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 چکیده

 های ترکيب داشتن دليل به که است جهان در شده شناخته دارویی گياهان ترین قدیمی و ینمهمتر از یکی (.Trigonella L) نبليلهش     

 آب شرایط اغلب در و جهان سراسر در که دارد گونه 753 از بيش گياه این .دارد کاربرد ها بيماری از بسياری درمان در متنوع همؤثر

 برای که است شنبليله در موجود ارزشمند های ترکيب از یکی و آلکالوئيد ترین فراوان و ینمهمتر تریگونلين .کنند می رشد هوایی و

 منظور به و کند می رشد خوبی به ایران نقاط اغلب در گياه این که نکته این به توجه با .رود می بکار خون چربی کاهش و دیابت درمان

؛ T. stellate ؛T. anguina؛ T. persica؛ T. monantha؛ T. uncata) گونه ده و ژنوتيپ 22 تعداد ارزشمند، متابوليت این ميزان بررسی

T. spruneriana ؛T. astroites؛ T. monspeliaca ؛T. tehranica ؛T. foenume) و تهران خوزستان، های استان از هيلشنبل جنس از 

 گونه که داد نشان نتایج .ه شدداد قرار سنجش مورد HPLC تکنيک از استفاده با آنها تریگونلين ميزان و گردید آوری جمع هرمزگان

T. foenume در داشت.ها  گونه سایر به نسبت بذر( گرم بر گرم ميلی 54/7) بيشتری تریگونلين مقدار است، شنبليله زراعی گونه که 

 فاصله با مطالعه مورد یها گونه سایر بود. تهفگر قرار بذر( گرم بر گرم ميلی 3/7) تفاوت اندکی با T. tehranica گونه بعدی رتبه

 قرار گروه دو در را مطالعه مورد یها نمونه Ward روش براساس ها ژنوتيپ بندی هخوش نتایج گرفتند. قرار بعدی یها رتبه در زیادی

 ایران بومی یها گونه ویژه به شنبليله یها گونه سایر از دارویی های ترکيب استخراج برای بعدی کارهای اساس دتوان می تحقيق این داد.

 باشد. T. tehranica مثل

 

 .HPLC دارویی، گياه گونه، تریگونلين، ،(.Trigonella L) شنبليله کلیدی: های واژه
 

 مقدمه
 نياز آنها به انسان که محصوالتی از بسياری برای گياهان

 مانند اهدافاز  بسياری برای و هستند ارزشمندی منابع دارد،
 گيرند. می قرار بشر مصرف مورد دارو و غذا چوبی، نيازهای

 دارد. تواریخی  قودمتی  دارو عنووان  به گياهی مواد از استفاده
 دهود  موی  نشان که دارد وجود تاریخی شده ثبت سند چندین

 .اسوت  هشد می استفاده ها بيماری درمان برای گياهی مواد از
 هوای  درموان  در باسوتانی  مطالعوات  از آمده دستب اطالعات
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 اسوتفاده  نيوز  مودرن  ییو دارو صونعت  در گياهوان،  بر مبتنی
 داروهوای  کشف برای باالیی بسيارقابليت  بنابراین، .شود می

 Fabricant) دارد وجوود  دارویی گياهان یها گونه از جدید

& Farnsworth, 2001 ؛Clarkson et al., 2004). در 
 از حاصول  بوازار،  در موجوود  داروهوای  سووم  یوک  حدود

 آینود.  موی  دستب گياهی أمنش از و هستند طبيعی محصوالت
 شوده  شوناخته  دارویوی  گياهوان  ترین قدیمی از یکی شنبليله
 گيواه  ایون  .دارد تعلوق  Fabaceae خانواده به که است جهان

 خوانواده  در و Trigonella نام به جنسی در و بوده دیپلوئيد
Fabaceae سراسور  در گونه 753 حدود و است گرفته جای 

 بوه  Trigonella جونس  معتقدنود  محققان برخی دارد. جهان
 رده از Fabaceae خووووانواده از Trifoliae زیرخووووانواده
Leguminosae است متعلق (Hutchinson, 1964  مراکوز .)

( منواطقی از  2772) Petropoulosتنوع این گيواه در مقالوه   
 و چوين  و ایوران  از منواطقی  افغانستان اوراسيا، یمن، آفریقا،

 منواطق  در جونس  این(. Prasad, 2011اند ) شده معرفی هند
 جنوب و شمال و اروپا آسيا، غرب مدیترانه، ازجمله خشک
 شونبليله  کشت .(Martin et al., 2011) است پراکنده آفریقا
 شود انجام می کم یا متوسط بارندگی با سرد مناطق در بيشتر

(Reasat et al., 2017). جووونس ایرانيکوووا فلوووور در 
Trigonella  دارد. چندسوواله و سواله  یوک  ونوه گ 53 حودود 

 ای گونوه  بوين  و درون تنووع  ،ژنتيکی تنوع مورد در ما دانش
 (2n=16) کرومووزوم  اندک تعداد وجود است. اندک ،هيلشنبل
 )بزرگتووورین هوووا کرومووووزوم بوووين انووودازه تنووووع و

 32/75کروموزوم= نیتر کوتاه و پيکومتر 21/22کروموزوم=
 سويتوژنتيکی  و مولکولی مطالعات برای را گياه این پيکومتر(

 هوای  گذشوته  از .(Reasat et al., 2002) اسوت  کرده آل ایده
 شوناخته  گيواهی  مواده  یوک  عنووان  بوه  شنبليله بذرهای دور
 گيواه  یک عنوان به ای گسترده طور به گياه این امروزه اند. شده

 ایرانی سنتی طب در .شود می کشت جهانسراسر  در دارویی
 خون قند کاهش همچنين و نيروبخشی برای شنبليله یها دانه

 %43-27 دارایکلی  طور به هيلشنبل یها دانه .شد می استفاده
 %27-57 موسوويالژی(، فيبرهووای عموموواً) کربوهيوودرات

 %2/7-51/7 ليپيوود، %3-77 تيپتوفووان( و )ليووزین پووروتئين

 ،(Jain et al., 2009) گوونلين( یتر )اساساً پيریدین آلکالوئيد
 ایزولوسين هيدروکسی-4 آمينه اسيد %73/7 و کولين% 3/7

 در گاالکتومانانوجود  .(Mehrafarin et al., 2010) هستند
 بوه  را بوذر  خشوک  وزن از نيموی  تقریباً که شنبليله یها دانه
 رژیوم  در فيبر اصلی نبعم عنوان به است داده اختصاص خود
 روزانه فيبر .(7 )جدول است شده شناخته گياهان در غذایی
 کاهش را ها سرطان انواع به ابتال خطر که دارد را اینقابليت 
 با مقایسه در و است پيریدین آلکالوئيد یک تریگونلين دهد.
 شونبليله  بوذرهای  درفراوانوی   بوه  شيميایی های ترکيب سایر
 پریکارپ در ماده این .(Petropoulos, 2002) شود می یافت
 زنی جوانه طول در و شود می منتقل ها دانه بهبعد  و شده سنتز
 ابتودا  در تریگونلين که آنجایی زا .گيرد می قرار استفاده مورد
 شده گذاری نام جنس این نام به شد استخراج شنبليله گياه از

 سوویا،  ،قهووه  ازجملوه  دیگور  گياهان از بسياری در و است
 دارد وجوود  نيوز  فرنگی گوجه و نخود تره، نوعی جو، ذرت،

(Brossi, 1985). حيووانی  گونوه  چنود  در ماده این همچنين 
 برخوی  ،دار صودف  حلوزون  پوسوتان،  سوخت  بندپایان، مانند
 بيشوترین  اسوت.  شوده  دیده نيز پستانداران برخی و ها ماهی
 رخ قهوووههماننوود  گياهووانی بووذرهای در تریگووونلين تجمووع
 برخی برای اسيد نيکوتينيک تجویز از پس همچنين .دهد می

 اسووت. شوده  مشواهده  نهوواآ ادرار در مواده  ایون  پسوتانداران 
 قنود  کاهش ازجمله، دارد متنوعی درمانی خواص تریگونلين

 ضود  ،بواکتری  ضود  ميگورن،  ضد ،بخش آرام خون، چربی و
 تجمع کاهش و حافظه بودبه در و است تومور ضد و ویروس
 از مشوتق  یوک  تریگوونلين  واقوع  در دارد. نقوش  هوا  پالکت
 متابوليت یک عنوان به دارد. تلخ طعمی که است B6 ویتامين
 بوا  تریگوونلين  توليد شود می تشکيل نيکوتينات از که ثانویه

 pyridinium-3-carboxylic) اسويد  نيکوتينيک متيالسيون

acid) انجوام   سوولفور  حواوی  مينوه آ اسيد یک از استفاده با
 نظوور بوه بنوابراین   .(Joshi & Handler, 1960) شوود  موی 
 تلخوی  باعو   کوه  باشد ای ماده همان تریگونلين که رسد می
 مواده  ایون  کوه  اسوت  ذکور  به الزم .شود می قهوه در هانیناگ

 مواده  ایون  شيميایی ساختار است. آب در محلول صددرصد
 .است آمده 7 شکل در
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 شنبلیله گیاه در موجود شیمیایی های ترکیب -1 جدول

 ها ترکیب شیمیایی گروه

 کاریپين کولين، تریگونلين، آلکالوئيدها

 ایزولوسين هيدروکسی-4 آرژینين، سيتئين، تيروزین، تریپتوفان، هيستيدین، ليزین، اسيدآمينه

 کومارین متيل تری تریگوکومارین، کومارین، متيل کومارین

 لوتئولين ایزوویتيکسين، ایزوارینتين، ارینتين، نارینجنين، فالونوئيد

 تيجوننين هدراجين، دیوسجنين، تریگونسيد، واموجنين، گليکوزید، فونگراسين، فنگورین، ساپونين

 اسيد نيکوتينيک بيوتين، ریبوفالوین، تيامين، اسيد، آسکوربيک اسيد، فوليک ،A ویتامين غيره

 

 
 ساختار شیمیایی تریگونلین -1شکل 

 

 اجوزای  سوایر  بوا  مقایسوه  در تریگوونلين  درموانی  ثيراتأت
 موورد  درویوژه   بوه  ،است گرفته قرار بررسی مورد شتربي شنبليله
 عنووان  به تریگونلين مرکزی. عصبی سيستم و دیابت های بيماری
 دیابوت  از ناشی عوارض درمانقابليت  شنبليله، اصلی آلکالوئيد
 اخوتالل  و انسوولين  بوه  مقاوموت  و بواال  قنود  ،باال چربی مانند

 قووی  باکتریایی ضد فعاليت تریگونلين .دارد را دیابتيک شنوایی
 یکووول شوويایاشر ازجملووه زنووده موجووودات برخووی بووه نسووبت

(Escherichia coli)، سوووووواآروگينو سووووووودوموناس 
(Pseudomonas aeruginosa)، ميوووورابيليس پرتئوووووس 
(Pseudomonas aeruginosa)، لبسووووويال پونومونيوووووا 
(Pneumoniae klebsiella)،  مووووووانیبا آسوووووينتوباکتر 
(Acinetobacter baumannii)، فاسووواليس انتروکوکووووس 
(Enterococcus faecalis)،  سوابتيليس  باسويلوس (Bacillus 

subtilis)، آلبيکوانس  کاندیدا (Candida albicans) کاندیودا  و 
 ,.Zhou et al) دارد (Candida parapsilosis) پسيلوسيسپارا

عنوووان یووک موواده شوويميایی گيوواهی  ایوون ترکيووب بووه .(2012
های فيزیولووژیکی متفواوتی در گياهوان دارد، از جملوه:      فعاليت

تجموع در گيواه   ، (Ueda & Yamamura, 2002) حرکت برگ

عنووان یوک    و عمول بوه   (Cho et al., 1999در شرایط تنشی )
(. همچنوين ایون مواده    Rajasekaran et al., 2001اسوموليت ) 

های گيواهی و حيووانی تنظويم     فرایند چرخه سلولی را در سلول
های جوانه زده بيشترین مقدار تریگوونلين   کند و مریستم دانه می

ها منتقل  ها و ریشه شاخهزنی این ماده به  را دارند؛ پس از جوانه
هوا   (. در طول دوره رشود گياهچوه  Minorsky, 2002شود ) می

یابود و   های مریستم بافتی کاهش موی  مقدار تریگونلين در ریشه
ماننود، در   بواقی موی   G2های ریشه در فواز   سپس بيشتر سلول

هوا در فواز    شود تا سولول  حالی که فقدان تریگونلين موجب می
G1 اکسويدانتی بواالیی در گياهوان حواوی      نتوی بمانند. فعاليت آ

است. این آلکالوئيد با ارزش با افوزایش   تریگونلين گزارش شده
اکسويدانتی و مهوار پراکسيداسويون ليپيود      های آنتی فعاليت آنزیم

 Liangهای دیابتی کاهش داد ) های اکسيداتيو را در موش تنش

& Kitts, 2014ی ميزان (. تاکنون مطالعات اندکی بر روی ارزیاب
هوای شونبليله بوه غيور از گونوه       تریگونلين دانه در برخی گونه

زراعی صورت گرفته است. برای مثال مقدار این ماده ارزشومند  
 ،T. caerulea ،T. cretica ،T. lilacinaهوای   دارویی در گونوه 

T. radiata ،T. spinose (Allen & Allen, 1981 ؛Mehra et 

al., 1996 ) وT. polycerate   ارزیووووابی شوووده اسووووت
(Petropoulos, 2002   با توجه به تأثيرات ارزشومند دارویوی .)

تریگونلين و با در نظر گرفتن این نکته کوه شونبليله یوک گيواه     
کنود   بومی کشور ایران است و در اغلب نقواط ایوران رشود موی    

تصميم گرفتيم تا ميزان تریگونلين دانه را در چند گونه متفواوت  
 کنيم. از شنبليله ارزیابی
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 ها روشو  مواد

 برداری نمونه

 از شنبليله مختلف یها گونه از گونه 77 و توده 22 تعداد
 ندشد آوری جمع هرمزگان و تهران خوزستان، استان سه

 .(2 )جدول
 

 تریگونلین استخراج

و همکاران  Rongjie روش از تریگونلين استخراج برای
 سه در توده هر از خالصه، طور به شد. استفاده (2777)

 بذرها شد. انتخاب بذر رمگ لیمي 777 مقدار به و تکرار
 نمونه هر به سپس شدند. پودر گریندر دستگاه با بخوبی
 شد اضافه (Romil 215, HPLC) متانول ليتر ميلی یک حدود

 مرحله در .گردید ورتکس محيط دمای در دقيقه 77 مدت به و
 در اولتراسونيک دستگاه در قيقهد 57 مدت به ها نمونه بعدی
 در دقيقه 73 مدت بهبعد  و گرفتند قرار محيط دمای

 و گرفتند قرار دقيقه در دور 73777 سرعت با سانتریفيوژ
 سپس شد. منتقل ليتری ميلی 2 ویال یک به باالیی فاز

 ویال به روییمرحله  و شد تکرار قبلی مراحل تمام دوباره

 داده قرار کانسنتریتور دستگاه در ها ویال .شد اضافه قبلی
 مرحله انجام تابعد  و شود تبخير ها ویال آب تا شدند

HPLC شدند. نگهداری درجه -27 یخچال در 
 

 تریگونلین سنجی یتکمّ و شناسایی

 تعيين برای (HPLC) باال کارایی با کروماتوگرافی روش
 فرایند انجام برای .گرفت قرار استفاده مورد تریگونلين ميزان

HPLC دستگاه از Agilent 1260 Infinity ستون و 
Aminex به متانول 33:3 نسبت به متحرک فاز شد. استفاده 

 (Flow rate) جریان شدت روند شد. گرفته نظر در آب
 موج طول در پيک و دقيقه بر ليتر ميلی یک و دقيقه شش
 شد. ردیابی نانومتر 225
 

 ها داده تحلیلو تجزیه

 استاندارد منحنی ترسيم برای تجزیه از حاصل های داده
(r2= 0.99) از ها دادهتحليل  برای گرفت. قرار استفاه مورد 

 شد. استفاده R و SPSS افزارهای نرم

 

 کشور مختلف نقاط از شده آوری جمع شنبلیله یها نمونه مشخصات -2 جدول

 یآور جمع محل گونه نام فیرد آوری جمع محل گونه نام ردیف

7 GTM63 T. anguina 72 هرمزگان GTM152 T. anguina هرمزگان 

2 GTM73 T. monantha 75 خوزستان GTM164 T. stellate هرمزگان 

5 GTM75 T. monspeliaca 74 خوزستان GTM222 T. monantha خوزستان 

4 GTM161 T. anguina 73 هرمزگان GLM65 T. monantha خوزستان 

3 GTM221 T. uncata 72 هرمزگان GTM176 T. foenume هرمزگان 

2 GTM181 T. monspeliaca 70 خوزستان GTM201 T. foenume هرمزگان 

0 GTM99 T. stellate 71 هرمزگان GTM69 T. Persica خوزستان 

1 GTM110 T. spruneriana 73 تهران GTM159 T. Persica خوزستان 

3 GTM118 T. astroites 27 تهران GTM167 T. tehranica تهران 

77 GTM125 T. uncata 27 هرمزگان GTM165 T. tehranica تهران 

77 GTM126 T. astroites 22 تهران GTM134 T. spruneriana تهران 
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 نتایج
 اسوتاندارد  مختلوف  هوای  غلظت از حاصل داستاندار منحنی
 (y = 455.25x - 200.81) خطوی رابطه  نوشتن برای ترگونلين
 استفاده با ها نمونه مجهول مقادیر و گرفت قرار استفاده مورد
  .(2)شکل  آمد بدسترابطه  این از

دهد  می نشان (5 )جدول واریانس تجزیه از حاصل نتایج
 در شونبليله  مختلوف  یهوا  گونه بين در تریگونلين غلظت که

 نشوان  نتيجوه  ایون  .بوود  متفاوت داری معنی طور به% 7 سطح
 تریگونلين ميزان نظر از شنبليله مختلف یها گونه کهدهد  می
 دارند. فرق یکدیگر با دانه

 

 
 تریگونلین استاندارد منحنی -2 شکل

 

 شنبلیله مختلف یها نمونه واریانس تجزیه جدول -3 جدول

 F Pr مربعات میانگین مربعات مجموع آزادی درجه منابع

 777777/7** 3/43 537/7 722/5 3 گونه

 77 باقيمانده 7700/7 713/7 77 باقیمانده

 %7 سطح در داری معنی :**

 

 بذر( خشک وزن گرم بر گرم میلی) شنبلیله مختلف یها گونه در تریگونلین مقدار میانگین -4 جدول

 گونه ردیف
 مقدار میانگین

 تریگونلین
 گونه فیرد

 مقدار نیانگیم

 نیگونلیتر

7 T. anguina 22/7 2 T. persica 71/7 

2 T. monantha 72/7 0 T. stellate 73/7 

5 T. monspeliaca 71/7 1 T. spruneriana 70/7 

4 T. foenume 54/7 3 T. astroites 71/7 

3 T. uncata 53/7 77 T. tehranaica 3/7 

y = 455.25x - 200.81 

R² = 0.9996 
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 .... مقایسه میزان تریگونلین بذر در برخی از  022

 در تریگونلين مقدار ميانگين از حاصل جدول ارزیابی با
 قودار م کوه  گرفوت  نتيجوه  توان می هليلشنب مختلف یها گونه

 اسوت  بيشوتر  همه از زراعی گونهبذرهای  در دانه تریگونلين
 گونووه و (بووذر خشووک وزن گوورم بوور گوورم ميلووی 54/7)

tehranica وزن گورم  بور  گورم  ميلوی  3/7 ميانگين مقدار با 
 T. uncata یهوا  گونه .(4)جدول  دارد قرار دانه بذر خشک

 سووم  رتبوه  در هم به نزدیک بسيار مقادیر با T. anguina و
 نيوز  T. persica و T. monantha یها گونه در گرفتند. قرار

 ترتيوب  به و بود هم به نزدیک کامالً تریگونلين مقدار ميانگين
 در آمد. بدست خشک وزن گرم بر گرم ميلی 72/7 و 71/7
 کواهش  یوک  بوا  تریگوونلين  ميوانگين  مقدار دیگر یها گونه
 .رسيد خشک وزن گرم بر گرم ميلی 77/7 زیر به دار معنی

 

 
 شنبلیله مطالعه مورد یها گونه در تریگونلین میزان ای جعبه نمودار -3شکل 

 

 

 
 (.Trigonella L) هیلشنبل مختلف یها گونه در تریگونلین مقدار از حاصل درختی نمودار -4 شکل
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 )ميانوه(  دوم اول، چارک مقدار (5 )شکل ای جعبه نمودار
 مقودار  دامنوه  رسود  موی  نظور  بوه  .دهود  موی  نشان را سوم و

 سوت. ها گونه سایر از بيشتر T. foenume گونه در تریگونلين
 گونه این در تریگونلين مقدار کمترین و بيشترینطوری که  به
 در بوود.  خشوک  وزن گرم برگرم  ميلی 4/7 و 2/7 ترتيب به

 گونوه  ایون  در دارد. قورار  T. astroites گونوه  بعودی  رتبوه 
  مقووودار بيشوووترین و 7/7 تریگوووونلين ميوووزان کمتووورین

  گونووه بووود. بووذر خشووک وزن گوورم بوورگوورم  ميلووی 2/7
T. anguina و کمتورین  فاصوله  و داشوت  قرار سوم رتبه در 

 رتبوه  در بوود.  بوذر  خشک وزن بر گرم 7/7 مقدار بيشترین
 دو ایون  در گرفتنود.  قرار T. uncata و T. tehranica بعدی
  تریگووونلين کمينووه و بيشووينه مقوودار بووين فاصووله گونووه
  گونوه  اداموه  در بوود.  خشوک  وزن گورم  برگرم  ميلی 73/7

T. monantha گونووه چهووار داشووت. قوورار T. persica، 
 T. stallata، T. monspeliaca و T. spruneriana 

 ماده این مقدار و داشتند تریگونلين مقدار در را دامنه کمترین
 بود. یکسان تقریباً گونه چهار این در

 یها نمونه وشد  انجام Ward روش براساس بندی خوشه
 و tehranica یها گونه داد. قرار گروه دو در را مطالعه مورد

foenume هم با نيزها  گونهبقيه  و گرفتند قرار روهگ یک در 
 در تریگوونلين  مقدار ميانگين دادند. تشکيل را دیگری هگرو
 گروه در و بذر خشک وزن گرم بر گرم ميلی 72/7 اول گروه
و  3 )جدول بود بذر خشک وزن گرم بر گرم ميلی 72/7 دوم

 اسوت  مشهود کامالً نکته این 4 جدولبه  نگاهی با (.4شکل 
 است. زیاد دوم و اول گروه در تریگونلين نگيميان تفاوت که

 

 Ward روش به بندی خوشه در شده ایجاد خوشه دو در تریگونلین مقدار میانگین جدول -5 جدول

 ها گونه نام خوشه نام
 تریگونلین مقدار میانگین

 (بذر خشک وزن گرم بر گرم میلی)

7 T. foenume، T. tehranica 72/7 

2 
T. anguina، T. monantha، T. monspeliaca، T. uncata،  

T. persica، T. stellate، T. spruneriana، T. astroites 
72/7 

 

 بحث
 تووان  می ها دادهتحليل و تجزیه از حاصل نتایج بررسی اب
 ایران بومی گونه یک که T. tehranica گونه که گرفت نتيجه
 از ،(Rechinger, 1989) کنود  می رشد ایران رد فقط و است
 زراعوی  گونوه  بوه  نزدیوک  بسويار  هموؤثر  هوای  ترکيوب  نظر

T. foenume تحقيقات تاکنون که نکته این به توجه با .است 
 انجام .Trigonella L جنس یها گونه سایر مورد در زیادی
هوا   گونوه  ایون  هوای  ترکيوب  بررسوی  بوا  توان می است نشده

 ماننود  ایوران  بوومی  یهوا  گونوه  ازرا  ارزشومندی  اطالعات
T. tehranica و T. persica  ایون  بوه  توجوه  آورد. بدسوت 

 کوه  گونه یک از گياهی یها نمونه که است اهميت حائز نکته
 در را هوایی  تفواوت  ،کنند می رشد محيطی مختلف شرایط در

 دهنود.  موی  نشوان  خوود  هوای  متابوليت تجمع و توليد ميزان
 توليود  وسويله  بوه  محويط  و گيواه  بوين  شويميایی  کونش  برهم

 هوا  متابوليوت  این واقع در و دهد می رخ ثانویه های متابوليت
ی ایفا محيط به گياه سازگاری در بيولوژیکی عوامل عنوان به

 ,.Sampaio et al؛ Pavarini et al., 2012) کننود  می نقش

 در ثانویوه  یهوا  متابوليوت  تغييورات  مطالعه بنابراین (.2016
 در را موا  دتوانو  موی  متفاوت هوای و آب با مناطق و شرایط
 .کنود  یاری گياه و محيط بين شنک برهم این چگونگی کشف
 یها گونه برخی در تریگونلين ميزان ارزیابی از حاصل نتایج

 های ترکيب ميزان نظر ازها  گونه این که دهد می نشان شنبليله
 این سدر می نظر بهرو  ازاین هستند. متفاوت یکدیگر با همؤثر
 اطالعواتی  بانوک  یک تشکيل برای ای مقدمه دتوان می تحقيق



 .... مقایسه میزان تریگونلین بذر در برخی از  021

 مختلوف  یهوا  گونوه  در موجوود  های متابوليت ميزان از غنی
 جونس  همؤثر های ترکيب مورد در تاکنونالبته  باشد. شنبليله
 بيشوتر  در و شوده  آن یها گونه سایر به اندکی توجه شنبليله،
  مثوال  عنووان  بوه  .اسوت  شده تمرکز زراعی گونه روی موارد
 بوود  شوده  انجوام  T. monantha گونه روی که پژوهشی در

 بوود گردیوده   گيوری  انودازه  آن یاکسويدان  آنتی فعاليت ميزان
(Esmaeili et al., 2011). و هوا  آمينوه  اسيد ميزان همچنين 

 ارزیووابی T. strangulata گونووه تروئيدیسووا هووای ترکيووب
 هوي   در تواکنون  ماا .(Selma & Gamze, 2018) است شده

 توجوه  آنهوا  های متابوليت و ایران بومی یها گونه به تحقيقی
 یهوا  گونوه  بوار  نخسوتين  بورای  مقالوه  ایون  در است. نشده
 T. tehranica و T. persica ایوران  کشوور  بوومی  کامالً که 

 یهوا  گونوه  ایون  کنوار  در .گرفتند قرار ارزیابی مورد هستند
  ،T. monantha، T. stallata ازجملوه هوا   گونوه  سایر بومی،

T. monspeliaca، T. spruneriana و T. astroites نيووز 
 دید یک که گفت توان می بنابراین گرفتند. قرار ارزیابی مورد
 .است آمده بدست گونه 77 این در تریگونلين ميزان از کلی
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Abstract 
     Fenugreek (Trigonella L.) is one of the most important and oldest known medicinal plants in 

the world, used in the treatment of many diseases due to its various secondary metabolites. The 

plant has more than 135 species growing throughout the world and in most climates. 

Trigonelline is the most important and most abundant alkaloid and one of the valuable 

metabolites found in fenugreek that is used to treat diabetes and reduce blood lipids. In this 

research, 22 genotypes from 10 species of fenugreek including: T. uncata, T. monantha,  

T. persica, T. anguina, T. stellate, T. spruneriana, T. astroites, T. monspeliaca, T. tehranica and 

T. foenum-graecum were collected from Khuzestan, Tehran, and Hormozgan provinces and 

their trigonelline levels were measured using HPLC technique. The results showed that  

T. foenum-graecum and T. tehranica had higher trigonelline content (1.34 and 0.9 mg/g seed, 

respectively) than other species. Also, there was a significant difference between genotypes for 

trigonelline content. The clustering based on Ward’s method separated genotypes into two 

groups. This study could be the basis for further work on the extraction of pharmaceutical 

compounds from other fenugreek species, especially native species of Iran such as T. tehranica. 
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