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 ی برخیدانیاکسیت آنتی و ظرفییایمیتوشیات فیسه خصوصی و مقایابیارز
  هی ارومیدرس شده از منطقه خانيآور جمعیی دارويهاوهیز میر

 

  3شکهی ان رحمن زادهیری، ش2رضالوی، ابوالفضل عل1یقادر قاسم
  

  هی، دانشگاه ارومي، دانشکده کشاورزی ارشد علوم باغبانی دانش آموخته کارشناس- 1
  هی، دانشگاه ارومي، دانشکده کشاورزیار گروه علوم باغبانیاستاد - 2

 هی، دانشگاه ارومي، دانشکده کشاورزی ارشد علوم باغبانیدانش آموخته کارشناس - 3

  )27/12/97: رشیپذ خیتار  97/ 20/02:  افتیدر خیتار (

  
 
  

  دهیچک
 و ییاهان داروی ازگيریگ، بهرهیی مواد غذاي در فرآوري سنتزيهادانیاکسی استفاده از آنتياهی و تغذیر با توجه به مشکالت سالمتی اخيهادر سال

ات ین مطالعه خصوصیدر ا. ن قرار گرفته استی هستند، مورد توجه محققیدانیاکسیت آنتی خاصي که دارایعی آنها به عنوان منابع طبيبات موثرهیترک
، رز )چهارگونه(، زرشک )دوگونه(، تمشک، زالزالک يزیعروسک پشت پرده، تاجر( مختلف يهاوهیز میپ از ری ژنوت15یدانیاکسی و آنتییایمیتوشیف
تنوع . ک انجام شدیها با استفاده از دستگاه اولتراسونها، استخراج نمونه گونهییپس از شناسا.  قرار گرفتیابیمورد ارز)) سه گونه (ی، آقط)سه گونه(
 و a ،bل ید کل، کلروفی، کاروتنوئ)دیوم کلراینیروش آلوم(د کل ی، فالونوئ)کالتوین سیروش فول( فنول کل يها بر اساس محتواوهیز می رییایمیتوشیف

 يها شده، تفاوتيآور جمعيهاوهیز میج مطالعه نشان داد رینتا. دی گردیابیارز) DPPHروش  (یدانیاکسیت آنتیو فعال) چن تالریروش ل(کل 
د یو فالونوئ) mg GAE/g FW 096/5(زان فنول ین میشتریب.  مورد مطالعه دارندییایمیتوشیات فیاز نظر خصوص)  درصد1سطح احتمال (يداریمعن

 mg GAE/g FW(زان فنول ین میو کمتر) Rubus ulmifolius sub sp. sanctus (G3پ یدر ژنوت) mg Qu/100g FW433/14(کل 
د کل ین بیشترین کاروتنوئیهمچن. مشاهده شد) Physalis alkekengi (G1پ یدر ژنوت) mg Qu/100g FW8/0(د کل یو فالونوئ) 315/0

)μg/g FW 508/20 ( در ژنوتیپG13) sambucus nigra marginata (پ یوه ژنوتی در میدانیاکسیت آنتین فعالیشتریب. گزارش شدG3 
)Rubus ulmifolius sub sp. sanctus ( يژه تمشک دارای مختلف به ويهاوهیکنند که میشنهاد میج پین نتایا.  درصد مشاهده شد634/86با 

  . کاربرد فراوان داشته باشندیی و داروییع غذاینند در صناتوای بوده و میعی طبيهادانیاکسی از آنتیمنابع غن
  
  ییایمیتوشیدان، فیاکسیت آنتید، فعالی، فنول، فالونونیی دارويهاوهیم زیر: د واژگانیکل
  
  
  

                                                             
 مکاتبات مسئول:  a.alirezalu@urmia.ac.ir 
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   مقدمه- 1
توانند ی مییاهان دارویگ  بهداشت،یبنا بر گزارش سازمان جهان

ست آوردن انواع مختلف از داروها ن منبع براي بدیبهتر
 یاهیه گی ثانويهاتیدر عصر حاضراستفاده از متابول. ]1[باشند

 مختلف روز به روز در يهايماری از بیعیجهت درمان بازه وس
 35ها  از کشورياریکه در بسیش است، به طوریحال افزا

اهان به یگ. ]2[ل داده است ی تشکیاهیدرصد داروها را منابع گ
توانند ی میدانیاکسیبات آنتی از ترکیعیف وسی دارنده طعنوان

               .]3-4[ باشندیکیولوژیبات فعال بی از ترکیمنبع غن
 يبندمی تقسي و سنتزیعیها به دو گروه بزرگ طبدانیاکسیآنت

هاي فنلی دسته پل4 شامل یعی طبيهادانیاکسیشده که آنت
 یدهاي فنولیدي، اسیر فالونوئیهاي غفنلیدي، پلیفالونوئ

. ]5-6[گوگرد دار هستندیبات آلی و ترکیهاي فنولترپناديی
 از ی هستند که در برخیعیهاي طبدانیاکسیها آنتفنلیپل
 به وفور ییاهان دارویژه در گیجات و به ویها، سبزها، دانهوهیم

ار مورد توجه مصرف کنندگان و یوجود دارند و امروزه بس
    قرار یشی و آرایع دارو سازي، بهداشتیدر صنان یمحقق
ست فعال موجود در  یها به عنوان ملکول زفنول. اندگرفته

. باشندی می و ضد التهابیدانیاکسی آنتيهایژگی ويها داراوهیم
ق           ی خود را از طریدانیاکسیت آنتیبات فعالین ترکیا

ل ی آزاد، تبدياهکالی مختلف مانند مهار راديهاسمیمکان
و، شالت یداتیراکسیبات غیون به ترکیداسیه اکسیمحصوالت اول

رساند           یژن به انجام میکردن فلزات و کاهش غلظت اکس
 به حضور و غلظت انواع ی بستگیدانیاکسی آنتیژگیو. ]8-7[

ها ها، تانننیانیدها، آنتوسیفالونوئ.  داردیبات فنولیمختلف ترک
     . هستندیبات فنولین ترکی از مهمتریول فنيدهایو اس

ها يماریاز بیاری زود رس بسيری پی آزاد عامل اصليهاکالیراد
ابت و ی، ديهاي مغزبین، آسیاز جمله سرطان، تصلب شرائ

 یب ناشی آزاد و آسيهاکالیهاراددانیاکسیآنت. ]9[ره هستندیغ
هاي سالدر . ]10[کنند ی میژن را خنثی فعال اکسيهاازگونه

  مانند یمیرآنزیا غیهاي سنتزي و دانیاکسیر استفاده از آنتیاخ

BHA،TBHQ  و BHTییایمیهاي شیر افزودنی همانند سا 
 بودن آنها کم شده ییزات و سرطانیل محتمل بودن سمیبه دل
 جهت یکروبی و میاهی،گیوانیشتر از منابع حیامروزه ب. است

در . ]11-12[شود یکار گرفته مها به دانیاکس یاستفاده از آنت

 و یبات فنولیاهان داراي منابع سرشار ترکین منابع ذکر شده،گیب
ها دانیاکسیبات در دسته آنتین ترکیدي هستند که ایفالونوئ

 در جوامع ییاهان دارویاستفاده از گ. شوندیبندي مدسته
     ري معمول یشگی و پی هاي درمانمختلف به منظور استفاده

، ).Crataegus L(ک ی مانند ولییاهان دارویگ. ]13[باشد یم
ره یمتعلق به ت) .RosaL(و نسترن ) .Rubus L(تمشک 

 Physalis(، عروسک پشت پرده )Rosaceae(سرخ گل

alkekengi (يزیو تاجر) Solanum luteum (رهیاز ت 
ره یاز ت) Elderberry (ی، آقط)Solanaceae(ان یبادنجان

Adoxaceae و زرشک )BerberisL. (ره یاز ت
Berberidaceaeو یعیبات طبی از ترکيار قوی بوده منبع بس 

 از انواع یک، به طور معمول غنیاه ولیگ. باشندی میدانیاکسیآنت
بات یها است که ترکترپنيدها و تریها، فالونوئنیدیانیپروس
شوند ی آن محسوبمیکیولوژی بيهاتی موثره در فعالیاصل

د یک، اسید االژیز به علت سرشار بودن از اسیتمشک ن. ]14[
           تیک از فعالیسیسالدیها، کامفرول و اسنیک، کاتکیگال
 يهابیتواند از آسی برخوردار بوده و میی باالیدانیاکس یآنت

 يریگر ساختارها در بدن جلوگی و دی سلوليناخواسته به غشا
بات ی ترکيزان باالی بودن موه با توجه داراین مین ایکند همچن

ت یها، از ظرف فنولیث و پلن یتامی همچون ویدانیاکسیآنت
 100در  مولیلی م30- 100حدود  در ژن،یکال اکسیجذب راد

 يادیگر در مطالعات زی دياز سو. ]15[گرم، برخوردار است 
 از یکی مختلف نسترن که يها اندامیدانیاکسی آنتيت باالیفعال

ده است یباشد به اثبات رسی رز میی دارويهان گونهیمهمتر
ها، دی مانند آلکالوئیباتی وجود ترکيادیمطالعات ز. ]16[

اند ن ثرا در زرشک به اثبات رساندهیتامیها، تانن و ونیانیآنتوس
توان به ی میاهیه گی ثانويهاتیاز جمله متابول. ]19-17[

د ی، آلکالوئ]20[اه عروسک پشت پرده ین در گیزالید فیآلکالوئ
ن و رزوراترول در یانی و آنتوس]21[ يزیاه تاجرین در گیسوالن

با وجود پوشش انبوه مناطق .  اشاره کرد]22-23[ یاه آقطیگ
، یی دارويهاوهیز می مختلف ريهامختلف کشور از گونه

 یابی بر ارزی مبنیقات جامعیبراساس دانش ما تاکنون تحق
بات در ین ترکی ایدانیاکسینتت آیزان فعالی و میبات فنولیترک

در .  گزارش نشده استی مختلف در منابع علميهاوهیز میر
ات مختلف ی خصوصیق بررسین تحقیکل هدف ما از انجام ا

 شده يآوروه جمعیز می گونه ر15یدانیاکسی و آنتییایمیتوشیف
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ه بود، تا عالوه بر شناخته شدن ی ارومیسدرهاز منطقه خان 
 در یها، کمک بالقوه آنيهاتی و ظرفیید دارویشتر فوایهرچه ب

 از انقراض يری و جلوگيسازی، حفظ، اهليبردار بهره يراستا
 يهاافته در عرصهیش ی رویی ارزشمند دارويهان گونهیا

  .ردی صورت بگیعیطب
  

  ها مواد و روش- 2

   منطقه مورد مطالعه- 2-1
، )°45 07́ 09" (ییایه با طول جغرافی ارومیسدرهمنطقه خان

ا یو ارتفاع از سطح در) 37° 19́ 16"(ییایعرض جغراف
 و یمی، اقلییت خاص آب و هوایل موقعیبه دل)  متر1392(

 هست و یی باالیاهی تنوع گين منطقه دارای بودن ایجنگل
 در  یعیقات وسیاز مبرم به تحقی و معطر نییاهان دارویگ

اهان ی از گيدارها و مراتع از نظر برخورل جنگلی پتانسينهیزم
ل مذکور یبه دال. گرددیش از گذشته احساس می بییدارو

 يهاوهیمز ی ريه جهت مطالعه روی ارومیدره سمنطقه خان
  .دی موجود انتخاب گردییدارو

   یاهی مواد گيآور جمع- 2-2
 مختلف يهاازگونه) وهیاندام م(یاهی نمونه گ15ن مرحله یدر ا

 وجهت يآور جمعياردن بلوغ تجیها پس رسوهیز میر
. ه منتقل شدندی دانشگاه ارومی به گروه علوم باغبانییشناسا
 انجام مطالعات ي گونه براییوه پس از شناسای ميهانمونه

 ).1جدول ( شدند يری عصاره گییایمیتوشیف

  هی مواد اول- 2-3
 موجود در ییایمیش از مواد شین آزمایمواد مورد استفاده در ا

ه یه تهی دانشگاه ارومی گروه علوم باغبانيولوژیزیشگاه فیآزما
 نی، کوئرستDPPH ،TPTZ: د که عبارت بودند ازیگرد

د، یک اسین، سولفورید، فولیک اسی، گال)گمایشرکت س(
م، سولفات یت سدیتریم، اتانول، نیوم، کربنات سدینیدآلومیکلر
ل ینیویم، متانول، سولفات آهن، پلیم، استات سدیسد

  ).شرکت مرك(واتانول دون، مرکاپتیرولیپ

  یاهی گيها نمونهيریگ عصاره- 2-4
  ع پودر ی شده مختلف با استفاده از ازت مايآور جمعيهاوهیم

 از آنها با استفاده از دستگاه ی متانوليریگشده و عصاره
ک گرم از هر نمونه داخل ی. ک انجام گرفتیاولتراسون

کردن ز اضافه  قرار داده شده و پس ايتریلیلی م50 يهافالکون
م ساعت ی به مدت نيریگ درصد عصاره80ترمتانول یلیلی م20

هرتز  120ک و قدرت ی درجه اولتراسون30 يدر دما
)Elmasonic ( 24[انجام گرفت.[  

   فنول کلي محتوايریگ اندازه- 2-5
ها با استفاده از معرف  فنول کل عصارهي محتوايریگاندازه

تر عصاره از محلول یکرولیم25. و صورت گرفتیوکالتیسنیفول
 يتر آب دیلیلی م6/1 برداشته، سپس یاستخراج شده اصل

ن یتر فولیکرولی م1200در مرحله بعد. زه به آن اضافه شدیونی
تر کربنات یلیلی م960قه به آن ی دق5به مخلوط افزوده و بعد از 

 30- 45ها به مدت پس از آن نمونه.  درصد اضافه شد5/7میسد
تاً جذب در طول موج ینها.  اتاق قرار داده شدنديقه در دمایدق

 :MODEl( نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر 760

UV2100 PC (زه به عنوان شاهد و یونی يآب د. قرائت شد
 یمنحن. ک به عنوان استاندارد مورد استفاده قرارگرفتیدگالیاس

 mg ج به صورتیام و نتی، ترسکیدگالیاستاندارد بر اساس اس

GAE/g FW1) ک گرم وزن تازه یک در یدگالیگرم اسیلیم
  .]9[گزارش شد) وهیم

  د کلیزان فالونوئی ميریگ اندازه- 2-6
تر از یکرولیم100د کل به مقداریزان فالونوئیري میگجهت اندازه

 5م یت سدیتریتر نیکرولی م150 مورد نظر، یعصاره متانول
 300زان یقه می دق5کرده و بعد از مدت زمان درصد اضافه 

سپس بعد از .  درصد اضافه شد10وم ینید آلومیتر کلریکرولیم
 موالر برروي 1تر محلول سود یلیلی  م1زان یقه می دق5مدت 

تر رسانده یلیلی م5هر نمونه اضافه کرده و با آب مقطر به حجم 
 380 محلول مورد نظر در طول موج یطول موج جذب. شد

از محلول . نانومتر و نسبت به محلول شاهد قرائت شد
زان ین جهت رسم نمودار استاندارد استفاده شد و میکوئرست
 mg Qu/100g FW 2د کل عصاره بر اساسیفالونوئ

وه گزارش یم) وهیک گرم وزن تازه مین در یتیگرم کوئرسیلیم(
  .]25[شد 

 
                                                             
1. Gallic acid 
2. Quercetin 
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Table 1 Medicinal small fruits collected from Urmia Khan-Dareh-si region 
Common name Family Plant name Genopype 

Physalis alkekengi Solanaceae Cape gooseberry G1 
Solanum luteum Solanaceae Nightshade G2 

Rubus ulmifolius sub sp. sanctus Rosaceae Raspberry G3 
Crataegus meyeri Rosaceae Hawthorn G4 

Crataegus sakranensis Rosaceae Hawthorn G5 
Berberis crataegina Berberidaceae Barberry G6 
Berberis vulgaris-1 Berberidaceae Barberry G7 
Berberis vulgaris-2 Berberidaceae Barberry G8 
Berberis integerima Berberidaceae Barberry G9 

Rosa canina Rosaceae Rose G10 
Rosa foetida Rosaceae Rose G11 

Rosa hemisphaerica Rosaceae Rose G12 
Sambucus nigra marginata Caprifoliaceae Elder G13 

Sambucus elbus Caprifoliaceae Elder G14 
Sambucus nigra Caprifoliaceae Elder G15 

  
 به یدانیاکسیت آنتی فعاليریگ اندازه- 2-7

  3DPPHروش
 DPPH،25 به روشیدانیاکسیت آنتی فعاليریگ اندازهيبرا
ک لوله ی نمونه را در ی اصلیتر از عصاره متانولیکرولیم

 DPPH تر از محلولیکرولی م2000خته و به آن ی ریشیآزما

. اضافه شد)  آزاديهاکالی درصد راد95تر ی مول بر ل6×10-5(
 اتاق ي و در دمایکیط تاریمحلول حاصل را تکان داده در شرا

 517کر شده و جذب در طول موج یقه شی دق30به مدت
 MODEl: UV2100(نانومتر با استفاده از اسپکتروفتومتر 

PC (ه شاهد یجهت ته. قرائت شد)Control (ز به روش ین
 80تر اتانول یکرولی م25 عصاره از يباال عملکرده فقط به جا

ت یر درصد فعالیبا استفاده از معادله ز. ]26[درصد استفاده شد 
  : محاسبه شدیدانیاکسیآنت

 
Abs control :زان جذب شاهدیم  
Abs sample :زان جذب نمونهیم  

ل ید کل، کلروفیزان کاروتنوئی سنجش م- 2-8
 b و aل یکل و کلروف

 گرم از 05/0ل، مقدار ید و کلروفیزان کاروتنوئی سنجش ميبرا
 سرد ینیک هاون چیتر متانول در یلیلی م5ها با وهیبافت تازه م
 گرم 1سپس به هموژنات حاصل . خ هموژن شدیو در حمام 
، یم بدون آب اضافه و با استفاده از کاغذ صافیسولفات سد

                                                             
3. 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl 

 10محلول صاف شده با متانول به حجم . دیصاف گرد
 دور در 2600قه و در ی دق10تر رسانده شد و به مدت یلیلیم

 و جذب محلول ي جداسازییفاز رو. دیوژ گردیفیقه سانتریدق
 نانومتر نسبت به شاهد 470 و 653، 666 يهادر طول موج

زان یم. از متانول به عنوان شاهد استفاده شد.  شديریگاندازه
 هر عصاره با يل کل برای و کلروفbوa ل ید و کلروفیکاروتنوئ

  :]27[دیر محاسبه گردی زيهااستفاده از فرمول
  

Chla
4= 65/ 15  A 340/7 - 666  A645 

Chlb
5= 05/27  A - 65321/11   A666 

TChl6 = Chla + Chlb 
TCC7= 1000 A470– 270/2 Chla - 4/81 Chlb / 227 

A666  : نانومتر، 666جذب در طول موج A645 : جذب در
 653جذب در طول موج : A653 نانومتر، 645طول موج 

  نانومتر470جذب در طول موج : A470نانومتر، 

ـ  فعال يریگ اندازه -2-9 ـ ی  بـه  یدانیاکـس یت آنت
 FRAP8روش

بافر استات  (FRAPتر معرف تازه ی لیلی م3وه و یعصاره م
باهم مخلوط ) TPTZ9، 6/3ته یدی موالر با اسیلی م300م یسد

قه در حمام آب گرم یق د30مخلوط حاصل به مدت . شدند
قرار گرفت و  جذب آن در طول ) گرادی درجه سانت37 يدما(

                                                             
4. Chlorophyll a 
5. Chlorophyll b 
6. Total Chlorophyll 
7. Total carotenoid content 
8. Ferric Reducing Ability of Power (FRAP) 
9.2,4,6-Tris(2-Pyridyl)-S-Triazine (TPTZ) 
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 نانومتر و با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر نسبت 593موج 
 ی رسم منحنياز سولفات آهن برا. به شاهد خوانده شد
 mmolج داده ها براساسید و نتایاستاندارد استفاده گرد

Fe++/g FW28[ان شدی ب.[ 

ن کل یانی آنتوسي محتوايریگ اندازه- 2-10
)10TAC(  

 pHن کل از روش اختالف یانی آنتوسي محتوايریگ اندازهيبرا
 و 1 يهاpHن منظور ابتدا دو بافر با ی ايها استفاده شد، برا

ش ی در لوله آزما1تر از بافر یلیلی م5/2ه شده سپس ی ته5/4
خته شده یتر عصاره به محلول ریلکروی م100از آن خته بعد یر

 nmش اضافه کرده و جذب را در دو طول موج یدر لوله آزما
 = 5/4 (2تر از بافر یلیلی م5/2 قرائت شد، سپس 530 و 700
pH(تر عصاره یکرولی م100خته و یگر ریش دیرا در لوله آزما

 و nm700ز در دو طول موج یبه آن اضافه کرده و جذب آن ن
 محاسبه ير برایت از فرمول زیدر نها]. 29[ قرائت شد 530

 ].30[دیها استفاده گردک از عصارهیجذب کل هر 

A = (A530 – A700) pH = 1 - (A530 - A700)  
pH = 4.5 
 

-3ن یدیانیگرم سیلیله مین کل به وسیانی آنتوسيمحتوا
ر محاسبه ی گرم وزن تر و طبق فرمول ز100د معادل یگلوکوز

 :شد

TAC = A*MW*V*DF*100/ε*100 
 

A = ،جذبMW = یوزن ملکول ،DF =        فاکتور رقت و
ε = یجذب مول  

ن یل آالنیم فنیت آنزی سنجش فعال- 11- 2
  )PAL11(از یالیآمون

 و karthikeyan از روشPALمیت آنزی سنجش فعاليبرا
 گرم از 5/0]. 31[ر استفاده شد یی تغیبا کم) 2006(همکاران 

           تر بافر استخراج یلیلی م5/1وه با استفاده از یبافت تازه م
دون و یرولیل پینی وی درصد پل1/0 موالر، 1/0بافر بورات ( 

                                                             
10. Total anthocyanin content 
11. Phenylalanine ammonia-lyase 

ده شد سپس به ی  کوبpH = 7با ) موالرمرکاپتواتانولیلی م4/1
 С 4̊يقه در دمای دور در دق12000قه در ی دق15مدت 

 ي براییوژ از عصاره رویفیپس از اتمام سانتر. وژ شدیفیسانتر
م یسنجش آنز ي نمونه برايمحتو. م استفاده شدیسنجش آنز

تر بافر سنجش یلیلی م1، یمیتر عصاره آنزیلکروی م30 يحاو
 4/1دون و یرولیل پینیوی درصد پل1/0 موالر، 1/0بافر بورات (
ل یفن-Lتریلیلی م1  و pH 8/8با ) موالر مرکاپتواتانولیلیم

قه در حمام آب ی دق30موالر بود که به مدت یلی م12ن یآالن
 قرار داده شده و جذب در طول C 30̊يبا دما) يبن مار(گرم 

 با استفاده از دستگاه اسپکتوفتومتر قرائت nm  290موج 
 با استفاده از قانون PALمیت آنزیمحاسبه فعال. دیگرد

 nو برحسب l.cm-µ 9630یب خاموشیرالمبرت و با ضریب

mol FW minدی انجام گرد. 

  يز آماری آنال- 2-12
کرار و به صورت طرح کامال  بدست آمده با سه تيهاه دادهیکل

. ز شدندی آنالSAS 9.1(2003)افزار  با استفاده از نرمیتصادف
م ی ترسExcelافزار ز با استفاده از نرمیها ننمودار
) PCA (ی اصليهاز مؤلفهیق آنالین تحقیدر ا نیهمچن.شدند

  .ها انجام گرفت دادهيرو
 

  جی نتا- 3
   فنول کلي محتوا- 3-1
 15زان فنول کل هر یانس نشان داد که میه واریج تجزینتا

 شده در سطح يآور جمعيهاوهیز میپ مورد مطالعه از ریژنوت
ها نیانگیسه میمقا). 2جدول (دار بود ی درصد معن1احتمال 

اهان ی مختلف گيهاپین ژنوتیزان فنول کل در بینشان داد که م
ر بود یمتغ) mg/g FW (315/0 تا 096/5 از یمورد بررس

زان فنول کل در عصاره حاصل از ین میشتریب). 3ل جدو(
ن آن در عصاره ی و کمتر096/5با ) وه تمشکیم(G3 پ یژنوت

با مقدار ) وه عروسک پشت پردهیم (G1پ یحاصل از ژنوت
315/0) mg/g FW (بود.  
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Table 2 Analysis variance of phytochemical properties of medicinal small fruits  
Mean of square 

Source of 
variation 

Degree 
of 

freedom 

Total 
phenol 
(TPC) 

Total 
flavonoid 

(TFC) 

Antioxidant 
activity 
(DPPH) 

Chlorophyll a 
(Chl a) 

Chlorophyll b 
(Chl b) 

Total 
Chlorophyll 

(TChl) 

Total 
carotenoid 

content 
(TCC) 

Genotype 14 5.963** 57.803** 1740.898** 0.000** 0.004** 18.646** 154.788** 
Error 30 0.018 0.848 2.141 0.000 0.000 0.000 0.000 
Total 44        
CV%  5.855 12.037 3.437 2.350 1.180 0.624 0.305 

**, * and ns are significant at the 1% and 5% level and non-significant respectively. 
  
  د کلیزان فالونوئی م- 3-2

د کل یزان فالونوئیانس میه واریج حاصل از تجزی نتایبررس
 يز نشان دهندهی شده نيآور مختلف جمعيهاوهیز میعصاره ر

ک درصد بود ین شاخص در سطح احتمال یدار ایمعن
 يری بدست آمده از اندازه گيهانیانگیسه میمقا). 2جدول(
ن شاخص از یر بودن مقدار ای از متغین شاخص حاکیزان ایم

ا ت) وه تمشکیم (G3پ ی در عصاره حاصل از ژنوت400/14
8/0) mg Qu/100g FW(پ یدر عصاره ژنوتG1)  عروسک

  ).3جدول (بود ) پشت پرده

 يریگ اندازهیدانیاکسیت آنتیزان فعالی م- 3-3
  DPPHشده به روش

 یدانیاکسیت آنتیزان فعالیانس نشان داد که میه واریج تجزینتا
ر ین شاخص همانند سای مورد مطالعه در ايهاوهیز میر

ک درصد ی مورد مطالعه در سطح احتمال ییایمیتوشیبات فیترک
 یدانیاکسیت آنتیزان فعالین میشتریب). 2جدول (دار بود یمعن

د کل باز هم در عصاره یزان فنول و فالونوئین میشتریهمانند ب
 634/86با مقدار )  وه تمشکیم  (G3پ یحاصل از ژنوت
ن  ی کمتري دارندهیاهیپ گین آن مطابق با ژنوتیدرصد و کمتر

عروسک  (G1پ ید کل متعلق به ژنوتیزان فنول و فالونوئیم
جدول ( درصد مشاهده شد 663/5 يبا مقدار عدد) پشت پرده

3 .(  
  
  

  د کلیزان کارتنوئی م- 3-4
 يهاپید کل نشان داد که ژنوتیانس کارتنوئیه واریج تجزینتا

 با يداری معنيها شده، تفاوتيآور جمعیاهیمختلف گ
ک درصد ی ذکر شده، در سطح احتمال گر از نظر شاخصیکدی

ز ین شاخص نی انیانگیسه می مقایبررس). 2جدول (داشت 
 μg/g 508/20 تا323/0ن ید کل بیزان کارتنوئینشان دادکه م

FWابلق یوه آقطیز میزان آن در رین میشتریر بوده که بی متغ 
)G13 (پ یز در ژنوتین آن نیو کمتر)G1 (وه عروسک یزمیر

  ). 3جدول (ش شد پشت پرده گزار

  b و aلیل کل وکلروفیزان کلروفی م- 3-5
ز یو کل نشان داد که ر a،bل یانس کلروفیه واریج تجزینتا
ه ی ارومیسدره شده از منطقه خانيآور مختلف جمعيهاوهیم

ک درصد از نظر ی در سطح احتمال يداریتفاوتمعن
ها نیانگیسه میمقا). 2جدول (ات مذکور داشتند یخصوص

 مختلف که يهاوهیز می و کل در رa ،bلیزان کلروفی ميهاداده
زان ین میشتریگر داشتند نشان داد بیکدی با يداریاختالف معن

 Rosa(رز ) G12(پ ی مربوط به ژنوت aلیکلروف

hemisphaerica ( معادلμg/g FW 054/0ل ی، کلروفb 
) Crataegus meyeri(زالزالک ) G4(پ یمربوط به ژنوت

پ یل کل هم مربوط به ژنوتی و کلروفμg/g FW123/0ل معاد
)G12 ( رز)Rosa hemisphaerica ( معادلμg/g FW 

ها ن فاکتوریزان این میکه کمتری گزارش شد، در حال668/7
جدول (بود Rosa foetida) (رز) G11(پ یمربوط به ژنوت

3.(  
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Table 3 Level of phytochemical compounds and antioxidant activity of medicinal small fruits 
collected from Urmia Khan-Dareh-si region 

Code Common name TPC TFC DPPH Chl a Chl b TChl TCC 

G1 Physalis alkekengi 0.315g 0.8h 5.663j 0.003fg 0.001m 0.200k 0.323o 

G2 Solanum luteum 0.492g 1.733gh 6.817j 0.001j 0.002kj 0.140l 1.517l 

G3 Rubus ulmifolius sub sp. 
sanctus 5.096a 14.433a 86.634a 0.003h 0.010h 0.628g 5.920g 

G4 Crataegus meyeri 2.113ed 11.750bc 54.428c 0.021b 0.123a 7.186b 20.028b 

G5 Crataegus sakranensis 1.308f 3.316fg 24.503i 0.003g 0.004j 0.381j 3.642i 

G6 Berberis carataegin 2.123ed 5.200ef 33.038f 0.002i 0.010g 0.604h 5.703h 

G7 Berberis vulgaris-1 2.936c 11.000b-d 53.435c 0.001j 0.009i 0.485i 1.819j 

G8 Berberis vulgaris-2 1.483f 4.500ef 27.429hi 0.004f 0.016e 0.991f 10.294d 

G9 Berberis integerima 2.668c 10.200cd 55.797c 0.001j 0.002l 0.119l 1.064n 

G10 Rosa canina 1.410f 5.666e 31.401fg 0.000k 0.002k 0.125l 1.352m 

G11 Rosa foetida 4.923a 12.750ab 85.454a 0.000k 0.000m 0.024m 1.619k 

G12 Rosa hemisphaerica 1.883e 5.033ef 46.592d 0.054a 0.099b 7.668a 7.033f 

G13 sambucus nigra 
marginata 3.913b 13.000ab 59.152b 0.011d 0.039d 2.525d 20.508a 

G14 Sambucus elbus 2.304d 9.533d 39.667e 0.013c 0.047c 3.036c 19.037c 

G15 Sambucus nigra 2.096e 7.100e 31.200gh 0.009e 0.023f 1.619e 11.441e 

Total phenol (TPC) (mg GAE/g FW), Total flavonoid (TFC) (mg Qu/100g FW), Antioxidant activity (DPPH) 
(%) and Chlorophyll a (Chl a), Chlorophyll b (Chl b), Total Chlorophyll (TChl)and Total carotenoid (TCC) 

(μg/g FW) 
 
Table 4 Level of phytochemical compounds and antioxidant and enzyme activity of Rubus ulmifolius 

sub sp. Sanctus 
TPC TFC DPPH FRAP TAC TCC Chl a Chl b TChl PAL 
5.096 14.433 86.634 17.10 64.50 5.920 0.003 0.010 0.628 80.44 

mgGAE/gFW mgQu/100gFW % mmolFe+2/100g
FW 

mg cyanidin-3-O-
glucoside/gFW µg/gFW µg/gFW µg/gFW µg/gFW 

µmol trans-
cinnamic 
acid min-1 

  
وه یز می رییایمیتوشیات فی خصوص- 3-6

 Rubus(تمشک ( انتخاب شده ییدارو

ulmifolius sub sp. Sanctus((  
 تمشک از ییوه دارویز میج مطالعه حاضر نشان داد که رینتا

.  برخودار استیی باالیدانیاکسی و آنتییایمیتوشیل فیپتانس
 صورت يگری ديهایوه بررسیز مین ریشتر ای بیابیجهت ارز

 mg(ن یانی آنتوسيوه داراین میگرفت که نشان داد ا

cyanidin-3-O-glucoside/gFW 50/64 (بوده که ییباال 
ب ین ترکی از ایواند ناشتیوه مین می ایدانیاکسیت آنتیفعال

 PAL) µmolم ی آنزيت باالی باشد که فعاليدیفالونوئ

trans-cinnamic acid min-1 44/80 ( م یک آنزیبه عنوان
ن موضوع ید همی مويدیب فالونوئین ترکیوسنتز ای در بيدیکل

ها و سبزیجات غنی از آنتوسیانین مانند طی تحقیقی، میوه. است
اکسیدانی باالیی ي قرمز، فعالیت آنتیفرنگی، تمشک و آلوتوت 

دار بین در تحقیقی دیگر، همبستگی معنی]. 32[را نشان دادند 
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در تحقیق ]. 33[اکسیدانی گزارش شدآنتوسیانین و فعالیت آنتی
اکسیدانی با آنتوسیانین دیگر، همبستگی بین ظرفیت آنتی

ین هاي کل، ااکسیدان و فنول، ولی بین آنتی]34[مشاهده نشد 
  ].35[ارتباط ثابت شد 

ها ها و االژیتاننهاي باالیی از آنتوسیانینتمشک، حاوي غلظت
ها آنتوسیانین]. 36[اکسیدانی باالیی دارند است که فعالیت آنتی

هاي چشمی براي اهداف درمانی متعددي از قبیل درمان بیماري
هاي بینایی ناشی از دیابت، بیماري فیبروسیستیک و بیماري

هاي سرطانی همچنین از رشد سلول] 37[شوند استفاده می
دهند کنند و چربی خون را کاهش میروده بزرگ جلوگیري می

گلوکوزید به عنوان آنتوسیانین اصلی -3 -سیانیدین]. 38[
اکسیدانی تمشک، بیشترین ترکیب آنتوسیانینی با خاصیت آنتی

 3 -  آن، سیانیدینو ضد سرطانی قوي را دارد و به دنبال
 3-دیاکسیال گلوکوزید، سیانیدین-3 -گزیلوزید، سیانیدین

 مالونیل گلوکوزید مقدار کمتري را 3 - روتینوزید و سیانیدین
 ].39[دهند تشکیل می

ات ین خصوصی ساده بی همبستگ- 3-7
  ییایمیتوشیف

 شده در يریگ اندازهییایمیتوشین صفات فی بیب همبستگیضرا
ن ی ساده بیب همبستگیضرا. مل آمده است به طور کا1شکل 

 مثبت ی شده همبستگيریگصفات نشان داد که صفات اندازه
ها در  آنی که همبستگی با هم دارند از صفات مهميداریمعن

ن ی بیتوان به همبستگیدار شده است میک معنیسطح احتمال 
 = R²  (یدانیاکسیت آنتی فنول کل و فعاليزان محتوایم

 دهنده آن است که هرچه ن نشانیشاره کرد و اا) 0.9566
. شتر خواهد شدیت بیزان فعالیزان فنول کل باالتر باشد میم

مطابق با .  هستندیدانیاکسیت آنتی خاصي دارایبات فنولیترک
) G3(پ یزان فنول کل در ژنوتین میشتریج مطالعه حاضر، بینتا

زان یمن یشتریز بیوه تمشک هست به دنبال آن نیمربوط به م
از .پ استی مربوط به همان ژنوتیدانیاکسیت انتیفعال

د و ی فالونوئين محتوای بیتوان به همبستگیگر می دیهمبستگ
اشاره کرد که در سطح ) R² = 0.9224 (یدانیاکسیت آنتیفعال

بات یترک). 1شکل (دار هست یک درصد معنیاحتمال 
 يه دارا هستند کیبات فنولی از ترکی گروه بزرگيدیفالونوئ

گر، یبه عبارت د. ]40- 41[ هستند یی باالیدانیاکسیت آنتیفعال
شتر یزان فنول کل هم بیشتر باشد مید کل بیزان فالونوئیهرچه م

ک ی در سطح احتمال يداری مثبت و معنیشود که همبستگیم
د یمو) R² = 0.9045(د و فنول کل یزان فالونوئین میدرصد ب

  ).2شکل (ن موضوع است یا

  

 
Fig 1 Coefficients of correlation between phytochemical and antioxidant properties of medicinal small fruits  
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Fig 2 Level and comparison of Correlation between phytochemical and antioxidant properties of medicinal 
small fruits  

  ها گونهيبند دسته- 3-8
ن یت را در بین عمومیشتری بی اصليهاه به مؤلفهیتجز

 مورد يرهایبا توجه به تعداد متغ. دارد12کی کمومتريهاروش
ره، یل چند متغیه و تحلیمطالعه مشاهده شده در همه آنها، تجز

 فنول يها با توجه به محتواکردن نمونهيبه منظور طبقه بند
د کل یوئو کل و کارتن a، bلید کل، کلروفیکل، فالونوئ

با استفاده . انجام شد) DPPHبا روش (یدانیاکسیت آنتیوظرف
ر یه در قالب دو متغیر اولی متغ7 ی اصليهاه به مؤلفهیاز تجز

ن دو مولفه در ین شدند که اییتع) یدو مؤلفه اصل(د یجد
 49/ 7(ه نمودند یرات کل را توجیی درصد از تغ88/ 1مجموع

)  مولفه دوميبرا درصد 4/38 مولفه اول ويدرصد برا
 و کل و a،bل ی با کلروفیی باالین مولفه همبستگیاول). 3شکل(

ها را از ن مؤلفه نمونهیدوم. ها داشتوهیز مید کل ریکارتنوئ

                                                             
12. Chemometrics 

 یدانیاکسیت آنتید کل و فعالی فنول کل، فالونوئيلحاظ محتوا
)DPPH (ز کرد یها متماوهیز میر)ن یطبق ا). 3شکل

 گروه قرار گرفتند که 5ها در وهیز می رپ ازی ژنوت15 يبنددسته
، گروه G15 و G1 ،G2 ،G5 ،G6 ،G8 ،G10در گروه اول 

 و G3 يهاپی، گروه سوم ژنوتG9 و G7يهاپیدوم ژنوت
G11يهاپی، گروه چهارم ژنوت G13 و G14 و در گروه 

 ي قرار گرفتند که گروه اول داراG4 , G12يهاپیپنجم ژنوت
دان کم، گروه دوم یاکسید و آنتیونوئزان فنول، فالین میکمتر
د کل کم، ی و کل و کارتنوئa ،bل یزان کلروفین می کمتريدارا

دان یاکسید و آنتیزان فنول، فالونوئین میشتری بيگروه سوم دارا
ات ی از خصوصی حد متوسطيشتر، گروه چهارم دارایب
 و کل و a ،bل یزان کلروفی مي و گروه پنجم داراییمایتوشیف

  .باشدیشتر مید کل بینوئکارت
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Fig 3 Multivariate analyses of medicinal small fruits based on phytochemical and antioxidant characteristics 

  

   بحث- 4
هاي سنتزي بر سالمت دانیاکسیبا توجه به اثرات نامطلوب آنت

ي استخراج، خالص سازي و نهیشتر در زمیقات بیانسان، تحق
 یی و داروییع غذای در صناییاهان دارویي گکاربرد عصاره

 1959 که از سال يان خاطر واژهیبه هم. شودیشنهاد میپ
ف یر تعرید که به صورت زیس ابداع گردیله استفان دِفِلیبوس

 مانند يدی مفییت داروی از غذا که خاصیقسمت"شود یم
مطالعه حاضر . ]42[ "ها داشته باشديماری و درمان بيریجلوگ

ه را به ی ارومیسدره شده از منطقه خانيآور جمعيهاوهیمز یر
ات یسه خصوصیبا توجه به مقا. کندی میعنوان غذا دارو معرف

) یسدرهخان (یعیشگاه طبیها در رووهیز می رییایمیتوشیف
 مختلف يهاها مختلف و گونهوهیز میمشخص شد که ر

 ید متفاوتیزان فنول و فالونوئی مي دارایی دارويهاوهیزمیر
 ین تفاوت و اختالف مواد موثره ناشیزان و نوع ایهستند که م

ج ین کامال با نتایکه ا] 43[باشدی میطیپ و عوامل محیاز ژنوت
اند شنهاد کردهی مطالعات پیبرخ. قت داشتین مطایر محققیسا

پ و عادت یر ژنوتیاه تحت تاثیک گیفنولیبات پلیکه ترک
 مختلف يها گونهين رویققج محینتا] 44[باشد ی ميرشد

   يهازان فنول کل در گونهی از متفاوت بودن میک، حاکیول

  
زان فنول ی از مطالعات انجام شده ميدر تعداد. باشدیمختلف م
، گونه ]C. pinnatifidamgGAE/gDW9/2] 45کل گونه 

C. monogynamg GAE/g DW4/26]46 [ وگونهC. 

oxyacanthamg GAE/gDW4/35 و گونه C. 
pinnatifida mg GAE/g DW9/96] 47 [گزارش شد .

 قابل ییزان مواد غذایقات نشان داده، ارتفاع، نور، دما و میتحق
د را یل پروپانوئیسم فنیتواند متابولیز میدسترس در خاك ن

اه در زمان ین مرحله بلوغ گیو همچن] 48[ر قرار دهدیتحت تاث
بات یزان ترکی م مهم بریلی خي از فاکتورهایکیز یبرداشت ن

ز ین) 2015(رضالو و همکاران یج علیباشد که نتایک میفنول
زان ین میشتریق حاضر بیدر تحق].49[باشد ین مطلب مید ایمو

ر یوه تمشک بود که با ساید کل مربوط به میفنول و فالونوئ
ن یتر از مهمیکییبات فنولیترک. ]50[مطالعات مطابقت داشت 

مات سنتز یکیشدیر اسیباشند که از مسیه می ثانويهاتیمتابول
 آزاد يهاکالی رادي سازی را در خنثیشوند و نقش مهمیم

 از یکین یانیآنتوس. ]51[ تنش بر عهده دارند ید شده طیتول
 قرمز و يهاجاد کننده رنگی تمشک، که ایبات مهم فنولیترک

 در سالمت یجات است که نقش مهمیها و سبزوهی در میآب
کنند ی ميریپوزوم در بدن جلوگیون لیداسی از اکسانسان دارد

ت یوه تمشک به عنوان متابولین موجود در میانیآنتوس. ]52[

43210-1-2-3

3

2

1

0

-1

-2

-3

PC1 = 49.7%

PC
2 

= 
38

.4
%

G15 G14

G13

G12

G11

G10

G9

G8

G7

G6

G5

G4

G3

G2

G1

TCC

TChl
Chlb

Chla

DPPH
TFC

TPC

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

sc
t.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

18
 ]

 

                            10 / 15

https://fsct.modares.ac.ir/article-7-20675-fa.html


  1398 نیفرورد ،15 دوره ،86شماره                                                                                   ییغذا عیصنا و علوم
 

 25

 يهاوهی در میدانیاکسیجاد کننده آنتیب این ترکیتره، مهمیثانو
 می است که آنزین در حالی ا]53[هستند ) تمشک (يبر

PALل ی فندهاست کهیل پروپانوئیر فنی در مسيدیم کلیک آنزی
شنهاد شده یپ]. 54[کندیل مید تبدیک اسینامین را به ترنسسیآالن

م ی تنظيدیت کلیک مسئولیPAL میت آنزیاست که فعال
 یبه طور کل]. 55[دها داردیل پروپانوئیسم فنی در متابولیکنندگ

زان یزان می با میی باالی همبستگPALم یت آنزیفعال
زان ین میاضر، باالتروه دارد که در مطالعه حی میدانیاکسیآنت
د یوه تمشک بوده که موی مG3پ ی مربوط به ژنوتیدانیاکسیآنت
 و کل در a ،bل یزان کلروفین میشتریب. ن موضوع استیهم

 G12) Rosa يهاپیب مربوط به ژنوتیمطالعه حاضر به ترت

hemisphaerica( ،G4) Crataegus meyeri ( وG12 
)Rosa hemisphaerica (ر ی با سايا حدودبوده است که ت

  .مطالعات مطابقت دارد
  

  یري نهاییگجهی نت- 5
 يهاتیبات هستند که به عنوان متابولی از ترکیاهان منبع مهمیگ

 در يبات فعال ثانویر ترکی مقادیاند بررسه شناخته شدهیثانو
زان و ی مي مختلف دارايهاوهیسه آنها نشان داد میها و مقاوهیم

ج ی نتایبه طور کل.  هستندیه متفاوتی ثانويهاتینوع متابول
 مختلف يهاوهین پژوهش نشان داد که میبدست آمده از ا

ت ی بوده و فعالیبات فنولی از ترکییزان باالی ميدارا
کنند که یشنهاد میج پین نتای دارند ای قابل توجهیدانیاکسیآنت

 از ی منابع غنيها داراوهیز می مختلف ريهاپیژنوت
 و ییع غذایتوانند در صنای بوده و میعی طبيهاندایاکسیآنت

ها مطالعه پین ژنوتی کاربرد فراوان داشته باشند در بییدارو
ها وهیرمیتر از سایوه تمشک غنیها، موهیز می ريهاپیشده ژنوت

رند با ی قرار گییع غذایتوانند در محققان صنایباشند، که میم
 بر سالمت ي سنتزياهدانیاکسیتوجه به اثرات نامطلوب آنت

 و ي استخراج، خالص سازينهیشتر در زمیقات بیانسان، تحق
ع یوه تمشک در صنایها بخصوص موهیز میکاربرد عصاره ر

شتر ی و کاربرد بییشود با شناسایشنهاد می پیی و داروییغذا
نه ی استفاده بهيتوان برای مختلف ميهاوهیک میولوژیبات بیترک
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Recently, due to healthier and nutritional problems of synthetic antioxidants in food processing, using 
of herbal medicine and its effective components as a natural resources with antioxidant properties 
have beenevaluated.This study was accomplished in order to examine phytochemical and antioxidant 
capacity of different small fruits in 15 accessions (Physalis, Solanum luteum, Raspberry, Hawthron, 
Barberry, Rose, and Elderberry). After species identification, extraction of samples was conducted 
using ultrasonic device. Total phenolic content, total flavonoid content, total carotenoid and 
chlorophyll and antioxidant capacity were determined by using Folin–ciocalteu assays, aluminum 
chloride method, Lichtentaler method, DPPH respectively. The results showed that significant 
difference (p≤ 0.01) among small fruits phytochemical properties. Total phenolic content was in its 
highest value (5.096 mg GAE/g FW) in the genotype of G3 (Rubus ulmifolius sub sp. sanctus), 
whereas the lowest level (0.315 mg GAE/g FW) was found in the genotype of G1 (Physalis 
alkekengi). Total flavonoid content was in its highest value (14.433 mg /100g FW) in the genotype of 
G3 (Rubus ulmifolius sub sp. sanctus), whereas the lowest level (0.8 mg /100g FW) was found in the 
genotype of G1 (Physalis alkekengi). The highest level of total carotenoid content (20.508 μg/g FW) 
was found in G13 (sambucus nigra marginata). The highest level of antioxidant capacity in DPPH 
assays (Rubus ulmifolius sub sp. sanctus) were found in G3 (86.634 %).These results showed that 
different small fruits especially Rubus promising sources of natural antioxidants and other bioactive 
compounds beneficial to be used in the food or the pharmaceutical industries. 
 
Keywords: Medicinalsmall fruits, Phenol, Flavonoid, Antioxidant activity, Phytochemical 
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