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چکیده
گياه چويل با نام علمي  Ferulago angulate (Schlecht.) Boiss.متعلق به تيره چتريان ( )Apiaceaeاست .بيش از  45گونه در
جهان و  5گونه در ايران رشد ميکند؛ سه گونه بومي آن شامل ،Ferulago phialocarpa Rech. f. & H. Reidl.

Ferulago

 contracta Boiss. & Hausskn.و  Ferulago angulate (Schlecht.) Boiss.است .اين پژوهش بهمنظور تعيين ميزان و ترکيب
اسيدهای چرب و اندازهگيری ترکيبهای فنلي ،فالونوئيد ،تانن و آنتياکسيدان موجود در گياه چويل بومي منطقه ايذه در استان
خوزستان انجام شد .در اين تحقيق اندامهای مختلف گياه در ارديبهشت سال  7435جمعآوری و در شرايط معين خشک گرديد.
اندازهگيری ترکيبهای موجود در دانه گياه انجام شد .اندازهگيری محتوای فنل و فالونوئيد کل در عصارههای متانولي ،اتانولي و آبي
با استفاده از روش اسپکتروفتومتری انجام و نتايج حاصل برحسب ميليگرم گاليک اسيد بر ميليگرم گياه خشک برای نمونههای
جمعآوری شده بيان گرديد .ميزان کل تانن برای هر يک از نمونههای جمعآوری شده ،با استفاده از نمودار استاندارد بر حسب تانيک
اسيد و با استفاده از روش اسپکتروفتومتری اندازهگيری شد .فعاليت آنتياکسيداني گياه ،با استفاده از روش مهار راديکال آزاد
2و΄-2دیفنيل -7پيکريل هيدرازيل ( )DPPHاندازهگيری شد .استخراج روغن موجود در گياه از طريق دستگاه سوکسله و با استفاده
از حالل -nهگزان انجام و برای شناسايي ترکيبهای موجود در روغن گياه از روش  GC-Massاستفاده شد .براساس نتايج اين
تحقيق که برای اولين بار بر روی دانه اين گونه گياه انجامشده است ،معين گرديد که دو اسيد چرب اولئيک اسيد ( )%64/6و لينولئيک
اسيد ( )%73/5بيشترين مقدار اسيد چرب را به خود اختصاص دادند .از سوی ديگر کمترين مقدار درصد اسيد چرب مربوط به
ميرستئيک اسيد و هپتادکانوئيک اسيد با ( )%0/7است.
واژههای کلیدی :چويل ( ،)Ferulago angulate (Schlecht.) Boiss.فنل ،فالونوئيد ،تانن ،آنتياکسيدان.
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مقدمه
خااانواده چتريااان در بااين گياهااان از گسااتردگي وساايعي
برخوردار است .اين خانواده شاامل  400ناو گوناه گيااهي و
 4000گونه معطر ميباشد که اغلب در ساختار آنها تارپنهاا و
سزکوئي ترپنها ديده ميشوند .گياهاان ايان خاانواده يکسااله،
دوسااله و چندسااله هساتند Ferulago angulata .گيااهي از
خانواده چتريان ،از نو گياهان گلدار ،شاخه گياهي نهانادانگان
و رده دولپه ای هاست .روغن های گياهي ،چربيهايي هستند کاه
در دمای محيط مايع هستند .اين روغن ها بيشتر از بخاش هاای
مختلف گياه از قبيال باذر ،مياوه و ياا جواناه گيااه اساتخراج
ميشوند .از نظر شيميايي ،روغن ها مخلوطي از تاریگليسايريد
اسيدهای چرب بلند زنجيره اشبا يا غيراشبا هستند؛ باه بياان
ديگر استر گليسرول و اسيدهای چرب بلند زنجيار مايباشاند.
اسيدهای چرب اشبا شامل دسته ای از اسيدهای چرب هستند
که در ساختار مولکولي آنها پيوند دوگانه وجاود نادارد .اغلاب
اين ترکياب هاای فارار باه علات سااختار آبگريازی در آب
نامحلول هساتند .اسايدهای چارب غيراشابا طبيعاي کاه در
ساختار گياهان وجود دارناد حاداقل دارای دو پيوناد دوگاناه
ميباشند و بيشاتر باه صاورت مايعااتي بايرنا هساتند .در
ساختمان دسته ای از چربيها اسيدهای چرب با پيوند ساه گاناه
نيز مشاهده شدهاناد .ميازان ترکيابهاای ماثرره در گياهاان و
همچنين عملکرد آنها در اکوسيستم به عاواملي مانناد موقعيات
جغرافيايي ،اقليم منطقه ،ارتفا از سطح دريا ،خاک و نو گوناه
وابسته است .هر يک از اين عوامل بر کيفيت و کمّيات محصاول
گياهي ماثرر اسات ( .)Omidbaigi, 2009ترکيابهاای فنلاي
بهدليل داشتن گروه های هيدروکسيلي ،مي توانند به عنوان دهناده
الکترون عمل کنند و راديکاال هاای آزادشاده را خنثاي کنناد.
ترکيبهای فنلي کاه وزن بيشاتری دارناد تواناايي بيشاتری در
پاکسازی راديکالهای آزاد دارند کاه ايان تواناايي بيشاتر باه
ماهيت گروههای جابهجاشونده هيدروکسيلي و تعداد حلقههاای
آروماتيکي و همچنين موقعيت گروه هيدروکسايل بساتگي دارد
( .)Amirghofran et al., 2006همچناين مطالعاات نشاان داده
است که مواد مغذی موجود در روغن هاای گيااهي مايتوانناد
بهعناوان منبعاي از آنتاياکسايدانهاای طبيعاي عمال کارده و
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راديکال های آزاد موجود را در بدن مهار کرده و به عناوان ياک
ضد سرطان عمل نمايند .يکاي از مهمتارين ويژگايهاای گيااه
چويل القاء سلولهای آپوپتاوز در درماان سالولهاای بادخيم
سرطاني بوده است ( .)Naseri et al., 2013گياهان داروياي باا
توجااه بااه دارا بااودن ترکياابهااای فنلااي زياااد ،از ظرفياات
آنتياکسيداني بااليي برخوردارند و رابت شده است کاه ارتبااط
قابل توجهي بين مقدار ترکيب های فنلي و عملکرد آنتياکسيداني
آنها وجود دارد؛ ازاينرو ميتوانناد باهعناوان ياک پاياه بارای
استفاده به عنوان داروی جديد و يا در طراحي آنها بکاار گرفتاه
شوند (.)Elmasta et al., 2006
 Ferulago angulateدر ايران چويل نام دارد که سه گوناه
بااومي منطقااه خوزسااتان شااامل ،Ferulago phialocarpa
 Ferulago contractaو  Ferulago angulataاساااات
(Khalighi-Sigaroodi et al., 2006؛ Khanahmadi et al.,
 .)2009اين گياه در کشورهای ترکيه ،سوريه ،لبنان ،عراق ،ايران
پراکنش دارد ( .)Baser et al., 2002گيااه چويال در اياران در
ارتفاعات شمالشرقي ،شمالغربي و بيشتر در مناطق کوهستاني
زاگرس مرکزی و ناحيه ايراني و تاوراني مايروياد ( Taran et
 .)al., 2010گياه چويال در فاصاله دماايي  75تاا  25درجاه
سانتيگراد دارای حداکثر رشد است .خاک مناسب بارای رشاد
آن ،سن ريزه ای با شوری و قليائيت بسيار ناچيز با عمق کام و
در بعضي نقاط نيمهعميق است .چويل گياهي اسات سابز کماي
مايل به تيره ،خوش عطر و باو ،دارای بار هاايي شابيه گيااه
رازيانه است ،اما چويال نسابت باه رازياناه دارای بار هاای
کشيدهتار و سااقهای لطياف و تُردتار اسات .چويال از لحاا
مورفولوژی گياهي اسات پاياا ،علفاي و عموماا بادون کارک،
سااااقههاااای ايا ان گوناااه گيااااهي دارای ارتفاااا  60تاااا
 750سااانتيمتراساات کااه عمومااا کانااالدار و شاياردار اساات؛
گلبر های گياه بدون کرک و به رن زرد ،همچنين بر هاای
آن قاعده ای به طول  20-30و عار  20-40ساانتي متار از
دسته گل آذين ها و پانيکول است که دارای چترهای ميوه دار باه
طول  7/5-3سانتي متر هستند .اين گياه در منااطق کوهساتاني
سرسبز و برف گير زاگرس روييده و با آغاز فصال بهاار و ذوب
شدن برف ها شرو به رشد مايکناد .گيااه چويال در گذشاته
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به عنوان آرام بخش ،مسکن و دارويي مقوی برای تقويات قاوای
جنسي بکار مايرفات ( .)Ozturk et al., 2004اررهاای ضاد
ميکروبااي گياااه چوياال باار روی اسااتافيلوکوکوس اورئااوس،
باسيلوس سرئوس و سالمونال تيفي با عصاره های آبي و اتاانولي
در شرايط آزمايشگاهي انجام شاده اسات ( Rustaiyan et al.,
 .)2002گونه گياهي  ferulagoسابقه استفاده طاوالني در طاب
سنتي دارد .از کاربردهای آن ميتوان به خاصايت نگاه دارناده،
آنتياکسيدان ،آرام بخش ،ضدانگل ،مثرر در درمان فشار خون و
اخااتالالت طحااال اشاااره کاارد (.)Demetzos et al., 2000
همچنين گياه چويل دارای فعاليت های مختلف بيولوژيکي مانناد
ضااد باااکتری ،ضااد انعقاااد ،ضاادالتهاب و ضاادويروس اساات
( .)Abdelaal Selim & Hassan Ouf, 2012تحقيقااات
 Vermaو همکاران ( )2070نشان داد که فالونوئيد موجاود در
عصاره گياه باعث کاهش سطح قند خون شده است .فالونوئياد
موجود در گياه چويل باعث افزايش توان پاسخ ايمني هوماورال
و کااهش (کلساترول باد بادن) ()Low-density lipoprotein
 ،LDLتریگليسيريد و (کلسترول خوب بدن) ( High-density
 HDL )lipoproteinخون ميگردد .همچناين گفتاه شاده کاه
بهرهبرداری از پودر گياه چويل باعث کااهش معنايدار برخاي
باکتریهای زيانبار و افزايش باکتریهای سودمند گردياده ،در
حاليکه افزايش وزن توده بدني را موجب نمايشاود .مطالعاات
 Baserو همکاران ( )2002بر روی گيااه چويال ،فعاليات ضاد
ميکروبي يک مونوترپن استری جديد را به نام فروالگون نشاان
داد .در شکل  7ساختار فروالگون نشان داده شده است.
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تعدادی از بيماری هاا ماي شاود ( Khanahmadi et al.,

 .)2009با توجه به اينکه راديکاال هاای آزاد ماي توانناد
باعث ابتالء انسان به تعداد زيادی از بيمااری هاا گردناد،
ازاين رو استفاده از گياه چويل برای رفع ياا کااهش ايان
موضو مي تواند مثرر باشد .همچنين با توجه به خاصيت
آنتي اکسيداني گياه چويل و کاربرد اين ترکيب ها به عناوان
نگه دارنده در صنايع عطرساازی ،آرايشاي و بهداشاتي و
صنايع غذايي ،استفاده اين گياه از ايان جنباه نياز حاائز
اهمياات اساات (.)Fernandez-Agullo et al., 2013
 Rustaiyanو  )2002( Sedagatدر واکنشاااي فعاليااات
آنتي اکسيداني گياه چويل در شرايط آزمايشگاهي توساط
راديکال  DPPHبر مبنای  IC50را به اربات رسانده اند.

مواد و روشها
جمعآوری و آمادهسازی گیاه
در اين تحقيق گيااه چويال در اوايال فصال بهاار ساال
 7435از منطقه کوه سفيد شهرستان ايذه واقع در شمالشارق
اسااتان خوزسااتان جمااعآوری گرديااد .اياان گياااه در نقاااط
صعب العبور منطقه از ارتفا  2500تا  4200متری و در تمام
جهات و با فراواني بيشتر در شيب های شامالي و بارف گيار
رشد مي کند .بعد از شستشو با آب ،هر يک از اندامهای گياه
(دانه ،گل و بر ) از هم جدا و در اتاقي در معر جرياان
هوا و دور از نور خورشيد خشک گرديد .سپس اجزای گياه
خشک شده ،بهصورت مجزا در اندازه هاای مناساب خارد و
باارای انجااام آزمااايشهااای فيتوشاايميايي در آزمايشااگاه
تحقيقاتي دانشاکده علاوم ،گاروه شايمي دانشاگاه بيرجناد
نگهداری شد.
روش عصارهگیری گیاه

شکل  -1ساختار فروالگون
آنتي اکسيدان ها باا خنثاي کاردن راديکاال هاای آزاد
موجب کاهش اررهای مخرب آنها و پيشاگيری از ايجااد

بعد از اينکه آماده سازی گونه گياهي انجام شاد ،عصااره
آبي ،اتانولي و متانولي گياه برای انجام مطالعات فيتوشيميايي
استخراج گرديد .بارای تهياه عصااره از روش ماسراسايون
استفاده گرديد .بدين صورت که در ابتدا  700گرم از پودر هر
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يک از قسمت های گياه را در  400ميليليتر از حاالل (آب،
اتانول و متانول) ريخته و بهمادت  23سااعت (دور  250در
دقيقه) هم زده شد .سپس عصارهها برای اندازهگياری ميازان
فنل ،فالونوئيد ،تانن و قدرت آنتياکسيدان مورد استفاده قرار
گرفت.
اندازهگیری میزان چربی کل
باارای اسااتخراج چربااي کاال از روش پيوسااته اسااتخراج
استفاده شده است .اساس اين روش بر مبنای مجااورت گيااه
با حالل غيرقطبي مانند هگزان است .بدينمنظور  5گرم نموناه
آسياب شده گياه (اندام های هوايي و باذر باه طاور جداگاناه)
داخل محفظه سوکسله قرار داده شاد؛ آنگااه  400ميلايليتار
-nهگزان به عنوان حالل چربي گياه به بالن دساتگاه اضاافه و
سيستم به مدت  7ساعت (تا بيرن شدن کامل حالل محفظه
سوکسله) در نقطهجاوش حاالل حارارت داده شاد .پاس از
استخراج ،حالل به وسيله روش تبخير در خا حاذف شاد و
چربي باقيمانده در بالن توزين گرديد و درصاد چرباي بارای
اندام های مختلف گياه محاسبه شد .درصد روغن بدسات آماده
در جدول  7نشان داده شده است.
آنالیز متیلاستر اسیدهای چرب با کروماتوگرافی گازی
باارای آناااليز متياالاسااتر اساايدهای چاارب از دسااتگاه
کروماتوگرافي گازی سااخت شارکت  Varianمادل 6730
مجهز به ستون موييني سايليکائي باا طاول  60متار و قطار
 0/25ميلاايمتاار اسااتفاده شااد .دمااای سااتون  755درجااه
سانتيگراد ،دمای آشکارساز  400درجه سانتيگراد و دمای
محفظه تحريق  270درجه سانتيگراد و سرعت جريان گااز
حامل هليم  7/2ميليليتر بر دقيقه بود.
شناسایی اسیدهای چرب موجود در روغن گیاه
تهیه متیلاستر اسیدهای چرب
مقدار  0/7گرم از نمونه روغن بدست آمده توزين شاد و
به يک ارلن  50ميليليتری منتقل گردياد .ساپس باه ارلان
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 5ميليليتر  BF3به عنوان استاندارد داخلي اضافه گرديد .نمونه
به مدت  2دقيقه رفالکس ،سپس مقدار  7ميليليتر هپتاان باه
محلول در حال جوش اضافه و پس از يک دقيقه محلاول تاا
دمای محيط سرد شد .پس از سرد شدن مقدار کماي محلاول
سديم کلريد اشبا به محلول اضافه شد و باه خاوبي مخلاوط
گرديد .حدود يک ميليليتر از اليه بااليي (محلول هپتاان) باه
لوله آزمايش منتقلشده و مقداری ساديم ساولفات بادون آب
(به عنوان ماده جاذب رطوبت) به آن اضافه گرديد .نمونههاا را
بااهماادت  3دقيقااه سااانتريفيوژ کاارده ( 2500دور در دقيقااه)
( )Hectic ZENTRIFUGEN ROTOFIX 32 Aو محلاول
حاصل که حاوی متيلاستر اسايدهای چارب باود باه ساتون
کروماتوگرافي گازی تزريق گرديد.
اندازهگیری ترکیبهای فنلی کل عصاره
برای تعيين ترکيب های فنلي از محلول استاندارد گالياک
اسيد با غلظت های مختلف استفاده شاد .بادينمنظاور ابتادا
 0/7ميلي ليتر از استاندارد يا عصاره 2/5 ،ميلي ليتار معارف
فولين فنل شيکالتو و  2ميلاي ليتار محلاول ساديم کربناات
 %70با هم مخلوط و در دمای اتااق در تااريکي قارار داده
شد .پس از گذشت يک ساعت جذب نمونه ها در طول موج
 560نانومتر قرائت گرديد .ساپس منحناي کاليبراسايون باا
اسااتفاده از جااذب نمونااههااای اسااتاندارد رساام و غلظاات
ترکيب های فنلي در گياه با استفاده از معادله خط بدست آمد
(.)Makkar et al., 1993
اندازهگیری مقدار فالونوئید کل عصاره
برای تعيين ترکيبهای فالونوئيدی از محلاول اساتاندارد
روتين با غلظت های مختلف اساتفاده گردياد .انادازهگياری
فالونوئياادها بااه روش رناا ساانجي کلريااد آلومينيااوم
( )Bousselsela et al., 2012با مقداری تغييار انجاام شاد.
بدينمنظور ،يک ميلي ليتار از اساتاندارد ياا عصااره و ياک
ميلي ليتر محلول کلريد آلومينيوم  %2را باهم مخلوط کارده و
به حجم رسانده شد .سپس  4ميليليتر از محلول  %70سديم
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استات به آن افزوده شد .ميزان جاذب ناور بعاد از گذشات
 30دقيقه در حضور شاهد در  375نانومتر توساط دساتگاه
اسپکتروفتومتر ( )UV-Win X-ma 2000خواناده شاد .باا
استفاده از جذب محلول های استاندارد منحناي کاليبراسايون
رسم و براساس معادله خط بدست آمده غلظات فالونوئيادها
در گياه محاسبه گرديد.
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نتایج
تعداد نوزده اسايد چارب در روغان داناه گيااه چويال
شناسايي شد که  %700کل اسيدهای چرب روغن را تشکيل
ميداد .نتايج همچنين نشان ميدهد که عمدهترين اسيد چرب
شناساييشده مرباوط باه اسايد چارب پتروسالينيک اسايد
( )C18:1بوده است کاه شاامل C18:1 (n-12) :اسايد اولئياک
( )%64/6و ) C18:1(n-9اسيد لينولئيک ( )%73/5است.

اندازهگیری مقدار تانن در عصاره
برای اندازه گيری مقدار تانن موجود در عصاره از معارف
تانيک اسيد با غلظت های مختلف استفاده شد .برای هر لولاه
آزمااايش  0/7گاارم ( PVP )Polyvinylpyrrolidoneيااک
ميلي ليتر عصاره و يک ميلي ليتر آبمقطر ريخته شد .لوله هاا
به مدت پنج دقيقاه هام زده و بعاد از  70دقيقاه در دماای
 3درجه سانتيگراد قرارگرفتند ،آنگاه نمونه ها به مادت پانج
دقيقه سانتريفوژ گرديد ( 4000دور در دقيقه) و بعد محلاول
شفاف حاصل جدا گرديد .آنگاه جذب نمونه ها در طول موج
 525نااانومتر توسااط دسااتگاه اسااپکتروفتومتر قرائاات شااد
(.)Rhazi et al., 2015

جدول  -1اسامی اسیدهای چرب و میزان درصد آنها در
دانه گیاه چویل
شماره

ترکیب اسید چرب

درصد مقدار ترکیب

7

)Lauric acid (C12:0

2/3

2

)Lauroleic acid (C12:1

0/4

4

(Myristic acid )C14:0

0/7

3

)Myristoleic acid (C14:1

0/7

5

)Palmitic acid (C16:0

6/2

6

)Palmitoleic acid (C16:1c

0/7

5

)Palmitoleic acid (C16:1t

0/4

اندازهگیری فعالیت آنتیاکسیدان

7

)Heptadecanoic acid (C17:0

0/7

برای اندازه گيری ميزان فعاليت آنتي اکسايداني از ترکياب
 DPPHاستفاده شد .بدينمنظور عصارهگيری با حالل متانول
 %70و در مجاااااااورت امااااااواج اولتراسااااااونيک
( )ULTRACONIC-DT 255H BANDELINانجام شاد.
برای تهيه غلظت های مختلف عصاره متانولي تهيه و بعد يک
ميلي ليتر از محلول متانولي  DPPHبا غلظت  0/7ميليموالر
به  4ميلي ليتر از عصاره افزوده و مخلوط حاصل به شدت هم
زده شد .جذب نمونه ها پس از  40دقيقه در طول ماوج 575
نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر قرائات شاد (محلاول
بالنااک شااامل حااالل اساات) .باارای بررسااي ظرفياات
آنتي اکسيداني از رابطه  IC50استفاده شد .بادينمنظاور ،ابتادا
درصد مهاار  DPPHمحاسابه و در مقابال غلظات عصااره
نمودار آن رسم گرديد (.)Guerrero et al., 2006

3

)Stearic acid (C18:0

7/6

70

)Oleic acid (C18:1

64/6

77

)Linoleic acid (C18:1

73/5

72

)Trans-linoleic acid (C18:3t

0/6

74

)α-Linoleic acid(C18:3c

0/4

73

)Gondoic acid (C20:1c

0/4

75

)Arachidic acid (C20:0

0/3

76

)Behenic acid (C22:0

0/3

75

)Erucic acid (C22:1c

0/2

77

)Lignoceric acid (C24:0

0/6

73

)Nervonic acid (C24:1c

0/2
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اسید اولئیک

اسید پتروسلینیک
شکل  -2دو اسید چرب مهم شناساییشده در دانه گیاه چویل

دو اسيد چرب غيراشبا که برای بدن انسان مهم هساتند
لينولئيک اسيد و لينولنيک اسيد ميباشند (شکل  .)2بيشترين
اسيد چرب موجود در بذر گياهان خاانواده چترياان ،اسايد
پتروسلينيک است .در پي تحقيقاات  Fukumotoو Mazza
( )2000نشان داده شد که بيشترين درصاد اسايد چارب در
بذر گشنيز مربوط به ترکيب هايي ازجمله پتروسلينيک اسيد،
لينولئيک اسيد و اولئيک اسيد بوده است.
همچنين طبق نتايج بدست آمده در جدول  2ميزان فنل کال
در عصارههاای آباي ،متاانولي و اتاانولي از معادلاه رگرسايون
منحنااي کاليبراساايون گاليااک اساايد y=0/0065x+0/047
استنتاج گرديد .ميزان فنل کل استخراج شده توسط عصاره آباي
بيشترين ميزان را نسبت به حالل های ديگر به خاود اختصااص
ميدهد .باالترين ميزان فنل کل در بين اندامهاای مختلاف گيااه
چويل (جدول  )2مربوط به عصاره آباي داناه اسات .آب ياک
حالل قطبي و پروتيک است و به ايان دليال بارای جداساازی
ترکيب های فنلي حالل مناسبي است .در مطالعاات انجاام شاده
توسط  Mohammadiو همکاران ( ،)2075نشان داده شاد کاه
بيشترين ميزان ترکيب های فنلي در عصاره آبي باوده اسات کاه
اين نکته با نتايج بدستآمده همخواني دارد.
جدول  -2میزان ترکیبهای فنلی گیاه چویل
(برحسب میلیگرم بر گرم گیاه خشک)
اندام

عصاره
اتانولی

متانولی

آبی

دانه

72/567

3/333

25/546

گل

75/572

22/700

20/677

ساقه

77/532

77/360

76/552

نتايج مربوط به اندازهگيری ترکيب های فالونوئيدی برحسب
ميلي گرم روتين بر ميليگرم گياه خشک در جدول  4نشان داده
شده است .از  4حاالل متاانول ،آب و اتاانول بارای اساتخراج
ترکيبهای فالونوئيد استفاده گرديد؛ برای هر يک ميزان جاذب
محلول های استاندارد بدست آماده و در نهايات بهتارين حاالل
تعيين شد .ميزان ترکيب های فالونوئيدی در عصااره هاای آباي،
متانولي و اتانولي از رابطه رگرسيون منحني کاليبراسيون روتاين
 y=0/0053x+0/2553بدست آمد.
جدول  -3میزان فالونوئید گیاه چویل
(برحسب میلیگرم بر گرم گیاه خشک)
اندام

عصاره
اتانولی

متانولی

آبی

دانه

4/623

3/245

0/732

گل

3/247

3/405

2/673

ساقه

7/057

7/533

0/035

نتاايج حاصال از اناادازهگياری تااانن کال در جاادول 3
برحسب ميلي گرم تانيک اسيد بر ميليگرم گياه خشک نشان
داده شده است .نتايج ارائه شده نشان مي دهد که ميازان تاانن
موجود در اندام های مختلف گياه در مراحال رشاد مختلاف
متفاوت است و در عصاره متانولي گل بيشترين مقادار و در
عصاره آبي ساقه کمترين مقدار را دارد.
نتايج حاصل از انادازه گياری خاصايت آنتاي اکسايداني
عصاره متانولي براساس ميازان  IC50در جادول  5برحساب
ميکروگرم بر ميليليتر عصاره گزارش شده است.
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جدول  -4میزان تانن گیاه چویل
(برحسب میلیگرم بر گرم گیاه خشک)
عصاره

اندام

اتانولی

متانولی

آبی

دانه

7/045

0/355

0/535

گل

7/277

7/240

0/055

ساقه

0/406

7/270

0/074

جدول  -5فعالیت آنتیاکسیدانی اندامهای مختلف گیاه چویل
عصاره نمونه

دانه

گل

ساقه

فعالیت آنتیاکسیدانی

30/06

52/35

35/57

)IC50 (µg/mL

به علت اينکه ميزان تجمع ترکيب های فنلي در دانه گيااه
چويل از ساير اندام ها بيشتر بود ،بنابراين انتظاار داريام کاه
فعاليت آنتي اکسيداني اين اندام بيشاتر از سااير بخاش هاای
ديگر گياه باشد.
فعاليت آنتياکسيداني
(IC50(μg/ml)) = [Abs0-Abs1/Abs0]× 100

بحث
طبق بررسيهاای انجاام شاده روی پيشاينه گيااه چويال
هيچگونه فعاليت فيتوشيميايي بر روی اندامهاای مختلاف گيااه
انجااام نشااده اساات و بررساايهااای فيتوشاايميايي و شناسااايي
اسيدهای چرب گونه گيااهي چويال در منطقاه کاوه سافيد در
حوالي شهرستان ايذه برای اولين بار انجام شده است .مطالعاات
انجام شده نشان داد که گياه چويال از فعاليات آنتاي اکسايداني
باااليي برخاوردار اسات ()Kaur et al., 2011؛ باهدليال ايان
خاصاايت ،در سيسااتم غااذايي و بيولااوژيکي بااا بانااد کااردن
راديکال های آزاد از اکسيدشدن چربي و تنش های اکسيداتيو در
بدن جلوگيری مي کناد .در ايان مطالعاه ارزياابي ميازان فنال،
فالونوئيد ،تانن ،ظرفيت آنتي اکسيداني و شناسايي و اندازهگياری

اسيدهای چرب گياه چويل انجام شده است .ارزياابي خاصايت
آنتياکسيدان باا روش  DPPHبار مبناای  IC50نشاان داد کاه
خاصيت آنتياکسيداني دانه گياه نسبت به اندامهای گل و سااقه
بيشترين مقدار را داراست .عصاره گيااه چويال ميازان فنلاي و
فالونوئيد بااليي دارد و فعاليت آنتي اکسايداني خاوبي را نشاان
مي دهد که با محتوای فنلي گياه رابطه مستقيم دارد .فالونوئيادها
از مهمترين ترکيب های فنلي هستند که خاصيت ضدالتهابي ،ضد
باااکتری ،ضااد تااب ،ضااد آلاارژی و ظرفياات آنتااياکساايداني
قابل توجهي دارند .طبق نتايج بدست آماده در جادول  4ميازان
فالونوئيد موجود در عصاره متانولي اندام گال گيااه نسابت باه
ساير اندامهای گياهي بيشتر است .فنل ها و ترکيب های پليفنلي
مانند فالونوئيدها اهميت وياژهای در صانايع غاذايي و داروياي
دارند .گياه دارويي  Ferulagoبه خوبي به عنوان يک منباع غناي
از ترکيب هاای فعاال بيولاوژيکي مانناد کوماارينهاا ،فوراناو
کومارينها ،پيرانوکومارينها ،ترپنها ،موناوترپن ،ترکياب هاای
معطر ،فالونوئيدها و فنيل پروپانوئيدها اسات ( Jimenez et al.,
 .)2000ترکيب های فنلي گروه بزرگي از ماواد طبيعاي گيااهي
شامل فالونوئيدها ،تاننها ،آنتوسايانينهاا و غياره هساتند کاه
معموال در ميوهها ،سبزیها ،بر ها ،دانههاا ،ريشاه و در سااير
قسمت های گياه ديده مي شوند .اولئيک اسايد ،اسايد چرباي باا
فرمول شيميايي  C18H34O2و لينولئيک اسيد با فرمول شايميايي
 C18H32O2دو اسيد چرب غيراشبا يا ضروری هساتند کاه در
بسياری از گياهان خانواده چتريان يافت ميشوند .طباق نتاايج
بدست آمده در جدول  7نشان داده شد که بيشترين درصد اسيد
چرب موجود در گياه چويل مرباوط باه دو ترکياب اولئياک و
لينولئيک اسيد بوده است .همان طور که جدول  7نشان ميدهاد
اختالف قابل تاوجهي باين ميازان اسايدهای چارب اشابا و
اسيدهای چرب غيراشبا در گياه چويل وجود دارد.
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Abstract
Chavil (Ferulago angulata (Schlecht.) Boiss.), belonging to the apiaceae family, consists of
35 species in the world. While seven species exist in Iran, three species including Ferulago
phialocarpa, Ferulago contracta Boiss., and Ferulago angulata are native to Khuzestan
province. The present research was conducted to determine the composition and content of fatty
acids, phenolic compounds, flavonoid, tannin and antioxidant in Ferulago angulata native to
Izeh region, Khuzestan province. In this research, different organs of the plant were collected in
may 2016 and dried under certain conditions. The measurement of compounds in the seeds was
performed. The content of phenol and total flavonoid in the methanol, ethanol, and water
extracts was measured with spectrophotometric method and the results were expressed as mg of
gallic acid per mg of dry matter. The total tannin content of samples was determined using
tannic acid as standard spectrophotometrically. Furthermore, the antioxidant activity of plant
extracts was evaluated by inhibiting free radical 2, 2'-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH). Oil
extraction from seeds was carried out by Soxhlet apparatus using n-hexane as solvent, and
the GC-Mass method was used to identify the compounds in the plant oil. According to the
results of this research, carried out on the seeds of this plant for the first time, it was determined
that oleic acid (63.6%) and linoleic acid (19.7%) had the highest content of fatty acid and the
lowest content of fatty acid content was related to myristic acid and heptadecanoic acid (0.1%).

Keywords: Ferulago angulate (Schlecht.) Boiss., phenol, flavonoid, tannin, antioxidant.

