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برخی از گیاهان دارویی به شکل توده غیرفرآوری شده
بعد از برداشت گیاه از مزرعه بدون آنکه کار دیگری
روی آن انجام شود وارد بازار میشود .این بخش از
گیاهان به صورتهای مختلفی مورد استفاده قرار
میگیرند که تولید اسانس و عصارهها از جمله آنها
است .بخش دیگر از گیاهان دارویی در کارخانههای
داروسازی با انجام فرآوری بر آن ،بهصورت قرص و
شربت وارد صنعت داروسازی میشوند .کاربرد دیگر
گیاهان دارویی در صنایع غذایی است .در این بخش،

گیاهان بهعنوان طعمدهنده مواد غذایی بهصورت
چاشنی مورد استفاده فرار میگیرند (.)8

یکی از گیاهان دارویی مورد استفاده در ایران گل
نرگس با نام علمی  Narcissus sp.از خانواده
( )Amaryllidaceaeهستند .ویژگیهای عمومی این
خانواده عبارتند از :گیاهانی پیازدار ،غدهدار ،یا دارای
ریزوم ،برگها اغلب قاعدهای ،گل آذین چتر کم تا
پرگل ،بهندرت خوشه یا تک گل ،چمچه دارای  7تا 2
برگه کامل یا از وسط شکافته شده ،گاهی در قاعده به-
هم پیوسته و لولهای شکل .گلها نرماده ،منظم یا
نامنظم؛ گلپوش با قطعههای مشابه جدا ویا پیوسته به
لوله تخمدان ،کوتاه یا بلند ،گاهی با فلسهای تاج
مانند در سطح داخلی .پرچمها  0عدد ،دوحلقه نابرابر،

گیاهان خانواده نرگس عالوهبر ارزش زینتی ،بهلحاظ
دارا بودن ترکیبهای آلکالوئیدی و نیز از نظرخواص
دارویی اهمیت دارند .انواع آلکالوئیدهای خانواده
آماریلیداسه ،7خواص آنتیویروسی و ضد توموری دارند
( .)8براساس گزارشها و مستندات علمی قدمت گل
نرگس در ایران به قبل از تاریخ هجری میرسد (.)0
محل رویش گل نرگس در ایران ،مازندران ،گیالن،
گرگان ،استان فارس ،بهبهان و بوشهر است(.)1
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گیاهان دارویی و مشتقات آن امروزه  26درصد
تجویزات دارویی در کشورهای صنعتی پیشرفته و 56
درصد در کشورهای در حال توسعه را به خود
اختصاص میدهد ( .)7براساس گزارش سازمان
بهداشت جهانی 56 ،درصد مردم جهان برای مراقبت-
های اولیه بهداشتی ترجیح میدهند از عصارههای
گیاهی یا مواد مؤثره آنها استفاده نمایند (.)2،9
امروزه گیاهان دارویی بهعنوان نوآوریهای زیستی در
عرصه پزشکی جایگزینی شایسته برای داروهای
شیمیایی هستند .یکی از علل مهم این جایگزینی
حداقل عوارض جانبی نسبتبه داروهای شیمیایی
است (.)0
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مقدمه

میلههای پرچم آزاد یا به لوله مادگی چسبیده؛
تخمدان زیرین ،سه خانهای؛ تخمکها در هرخانه
متعدد ،یا به  7تا  2عدد تقلیل یافته؛ خامه باریک،
نخی شکل؛ کالله معموال سرسان؛ میوه کپسول یا به-
ندرت سته است.

متابولیتهای ثانویه مشتق از گیاهان مانند فنل و
فالونوئید تام مشتق از گیاهان دارای پتانسیل قوی
برای پاکسازی رادیکالهای آزاد هستند که در تمام
قسمتهای مختلف گیاهی مانند برگ ،میوه ،دانه،
ریشه و پوست وجود دارند ( .)5بنابراین با توجهبه
شیوع باالی بیماریهای مزمن ،منطقی است که برای
تأمین آنتیاکسیدانهای مورد نیاز بدن ،از گیاهان
استفاده شود بهخصوص گیاهانی که فنل و فالونوئید
تام باالیی داشته باشند.
پژوهشهای مختلفی در مورد ترکیبهای شیمیایی و
خاصیت آنتیاکسیدانی اسانس و عصاره نرگس انجام
شده است و در برخی از این پژوهشها گزارش شده
که میزان آلکالوییدها در خانواده نرگس در مرحله پس
از گلدهی بیشتر از زمان گلدهی است ()77،76،3
(همچنین مشخص شده است گیاه نرگس دارای
آلکالوئیدهای متنوعی است که دارای فعالیتهای
زیستی و داروسازی بسیاری است ( .)72اسانس تعداد
زیادی از گونههای نرگس را مورد آزمایش قرارگرفته و
ترکیبهای مختلفی گزارش شده است ( .)79گل
نرگس بهدلیل زیبایی و در برخی ژنوتیپها به ترکیب-
های معطر ،بهخصوص از نظر داشتن ترکیبهای
Amaryllidaceae

1
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بررسی بر روی آلکالوئیدهای خانواده نرگسیان
( )Amaryllidaceaeبا جداسازی لیکورین از گونه N.
 Pseudonarcissusدرسال 7511آغاز شد (.)70
براساس کلیدهای شناسایی فلور ایرانیکا ( )78و طبقه-
بندی گیاهی ( ،)70نرگس های بومی ایران متعلقبه
نرگس های فنجانی یا پیالهای Narcissus tazetta
 L.و نرگسهای غیر بومی متعلقبه نرگسهای
شیپوری Narcissus pseudonarcissus L.هستند.
در ضمن نرگسهای بومی معطر و حساس به سرما و
غیربومیها فاقد عطر و مقاوم به سرما هستند .از طرفی
تنوع ژنتیکی درون گونهای بین نژادگانهای بومی کم
بوده که گویای رابطه خویشاوندی نزدیک بین آن
هاست.
در بررسی اسانس واریتههای  N. tazettaترکیبهای
زیادی از جمله Nonane, , Papyr , Chinensis
 Pentadecane, Dodecane, Heptadecaneرا
استخراج شده است ( .)70این گیاه زینتی بهجهت دارا
بودن خواص داروئی بسیار مورد توجه است (.)71
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از نظر ویژگیهای ریخت شناسی نرگسها به دسته-
های «شهال» با مشخصه کمپَر بودن ،کرم رنگ و گرد
بودن گلبرگها و کاسبرگها« ،مسکینک» با ویژگی
کمپَر بودن ،کشیدگی و سفیدرنگ بودن گلبرگها و
کاسبرگها و «مسکین» با ویژگیهای مرفولوژیکی حد
واسطی از «شهال» و «مسکینک» تقسیم بندی شده-
اند ،که با تقسیمبندی مولکولی که «شهال» درگروه
یک« ،مسکین» در گروه دو و «مسکینک» در گروه
سه قرار گرفتهاند ،مطابقت دارد ( .)71میزان
آلکالوییدها در مرحله پس از گلدهی بیشتر از زمان
گلدهی است (.)75
بهدلیل اهمیت این تیره گیاهی در این تحقیق به
بررسی خواص آنتیاکسیدانی و ترکیبهای فنولی و
آلکالوئیدهای موجود در چهار نژادگان با اهمیت آن به

و نرگس پنجه گربه ای پرداخته شده است.

روش کار

مشخصات عمومی منطقه مورد مطالعه

شهرستان بهبهان واقع در جنوب شرقی استان
خوزستان ،ارتفاع آن از سطح دریا  256متر است .و
دارای میانگین دمای ساالنه  20درجه سانتیگراد و
میانگین بارش ساالنه آن  916میلیمتر است .بخش
مرکزی بهبهان در دشتی خشک و نمکزار قرار دارد.
در زمان آبادی شهر باستانی ارگان « کوشک دشت »
گفته میشد .آب و هوای آن بهسبب ویژگی طبیعی و
قرار گرفتن در منطقه گرمسیری ،نیمه بیابانی است که
تابستانهای گرم و سوزان و  8تا  1ماهه و زمستان-
های سرد و کم باران و کوتاه مدت دارد .حدّاکثر

بارندگی درآن  96روز و بین آبان ماه تا اسفند است.
پوشش گیاهی آن استپ جنگلی است .بهار
واقعی بهبهان بین نیمه دوم بهمن و نیمه ی اوّل
فروردین است.
در این پژوهش چهار نژادگان از جنس نرگس ازنظر
خواص کمی و کیفی عصاره مورد بررسی قرارگرفتند.
این نژادگانها از نظر خصوصیات عمومی نرگسها
مشابه بوده و فقط از نظر شکل ظاهری و بهاحتمال
میزان مواد مؤثره دارای تفاوت هستند .از نظر
رویشگاه ،زمان گلدهی ،زمان رویش کمابیش مشابهاند
و تفاوتهای ناچیزی دارند.
عملیات آزمایشگاهی

تهیه گیاه و عصاره گیری

در این پژوهش  0نژادگان با اهمیت گلنرگس از
رویشگاههای شهرستان بهبهان به نامهای شهال،
شصتپَر ،مسکین ،پنجهگربهای در دو مرحله ابتدای
فصل برداشت (اواخر دیماه  )7930و انتهای فصل
برداشت (اواخر بهمن ماه  )7930از در دو مرحله رشد
ابتدای برداشت و انتهای برداشت شدند .از نظر
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آلکالوئیدی از جمله گاالنتامین (مؤثر در درمان بیماری
آلزایمر) بسیار قابل توجه بوده و از ارزش اقتصادی
باالئی برخوردار است (.)70

نامهای نرگس شهال ،نرگس مسکین ،نرگس شصت پَر

در مورد نرگس پنجه گربهای از آنجاییکه دوره رویشی
آن کوتاهتر است فقط یک بار از سطح رویشگاه جمع-

 -سنجش الکالوئید

بهمنظور شناسایی آلکالوئیدهای موجود در عصاره از
آزمون واگنر -مایر استفاده شد .در این روش ابتدا 6/8
گرم عصاره خشک در یک بشر ریخته شد و  78میلی-
لیتر اسید کلریدریک  2نرمال به آن اضافه شد ،مخلوط
بهمدت پنج دقیقه درون بن ماری با دمای  08درجه
قرار داده و با یک همزن مخلوط هم زده شد سپس
محلول از کاغذ صافی عبور داده شد و محلول به دو
لوله آزمایش منتقل شد .به لوله آزمایش اول چند
قطره معرف مایر اضافه شد تشکیل رسوب سفید به
این معناست که عصاره دارای آلکالوئید است .به لوله
آزمایش دوم چند قطره معرف واگنر اضافه شد رسوب
قرمز نشاندهنده وجود آلکالوئید است (.)0،8
 -سنجش تانن

بهمنظور شناسایی آلکالوئیدهای موجود در عصاره از 2
آزمون استفاده شد.
آزمون رنگی با محلول کلرید آهن :به این صورت
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گلهای برداشت شده به آزمایشگاه منتقل گردید و
پس از جدا کردن گلبرگها عصارهگیری از آنها شروع
شد ،روش عصارهگیری از نوع ماسراسیون بود .در این
روش گلبرگها بعد از برداشت از سایر اجزای گل جدا
شدند و در سه تکرار به میزان  766گرم از هر نمونه
وزن شد و در ارلن ریخته شد و مقدار  166میلیلیتر
اتانول  %16به گلبرگها اضافه شد .بعد از مدت 05
ساعت عصاره از کاغذ صافی عبور داده شد در نهایت
عصارههای اتانولی به رنگ زرد متمایل به قهوهای با
حجمی از اتانول بهدست آمدند .سپس در بالن
مخصوص دستگاه روتاری ریخته شد تا تغلیظ شوند.
بعد از تغلیظ ،نمونهها در پتریدیش ریخته شده و در
آون فندار بهمدت  20ساعت قرار گرفتند و بعد از آن
بهمدت  05ساعت در آون خالء با دمای  86درجه قرار
داده شدند .بعد از خشک شدن عصارهها توسط
اسپاتول تراشیده شد و در ظرف دربدار و غیرقابل
نفوذ ریخته شدند و بهمنظور جلوگیری از تجزیه و یا از
بین رفتن مواد موثره در عصارهها تا مراحل آزمایش در
یخچال نگهداری شدند.

آزمونهای فیتوشیمیایی
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مشخصات رویشگاهی در نرگسزار شهرستان بهبهان هر
چهار نژادگان مختلف گل نرگس بهصورت پراکنده و
در کنارهم قراردارند .در بخشهایی نیز بدون فاصله
مشخص ،انواع نرگس در کنارهم رویش یافته اند و
وسعت زمین اختصاص یافته به نرگس شهال بیش از
سایرین است و در این میان کمترین وسعت زمین به
نرگس پنجه گربهای اختصاص دارد .نمونههای جمع-
آوری شده و در پاکتهای کاغذی مخصوص که دارای
منافذ ریز برای تهویه بودند ،در دمای محیط خشک
شده و جهت عصارهگیری به آزمایشگاه دانشکده منابع
طبیعی دانشگاه کاشان منتقل شدند و پس از عمل
خشک کردن در سایه ،عصارهگیری به روش خیساندن
انجام شد و سپس آزمونهای آنتیاکسیدانی و آزمون-
های فیتوشیمیایی(آزمون آلکالوئید و آزمون تانن) روی
آنها انجام شد.

آوری شد و مورد آزمایش قرار گرفت .بهدلیل
مقدارخیلی کم ماده گیاهی مقادیر بسیارکمی ازعصاره
آن بهدست آمد که برای آزمون شناسایی تانن و آزمون
شناسایی آلکالوئیدها مورداستفاده قرار گرفت.

که 76میلیلیتر اتانول بر روی  6/2گرم پودر گیاه
ریخته و خوب تکان داده شد سپس محلول مورد نظر
از صافی رد شد و به محلول صاف شده پنج قطره
محلول کلریدآهن اضافه شد ،تغییر رنگ محلول به آبی
یا سبز نشاندهنده وجود تانن است.
آزمون ژالتین 78 :میلیلیتر آب مقطر به جوش

آورده شد و 6/8گرم عصاره در آن حل شد محلول در
محیط قرار گرفته شد تا به دمای آزمایشگاه برسد
سپس پنج قطره محلول سدیم کلرید  %76به محلول
اضافه شد تا ترکیبهای غیر تاننی رسوب کند ،در
مرحله بعد محلول صاف شد و در سه لوله آزمایش
ریخته شد ،به لوله آزمایش اول پنج قطره ژالتین  %7و
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 -سنجش فعالیت آنتیاکسیدانی

7

بررسی خاصیت توانایی دادن اتم هیدروژن یا DPPH

آنتی رادیکالی به روش الکترون در ترکیبات و عصاره-
های مختلف در این تست با میزان بیرنگ کردن
محلول بنفش  DPPHدر متانول مورد سنجش قرار
میگیرد .در این روش بهعنوان ترکیب رادیکالی پایدار
از ماده عنوان معرف (Sigma ,Aldrich) DPPH
استفاده شد .به این ترتیب که  86میکرولیتر از غلظت-
های مختلف اسانس و عصارهای آبی ،اتانولی ،متانولی
در متانول به  8میلیلیتر محلول  6/660درصد
 DPPHدر متانول اضافه گردید .بعد از  96دقیقه
گرمخانه گذاری در دمای اتاق ،جذب نوری نمونهها در
طول موج  871نانو متر با  DPPHعلیه بالنک قرائت
شد .درصد مهار رادیکالهای آزاد استفاده از فرمول زیر
محاسبه گردید (.)75
I% = (Ablank- Asample / Ablank) × 100
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در این فرمول  Ablankمیزان جذب نوری کنترل منفی
که تمامی مواد به استثنای عصاره ها را دارد ،نشان
میدهد Asampl .بیانگر جذب نوری غلظتهای مختلف
عصارهها گیاه است .پس از آن غلظتی از عصارههای
گیاه که دارای درصد مهار رادیکالی  86درصد بود یا
1-11-diphenyl-2-picrylhydrazyl radical
22-diphenyl-1-(246-trinitrophenyl)hydrazy

 -تجزیه و تحلیل آماری

اطالعات بهدست آمده بهصورت )(Mean ±SD

میانگین  ±انحراف معیار بیان شده و بهمنظور تجزیه و
تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه  70و روش
آزمون آنالیز واریانس استفاده شد و سطح معنیداری
آزمونها  8در صد در نظر گرفته شد.

یافتهها

هدف اصلی این پژوهش بررسی و مقایسه خواص کمی
و کیفی عصاره چهارنژادگان با اهمیت گل نرگس
موجود در رویشگاههای طبیعی گلنرگس شهرستان
بهبهان ،واقع در استان خوزستان است .در راستای
انجام این پژوهش ،پس از جمعآوری نمونههای گیاهی
موردنظر و انتقال به آزمایشگاه ،عصارهگیری انجام شد.
عصارههای بهدست آمده از چهار نژادگان گل نرگس
(شهال ،مسکین ،شصتپَر وپنجه گربهای) در دو مرحله
ابتدای فصل برداشت و انتهای فصل برداشت ،بررسی و
آزمایش شدند .نتایج سنجس بازده عصاره در شکل 7
ارائه شده است.
در این پژوهش ،عصاره سرشاخههای چهار نژادگان با
اهمیت گلنرگس بهبهان به نامهای شهال،شصتپَر،
مسکین و پنجه گربهای به روش خیساندن با
اتانول16درصد ،عصارهگیری و بازده عصارهگیری در
(جدول) گزارش شده است .برای همه نمونههای
گیاهی به یک اندازه از گیاه موردنظر و مقدار مشخصی
حالل (اتانول  ،)%16استفاده شد ،همچنین نسبت
حالل به گیاه خشک مقدار ثابتی بود ( )70 ml/gو در
نهایت مقادیر متفاوتی برای بازده عصاره در نژادگان-
های مورد بررسی بهدست آمد.
همانطور که در شکل  7نشان داده شده است،

Downloaded from ncmbjpiau.ir at 23:52 +0330 on Thursday December 2nd 2021

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

به لوله آزمایش دوم یک قطره کلریدآهن  %7اضافه شد
و لوله آزمایش سوم بهعنوان شاهد در نظر گرفته شد.
ایجاد رسوب در محلول ژالتین و تولید رنگ سبز یا
آبی در محلول کلرید آهن نشان دهنده وجود تانن در
عصاره است ( .)75در این آزمون ،پس از افزودن
هریک از معرف های مایر و واگنر به محلولهای تهیه
شده از عصارههای گیاهان مورد آزمایش در این
پژوهش ،تشکیل رسوب در برخی نمونهها نشان داده
شد .تشکیل رسوب سفیدرنگ ،نشان دهنده وجود
آلکالوئیدهاست .درجه امتیاز اختصاص یافته به میزان
رسوب تشکیل شده در محلول هر نمونه ،نشاندهنده
میزان آلکالوئیدها است.

( (IC50توسط نمودار محاسبه گردید .بدیهی است که
هر چه این عدد کوچکتر باشد قدرت آنتیاکسیدانی یا
مهار رادیکالهای آزاد ،بیشتر است .در این تست به-
عنوان کنترل مثبت از Butyl-4-hydroxytoluene
( (BHTاستفاده گردید و کلیه آنتیاکسیدان سنتزی
آزمایشات سه بارتکرار شدند.
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بیشترین بازده عصارهگیری مربوط به گلنرگس
مسکین درابتدای فصل برداشت است و کمترین بازده
عصارهگیری مربوط به گلنرگس شهال در انتهای فصل
برداشت ،است که تفاوت قابل مالحظهای بین بازده
عصارهگیری این دو نمونه گیاهی وجود داشت.
براساس نتایج بهدست آمده گلنرگس شصتپَر در
ابتدای فصل برداشت و گلنرگس پنجه گربهای در
ابتدای فصل برداشت ،بازده عصارهگیری مشابهی
داشتند .گلنرگس شهال در ابتدای فصل برداشت و
گلنرگس شصتپَر در انتهای فصل برداشت نیز بازده
عصارهگیری مشابهی داشتند.

عدم وجود آلکالوئیدهاست .همچنین در هنگام افزودن
معرف واگنر ،گلهای نرگس مسکین در ابتدای فصل
برداشت و شصتپَر درانتهای فصل برداشت به یک
اندازه تشکیل رسوب دادند .گلهای نرگس شهال در
ابتدای فصل برداشت و پنچه گربهای در ابتدای فصل
برداشت نیز به یک میزان و کمتر از دو گیاه قبلی
رسوب تشکیل دادند .و گلهای نرگس شهال در انتهای
فصل برداشت ،مسکین در انتهای فصل برداشت و
شصتپَر در ابتدای فصل برداشت نیز هیچ واکنشی
نسبتبه افزودن معرف واگنر نشان ندادند.
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شکل -7بازده عصاره  0نژادگان گل نرگس شهرستان بهبهان

گل نرگس شصتپَر در ابتدای فصل برداشت تنها

نتایج آزمونهای فیتوشیمایی

نمونهای بود که نسبتبه افزودن هر دو معرف مایر و

گلهای نرگس شهال در ابتدای فصل برداشت  ،شهال
در انتهای فصل برداشت و پنجه گربهای در ابتدای
فصل برداشت ،در واکنش به افزودن معرف مایر ،به
یک میزان رسوب تشکیل دادند .گلهای نرگس
مسکین در ابتدای فصل برداشت و در انتهای فصل
برداشت و شصتپَر در انتهای فصل برداشت نیز به یک
میزان نسبتبه افزودن معرف مایر ،واکنش نشان دادند
ولی رسوب تشکیل شده کمتر از سه گیاه قبلی بود.
نرگس شصتپَر درابتدای فصل برداشت نیز در واکنش
به افزودن معرف مایر ،تغییری نداشت که نشان دهنده

واگنر ،واکنش نشان نداد که بیانگر عدم وجود
آلکالوئیدها در این نژادگان گل نرگس در ابتدای فصل
برداشت گل است .و بهاحتمال آلکالوییدها به مرور
زمان تا انتهای فصل برداشت در این نژادگان گل
نرگس ظاهرمیشوند (جدول.)7
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جدول  -7واکنش عصاره  0نژادگان گل نرگس به معرفهای شیمیایی

نتایج سنجش فعالیت آنتی اکسیدانی به روش
DDPH
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بهمنظور سنجش فعالیت آنتیاکسیدانی نمونههای
مورد بررسی در این پژوهش ،پس از محاسبه درصد
مهار هریک از نمونهها ،نمودارهای درصد مهار نسبت
به منفی لگاریتم غلظت عصارههای متانولی و همچنین
نمودار استاندارد  BHTرسم شد ،سپس میزان IC50
(توانایی ازبین بردن  86درصد از رادیکالهای آزاد
 DPHHمربوط به هر نمونه محاسبه گردید .نتایج
مربوط به درصد مهار و مقادیر  IC50آن ها در (جدول
 2تا  )0و ( شکل های 2تا  )0گزارش شده است.

مقایسه کلی نمودارهای درصد مهار نسبتبه منفی
لگاریتم غلظت عصارهها نیز در نمودار شکل  1نشان
داده شده است.
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جدول - 2میزان درصد مهار و جذبهای خوانده شده برای نرگس شهال

شکل -2درصد مهار برحسب منفی لگاریتم غلظت عصاره متانولی نرگس شهال

با توجهبه شکل  2میتوان گفت مقدار عددی IC50

در –logC=6/05است .به این معنیکه در غلظتی
بین6 /2 -6/0میلیگرم بر میلیلیتر توانایی از بین
بردن  86درصد رادیکالهای آزاد را داراست .همچنین
میتوان دریافت که درصد مهار رادیکالهای آزاد
نرگس شهال در  –log C= 6/7دارای باالترین درصد
مهار ( )37/538است ،و قدرت از بین بردن رادیکال-
های آزاد بیشتری را در این غلظت دارد.
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جدول -9میزان درصد مهار و جذبهای خوانده شده برای نرگس شصتپَر

شکل -9درصد مهار برحسب منفی لگاریتم غلظت عصاره متانولی نرگس شصت پر
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با توجه به نمودار در شکل 8نیز میتوان گفت مقدار

باالترین مقدار عددی در صد مهار است ( ،)32/823که

عددی  IC50در –log C= 6/18است میتوان دریافت

نشاندهنده بیشترین خاصیت آنتیاکسیدانی نرگس

که در غلظتی بین  ،6/2-6/7توانایی مهار  86درصد

شصت پَر در این غلظت است.

رادیکالهای آزاد را دارد .در –log C= 6/7دارای
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جدول -0میزان درصد مهار و جذبهای خوانده شده برای نرگس مسکین

شکل  -0درصد مهار برحسب منفی لگاریتم غلظت عصاره متانولی نرگس مسکین

با توجهبه نمودار در شکل  8میتوان گفت مقدار

آزاد را داراست .همچنین این نمونه نرگس در– 6/18

عددی  ، IC50در –log C= 7/98است که نشان

= log Cدارای بیشترین مقدار عددی درصد مهار

دهنده این است که نرگس مسکین ،در غلظتی بین

است ( )39/12که نشاندهنده خاصیت اکسیدانی زیاد

 ،6/67-6/628توانایی مهار  86درصد رادیکالهای

آن است.
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جدول - 2میزان درصد مهار و جذبهای خوانده شده برای نرگس شهال

شکل -2درصد مهار برحسب منفی لگاریتم غلظت عصاره متانولی نرگس شهال

با توجهبه شکل  2میتوان گفت مقدار عددی IC50

در –logC=6/05است .به این معنیکه در غلظتی
بین6 /2 -6/0میلیگرم بر میلیلیتر توانایی از بین
بردن  86درصد رادیکالهای آزاد را داراست .همچنین
میتوان دریافت که درصد مهار رادیکالهای آزاد
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نرگس شهال در  –log C= 6/7دارای باالترین درصد
مهار ( )37/538است ،و قدرت از بین بردن رادیکال-
های آزاد بیشتری را در این غلظت دارد.
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جدول -9میزان درصد مهار و جذبهای خوانده شده برای نرگس شصتپَر

شکل -9درصد مهار برحسب منفی لگاریتم غلظت عصاره متانولی نرگس شصت پر

با توجه به نمودار در شکل 8نیز میتوان گفت مقدار

باالترین مقدار عددی در صد مهار است ( ،)32/823که

عددی  IC50در –log C= 6/18است میتوان دریافت

نشاندهنده بیشترین خاصیت آنتیاکسیدانی نرگس

که در غلظتی بین  ،6/2-6/7توانایی مهار  86درصد

شصت پَر در این غلظت است.

رادیکالهای آزاد را دارد .در –log C= 6/7دارای
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جدول -0میزان درصد مهار و جذبهای خوانده شده برای نرگس مسکین

شکل  -0درصد مهار برحسب منفی لگاریتم غلظت عصاره متانولی نرگس مسکین
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با توجهبه نمودار در شکل  8میتوان گفت مقدار

آزاد را داراست .همچنین این نمونه نرگس در– 6/18

عددی  ، IC50در –log C= 7/98است که نشان

= log Cدارای بیشترین مقدار عددی درصد مهار

دهنده این است که نرگس مسکین ،در غلظتی بین

است ( )39/12که نشاندهنده خاصیت اکسیدانی زیاد

 ،6/67-6/628توانایی مهار  86درصد رادیکالهای

آن است.
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باتوجهبه نمودار در شکل  ،8قابل ذکر است که هرسه
نمونه گیاهی در یک حد دارای درصد مهار بوده و
تفاوت جزیی آنها سبب تقسیمبندی آنها در ردههای
کمترین و بیشترین میزان درصد مهار شده است که
در این میان ،بیشترین خاصیت آنتیاکسیدانی مربوط
به نرگس مسکین با درصد مهار 39 /12و کمترین
خاصیت آنتیاکسیدانی مربوط به نرگس شهال با درصد
مهار  37/538است .همچنین مقدار  IC50در نرگس
شهال کمتر و در نرگس مسکین بیشتر است.

این میان ،نرگس مسکین باالتر از بقیه نمونهها و
نزدیکتر به حد استاندارد  BHTاست.
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شکل -8درصد مهار برحسب منفی لگاریتم غلظت عصارههای متانولی

نمودار در شکل  ،0نیز سه نمونه گیاهی موردآزمایش
را با نمودار استاندارد  ،BHTمقایسه نموده است .با
توجهبه این نمودار میتوان دریافت که درصد مهار هر
سه نمونه مورد تحقیق (نرگس شهال ،مسکین و
شصتپَر) بسیار کمتر از حد استاندارد هستند .و در
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بحث

همکاران )2670 ،قسمت هوایی  70گونه مختلف
گیاهی را بهجهت فعالیت آنتیاکسیدانی آنها مورد
ارزیابی قرار دادند ،در این مطالعه مشخص شد که
عصارههای متانولی تمامی گیاهان مورد آزمایش
فعالیت آنتیاکسیدانی قوی را نشان دادند (.)73

با توجهبه نتایج ذکرشده ،درصد مهار رادیکالهای آزاد
در سه نژادگان گل نرگس به نامهای شهال ،مسکین و
شصت پر با افزایش غلظت عصاره افزایش یافت که با
نتایج تحقیق (  Mathewو همکاران )2670 ،در
مورد نعناع ایرانی مطابقت داشت .این مورد میتواند
بهدلیل وجود مقادیر بیشتر ترکیبهای ثانویه در
غلظتهای باالتر عصاره این گل باشد (.)71

میزان غلظت مهاری در نمونههای نرگس مورد بررسی
در این پژوهش با نتایج آزمایشهای محققان روی
جنس نعناع بسیار متفاوت و بیشتر بود.

در مورد ترکیبهای فنولی جمعیتهای نرگس مورد
مطالعه اگرچه تطابق گونهای مانند این تحقیق وجود
ندارد اما نتایج تا حد بسیار زیادی با نتایج پژوهش
(  Mathewو همکاران )2670 ،که بر روی نرگس
شهال انجام شده است مطابقت نشان میدهد (.)71

در مطالعه ( Bergonoو همکاران )7330 ،در کشور
ترکیه روی خواص آنتیاکسیدانی اسانس و عصاره
متانولی  Mentha longifoliaبا روش  DPPHمیزان
غلظت مهاری 86%عصاره متانولی  10/0میکروگرم در
میلیلیتر بهدست آمد (.)26

ترکیبهای فیتوشیمیایی عصاره اتانولی سرشاخه های
چهارنژادگان گل نرگس مورد بررسی در این پژوهش با
تحقیقات(  Gottiو همکاران )2670 ،مطابقت دارد.
این تفاوت ممکن است بهخاطر تفاوت در گونهها یا
نژادگانهای مختلف باشد (.)75

در مطالعه دیگر ( Delnavazو همکاران )2671،در
تحقیقی گزارش دادند اثرهای آنتیاکسیدانی عصاره
اتانولی  Narcissus sppنشان داده که غلظت
مهاری %86آن در تست مهار رادیکالهای آزاد برابر8
 25/میکروگرم در میلیلیتر و برای بوتیلیتد
هیدروکسی تولوئن برابر با  76/7میکروگرم در میلی-
لیتر بود(.)27

نتایج آزمون آنتیاکسیدانی سه نژادگان گل نرگس به
نامهای نرگس شهال ،نرگس مسکین و نرگس شصتپَر
با نتایج پژوه ( )1تطابق دارد Chhabra ( .و
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شکل - 0مقایسه نمودارهای نمونههای گیاهی با نمودار استاندارد BHT

نتایج آزمون فیتوشیمیایی نیز نشان داد ترکیبهای
ثانویه مانند تانن و آلکالوییدها در برخی نمونههای گل
نرگس بهبهان موجود است .درصد مهار رادیکالهای
آزاد  DPPHنیز نشان از خاصیت آنتیاکسیدانی خوب
این نژادگانها دارد .نرگس مسکین بیشترین و نرگس
شهال کمترین خاصیت آنتیاکسیدانی را دارا هستند.
نتایج پژوهش انجام شده نشان داد بازده عصاره در
نمونه نرگس مسکین در ابتدای فصل برداشت ،بیشتر
از نمونههای دیگر است .در تحقیقات محلی انجام شده
در طی این تحقیق ،مشخص شد نرگس مسکین رایحه
بیشتری نسبتبه سایر نژادگانهای نرگس بهبهان
داردکه بهاحتمال بهخاطر تفاوت در نوع و میزان
ترکیبهای ثانویه آنها است.
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نتیجهگیری
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نتایج اثرهای آنتیاکسیدانی و غلظت مهاری  86%در
تست مهار رادیکالهای آزاد در نمونههای مورد بررسی
در این تحقیق با نتایج تحقیقات ( )9بر روی عصاره
گیاه ولیک بهطور کامل متفات بود .طبق تحقیق
عصاره گیاه ولیک فعالیت آنتیاکسیدانی باالتری از
 BHTدارد که در مورد نژادگانهای نرگس مورد
بررسی در این پژوهش این میزان کمتر از  BHTاست
(.)27

از آنجاییکه تحقیقات پراکندهای در مورد واریتهها ی
مختلف گل نرگس در کشور انجام شده است این
پژوهش میتواند بهعنوان مقدمهای بر انجام یک کار
مقایسهای بوده و در شناسایی و گسترش گونههای
دارای خواص دارویی بیشتر مورد توجه محققان علوم
کشاورزی و علوم دارویی کشور قرار گیرد.
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