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  چكيده
 ضدالتهاب ي،ميكروب آنتي ،اكسيداني آنتي ازجمله تركيبات اين متنوع بيولوژيك فعاليت و دارند گياهان در وسيعي انتشار فنلي تركيبات ساير و ها فالونوئيد

 نگهداري در مهمي نقش توانند مي راديكالي آنتي و اكسيداني آنتي خاصيت داشتن با فنلي تركيبات. است شده گزارش هاي بررسي از بسياري در ها آن

 مختلف طقمنا در و است Rosa damascene Mill علمي نام با دارويي گياهي محمدي گل. نمايند ايفا انسان سالمتي حفظ و غذايي محصوالت

 كود و دامي( كود نوع دو تأثير تحت محمدي گل گونه فالونوئيدي تركيبات مقايسه و بررسي منظور به حاضر تحقيق. دارد وجود طبيعي صورت به كشور

 و شد انجام 70% انولات در خيساندن روش به گيري عصاره ها گل برداشت از پس گيري عصاره ابتدا آزمايشگاهي مطالعه اين در. است شده انجام) شيميايي

 آزمون نتايج گرفت صورت اسپكتروفتومتري روش به تام .گرفت صورت مربوطه هاي آزمون با فالونوئيدي تركيبات جمله از عصاره مهم تركيبات سنجش

 موجود فالونوئيدي تركيبات ميزان نتايج اساس بر. كرد تأييد را آلكالوئيد وجود عدم و فالونوئيد و آنتوسيانين تانن، مانند ثانويهاي تركيبات وجود فيتوشيميايي

  .  بود دامي كود تيمار تحت نمونه از بيشتر كمي بود شده كاربرده به شيميايي كود كه نمونهاي در
  

  دارويي گياه شيمايي كود دامي، كود ،يريگ عصاره رويشگاه، :مات كليديكل
  

  مقدمه

 جهان در گالب توليدكننده كشورهاي ترين يرينهد از ايران

 2500 از بيش به زمينه اين در آن پيشينه و رودمي شمار به

 ميالدي دهم سده در يريگ گالب هنر. رسدمي سال

 كشوري نخستين و شد برده اروپا به ايران از تازيان يلهوس به

). 1380 كافي،بود ( اسپانيا گرفت خدمت به را هنر اين كه

 چرب، دهاياسي و چرب روغن تانن، شامل گياه اين يها گل

 محمدي گل مطبوع بوي و است اسيد گاليك و رنگي ماده

 شيميايي تركيب. است ژرانيول شيميايي تركيب علت به

 آمدن به وجود باعث گلبرگ اپيدرم هاي سلول در موجود

 دو از تركيبات اين. است شده گل اين مختلف خواص

 كه استئاروپتن نام با جامد قسمت اند شده تشكيل قسمت

 درجه 33 ذوب نقطه با بو بدون ريستالي،ك جسمي

 قوي، و معطر بويي داراي كه مايع قسمت و است گراد سانتي

 عماد( شود يم ناميده اولئوپتن و باشد يم شيرين كمي يا مزه

 فالونوئيدها). 1381 همكاران، و رضايي ؛1391همكاران، و

 و دارند گياهان در وسيعي انتشار فنلي تركيبات ساير و

 ،اكسيداني يآنت جمله از تركيبات اين متنوع بيولوژيك فعاليت

 هاي يبررس از بسياري در ها آن ضدالتهاب ميكروبي، آنتي

 خاصيت داشتن با فنلي تركيبات. است شده گزارش

 در مهمي نقش توانند يم راديكالي آنتي و اكسيداني يآنت

 ايفا انسان سالمتي حفظ و غذايي محصوالت نگهداري

 انواع داراي و دارد قرار گروه اين در نيز مديمح گل. نمايند

 اين. باشد يم هاآنتوسيانين و فالوونوئيدي تركيبات از زيادي

 و جايمندهستند ( اكسيداني يآنت خاصيت داراي خود تركيبات

  ).1390 همكاران،

 نام با محمدي گل ايران، بومي دارويي گياهان از يكي

 ترين يميقد از كه است Mill. Rosa damascena علمي

 هوايي و آب مختلف شرايط در و بوده رز خانواده گياهان

 برده اروپا به دمشق از بار اولين ازآنجاكه اما رويد يم كشور

) Gult and Synge, 1971است ( گرفته نام دمشقي رز شده

 بوده كشور در اقتصادي مهم گياهان از يكي گل اين

 آن از حاصل اسانس و يدشدهتول گالب هرساله كه يطور به

گردد  يم صادر نيز كشور از خارج به داخلي مصرف بر عالوه

 در گونه 100 شامل رز جنس). 1386 همكاران، و دانشخواه(

 و درختچه صورت به كه باشد يم ايران در گونه 12 و دنيا

 و گياهي گونه ينا كار و كشت. هستند سبز نيمه يها بوته

. گردد يبرم پيش لسا هزارها به آن به مندان عالقه توجه

 مربوط كشوري يا محلي به كدام هر رز يها گونه مبدأ

 مبدأ Rosa gallica var officinalis مثال براي ،گردد يم

 ايراني مبدأ) گالب گل( Rosa damascena اروپا، جنوب آن
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 1397 تابستان و بهار اول، شماره بيدگلي و همكارانهقاني د

 كريمي،دارند ( شرقي مبدأ Rosa rugosa leavigata و

 يها سال در گياه اين درماني اثرات و دارويي خواص .)1384

 وجود بر ييها پژوهش طي و است قرارگرفته موردتوجه اخير

 روغن در اكسيداني يآنت و ميكروبي باكتريايي، ضد خواص

 ابومنصور) Ozkan et al., 2004است ( شده يدتأك آن فرار

 گل دارويي خواص تعريف ضمن ميالدي دهم قرن در

 ايراني سرخ گل ها گل بهترين كه كرده خاطرنشان محمدي

 ).Weis, 1997( است
  

  ها مواد و روش

 از مهم تركيبات مقايسه و بررسي منظور به حاضر تحقيق

 دو يرتأث تحت محمدي گل گونه فالونوئيدي تركيبات جمله

. است شده انجام) شيميايي كود و دامي( كود نوع

 در آزمايشي يها كرت يها بوته يها گل از يبردار نمونه

 هايگل از گلدهي فصل با همزمان 1395 سال ارديبهشت

 يها گل. گرديد انجام تصادفي صورت به بوته 10

 كردن جدا از پس و گرديد منتقل آزمايشگاه به شده برداشت

-عصاره روش شد، شروع ها آن از يريگ عصاره ها گلبرگ

 از بعد ها گلبرگ روش اين در. بود ماسراسيون نوع از گيري

 به تكرار سه و در شدند جدا گل اجزاي ساير از برداشت

 و شد ريخته ارلن در و شد وزن نمونه هر از گرم 100 ميزان

 بعد. شد اضافه هاگلبرگ به% 70 اتانول ليتر يليم 700 مقدار

 شد داده عبور صافي كاغذ از عصاره ساعت 48مدت  از

 يا قهوه به متمايل زرد رنگ به اتانولي هاي عصاره يتدرنها

 منظور به تحقيق اين در. آمدند دست به اتانول از حجمي با

 -واگنر آزمون از عصاره در موجود آلكالوئيدهاي شناسايي

 ,.Brain and Turner., 1975 ( .شد استفاده ماير

Chhabra et al., 1984 (موجود تانن شناسايي منظور به ؛ و 

 محلول با رنگي آزمون - 1 شد استفاده آزمون 2 از عصاره در

 نيز عصاره فالونوئيدي تام محتوي .شد استفاده آهن كلريد

 Chang. (شد يريگ اندازه آلومينيم كلريد معرف از استفاده با

et al., 2002.( 
  

  نتايج و بحث

 ها آن غربالگري كه ثانويه هايمتابوليت يا طبيعي تركيبات

 از دسته سه شامل است گرفته صورت گياه ي عصاره در

 باشند يم آلكالوئيد دين،سياني تانن، معروف طبيعي تركيبات

 1 جدول در كه طور همان. است ذكرشده ،1 جدول در كه

 فاكتورهاي نمونه دو هر عصاره در شود يم مشاهده

  .شد مشاهده يموردبررس

  

يييادو كود آلي و شيم ريتأثهاي فيتوشيميايي عصاره گل محمدي تحت آزمون -1جدول   

                     فالونوئيدانن               آزمون سيانيدين               آزمون آلكالوئيد     آزمون ها                         آزمون تنمونه

  ژالتين                 آهن ديكلر                             

  +                       _          كود دامي                 +++               +                      +++                      

  

  +++                      _كود شيميايي           +++               +                      +++                                 

 تر است.رنگپر موردنظرتر باشد رنگ ها بيشوجود تركيب ثانويه موجود است. هرچه تعداد مثبت ي دهنده نشان] + [

  باشد.مي شده گفتهي عدم وجود تركيب دهندهنشان [-] 

  

  

 كه روند يم شمار به كيفي يها آزمون شده انجام يها آزمون

 تركيبات نسبي ميزان و وجود عدم يا وجود ي دهنده نشان

 مثبت يها عالمت. هستند گياه ي عصاره در فعال مهم

 منفي يها عالمت و تركيب آن وجود ي دهنده نشان

 در. باشد يم عصاره در تركيب آن وجود عدم ي دهنده نشان

 سيانيدين،(+)  وجود فيتوشيمي هاي آزمايش تحقيق اين
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 1397 تابستان و بهار اول، شماره هاي گياهي نوش چاي و دم مجله ترويجي

 در را آلكالوئيد) -( وجود و عصاره، در را فالونوئيد و تانن

 شده استفاده آزمون  تحقيق اين نمود در تأييد  عصاره نمونه

 اين است، معروف شينودا آزمون به سيانيدين تشخيص براي

 در. كند يم اثبات قرمز رنگ با را آنتوسيانين حضور آزمون

 به لجني، سبز رنگ ايجاد با نمونه دو هر در تحقيق اين

 رسوب ژالتين روش در. دادند نشان مثبت جواب آزمون

 در آلكالوئيدها رديابي. بود ناچيز بسيار و نشد مشاهده خاصي

. است گرفته صورت ماير و واگنر معرف دو كمك با ها نمونه

 قرمز رنگ به نمونه چهار از يك يچه واگنر آزمون در

 آزمون در همچنين. دادند منفي جواب آزمون به و درنيامدند

 ي دهنده نشان اين كه نشد حاصل رنگي سفيد رسوب ماير

 .است آلكالوئيد حضور عدم
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