد باالترين از و بوده فالونوئيدی فنلی، ترکيبات بيشترين حاوی گلدهی مرحله در گياه عصاره که داد

 اکسيدانی آنتی و فالونوئيدی فنل، ترکيبات از زابل رويشگاه در ابوجهل هندوانه گياه هایاندام عصاره کلی بطور. است برخوردار

 .شودمی توصيه استفاده جهت و برخوردار بهتری
 

 بلوچستان و سيستان اکسيدان،آنتی فنولوژی، رويشگاه، ابوجهل، هندوانه های کليدی: واژه
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 مقدمه

 شرايط تحت دارويی گياهان اکسيدانی آنتی کردنيزعمل  و دارويی موثره مواد کيفيت و کميت تنوع

 طبيعی و ارزشمند منبعی عنوان به ها بيماری درمان و پيشگيری بحث در تا شده باعث متفاوت اکولوژيکی

 تحقيقات انجام سمت به  جهانی بهداشت سازمان رويکرد لذا،. شوند مطرح  جديد های اکسيدان آنتی از

                عملکرد ارزيابی ثانوی، موثره مواد شناسايی بومی، ارويید های گونه شناسايی جهت کاربردی

 و طبيعی داروهای توليد هدف با بومی دارويی ارزشمند اطالعات اخذ و اکولوژيکی نيازهای اکسيدانی آنتی

 که آنجايی از(. Mazandarani et al., 2012) است سنتی طب در ها آن عملکرد با منطبق اکسيدان آنتی

 حتی و اکولوژيکی های تنش از متاثر منطقه، هر گياهان در دارويی موثره مواد کيفيت و گياهی پوشش وعتن

 سمت به جهانی بهداشت سازمان رويکرد لذا ،(Yuan and lin, 2000) باشد می منطقه آن های گونه فنولوژی

 بررسی مهمتر همه از و وثرهم مواد استخراج طبيعی، های رويشگاه در ها گونه اکولوژيک نيازهای شناسايی

 کم و طبيعی داروهای توليد و طبيعی موثره مواد استخراج کشت، احيا، هدف با آنها اکسيدانی آنتی خواص

 (.Bodeker, 2000) باشد می خطر

 و "حنظل"های نام با سنتی هایکتاب در که روباه خربزه يا (Citrullus colocynthis) ابوجهل هندوانه

( Cucurbitaceae) کدوييان خانواده دارويی گياهان از است، شده برده نام "علقم" و "الصحاری مراره"

 خراسان، استان جنوب همچون مناطقی و کشور جنوبی نواحی در و بوده ايران بومی گياه اين. باشد می

 و گياهی های گونه ترين ارزش با از ابوجهل هندوانه. شود می يافت بندرعباس و بلوچستان و سيستان کرمان،

 حائز نيز خاک حفاظت جنبه از آن، زياد بسيار پراکنش به توجه با که است کوير حاشيه و بيابانی دارويی

. است دارويی مختلف اشکال در آن مصرف ديگر، دارويی گياهان به نسبت گياه اين مزيت. باشد می اهميت

(. Ghaithi et al., 2004) شود می تفادهاس ديابت درمان و خون قند کنترل در گسترده طور به گياه ميوه از

 االترين -آلفا صمغ، پکتين، رزينی، مواد ،(سيترولين کلوسنتين،) تلخ گليکوزيدهای دارای گياه اين ميوه

. باشد می پروتئين درصد 23 و روغن درصد 53 دارای گياه اين های دانه و بوده تانن و آلکالوئيد، ساپونين،

 گياه اين روغن(. Bankole et al., 2005) است ساپونين و هنترياکونتان االترين، -آلفا حاوی نيز گياه ريشه

 روغن ترکيبات(. Yaniv et al., 1999) گيرد قرار صنعتی حتی و دارويی غذايی، مصرف مورد تواند می

 Yokota et) است اشباع غير چرب اسيد درصد 35 تا 32 دارای و بوده کلزا روغن مشابه ابوجهل هندوانه

al., 2002  .)هندوانه  گياهی عصارۀ سيتوتاکسيسيتی اثر که دادند نشان( 1331) همکاران و افشاری توکل 

 حنجره سرطان نظير سرطانی سلولهای برخی نابودی و رشد مهار جهت( Citrullus colocynthis) ابوجهل

 فاکتورهای بر وجهلاب هندوانه ميوه تاثير بررسی با( 1331) همکاران و حسينی فالح. دارد کاربرد

 ديابتی بيماران به ابوجهل هندوانه تجويز که دريافتند دوم نوع ديابت به مبتال بيماران در اکسيدانی آنتی

 . است شده ناشتا خون قند گليکوزيله و هموگلوبين ميزان دار معنی کاهش موجب

 ارتفاع خاک، نوع منطقه، قليما گونه، نوع نظير مختلفی عوامل تاثير تحت ها اکوسيستم در گياهان عملکرد

 و کميت بر سزايی به تاثير توانند می عوامل اين از يک هر. دارد قرار جغرافيايی موقيعت و دريا سطح از
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 خصوص در شده انجام تحقيق نتايج(.  1335 همکاران، و حبيبی) باشند داشته گياهان محصول کيفيت

 مختلف نواحی در( Citrullus colocynthis) بوجهلا هندوانه کيفی و کمی خصوصيات بر ارتفاع  تاثير

 خاک و ارتفاع اقليم،  دليل به جيرفت منطقه که داد نشان(  گنج قلعه و کهنوج جيرفت،) کرمان جنوب

 خشک وزن ريشه، خشک وزن) رويشی عملکرد دارای مطالعه، مورد مناطق ساير با مقايسه در متفاوت

 موجود موثره مواد مقدار در اما باشد، می داری معنی بيشتر( اهگي کل خشک وزن و ميوه خشک وزن ساقه،

 هندوانه وسيع کشت نهايت در و نشد ديده داریمعنی تفاوت شده مطالعه مناطق در گياه اين ميوه در

 ميزان بر رويشگاه تاثير(. 1362 همکاران، و رحيمی) است شده توصيه جيرفت منطقه در ابوجهل

 عامل عنوان به رويشگاه نقش بر موارد اکثر در و است شده بررسی مختلف گياهان در ثانويه های متابوليت

 عوامل(. Srivastava and Shym, 2002) است شده تاکيد ثانويه های متابوليت تجمع در تأثيرگذار

 يیدارو گياهان در موجود شيميايی ترکيبات مقادير و توليد بر توانند می ژنتيکی عوامل مانند نيز اکولوژيکی

 اسانس بازده درصد بر اکولوژيکی عوامل تأثير درباره شده انحام بررسی در بطوريکه. گردند واقع موثر

 ارتفاع فيزيوگرافيک، مولفه که شد داده نشان لرستان استان جنگلی مختلف های رويشگاه در مورد درختچه

 Myrtus) مورد درختچه انساس بازده درصد بر ای برجسته نقش خاک سديم ميزان همچنين و دريا سطح از

communis )کيفيت و کميت بر مختلف اکولوژيک  عوامل تأثير بررسی(. 1361همکاران، و ميرآزادی) دارند 

 و کرمانشاه مرکزی، همدان، های استان در(  Thymus eriocalyx) دارکرک آويشن دارويی گياه موثره ماده

 ارتفاع گرمز، خان کوه همدان، به مربوط کمی حاظل از اسانس مقدار بيشترين که داد نشان کردستان

 ملقرنی، روستايی سقز، کردستان، منطقه به مربوط مقدار کمترين و شمالی شيب و متر 1352-1322

 (. 1332 کلوندی،) است شرقی شمال و شمال شيب در و 1952 -1252 ارتفاع

 های بيماری به ابتال خطر اهشک موجب گياهان در طبيعی های اکسيدان آنتی که دهد می نشان شواهد

 به است ممکن اثرات اين. گردند می اکسيداتيو های استرس مقابل در محافظتی اثر باعث و شده برنده تحليل

 مهار توانايی که(  غيره و E  ويتامين ها، ترينوئيد ها، فالونوييد فنلی، های اسيد) ها اکسيدان آنتی طبيعت

 دارند، عهده بر را آزاد های راديکال از ناشی های آسيب در ها سلول از فظتمحا و داشته را آزاد های راديکال

 عنوان به مختلف گياهان از استخراجی اسانس و عصاره به اخير های دهه در(. Konyahoglu, 2004) گردد باز

 عفونی های بيماری از بسياری عليه بر جايگزين های درمان در کاربرد پتانسيل دارای طبيعی توليدات منابع

 مهم منابع از يکی گياهان  است، شده زيادی توجه اکسيدانتی، اثرات برابر در غذايی مواد از حفاظت و

 از ها سلول حفاظت باعث توانند می اکسيدانی آنتی ترکيبات از غنی گياهان و باشند می ها اکسيدان آنتی

  به ابتال طبيعی های اکسيدان آنتی(. Kumaran and Karunakaran, 2006) شوند اکسيداتيو های آسيب

 ,Prior and Cao) دهند می کاهش را مغزی های سکته و قلبی های بيماری سرطان، قبيل از هايی بيماری

 افزايش علت که است آن نشانگر( 2213) همکاران و طبيبيان توسط شده انجام پژوهش نتايج(. 2000

 ،(Gundelia tournefortii) ای علوفه کنگر عصاره تأثير تحت تستوسترون سطح نيز و اسپرم تحرک و تعداد

 از کوئرستين،(. ,.Tabibian et al 2013) باشد می کوئرستين جمله از اکسيدانی آنتی ترکيبات افزايش
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 بدون فالونوئيد. شود می يافت گياهان از بسياری در که است طبيعی گليکوزيد بدون فالونوئيدهای

 اثر نشانگر مطالعات از بسياری. است گليکوزيددار فالونوئيد به سبتن تری قوی اکسيدان آنتی گليکوزيد

 باالی ظرفيت دارای ای کنگرعلوفه متانولی عصاره لذا و است کوئرستين ماده قوی بسيار اکسيدانی آنتی

 بذر ثانويه ترکيبات بررسی خصوص در(. Ebrahimi and Mohamadi Sani. 2015) باشد می اکسيدانی آنتی

 ارتفاع با مختلف مناطق از شده آوری جمع های نمونه که داد نشان نتايج( Ferula gummosa) باريجه

 در گرم مناطق از شده برداشت های نمونه بطوريکه باشند، می متفاوتی ساختاری ترکيبات دارای يکسان،

 آنتی اثر العهمط(.  Talebi Kouyakhi et al., 2008) بودند بيشتری ترکيبات دارای سردتر، مناطق با قياس

 استان مختلف رويشگاه دو در( Ferula gummosa) باريجه دارويی گياه مختلف هایاندام عصاره اکسيدانی

 رويشگاه در گياه ريشه متانولی عصاره به متعلق کل فالونوئيد و فنل بيشترين که داد نشان رضوی خراسان

 متانولی عصاره به مربوطه نيز، اکسيدانی نتیآ عملکرد بيشترين و بوده نيشابور حيدری وحش حيات پناهگاه

 (.Zeinali et al., 2014) باشد می قوچان منطقه در گياه های گل

 در رويش و تحمل توان که وگياهانی فقير گياهی پوشش با بيابانی وسيع عرصه بلوچستان و سيستان استان

 محيطی، زيست اهميت که انيستگياه جمله از ابوجهل هندوانه. باشندمی محدود دارند را منطقه اين

        سيستم و مکانيسم باال، خشکی و شوری تحمل محيطی، سخت شرايط با سازگار دارويی، حفاظتی،

 جای تابستان های ماه در شنی داغ های خاک در رشد برای ای العاده فوق انطباق توانايی که عميق ای ريشه

 بر جامعی مطالعات بايد بيشتر چه هر شناخت جهت لذا. دارد را بماند زنده تواند می گياهی ندرت به که

 صورت مختلف مناطق برای آن موثره مواد کيفيت و کميت و فيزيولوژی اکولوژی، های جنبه کليه روی

 درمان در آن دارويی اهميت به نظر و داروسازی و پزشکی صنعت در گياه اين کاربرد به توجه با. گيرد

 در گياه اين اکسيدانی آنتی فعاليت و کل فالونوئيد و فنل محتوای شناخت هدف با حاضر مطالعه ها، بيماری

 مقدار بيشترين که اندامی و مرحله بتوان تا گرفت انجام گياه مختلف های اندام و رشد مختلف مراحل

 .نمود برداشت و انتخاب ،دارد را اکسيدانیآنتی خصوصيت و فالونوئيدی و فنلی ترکيبات

 

 ها مواد و روش

 معهادل  مربهع  کيلومتر 132522 بر بالغ وسعتی با بلوچستان و سيستان استان: مطالعه مورد منطقه معرفی

 31 تها  دقيقهه  3 و درجهه  25 بهين  اسهتان  ايهن . است داده اختصاص خود به را کشور مساحت درصد 5/11

 شهده  اقهع و شهرقی  طهول  دقيقهه  22 و درجه 93 تا دقيقه 16 درجه 53 و شمالی عرض دقيقه 26 و درجه

 بيش در و است برخوردار خشک و گرم هوايی و آب از پايين، جغرافيايی عرض در گرفتن قرار علت به. است

 هوا شدن خشک و گرم باعث عامل همين. دارد قرار حاره جنب پرفشار سيستم تسلط تحت سال از نيمی از

 و 1 شهکل  در سهراوان  و زابل ایهرويشگاه اقليمی اطالعات و جغرافيايی موقعيت(. 1339 رضيئی،) شود می

 .است شده آورده 1 جدول
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 مطالعه مورد رويشگاه دو موقعيت -1 شکل

 

 اطالعات اقليمی رويشگاههای مورد مطالعه در استان سيستان و بلوچستان -1جدول 

 شهرستان
نوع اقليم بر اساس 

 طبقه بندی گوسن

ارتفاع از سطح دريا 

 )متر(

ميانگين درجه حرارت 

 گراد( )سانتیساليانه 

متوسط بارندگی 

 متر(ساليانه )ميلی

درصد رطوبت 

 نسبی

 33 92 22 132 منطقه بيابانی زابل

 26 122 22 1165 یابانيمنطقه ب سراوان

 

 وسيله به سراوان و زابل رويشگاه دو در ابوجهل هندوانه گياه پراکنش مناطق ابتدا :برداری نمونه روش

 هر در سپس. گرديد تعيين صحرايی بازديدهای و طبيعی منابع و رزیکشاو تحقيقات مراکز کارشناسان

 از تصادفی صورت به( بذردهی و دهیگل) فنولوژيک مختلف مراحل در ميوه و ساقه برگ، هایاندام رويشگاه

 آوریجمع 1365 ماه مرداد و ارديبهشت در رويشگاه هر مختلف مناطق در ابوجهل هندوانه گياه پايه 15

 به فيتوشيميايی آناليزهای انجام جهت و شدند آسياب و شده خشک پاکسازی، از پس ها نمونه سپس،. شد

 .شدند منتقل آزمايشگاه

. شد استفاده خيساندن روش از عصاره تهيه جهت :متانولی عصاره تهيه جهت گياهی های نمونه سازی آماده

 در و مخلوط گياه خشک پودر از گرم 5 با درصد 32 متانول حالل از ليتر ميلی 52 ميزان منظور، بدين

 فوق مخلوط ساعت، 21 زمان مدت طی از بعد. گرفت قرار گراد سانتی درجه 25 دمای با شيکردار انکوباتور

 کل فالونوئيد و فنل اکسيدانی،آنتی فعاليت سنجش جهت عصاره و شده سانتريفوژ rpm 3000 سرعت با

                         گرديد گيری اندازه DPPH روش به اکسيدانی آنتی فعاليت(. Sukhdev et al., 2008) گرديد جدا

( 2000.Burtis and Bucar .)ماده از روش، اين در DPPH، با دوست چربی پايدار راديکالی ترکيب يک که 

 توسط پروتون و الکترون دادن دست از قدرت. شود می استفاده باشد، می نانومتر 512 جذب حداکثر

 در DPPH  رنگ بنفش محلول شدن رنگ بی ميزان به توجه با مختلف، های عصاره و شيميايی ترکيبات

 خواهد بيشتر شدن رنگ بی ميزان باشد، تر قوی اکسيدانی آنتی فعاليت چقدر هر. شود می سنجيده متانول

 9× 12-5 غلظت تا شد حل متانول ليترميلی 222 در گرم 2212/2 مقدار به DPPH پايدار راديکال. بود
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، 1252غلظت  چهار متانول، حالل از استفاده با گياهی عصارۀ هر از سپس. آيد بدست آن از موالرميلی

 است ذکر به الزم. شد تهيه قبلی غليظ عصارۀ کردن از رقيق ام به صورتپیپی 12222و  5222، 2522

 هاینمونه تعداد به آزمايش هایلوله تهيه از پس. شد ساخته 12222 غلظت حداکثر با ابتدايی عصارۀ که

 نهايت در و شد ريخته ها لوله همه در DPPH  محلول از ميکروليتر 1522 ابتدا در تيمار، سطح و گياهی

 به ها نمونه. گرديد اضافه ها لوله داخل به مختلف های غلظت با شده تهيه گياهی عصارۀ ميکروليتر 122

 از استفاده با آنها جذب ميزان سپس و شده ارینگهد اتاق دمای در و تاريکی در دقيقه 32 مدت

 بالنک نمونه جهت لوله يک مذکور های لوله بر عالوه. گرديد قرائت نانومتر 522 موج طول در اسپکتوفتومتر

 ميکروليتر 122 و DPPH ميکروليتر 1522 فقط و داشت را جذب حداکثر لوله اين. شد گرفته نظر در

 DPPH آزاد های راديکال اندازی دام به ميزان زير رابطۀ از استفاده با هايتن در. شد ريخته آن داخل متانول

 .گرديد تعيين
A sample) / A control ×100       - %I = (A control 

 فنل ميزان گيری اندازه منظور به. باشند می نمونه جذب و کنترل جذب ترتيب به  و  رابطه اين در که

 عصاره ميکروليتر 122 مقطر، آب ميکروليتر 2222 کدام هر به و آماده آزمايش لولۀ ها نمونه تعداد به کل،

 22 کربنات سديم ميکروليتر 122 ، دقيقه 3 گذشت از بعد و شد اضافه فولين ميکروليتر 222 و گياهی

 جذب سپس. شدند نگهداری اتاق دمای در تاريکی در دقيقه 92 مدت به هانمونه و گرديد اضافه درصد

 بالنک نمونه تهيۀ برای. گرديد قرائت نانومتر 295 موج طول در اسپکتوفتومتر دستگاه از استفاده با اه نمونه

 صفر جهت آزمايش لولۀ در گياهی عصاره حضور بدون الذکر فوق ميزان به کننده شرکت ترکيبات کليۀ

 استفاده اسيد ليکگا مختلف های غلظت از استاندارد منحنی تهيه منظور به. شد استفاده دستگاه کردن

 خشک وزن گرم در گرمميلی برحسب استاندارد منحنی معادلۀ از استفاده با عصاره کل فنل مقدار و شد

 لوله ها نمونه تعداد به کل فالونوئيد ميزان سنجش بمنظور(. Singleton et al., 1999) گرديد بيان بافت

 لوله هر به سپس. گرديد اضافه شده تهيه گياهی عصارۀ از مترميلی 2/2  هرکدام داخل به و آماده آزمايش

 خوبی به و اضافه 33/2 اسيد استيک ليترميلی 5/2 و درصد 2/2 کلرايد آلومينيوم ليترميلی 1/2 آزمايش،

 در ها لوله و رسانده ليتر ميلی 5 حجم به درصد 62 متانول با را واکنش مخلوط نهايت در و شد زده هم

 اسپکتوفتومتر دستگاه از استفاده با جذب ميزان. شدند نگهداری دقيقه 32 مدت به تاريکی در اتاق دمای

 خشک وزن گرم در گرم ميلی برحسب کل فالونوئيد ميزان و گرديد قرائت نانومتر 111 موج طول در

 حضور بدون الذکر فوق مقادير باال، در شده ذکر ترکيبات کليۀ بالنک نمونه تهيۀ برای. گرديد تعيين گياهی

 منحنی رسم برای. گرديد استفاده دستگاه کردن صفر برای آن از و شد ريخته آزمايش لولۀ در صارهع

 غلظت استاندارد، منحنی معادلۀ آوردن بدست با. شد استفاده کوئرستين مختلف های غلظت از استاندارد

 شد همحاسب گياهی خشک وزن گرم در گرمميلی برحسب گياهی هاینمونه در موجود فالونوئيد

(Beketov, 2005.) 

 

. 
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 تجزيه و تحليل آماری

 تحليل و تجزيه مورد تکرار 1 با تيمار هر برای SPSS آماری افزار نرم از استفاده با آمده بدست هایداده

 درصد 65 اطمينان ضريب با دانکن ایچنددامنه آزمون طريق از هاميانگين مقايسه و گرفتند قرار  آماری

(P<0.05 )تگرف انجام. 

 

 نتايج

  ارائه 2 جدول در ابوجهل هندوانه گياه اکسيدانی آنتی فعاليت و فالونوئيدی ،فنل ترکيبات واريانس تجزيه نتايج

 66 اطمينان با جداگانه بصورت هرکدام گياه اندام و فنولوژی مراحل رويشگاه، عوامل نتايج، به توجه با. است شده

 مراحل در رويشگاه متقابل اثر. دارند دار معنی اثر گياه اين کل ونوئيدفال و فنل اکسيدانی آنتی فعاليت بر درصد

 گياه اندام در رويشگاه متقابل اثر. است دار معنی آماری درصد يک سطح در کل فالونوئيد و فنل روی بر فنولوژی

 متقابل اثر همچنين. باشد می دار معنی آماری درصد يک سطح در اکسيدانی آنتی و فنلی ترکيبات کليه روی بر

 5 سطح در فالونوئيد ميزان و درصد يک سطح در اکسيدانی آنتی فعاليت روی بر فنولوژی مراحل در گياه اندام

 کليه بر فنولوژی مراحل در گياه اندام در رويشگاه  اثر. باشد نمی دارمعنی فنل ميزان بر اما بوده دارمعنی درصد

 (.2 جدول) باشد  می دارمعنی آماری صددر 5 سطح در اکسيدانیآنتی و فنلی ترکيبات
 

 مراحل و گياه اندام رويشگاه، تأثير تحت هندوانه ابوجهل آنتی اکسيدانی فعاليت و فنلی ترکيب های واريانس تجزيه  -2 جدول

 فنولوژی
درجه  منابع تغيير

 آزادی

)%( مهار راديکال آزاد 
DPPH 

 mg QE g-1)فالونوئيد کل 

DW) 

 mg GAE g-1) فنل کل

DW) 

 3/32** 1/252** 9/19** 1 رويشگاه

 3/51** 6/356** 2/125** 1 فنولوژی مراحل

 3/129** 29/23** 2223** 2 گياه اندام

 ns61/2 **3/26 **3/3 1 فنولوژی مراحل * رويشگاه

 3/2** 2/11** 2/35** 2 گياه اندام*  رويشگاه

 ns6/2 9/1* 1/22** 2 فنولوژی مراحل*  گياه اندام

 مراحل*  گياه اندام*  ويشگاهر

 فنولوژی

2 *2/3 *3/3 *3/3 

 22/1 3/2 9/1 33 آزمايش خطای

 .باشدیدار میدرصد و بدون اختالف معن 5و  1دار در سطوح احتمال یمعن بيبه ترت ns * وو **

 

 رويشگاه رد اکسيدانی آنتی فعاليت بيشترين که دهد می نشان ها ميانگين مقايسه: اکسيدانی آنتی فعاليت
 مقدار کمترين همچنين. آمد دست به( درصد 22/11) ابوجهل  هندوانه گياه برگ و گلدهی مرحله و سراوان
 حاصل( درصد 93/6) سراوان رويشگاه و بذردهی فنولوژيک مرحله ميوه، عصاره در اکسيدانی آنتی فعاليت

 (.2 شکل) شد
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 رويشگاه دو در ابوجهل هندوانه عصاره اکسيدان انتی فعاليت بر گياه اماند و فنولوژی مراحل رويشگاه، متقابل اثر  -2 شکل

 
 نظر از اندام و فنولوژی مرحله و رويشگاه دو بين که دهد می نشان ها ميانگين مقايسه نتايجکل:  فالونوئيد
 وهمي عصاره و گلدهی مرحله زابل، رويشگاه بطوريکه. دارد وجود داری معنی تفاوت کل فالونوئيد محتوی

 هندوانه عصاره در کل فالونوئيد ميزان بيشترين دارای( خشک ماده گرم در اسيد گاليک گرم ميلی 23/12)
 در اسيد گاليک گرم ميلی 99/3) برگ عصاره در کل فالونوئيد مقدار کمترين همچنين. باشد می ابوجهل

 .(3 شکل) شد حاصل سراوان رويشگاه و بذردهی فنولوژی مرحله ،(خشک ماده گرم
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 رويشگاه دو در ابوجهل هندوانه عصاره کل فالونوئيد مقدار بر گياه اندام و فنولوژی مراحل رويشگاه، متقابل اثر  -3 شکل

 

 زابهل،  رويشهگاه  در ترتيهب  بهه  ابوجههل  هندوانه عصاره کل فنل مقدار بيشترين نتايج، به توجه باکل:  فنل

 کمتهرين  و خشهک  ماده گرم در کوئرستين گرم ميلی 36/15 مقدار به گياه ساقه و دهیگل فنولوژيک مرحله

 گهرم  در کوئرسهتين  گهرم  ميلهی  23/1 مقدار به سراوان رويشگاه و بذردهی مرحله برگ، اندام در فنل مقدار

 (.1 شکل)  آمد دست به خشک ماده
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 رويشگاه دو در ابوجهل هندوانه عصاره کل فنل مقدار بر گياه اندام و فنولوژی مراحل رويشگاه، متقابل اثر  -1 شکل

 

 اکسيدانی در بذر رسيده هندوانه ابوجهل آنتی فعاليت و فنلی ترکيبات

اکسيدانی، فنل و فالونوئيد کل عصاره بذر هندوانه ابوجهل در دو  نتايج حاصل از بررسی فعاليت آنتی

باشد  درصد آماری می 1دار در سطح  فاوت معنیرويشگاه زابل و سراوان در مرحله رسيدن بذر حاکی از ت

اکسيدان در عصاره بذر رويشگاه سراوان و فنل و فالونوئيد کل در  (. بطوريکه بيشترين مقدار آنتی3)جدول 

 (.3باشد )جدول رويشگاه زابل می

 
 ذر رسيده هندوانه ابوجهلو مقايسه ميانگين تغييرات آنتی اکسيدان، فنل و فالونوئيد کل در ب tنتايج آزمون   -3جدول 

 F مقدار ميانگين درجه آزادی رويشگاه صفات

 22/2** 5 ±5/2 9 زابل آنتی اکسيدان

  5/6 ± 1/2 9 سراوان

 23/2** 2/3 ± 2/2 9 زابل فالونوئيد کل

  3/1 ± 1/2 9 سراوان

 22/2** 6/3 ± 5/2 9 زابل فنل کل

  2/2 ± 2/2 9 سراوان

 .باشدمی درصد 1 احتمال سطوح در دارمعنی** 
 

 گيری و نتيجه بحث

 هها اکسهيدان آنتهی  ايهن  عمهل . باشدمی فعال اکسيدانیآنتی دفاع سيستم يک گياهان، رشد مراحل تمام در

 اسهتفاده  مورد هایبخش اقليمی، شرايط رشد، مرحله مثل فاکتور چندين با گسترده طور به و است متفاوت

 درتغييهرات  گياهان رشد مرحله(. Mejia et al., 1988) کندمی تغيير سازی ذخيره و برداشت شرايط گياه، از

 ههای زمهان  در را گياهان مختلف انواع غذايی کيفيت و است موثر آنها اکسيدانیآنتی فعاليت و فيتوشيميايی

 در ابوجههل  هندوانهه  گياه مطالعات اين راستای در(. Conforti et al., 2007) دهدمی قرار تاثير تحت خاص

 مطالعهه  و آوریجمهع  بلوچسهتان  و سيسهتان  اسهتان  در خهود  طبيعی های رويشگاه از رشد مختلف مراحل

 ههای انهدام  عصهاره  اکسهيدانی آنتی فعاليت و فالونوئيد فنول، محتوای دارمعنی تفاوت از حاکی نتايج. گرديد
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 اخهتالف  وجهود . باشدمی وانسرا و زابل هایرويشگاه و( بذردهی و گلدهی) رويشی مرحله دو هر در گياهی

 در گيهاه  مختلهف  ههای بخش در فالونوئيدی و فنلی ترکيبات ميزان اکسيدانی،آنتی خصوصيات در دارمعنی

 مراحهل  طهی  در ایمالحظهه   قابل طور به هااکسيدانآنتی توانايی که است نشانگرآن فنولوژيکی مراحل طی

 آنهها  اکسيدانیآنتی خواص و گوناگون ترکيبات درصد هب باتوجه ترتيب بدين. است متغير فنولوژيک مختلف

 فنولهوژی  مرحلهه  در توانهد مهی  خاص اکسيدان با مقابله منظور به گياه برداشت مختلف، هایاکسيدان عليه

 فعاليت و بوده عملکرد چند دارای گياهی های عصاره در موجود اکسيدانی آنتی ترکيبات. گيرد انجام مناسب

 مهواد  سهنتز  بر شرايط اين زيرا ؛دارد بستگی رويشگاه شرايط و آنها ترکيب به شدت به آنها عمل مکانيسم و

 (.Wong et al., 2006) هستند مؤثر دارند، اکسيدانی آنتی خاصيت که گياهی شيميايی

. آمهد  بدسهت  زابهل  رويشگاه متانولی عصاره های اندام از کل فالونوئيد و فنل ميزان بيشترين نتايج اساس بر

 خهاک،  شهيميايی  و فيزيکهی  ههای  ويژگهی  نسهبی،  رطوبت دريا، سطح از ارتفاع نور، قبيل از محيطی شرايط

 گيهاه  ثانويهه  ههای  متابوليهت  ميهزان  و رويشی رشد بر تأثيرگذار عوامل ترين مهم جمله از...  و حرارت درجه

 داد نشهان  مطالعهه  ردمهو  رويشگاه دو در نسبی رطوبت ميزان بررسی. باشد تواندمی ابوجهل هندوانه دارويی

 افهزايش  بهر  دليلهی  توانهد مهی  خود اين که بود سراوان رويشگاه از بيشتر زابل رويشگاه در نسبی رطوبت که

 Laurel et) همکاران و الوريل نتايج با که. باشد رويشگاه اين گياهی هایاندام در فالونوئيد و کل فنل ميزان

al., 1999 )در بيشهتر  دسهترس  در رطوبهت  بهه  تواندمی فالونوئيد و فنل دنبو باال ديگر عامل. دارد مطابقت 

 هندوانهه  گيهاه  دوانهی ¬ريشهه  عمهق  گرفتهه،  صهورت  هایگيریاندازه اساس بر بطوريکه باشد زابل رويشگاه

 ريشهه  عمهق  ايهن  يقينه   کهه  شد مشاهده افقی و عمودی جهت در متر 2 از بيش زابل رويشگاه در ابوجهل

 ههای  رويشهگاه  در مختلهف  محيطهی  شهرايط  تهأثير  اهميت. کندمی ميسر را یزيرزمين رطوبت به دسترسی

 ,.Jovancevic et al) اسهت  شهده  گهزارش  نيهز  قبالً گياهان ثانويه های متابوليت کميت و کيفيت بر متفاوت

2011; Gairola et al., 2010 .)و فنهل  ميهزان  کهه  انهد  نمهوده  اظههار ( 1365) همکهاران  و اههوازی  خالصی 

 چههار  در (Gundelia tournefortii) ایعلوفهه  کنگهر  دارويهی  گيهاه  اکسهيدانی  آنتهی  فعاليت و کل فالونوئيد

 و رويشهگاه  خصوصيات منطقه، اقليم تاثير تحت و بوده متفاوت هم با خوزستان استان شرق شمال رويشگاه

 .  کند می تغيير گياه های اندام

 گياههان  ههای انهدام  اکثهر  در کهه  هستند ثانوی هایتمتابولي از عمده گروه دو فالونوئيدی و فنلی ترکيبات

(. Lincoln et al., 1986) باشهد  مهی  متفاوت مختلف، اندامهای در آنها غلظت و ماهيت و دارند وجود دارويی

 نشهانگر  گرفتهه،  انجهام  Nepeta pogonosperma  ،N. italic  ،N. Cilicia ههای گونهه  روی بر که تحقيقاتی

 آنهها  اکسهيدانی  آنتهی  عملکهرد  سهپس  و فالونوئيهدی  و فنلهی  ترکيبهات  توليد در ها هگون اين باالی پتانسيل

 بسهته  هها گونه ثانويه موثره مواد کيفيت و کميت که گردد می خاطرنشان(. Proestos et al., 2013) باشد می

 اسهت  اوتمتف گياهان، رشد منطقه اکولوژيکی های تنش از متاثر نيز، و استخراج روش و حالل گونه، نوع به

(Tundis et al., 2013 .)کيفيهت  و کميت با دريا سطح از ارتفاع افزايش بين که است شده گزارش همچنين 

 آنتوسهيانين،  غلظهت  و دارد وجود مستقيم ای رابطه( Thymus eriocalyx) آويشن گياه در ثانوی موثره مواد
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 Vaccinium) قههاطقههره مثههل گياهههانی هههایبههرگ در ترپنوييههدها و فالونوئيههدها فالونههول، کاتشههين،

arctostaphylos)، گلپههر (Heracleum persicum)، هواچوبههه (Arnebia euchroma )کبههر و (Capparis 

spinosa) اسهت  بهاالتر  دارنهد،  قهرار  مهاورابنفش  اشهعه  و خورشهيد  نور مستقيم تاثير تحت که ارتفاعات، در 

(Mazandarani et al., 2012; Jaakola et al., 2004 .) 

 تمهامی  در کهه  است آن نشانگر مختلف گياهان اکسيدانی آنتی فعاليت درخصوص شده انجام ديگر حقيقاتت

 ; Yang and Miao, 2010) شهود  مهی  اکسهيدانی  آنتهی  عملکهرد  افهزايش  باعهث  ارتفهاع  افهزايش  مهوارد 

Rajasekaran et al., 2009; Stankovic et al., 2011 .)انهدام  عصهاره  اکسيدانی آنتی فعاليت تحقيق اين در

 از ارتفهاع  اخهتالف  که است ذکر به الزم. باشدمی زابل از بهتر سراوان رويشگاه در ابوجهل هندوانه گياه های

 فوق هایيافته با حاضر تحقيق نتايج که است متر 132 زابل در و متر 1165 سراوان رويشگاه در دريا سطح

 . دارد همخوانی الذکر

 کهه  بطهوری  اسهت  گيهاهی  ههای انهدام  نوع گياهان، در ثانويه هایمتابوليت بر تاثيرگذار عوامل از ديگر يکی

 داد نشهان  مختلف هایاندام بررسی. است متفاوت يکديگر با مختلف هایاندام در ثانويه هایمتابوليت ميزان

 زانميه  در اخهتالف ( بهذر  و ميهوه  بهرگ،  سهاقه، ) گياهی اندام چهار هر در سراوان و زابل رويشگاه دو هر در

 فيتوشهيميايی  بررسهی  بها  تحقيقهی  در. شهد  دار معنی اکسيدانی آنتی عملکرد و فالونوئيدی فنلی، ترکيبات

 مقدار کمترين و گياه ريشه در کل فنل مقدار بيشترين که گرفتند نتيجه( Ferula gummosa) باريجه گياه

 و ثانويهه  هایمتابوليت ميزان روی بر ديگر بررسی در(. Zeinali et al., 2014) شد مشاهده گياه برگ در آن

 سههندی  مهرزه  گيهاه ( گهل  محهور  و گهل  يهرگ،  سهاقه، ) ههوايی  هایاندام اکسيدانی آنتی فعاليت همچنين

(Satureja sahendica )اکولهوژيکی  عوامهل  و استفاده مورد هایاندام که رسيدند نتيجه اين به ،گرفت انجام 

 پهژوهش  نتهايج (. Tabatabaaei raisi et al., 2007) دارنهد  نويهه ثا هایمتابوليت ميزان در انکارناپذيری نقش

 بهذر  < سهاقه  < بهرگ  < ميهوه  هایاندام در ترتيب به فالونوئيدی ترکيبات تجمع که است آن بيانگر حاضر

 هندوانهه  گيهاه  در ترکيبات اين ميزان بيشترين ترتيب بدين. يابدمی کاهش آن مقدار دهیگل از بعد و بوده

 شهده  اثبهات  گياههان  در فالونوئيدها از برخی دفاعی نقش. است گلدهی دوران در و ميوه به وطمرب ابوجهل

 نقشی چنين( Vaccinium myrtills) گيلهسياه گياه در کوئرستين مثال برای ،(Witzell et al., 2003) است

 ترکيبههات از برخههی( Varthemia Persica) عطرسههنگ گيههاه در(. Vednskaya and Vorsa, 2004) دارد

(. 1332 همکهاران،  و سهياهپوش ) دارند وجود گلدهی مرحله در فقط ژنينآپی و ميرستين نظير فالونوئيدی

 گهزارش  نيهز ( Ziziphus zizyphus) عنهاب  گياه در خاص هایبافت به فالونوئيدها از بعضی بودن اختصاصی

 در ترتيهب  بهه  فنلهی  ترکيبهات  ينکمتهر  و بيشهترين  نتهايج  به توجه با(. Pellotte et al., 1993) است شده

 بلهوغ  مرحلهه  بهه  رسهيدن  بها  کهه  باشد می گلدهی فنولوژيک مرحله و بذر < ميوه < برگ < ساقه های اندام

 و فنل محتوای بر  گياه رسيدگی و رشد دوره تاثير رسد می نظر به. شود می کاسته ها اندام کليه در آن مقدار

 در فالونوئيهدی  و فنلهی  ترکيبهات  سهطح  به طوريکه باشد، متفاوت سبزيجات و ها ميوه بين در فالونوئيدها

 رسهيدگی  بهه  پاسهخ  در( Brassica oleracea) کلهم  و (Marin et al., 2004) (Capsicum annuum) فلفل
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 Rubus) تمشهک  و( Morus nigra) تهوت  شهاه  ،(Fragaria vesca) فرنگهی  تهوت  در و يابد می کاهش گياه

caesius )يابد می افزايش ترکيبات اين سطح ياه،گ رسيدن با همراه (Kim et al., 2004 .)نتهايج  بهه  توجه با 

 سهراوان  رويشهگاه  در بهرگ  انهدام  از حاصل متانولی عصاره در اکسيدانی آنتی فعاليت بيشترين آمده، بدست

 ; Yang and Miao, 2010) نمهود  قلمهداد  آن دليهل  تههوان مهی  را ارتفهاع  اخهتالف  و شهود  مهی  مشهاهده 

Rajasekaran et al., 2009 .) 

 مرحلهه  گيهاه  ايهن  اکسهيدانی  آنتهی  خهواص  از اسهتفاده  جهت مرحله بهترين که داد نشان مطالعه اين نتايج

 شهرايط  گيهاه،  های اندام رشد، مراحل تأثير تحت نيز آن اکسيدانی آنتی عملکرد و باشد می گلدهی فنولوژيک

 اکسهيدانی  آنتهی  فعاليت و کل فالونوئيد و فنل حتوایم و کرده تغيير رويشگاه خصوصيات نيز و هوايی و آب

 عنهوان  بهه  را زابهل  رويشگاه و گلدهی مرحله توانمی شده بيان نتايج به توجه با کلی بطور. دارد قبولی قابل

 گونهۀ  يک عنوان به لذا. کرد معرفی سراوان رويشگاه به نسبت باالتر اکسيدانی آنتی و فالونوئيد فنل، عملکرد

 دارويهی  و پزشهکی  صهنعت  در استفاده و مطالعه مورد منطقه مراتع احيا در آن کاربرد منظوره، چند گياهی

 .گردد می توصيه

 

 منابع 
 ابوجهل هندوانه گياهی عصاره سيتوتاکسيستی اثر بررسی. 1331. ف واحدی،. زمان ،.ح رخشنده، ،.ج افشاری، توکل

 .12-51(: 2) 9 دوره حکيم، پژوهشی مجله. سلولی هایرده بر

 و اسانس روغن، بر ارتفاع اثر. 1335. م فخرطباطبايی، ،.ر.م چايچی، ،.ن حسينی، مجنون ،.د مظاهری، ،.ح حبيبی،

 در سازندگی و پژوهش مجله. طالقان منطقه (Thymus Kotschyanus) وحشی آويشن دارويی گياه ترکيبات

 (.12-1)23.باغبان و زراعت

 و کل فالونوييد ، فنل محتوای تغييرات بررسی. 1365. م اکبرلو، ،.پ ذوفن، ،.ع.غ حشمتی، ،.ل اهوازی، خالصی

 رويشگاه چهار در رشد مختلف مراحل در (Gundelia tournefortii L). دارويی گياه اکسيدانی آنتی عملکرد

 .19-33(: 1)13دارويی، گياهان اکوفيتوشيمی فصلنامه. خوزستان استان شرق شمال

 ابوجهل هندوانه کيفی و کمی خواص بر رويش مختلف مناطق تاثير. 1362. م پوريوسف، ،.ا درينی،. ا رحيمی،

(.Citrullus colocynthis L )کشاورزی، نوين های فناوری و علوم ملی کنگره اولين.  کرمان استان جنوب در 

 .زنجان دانشگاه

 در هواشناسی های خشکسالی مکانی و زمانی الگوی بررسی. 1339. ب ثقفيان، ،.پ کارآراسته، دانش ،.ط رضيئی،

 (.1)32 کشاورزی، علمی مجله بلوچستان، و سيستان استان

 هایاندام در موجود فالونوئيدهای کيفی و کمی بررسی .1332. م اردکانی،  ،.غ اصغری، ،.ن قاسمی، ،.ا سياهپوش،

 .39-23. مازندران اهدانشگ پزشکی علوم مجله(. Varthemia Persica) سنگ عطر گياه ميوه و گل هوايی،

 اکسيدانی انتی فاکتورهای بر ابوجهل هندوانه ميوه تاثير بررسی. 1331. ا سامانی، شيخ ،.ب زارعی، ،.ح حسينی، فالح

 .55-92: 5 دارويی، گياهان فصلنامه. دوم نوع ديابت به مبتال بيماران در

 آويشن دارويی گياه مؤثره ماده کيفيت و کميت بر مختلف شناختی بوم عوامل تأثير بررسی. 1332. ر کلوندی،

(Thymus eriocalyx Ronniger )کارشناسی نامه پايان. کردستان و کرمانشاه مرکزی، همدان، های استان در 
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 .همدان سينا بوعلی دانشگاه کشاورزی دانشکده ارشد،

 درصد اکولوژيک اصلی عوامل اثيرت. 1361. ا خونساری، ،.م عليرضايی،. م السادات، مشکات ،.ب و، پيله ،.ز ميرآزادی،

 علمی فصلنامه. لرستان جنگلی مختلف های رويشگاه در(.Myrtus communis L) مورد درختچه اسانس بازده

 .111-123(: 3)11 لرستان، دانشگاه پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی
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