
پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران-دوماهنامه علمی
)1396(157-167، صفحه 1، شماره 33جلد 

Artemisia(کوهیدرمنهکالوسوگیاهدرهافالوونوئیدوهافنولسهیقاموبررسی aucheri Boiss.(
In(آزمایشگاهیکشتدرUVاشعهونورييهاكمحربرابردر Vivo(

4نژادو نگین مهدي3، شکوفه انتشاري2، غالمرضا اصغري*1بختیاريزهره

کارشناس پژوهشی دانشکده داروسازي، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران نویسنده مسئول،-*1
donyaelina@gmail.comپست الکترونیک: 

اصفهان، ایراندانشگاه علوم پزشکی دانشکده داروسازي، فارماکوگنوزي، گروهاستاد، -2
شناسی، دانشگاه پیام نور اصفهان، ایرانگروه زیست،استادیار-3
دانشکده داروسازي، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران،آزمایشگاه فارماکوگنوزي،کارشناس ارشد-4

1395مهر: پذیرشتاریخ1395شهریور: نهاییاصالحتاریخ1394شهریور: دریافتتاریخ

چکیده
گیاهانثانویههايترکیبمهمترینازهافالوونوئیدوها فنولهستند.گذارتأثیرگیاهانثانویهيهامتابولیتتولیدبراقلیمیعوامل

Artemisiaگیاهدرهافالوونوئیدوها فنولیدلتوبرمتفاوتهايفرکانسبانورتأثیر بررسیهدفمقالهایندر.باشندمی aucheriیا
درکشتاتاقدرهاکشتمحیطشد.استفادهرشدهاي کنندهتنظیمبدوناسکوگوموراشینگجامدکشتمحیطازبود.کوهیدرمنه

هايتابشازاستفاده،آزمایشنوريشرایطبودند.مختلفتیمارهايبامتفاوتنوريشرایطو25±2دمايتحتاستریل،شرایط
شد.گرفتهنظردرهمتاریکیتیمارونانومتر320شدتباUVاشعهتیمارآنبرعالوهبود.لوکس3000و1000،2000نوري

نسخهSPSSافزارهاينرمازنمودارهارسموهادادهتحلیلبرايوشدانجاماسپکترومتريروشباهافالوونوئیدوها فنولسنجش
ANOVAآزمونبراساسنتایجوبودهSD±تکرارسهمیانگینحاصلهاي دادهآزمایشطولدرشد.استفادهExcelبرنامهو20

که گردیدمشخصنتایج،آماريآنالیزبهتوجهباشد.بررسی،P≤0.05براساسدارمعنیاختالفوTukeyآزمونپسطرفه،یک
ها فنولافزایشوهافالوونوئیدمیزانکاهشباعثاشعهکهطوريهباست،گذارتأثیرهافالوونوئیدوهالوفنتولیدرويبرUVاشعه
بهتوجهباآمد.بدستمتفاوتینتایجنیزهاکالوسمورددر.داردنیازيبیشترهايبررسیبهوبودهمتفاوتنورتأثیر است.شده
ها)فالوونوئیدوها فنول(گیاهثانویههايترکیبازتعداديتولیدبرUVاشعهویژههبونورکه گرفتنتیجهتوانمیحاصلهاي داده
مورددتوانمیمحیطیفاکتورایناتتأثیرچگونگیبررسیگیاه،اکسیدانیآنتیفعالیتباهاترکیباینارتباطبهتوجهباواستمؤثر
بگیرد.قرارتوجه

Artemisia(درمنهنور،کلیدي:هايواژه aucheri Boiss.(،اشعهUV،فالوونوئید.،فنول
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مقدمه
ايدهیچیپیی ایمیشی آلموادخودی زندگطولدراهانیگ

اهیگی اتیحي هاتیفعالونموورشددرکهکنندیمدیتول
درشود.یمگفتههیثانوي هامتابولیتاهآنبهوندارندی نقش

که،هستندآلیهايترکیبثانویهيهامتابولیتکلی،مفهوم
گیاهانوندارندزندهموجودنموورشددرضرورينقش
رند.بمیبکاررازیاديانرژيمواداینبیوسنتزبراي

نداشتهگیاهتمایزورشدبراثريهاترکیباینکهزمانی
نظرهببنابراین .باشندداشتهدیگريمنافعبایدقاعدتاًباشند،

طبیعی،مواديعنوانبهثانویه،يهامتابولیتکهرسدمی
وگیاهاندفاعیهايواکنشدرمهمیاکولوژیکیهاينقش

وسیلهبهگیاهانهايدانهانتشاروافشانیگردههمچنین
عنوانبههاترکیباینازبعضی.دارندحیواناتوحشرات

در،شوندمیاستفادهصنعتدرکشحشرهوکشعلف
وداروییکاربردثانویهيهامتابولیتازبزرگیدستهحالیکه
نقشنیزگروهاینازدیگريهايترکیبدارند.پزشکی

گفتتوانمیواقعدر.دارندداموانسانتغذیهدرمهمی
،کشهاحشرهها،فرمون،ییداروهمؤثرموادمعطر،مواد
کیآللوپاتموادوی اهیگي هاهورمونها،کشعلف

ازنمو)ورشدبازدارندهایوهامقاومتانواعجادکنندهی(ا
,Rao(تندهسثانوييهامتابولیت 2002(.

فنولیکها،آلکالوئیدها،ثانویهيهامتابولیتمهمترین
وهاتاننها،لیگنیناستروئیدها،ضروري،هايروغن

هاگونهدرعمدتاًثانویهيهامتابولیت. باشندمیفالوونوئیدها
این.شوندمیتولیدگیاهانسريازخاصیهايخانوادهو

درعمدتاًوشدهذخیرهسلولدرکمیمقداربههاترکیب
زندگیچرخهازخاصیمرحلهدروتخصصیهايسلول
راآنهاتلخیصواستخراجامرهمینوشوندمیتولیدگیاه
تولیدهاسلولتمامدرکهاولیهيهامتابولیتبامقایسهدر
میزانلحاظازداروییگیاهان. کندمیدشوار،شوندمی

آنهاهايترکیبوباشندمیغنیبسیارثانویهيهامتابولیت
این.نامندمیOfficinalیاMedicinalانگلیسیدررا

زا،باشندمیثانویهيهامتابولیتگروهازکههاترکیب
خصوصیاتتعیینرايب.هستندداروییهايترکیبمهمترین

آنجداسازيثانویه،متابولیتیکشناساییوشیمیایی
هايروشاصوالًست.الزامیخالصکامالًصورتبه

تاسطوالنیاکثراًآنمراحلوگوناگون،جداسازي
)Rao, Artemisiaگیاه.)2002 aucheri Boiss.درمنهیا

کهAsteraceaeخانوادهازاي،بوتهاستگیاهی،کوهی
اثراتومهمداروییهايترکیبحضوردلیل هبآناهمیت
دردرمنهجنسهايترکیب.باشدمیآنتوجهقابلدرمانی

ضدباکتري،ضدماالریا،دارويعنوانهبحاضرحال
،شوندمیاستفادهمسمومیتضدواکسیدانآنتیضدقارچ،

تأثیر وگیاهاینشیمیاییهايترکیببررسیبنابراین
ازدارد.زیادياهمیت،هاترکیبنوعومیزانبرهامحرك
گیاهانشیمیاییهايترکیببرندتوانمیکهییهامحرك
کلدربرد.نامتوانمیرانورييهامحركگذارند،بتأثیر 
کشتدرمتابولیکیمسیرهايآغازگرندتوانمیهامحرك
گیاهیسلولتحریکوالقاءباعثوباشندگیاهیسلول
,Dornenburg(شوند انگیاهرشدبرنوراثردرباره.)2008

بینقبلیمطالعاتطبق.استشدهانجامفراوانیمطالعات
دیتولوتداوم)وتیفیکت،ی(کمنورمختلفاتیخصوص

دارد.وجودی کینزدارتباطاهانیگهیثانوي هامتابولیت
گیاهیثانویهيهامتابولیتگروهبزرگتریناحتماالًهافنول

درزیاديپراکندگیولیفنهايترکیبدهند.میتشکیلرا
درکهطبیعیهايترکیبهايهدستاغلبدروداشتهطبیعت

یافتهستند،آروماتیکواحدهايدارايخودساختمان
.شوندمی

بودهداروییگیاهانبرخیدروجودممهماجزاءهالوفن
کننده،رنگعواملعنوانهبآنهاازغذاییصنایعدرو

گرددمیاستفادهاکسیدانآنتیوبوکنندهخوشدهنده،طعم
)Ding et al., وآزادکلشبهکههافالوونوئید.)2010

درموجوديهافنولبزرگترین،شوندمییافتگلیکوزیدي
ترکیب2000ازبیشتاکنونودهندمیتشکیلراطبیعت

آنهاازعدد500تقریباًکهاستشدهشناساییيفالوونوئید
استاتواحدسهازهاترکیبایندارند.وجودآزادحالتبه
براساسوگرددمیتشکیلپروپانفنیلواحدیکو

و2،3کربنرويیعنی،C3واحدرويهااکسیژنموقعیت
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وآزادحالتبههافالوونوئید.شوندمیمشخص4یا
وجودگلیکوزیديOصورتبهبیشترهمآنوگلیکوزید

گلیکوزید- Cشکلبهآنهاازتوجهیقابلتعدادولی،دارند
عمومیاصطالحیکهافالوونوئیدواقعدراند.شدهشناسایی

تقریباًکهباشندمیگیاهیهايپیگمانازبزرگیدستهبراي
برخیوهامیوهگلها،رنگمسئولوبودهآبدرمحلول
درفالوونوئیدنوع4000ازبیش.هستندبرگهامواقع

Carew(استشدهیافتگیاهان et al., وهالوفن.)2013
درکههستندکوهیدرمنهمهمهايترکیبازهافالوونوئید

يهامحركالقاءبهتوجهباهاترکیباینتغییرآزمایشاین
.شدبررسینوري

هامواد و روش
دانشگاهعلومدانشکدهازکالوسهاواولیههاي گیاهچه

فارماکوگنوزيآزمایشگاهدرهاکشتوشدتهیهاصفهان
انجاماصفهانپزشکیعلومدانشگاهداروسازيدانشکده
وموراشینگجامدکشتمحیطاز،کشتبرايگردید.

درهاکشت.شداستفادهرشدهاي کنندهتنظیمنبدواسکوگ
انجامائرفلوالمیناردستگاهزیردراستریلکامالًشرایط
در استریل،شرایطدرکشتاتاقدرهاکشتمحیطگردید.
بامتفاوتنوريشرایطوگرادسانتیدرجه25±2دماي

ازاستفادهآزمایشنوريشرایطبودند.مختلفتیمارهاي
.بودلوکس3000و1000،2000نوريهايتابش
تیمارونانومتر340شدتباUV-Bاشعهتیمارآنبرعالوه

هاياتاقککاراینبراي.شدهنظرگرفتدرهمتاریکی
موردهرازکهتیمارهاوتهیهمانندقفسهصورتبهمختلف
هااتاقکآندرمشخصزمانیدربودند،نمونهسهحداقل

داشت.وجودشاهدعنوانهبنیزاقکیات.شددادهقرار
.استشدهدادهنشانزیردرتیمارهاگرفتننظردروضعیت

يهاواکشتباماهپنجمدتدربارچندینآزمایشاین
خطايایجادازتاگردیدتکرارشد،تیمارهاازکهزیادي

شود.جلوگیرياحتمالی
لوکس،1000تابشدر هاي گیاهچه:1گیاهچهتیمار

تیمارلوکس،2000تابشدر هاي گیاهچه:2گیاهچهتیمار

گیاهچهتیمارلوکس،3000تابشدر هاگیاهچه:3گیاهچه
در هاگیاهچه:5گیاهچهتیمار،UVاشعهدر هاگیاهچه:4

شاهدهاي گیاهچه:6گیاهچهتیمارتاریکی،شرایط
.محرکی)هیچگونهوجودبدونطبیعینورشرایط(در

:2کالوسلوکس،1000تابشدر کالوس: 1کالوس
در کالوس:3کالوسلوکس،2000تابشدر کالوس
کالوس،UVاشعهدر کالوس:4کالوسلوکس،3000تابش

شاهدکالوس:6کالوستاریکی،شرایطدر کالوس:5
.محرکی)هیچگونهوجودبدونطبیعینورشرایط(در

ولیوفنهايترکیبگیرياندازهجهتعصارهتهیهبراي
لولهیکدرتیمارهرپودرازگرممیلی100،يفالوونوئید

%70استونلیترمیلی10آنبهوریختهداردرپیچآزمایش
دستگاهدردقیقه20مدتبرايهالولهسپسشد.اضافه

Ultra(سونیکاتور sonic(آندنبالهبوگرفتهقرارقدرتبا
)ºC4(یخچالدمايدرهانمونهدقیقه30مدتبراي

روییمحلولوژ،یسانتریفازپسدر نهایت وشدندنگهداري
گرفت.قراراستفادهمورد

میکرولیتر50مقدار،کلهايفنولیکگیرياندازهبراي
آنحجممقطرآبوسیلههبوریختهآزمایشلولهدرعصاره

رمیکرولیت250مقدارسپسشد.رساندهمیکرولیتر500به
دروگردیداضافهآنهبنرمال1ویسیوکالتفولینمعرف
%،20سدیمکربناتمحلوللیترمیلی25/1افزودنبانهایت
کردنمخلوطازبعدرسید.لیترمیلی2بهلولهحجم

دردقیقه40مدتورتکس،دستگاهوسیلههبلولهمحتویات
جذببعد وشدهنگهدارياتاقدمايوتاریکیشرایط
درتانیکاسیداستانداردغلظتکهبالنکمقابلدرنمونه

قرائتنانومتر725موجطولدر،بودمیکرولیترصفرآن
،کلهاي فنولیکبراسیونکالیمنحنیرسمبرايگردید.

نسبتبهبعد ومقطرآبcc25دراسیدتانیکگرممیلی25
ورسانده10حجمبهرااستوكcc1عنییشد،رقیق10:1
کالیبراسیونهاي لولهدرلیترمیلیبرحسبمختلف،مقادیرآناز

0- 100هايرقتازکالیبراسیونمنحنیرسمبرايشد.ریخته
شد.استفاده)mg/ml1/0(تانیکاسیداستانداردمیکرولیتر

از:بودعبارتآمدهبدستخطرابطه 
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0149/0+x0331/0=y ،9941/0=R2

)باشد.میجذبمحورyوهاغلظتمحورxآندرکه(
100به،کلهايفالوونوئیدگیرياندازهبراي

محلولمیکرولیتر100شده،تهیهعصارهازمیکرولیتر
% 5استیکاسیددر) AlCl3.6H2O(آلومینیومکلرید% 20
استیکاسیدقطره2افزودنازبعدواضافهمتانولدر

بهمتانولوسیلههبلولهمحتویاتنهاییحجمگالسیال،
شدهآمادهنمونهنگهداريازپسشد.رساندهلیترمیلی3

درآنجذبدقیقه،40مدتبهتاریکیواتاقدمايدر
گردید.قرائتنانومتر415موجطولدروبالنکمقابل
از،کلهايفالوونوئیدکالیبراسیوننحنیمرسمبراي

500و4،20،100هايرقتکوئرستین،استاندارد
ذکرشدهشیوههمانبابعد وتهیهلیترمیلیدرمیکروگرم

رابطه .شدگیرياندازهآنهادرهافالوونوئیدمیزانباال،در
از:بودعبارتآمدهبدستخط

0259/0-x0024/0=y،9933/0=R2

).هاستجذبمحورyآندر(که

آماريتحلیلتجزیه و 
ازنمودارهارسموهادادهتحلیلتجزیه و براي

شد.استفادهExcelبرنامهو20نسخهSPSSافزارهاينرم
SD±تکرارسهمیانگینحاصلهاي دادهآزمایشطولدر

پسطرفه،یکANOVAآزمونبراساسنتایجوبوده
بررسیP≤0.05براساسدارمعنیاختالفوTukeyآزمون

شد.

نتایج
براي تکرارومربوطهايآزمایشانجامازپس

برنامهدرحاصلاطالعات،احتمالیخطايازجلوگیري
Spssافزارينرم version انجاممقایساتوگردیدوارد20
براساساستانداردیمنحنازاستفادهبافالوونوئیدزانیمشد.

.شدگزارشعصارهگرمدرنیکوئرستگرمیلیم

کلهايفالوونوئیدتغییراتازحاصلهاي افتهی
درصدها،عصارهرويبرالزمهايآزمایشانجامازپس

صورتبهآننتایجکهشد،گیرياندازهکلهايفالوونوئید
،1شکلاینکهضمناست.شدهآورده1جدولدرکلی

نشانراهاکالوسوهاگیاهچههايفالوونوئیدتغییرات
ها،گیاهچهدرآمدهبدستهايفالوونوئیدمقایسهدهند.می

نشانتیمارهاازتعداديبیندررا يدارمعنیاختالف
تیمارها،گیاهچهبهمربوطهايدادهآنالیزطبق.دهدمی

دارمعنیاختالفشاهدتیمارولوکس2000تابشتحت
اختالفشاهدتیماروهمدیگرباتیمارهابقیهولینداشتند،

میزانکمترینتاریکیتحتتیماردادند.نشاندارمعنی
میزانبیشترینلوکس3000تابشتحتتیماروفالوونوئید
کمترینتاریکیتحتتیمارازبعدداد.نشانرافالوونوئید

تیمارها.شددیدهUVاشعهتحتتیماردرفالوونوئیدمیزان
زیرصورتبههاگیاهچهفالوونوئیددرصدمیزانبراساس

بودند.
تابشتحتتیمار>لوکس3000تابشتحتتیمار

1000تابشتحتتیمار>شاهدتیمارولوکس2000
تاریکیتیمار>UVاشعهتحتتیمار>لوکس

شاهدتیماروتیمارهاتمامبیننیزهاکالوسمورد در
هاکالوسدرهاگیاهچهبعکسبود.دارمعنیاختالف
کمترینوتاریکیتحتتیماردرفالوونوئیدمیزانبیشترین

تیمارهاشد.دیدهلوکس3000تابشتحتتیماردرآن
زیرشرح هبهاکالوسدرفالوونوئیددرصدمیزانبراساس

بودند:

>لوکس1000تابشتحتتیمار>تاریکیتحتتیمار

>UVتابشتحتتیمار>لوکس2000تابشتحتتیمار

لوکس3000تابشتحتتیمار>شاهدتیمار



1161، شماره 33دوماهنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد 

ها)کالوسوها(گیاهچهتیمارهابیندرکلهايفالوونوئیدمیزانهمقایس-1جدول
(%)کلهايفالوونوئیدهاکالوس(%)کلهايفالوونوئیدتیمارها

1b17/0±65/0کالوس1c235/0±59/0تیمار
2c11/0±57/0کالوس2b213/0±72/0تیمار
3f03/0±17/0کالوس3a205/0±81/0تیمار
4d21/0±51/0کالوس4d108/0±32/0تیمار
5a16/0±83/0کالوس5e023/0±07/0تیمار

e05/0±25/0شاهدکالوسb2348/0±68/0(شاهد)6تیمار
است.شدهبیاندرصدصورتبهکلفالنوئیدهايمیزانجدولایندر
تکرار3میانگینها(دادهباشدمیتیمارهابیناختالفبودندارمعنیدهندهنشانغیرمشابهحروفونبودندارمعنیمنزلهبهمشابهشدهاندیسحروفآمارينظراز

±SD.(آزمونبراساسنتایجایناستANOVAآزمونپسطرفه،یکTukeyاحتسابباوP≤0.05است.انجام شده

)b-1شکل (آرتمیزیاهايکالوسو)a-1شکل (هاگیاهچهدرکلهايفالوونوئیدمیزانبرنوريتیمارهاياثربررسی-1شکل 

a-1شکل 

b-1شکل 
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کلهاي فنولیکتغییراتازحاصلهاي یافته
گیرياندازهویوکالتیسنیفولروشباکلفنولریمقاد

منحنیرسمبراي تانیکاسیدمختلفهايغلظت.شد
.قرارگرفتاستفادهمورداستاندارد

ها،عصارهرويبرالزمهاي آزمایشانجامازپس
آننتایجکهشد،گیرياندازهکلهايفنولیکدرصد

اینکهضمناست.شدهآورده2جدولدرکلیصورتهب
راهاکالوسوهاگیاهچهکلهايفنولیکدرصد،2شکل

تیمارهاگیاهچهدرهادادهآنالیزطبقدهند.مینشان
شاهدتیماربالوکس3000ولوکس1000تابشتحت

وشاهدتیمارباتیمارهابقیهونداشتنددارمعنیاختالف
هاکالوسمورد درداشتند.دارمعنیاختالفهمدیگربا

همباتیمارهاازیکهیچبین،UVاشعهتحتتیماربجز
درنشد.دیدهيدارمعنیاختالفشاهدتیمارباهمچنینو

ازباالترهافنولیکدرصدمیزانUVاشعهتحتتیمار
بود.تیمارهابقیه

ها)کالوسوها(گیاهچهتیمارهابیندرکلهاي فنولیکمیزانهمقایس-2جدول
(%)کلهاي فنولیکهاکالوس(%)کلهاي فنولیکتیمارها

1b28/0±06/2کالوس1bc85/0±12/2تیمار
2b47/0±07/2کالوس2c13/0±98/1تیمار
3b35/0±.06/2کالوس3b58/0±35/2تیمار
4a41/0±.15/2کالوس4a1/0±98/2تیمار
5b17/0±03/2کالوس5d36/0±57/1تیمار

b78/0±07/2شاهدکالوسb12/0±28/2شاهدتیمار
است).SD±تکرار3میانگینها(دادهباشدمیتیمارهابیناختالفبودندارمعنیدهندهنشانمشابهغیرحروفونبودندارمعنیمنزلهبهمشابهشدهاندیسحروف

است.انجام شدهP≤0.05احتسابباوTukeyآزمونپسطرفه،یکANOVAآزمونبراساسنتایجاین

هاي کل در بین تیمارهاي ترتیب میزان درصد فنولیک
گیاهی آزمایش

لوکس،3000تابشتحتتیمار>UVاشعهتحتتیمار
تحتتیمار>لوکس1000تابشتحتتیمارشاهد،تیمار
تاریکیتحتتیمار>لوکس2000تابش

تیمارهاي هاي کل در بینترتیب میزان درصد فنولیک
هاي آزمایشمربوط به کالوس

3000تابشتحتتیمار>UVاشعهتحتتیمار
لوکس=1000تابشتحتتیمارشاهد=تیمارلوکس=

تاریکیتحتتیمارلوکس=2000تابشتحتتیمار
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)b2-(شکل آرتمیزیاهاي کالوسو)a-2شکل (هاگیاهچهدرکلیفنولياهترکیبمیزانبرنوريتیمارهاياثربررسی-2شکل 
ایناست).SD±تکرار3میانگینها(دادهباشدمیتیمارهابیناختالفبودندارمعنیدهندهنشانمشابهغیرحروفونبودندارمعنیمنزلهبهمشابهشدهاندیسحروف

است.انجام شدهP≤0.05احتسابباوTukeyآزمونپسطرفه،یکANOVAآزمونبراساسنتایج

بحث
بهموسومآلیهايترکیبازوسیعیطیفگیاهان

بیوسنتزازهاترکیباینکنند.میتولیدراثانویهيهامتابولیت
دروشوندمیتولیدکمیمقادیردرواولیهيهامتابولیت

.شوندمییافتخاصنمويمراحلدریاخاصهايبافت

برايمهمموضوعترکیباینوظیفهونقشزمینهدرمطالعه
دارد.زیادياهمیتهاترکیبایننقشواستتحقیقات

وفنولماننداهییگیه ثانوىهامتابولیتزانیم
متعدديعواملبهآنهادانییاکسآنتیژگییووتامفالوونوئید

رىیگاندازهروشواستخراجروشگونه،هوا،وآبلیقباز

a-2شکل 

b-2شکل 
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Kumar(داردبستگیدانیاکسیآنت et al., انطور هم.)2014
ونورمیزاندهد،مینشانهاآزمایشنتایجوهابررسیکه 
گیاهانشیمیاییهايترکیبازیکهربردتوانمیآننوع

ازیی روشنادتشکاهشمثال،عنوانبهباشد.اثرگذار
موجودي رقندیغي دهایاستروئلوکس،16000به10000

Solanum(ي زیتاجراهیگدر laciniatum(25تارا%
Digitalisانگشتانهگلي دهایکوزیلگایودهدمیکاهش

lanataبابونهاهیگدرد.نابیمیشیافزا،ییاروشنشدتاب
همؤثرمادهویژههب،اهیگنیااسانسسنتزبینینزدیکارتباط

درنورکاهش.استییروشناشدتباآن،درکامازولن
هاگلاندازهگل،تعدادکاهشسبببابونهاهیگشیروطول

استشدهآندرموجوداسانسمقدارکاهشتینهادرو
)Meitinger et al., دیتولخارمریمگیاهدر.)2015

نوريمیرژتأثیر تحتکالوسکشتدرهاگنانیفالونول
Rahimi(است & Hamta, نورموجطولوکیفیت.)2009

اشعهبنابراینهستند،مؤثرگیاهشیمیاییهايترکیبدرهم
UVگیاهشیمیاییهايترکیببرمتفاوتیاتتأثیردتوانمی

باشد.داشته
وهاکلروفیلحساسیتمیزانسوي دیگر از

طوريهب،استمتفاوتفرابنفشتشعشعاتبهتنوئیدهاوکار
اینتأثیر تحتکمترهاکلروفیلبهنسبتتنوئیدهاوکارکه

بیشترUVاشعهکهشدهگزارشوگیرندمیقرارتشعشعات
آزمایشایندر.گذاردمیتأثیر bنوعکلروفیلروي

موردکوهیدرمنهگیاهکلهاي فنولیکوهافالوونوئید
گرفتند.قراربررسی

هافالوونوئیدتولیددرنورييهامحركنقش
ي براکههستندیی ایمیتوشیفهايبیترکازهافالوونوئید

د،یشدنورمانندی طیمحنامساعدطیشرابامقابلهودفاع
ی برخدربیآسکاهشنیهمچنها،ندهیوآالی آبکمپرتوها،

راتییتغشوند.یمرییتغدچارایوشدهساختهاهانیگ
وسازوکارها ازی کیعنوانهبهافالوونوئیدیی ایمیتوشیف

برابردرسازشایومقابلهي برااهانیگی دفاعي هاواکنش
اینهايبررسیدر.استشدهشناختهی طیمحي هاتنش

آمده،بدستهايفالوونوئیدبینمقایساتوآزمایش
ازغیرهبنتایجطبقشد.دیدهتیمارهابیندارمعنیاختالف

شاهدباتیمارهابقیهلوکس2000تابشتحتتیمار
نیزهمدیگرباتیمارهاایندادند.نشاندارمعنیاختالف
تیماردرفالوونوئیدمیزانکمترینداشتند.دارمعنیاختالف

تابشتحتتیماردرآنبیشترینوشددیدهتاریکیتحت
1000تابشتحتتیماردرچونلوکس.3000نورشدت
تحتتیماردروشاهدازکمترفالوونوئیدمیزانلوکس
اینجادررو از این،بودشاهدازبیشترلوکس3000تابش
میزانبرنورمثبتتأثیر برمبنیکلیگیرينتیجهتواننمی

تحتتیماردراینکهبهتوجهباولیگرفت،فالوونوئید
است،شدهگزارشفالوونوئیددرصدمیزانکمترینتاریکی

گیاهدرموجودفالوونوئیدمیزانبرنورنبودنگفتتوانمی
هاکالوسبینمقایساتدراست.بودهاثرگذارکوهیدرمنه

دارمعنیاختالفتیمارهابقیهوشاهدباتیمارها،تمامبین
وبودمتفاوتکامالًوضعیتهاکالوسدرالبتهشد.مشاهده

رافالوونوئیدمیزاندرصدبیشترینتاریکیتحتتیمار
میزانکمترینلوکس3000تابشتحتتیمارودادنشان

تولیدبرUVاشعههاکالوسدرداد.نشانرافالوونوئید
بهنسبتیشافزاوتغییرباعثوداشتتأثیر فالوونوئید

اتتغییرحاصلنتایجبراساس.شدآنمیزاندرشاهدتیمار
ولیشد،میدیدههافالوونوئیددرصدمیزاندرمتفاوتی

فالوونوئیددرصدمیزانکاهشوافزایشوتغییرچگونگی
وبررسیقابل،UVاشعهونورشدتبهتوجهباگیاه
زانیمشیافزاقبلی،مطالعاتدرالبته .نبودبینیپیش

,Lavola(توسواطلسی،اسفناجدرهافالوونوئید 1998(
درهمچنیناست.شدهگزارشUVاشعهتأثیر تحت

افزایشبود،شدهانجامچايعلفرويبرکهايمطالعه
بودشدهگزارشUV-Bاشعهتأثیر تحتنیز هافالوونوئید

)Germ et al., 2010(.

کلهاي فنولیکتولیددرنورييهامحركنقش
کیآروماته یثانويهامتابولیتگروه،کلیفنوهايبیترک

پخشاهیگسراسردرگستردهطوربهکههستند یاهیگ
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تیفعالمانند متعدديکییولوژیباتتأثیرواندشده
دانىیاکسآنتیتیفعالدارند.ییایضدباکترودانییاکسآنتی
- شیاکساهاىژگییوعلتبهعمدتاًکیفنولهايبیترک

خنثیدرمهمینقشکهآنهاستییایمیشساختاروکاهش
فرووانتقالیفلزاتکردناحاطهآزاد،هايکالیرادکردن

رییتغقیطرازگانهسهوگانهیژنیاکسهايلمولکونشاندن
اتتأثیرباهاژگییونیادارند.دهایپراکسهیتجزایمکان

ارتباطدرسالمتروىبرکیفنولهايدانیاکسآنتیدیمف
مقابلدرهابیترکنیایبازدارندگاتتأثیرلیدلهبکهاست

مانند تنشبهوابستههاىمارییبازارىیبسشرفتیپ
مارىیبوالتهابىروده سندرمعروقى،قلبىاىهماريیب

Fazli(استمریآلزا & Ebrahimzadeh, طوربه.)2013
ازتأثیراتی بامختلفی لوفنبیرکت8000بیش ازی عیطب
اهیگی دفاعسازوکار ،یسلوله واریدساختدردخالتلیقب
اهیگدرمزهوطعموعطررنگ،مانندوهیماتیخصوصو

یی هاشاخصعنوانبهی لوفنهايبیترکنیهمچندارد.وجود
نظردرزینگیاهرشدطولدری کیولوژیزیفمراحلي برا

Macheix(شوندمیگرفته et al., شدنساخته.)1990
ی نیآمعاملجداشدنقیطرازاهانیگدری لوفنهايبیترک
شودانجام میمربوطهايآنزیمتوسطو نیآالنلیفناز
)Simon et al., ی دانیاکسیآنتتیفعالسوي دیگر زا.)1988
ی اهانیگست.اآنهدرموجودهاي فنولیپلبامتناسباهانیگ

ي هاکالیضدرادتیفعالدارند،ي باالتری لوفنهايبیترککه
Jamshidi(دهندیمنشانرا ي باالترآزاد et al., 2010(.
هافالوونوئیدوهالوفنافتیردمنبعدهد،مینشانقاتیتحق
یی غذامیرژنوعبهوبودهمتفاوتجهانمختلفنقاطدر

برزندگیمحلومنطقهواقعدر.استوابستهمنطقهمردم
تأثیر گیاهاندريفالوونوئیدولیوفنهايترکیبتولید

گیاهازي بردارمونهنبانیز تحقیقیدرچنانچهگذارد،می
Pterocarya fraxinifolia Lam.مختلفهايبیشدر

عرضدرگیاهيهابرگکهشدهدادنشانیی ایجغراف
وفالوونوئیدویلوفنهايبیترکاز،باالتریی ایجغراف

رشدگیاهانبهنسبتيشتریبی دانیاکسینتآتیفعالهمچنین
Naderi(دبرخوردارنترپایینجغرافیاییعرضدرکرده  et

al., کهشده اثباتقبلیمطالعاتبراساسهمچنین.)2013
بستگینطقهمهرگیاهاناکسیدانیآنتیخواصولوفنمیزان

هاي گونهوارتفاعهوا،وآبازجملهزیاديپارامترهايبه
Burk(داردگیاهمختلف et al., نشانمسئلهاین.)2010

هايترکیبتولیدبرزیاديتأثیر محیطیعواملکهدهدمی
طبقباشد.مینورعواملاینازیکیکهدارندگیاهشیمیایی

وبودتأثیر بیهاکالوسرويبرنورآزمایشایننتایج
موردهايتابشتأثیر تحتلیوفنهايترکیبدرصدمیزان

نوريتیمارهايبینونداشتتغییريهاکالوسدرمطالعه
دیدهيدارمعنیاختالفشاهدتیماروآزمایشاینمختلف

بینیپیشغیرقابلومتفاوتنورتأثیر هاگیاهچهدرامانشد.
تحتتیماردرموجودلوفنمیزاندرصدبهتوجهباوبود،

درصدبرمثبتتأثیر نورتابشکهشد مشخصتاریکی،
گیاهرويبرکهآزمایشیدرچنانچهدارد.لیوفنهايترکیب
بودیدأیتقابلنیز مسئلهاینبود،شدهانجامزنجبیل

)Ghasemzadeh et al., 2010(.
گیاهچهاررويبرکهدیگريآزمایشدرسویی از

Acacia pennata ،Cynometra leonensis ،Diopyros

thomasii وTrema guineensis،هايجنگلدرموجود
سطوحبردتوانمینورکهشددادهنشانگردید،انجامآفریقا

شدتافزایشباوگذاشته تأثیر گیاهاندرموجودفنولیک
Mole(یابدافزایشهافنولیکمیزاننورتابش et al.,

درکهاختهزغالوصنوبربرمطالعهنتایجنهمچنی. )1988
.کندمییدأیترالوفنافزایشبرنورتأثیر شد،انجاممریکاآ

بیشترینهادادهآنالیزوحاصلنتایجبراساسسویی از
درچهوهاگیاهچهدرچهلی،وفنترکیباتدرصدمیزان

از شد.دیدهUVاشعهتابشتحتتیماردرها،کالوس
وگیاهتحریکباعثUVاشعهتابشرسد،مینظربهرو این

براساسباشد.شدهلیوفنهايترکیبتولیدبرايکالوس
مرحلهنیاولشده کهاثباتمختلف،هايآزمایشهاي افتهی

استی لوفنهايبیترکتجمعاه،یگی دفاعتیفعالدر
)Matern, دردفاعبرايگیاهاستممکنرو از این،)1998

کردهلیوفنهايترکیبسنتزبهشروعUVاشعهتابشبرابر
هايترکیبدرصدمیزانکمترینآزمایشایندرباشد.
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وشاهدتیمارازکهبودتاریکیتحتتیماربهمربوطلیوفن
تیماربجزها،کالوسمورد درالبته بود.کمترتیمارهابقیه

يدارمعنیاختالفتیمارهاازهیچیکUVاشعهتابشتحت
اشعهتأثیر که گفتتوانمیحاصلنتایجطبقونداشتند

UVباشد.مینورتابشازبارزترلیوفنهايترکیببر

سپاسگزاري
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Comparison of phenols and flavonoids in plant and callus of Artemisia aucheri Boiss
against light stimulus and UV radiation under in vitro culture
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Abstract
Climatic factors affect the production of secondary metabolites. Phenols and flavonoids are

the most important secondary compounds. This research was aimed to investigate the effects of
light at different frequencies on the production of phenols and flavonoids in Artemisia aucheri
Boiss. Murashige and Skoog solid culture medium was used without growth regulators. The
culture media were placed in the room culture under sterile conditions, a temperature of
25 ± 2°C and different light conditions with various treatments. Different light intensities of
1000, 2000, and 3000 lux were the light conditions of the experiment. In addition, the UV
radiation treatment with intensity of 320 nm and darkness treatment were considered. Phenols
and flavonoid were measured by spectrometric method. For data analysis and drawing
diagrams, SPSS version 20 and Excel software were used. Data analysis was performed using
one-way ANOVA and the means were compared with Tukey's post-test at P≤0.05. According to
the results, the UV radiation affected the production of phenols and flavonoids, so that it
reduced the amount of flavonoids and increased the phenols content. The effect of light was
different and further investigation is required. Different results were also obtained for
calli.Therefore, it could be concluded that light and particularly UV radiation affected the
production of a number of secondary compounds (phenols and flavonoids), and the effects of
this environmental factor should be taken into consideration.
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