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] در کشتEchinacea purpurea (L.) Moench[ بررسی ویژگیهای فیتوشیمیایی گل سرخارگل
مخلوط با لوبیا سبز و تاریخهای مختلف کشت تابستانه
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چکیده
در بررسی عملکرد ماده خشک و ویژگیهای فیتوشیمیایی گل سرخارگلهای دو ساله در كشت مخلوط سرخارگل با لوبیا سبز و
 آزمایشی بهصورت كرتهای خردشده در قالب طرح پایه بلوک های كامل تصادفی با سه تکرار در،تاریخهای مختلف كشت تابستانه
، كشت خالص لوبیا سبز، تیمارهای آزمایش شامل آرایش كشت [كشت خالص سرخارگل. طراحی و اجرا شد، 1391-92 سال زراعی
9 ، تیر11([  تاریخهای كشت،] (دو در میان) سرخارگل و لوبیا سبز2:2  (یک در میان) و1:1 كشت مخلوط جایگزینی با الگوهای كشت
 نتایج آزمایش نشان داد كه. بود1392 ] و كشت لوبیا سبز همزمان با سبزشدن سرخارگل در بهار1391  شهریور) در تابستان8 مرداد و
 مشتقات اسید كافئیک و محتوای فنل و فالونوئید كل، تیر) موجب افزایش ماده خشک11( كشت زودهنگام سرخارگلها در تابستان
 در حالیكه. موجب افزایش ماده خشک گل شد، كشت دو در میان سرخارگل و لوبیا سبز، در میان الگوهای كشت مخلوط نیز.گل شد
 میلیگرم بر گرم ماده خشک در كشت2/3  و2/4 ،29/3  اسید كلروژنیک و اكیناكوزید بهترتیب با،بیشترین مقدار اسید شیکوریک
 تیر و آرایش تکكشتی سرخارگلها11  در تاریخ كاشت، بیشترین مقدار فنل و فالونوئید كل گل هم.خالص سرخارگلها بهدست آمد
، تکكشتی و اگر هدف، می توان گفت كه اگر هدف از كشت این گیاه افزایش تولید مشتقات اسید كافئیک باشد، در كل.بهدست آمد
 كشت زودتر این گیاه نیز از نظر تولید ماده خشک و، به ع الوه. كشت مخلوط مزیت محسوب میشود،بهبود تولید ماده خشک باشد
. برتری دارد،مشتقات اسید كافئیک نسبت به كشت تأخیری
. مشتقات اسید كافئیک، ماده خشک گل، فنل كل، فالونوئید كل:واژههای کلیدی
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ABSTRACT

To evaluate dry matter yield and phytochemical properties of two years old purple coneflower [Echinacea purpurea (L.)
Moench] flower in intercropping with green beans and different summer time planting dates, a randomized complete block
design in split plot arrangement with three replications was conducted in Research Farm of Genetics and Agricultural
Biotechnology Institute of Tabarestan in 2012-2013. Treatments included planting arrangements [coneflower and green
bean monoculture, replacement intercropping planting with patterns of 1:1 and 2:2 ratio of coneflower: green beans],
planting dates (June 30, July 30 and August 29), and cultivation of green beans in the spring of 2012 coincided with the
emergence of coneflower. Results of the experiment showed that planting date of June 30 increased dry matter, caffeic acid
derivates, total phenol and flavonoid contents of flower. Among the intercropping planting arrangements, patterns of 2:2
ratio of coneflower: green beans, increased flower dry matter. While the highest amount of cichoric acid, chlorogenic acid
and echinacoside (29.3, 2.4 and 2.3 mg/g dry matter, respectively) were obtained in coneflower plants cultivated as sole
crop. The maximum amount of total phenol and flavonoid contents of flower were detected in coneflower plants cultivated
in June 30 and sole cropping pattern. Overall, it can be concluded that if the aim of cultivation of this plant is increasing
production of caffeic acid derivatives, sole cropping is better than mixed cropping. However, for dry matter improvement,
mixed cropping has more advantages. In addition, early cultivation of the crop is more suitable for caffeic acid derivatives
and dry matter production than delayed planting.
Keywords: Caffeic acid derivates, Flower dry matter, Total flavonoid, Total phenol.
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مقدمه
سرخارگل با نام جنس  Echinaceaگیاهی علفی،
چندساله و بومی قاره آمریکای شمالی است که در
خانواده آستراسه ( )Asteraceaeردهبندی شده است
( .)Hitchcock & Cronquist, 1973گونه ()E. purpurea
بهعنوان مشهورترین گونه دارویی جنس  Echinaceaدر
ایاالت متحده و استرالیا و از پرفروشترین گیاهان دارویی
در اروپا بهشمار میرود (.)Stanisavljevic et al., 2009
داروهای گیاهی زیادی در مقیاس تجاری از
اندامهای هوایی سرخارگل تولید میشوند که برای
بیماریهای لثه و دهان ،درمان سرماخوردگی ،سرفه،
برونشیت ،عفونتهای ریوی و تقویت سیستم ایمنی
بدن استفاده میشوند ( .)Tsai et al., 2012افزایش
محبوبیت سرخارگل در  65سال اخیر و نیاز به مواد
اولیه این گیاه برای تولید دارو در کشور ،ضرورت
توسعه کشت و کار این گیاه با بررسی شرایط رشد،
نیازهای بومشناسی ،استفاده از شیوههای مناسب
بهزراعی و مدیریت درست را ایجاب میکند.
تعیین تاریخ کاشت مناسب ،بهعنوان یکی از
شیوههای بهزراعی ،راهکاری برای جلوگیری از نوسانات
عملکرد بهشمار میرود ( )Paz et al., 2012که هدف از
آن ،گزینش بهترین زمان کاشت برای رقم یا گروهی از
ارقام مشابه است تا مجموعه عوامل محیطی برای هر
یک از مراحل نموی گیاه از جمله سبزشدن ،استقرار
بوتهها و گلدهی در شرایط بهینه قرار گیرد (–Lopez
 .)Bellido et al., 2008در این راستاChen et al. ،
( )2008با تأکید بر سازگاری موفقیتآمیز سرخارگل
در تایوان ،ویژگیهای فیتوشیمیایی این گیاه را
تحتتأثیر تاریخ کشت دانستند.

بهرهگیری از اصول بومشناسی از جمله کشت
مخلوط ،یکی از علمیترین و اقتصادیترین شیوه
مدیریت تولید گیاهان دارویی ،با توجه به احتمال بروز
اثرات منفی ناشی از مصرف انواع مواد شیمیایی ،روی
کمیت و کیفیت ترکیبات مؤثره این گیاهان عنوان
شده است ( .)Klindt Andersen et al., 2007در
طراحی سامانه کشت مخلوط ،انتخاب نوع گونهها
بهنحویکه اثرات تکمیلکنندگی بر یکدیگر داشته

باشند ،شرط اصلی موفقیت و برتری زیستی زراعت

مخلوط میباشد که الزمه این کار ،شناخت کامل گیاه
در ارتباط با نیازهای بومشناسی آن و نحوه واکنش آن
به محیط است (Nachigera et al., 2008; Mohsen-
 .)Abadi & Jahansooz, 2013در این آزمایش،
تفاوتهای فیزیولوژیک ،تا اندازهای تفاوتهای
ریختشناسی و نیازهای متفاوت بومشناسی سرخارگل
و لوبیا سبز ،توانایی تثبیت نیتروژن توسط لوبیا سبز و
استفاده بیشتری از منابع در دسترس را میتوان از
دالیل انتخاب لوبیا سبز بهعنوان گیاه همراه در کشت
مخلوط با سرخارگل برشمرد .در بررسی جذب و رقابت
نور در کشت مخلوط جایگزینی گیاهان Panicum
 virgatumو  Ratibida pinnataبا سرخارگل
( )E. purpureaدر شرایط گلخانه و مزرعه ،عملکرد
ماده خشک و شدت نور در سایهانداز گیاه سرخارگل
تحت تأثیر نوع کشت (تککشتی و مخلوط) قرار
گرفت (.)Knee & Thomas, 2002
اجزای فعال اندامهای هوایی سرخارگل ،شامل
مشتقات اسید کافئیک (،)Caffeic acid
پلیساکاریدها ،آلکامیدها ،گلیکوپروتئینها و اسانس
میباشد ( .)Percival, 2000مشتقات اسید کافئیک
جزو گروه اصلی ترکیبات فنلی در جنس Echinacea
هستند که تصور میشود مسئول ویژگیهای محرک
سیستم ایمنی ( )Immunostimulatingباشند
( .)Barnes et al., 2005استفاده از گستره وسیعی از
این ترکیبات در تولید محصوالت اقتصادی و تجاری
صنعت دارویی در پژوهشهای مختلفی ( Bergeron et
 )al., 2002; Luo et al., 2003مشاهده شده است .در
سرخارگل ،مشتقات اصلی اسید کافئیک از واکنش با
اسید تارتاریک (( )Tartaric acidاسید کافتاریک و
اسید شیکوریک) ،اسید کوئینیک ()Quinic acid
(اسید کلروژنیک و سینارین) یا گلیکوزید (اکیناکوزید)
تولید میشوند .اسید شیکوریک که بهعنوان یک
نشانگر در تعیین کیفیت دارویی پیکره سرخارگل
استفاده میشود ( ،)Thygesen et al., 2007در گلها،
ریشهها و ریزومها ،برگها و بهمقدار کمتر در
ساقههای  E. purpureaوجود دارد ( Stanisavljevic
 )et al., 2009که غلظت آن وابسته به منشأ گونه و
نیز ،فصل برداشت است ( .)Bauer, 2000تغییرات
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مقدار اسید شیکوریک از  1/06تا  65/6میلیگرم بر
گرم برای گلهای سرخارگل در سراسر جهان گزارش
شده است ( .)Thomsen et al., 2012غلظت دیگر
مشتقات اسید کافئیک هم ،به مانند اسید شیکوریک
در بیشتر مطالعات انجامشده در سراسر جهان بسیار
متفاوت بوده است .غلظت اسید کلروژنیک در مطالعات
انجامشده در دانمارک ( )Thomsen et al., 2012و
نیوزیلند ( :)Perry et al., 2001زیر  5/1میلیگرم بر
گرم وزن خشک ،در ایاالت متحده آمریکا ( Gray et
5/11 :)al., 2002; Schieffer & Kohn, 2002
میلیگرم بر گرم وزن خشک و در چین ( Liu et al.,
 9/1 :)2007میلیگرم بر گرم وزن خشک گزارش شد.
اسید کافتاریک هم ،زیر  5/1میلیگرم بر گرم وزن
خشک در دانمارک ( ،)Thomsen et al., 2012بین
 5/1تا یک میلیگرم بر گرم وزن خشک در
سرخارگلهای رشدیافته در ایاالت متحده آمریکا و
نیوزیلند ( )Gray et al., 2002; Perry et al., 2001و
 9/0و  6/0میلیگرم بر گرم وزن خشک در
آزمایشهای انجامشده در ایاالت متحده آمریکا و چین
( )Liu et al., 2007; Schieffer & Kohn, 2002ثبت
شد .با اینحال ،تجزیههای کمی عصارههای اتانولی و
آبی سرخارگل نشان داده است که غلظتهای باالی
اسیدهای کافئیک در گیاه ،هنگامی بهدست میآید که
به گیاه برای تولید و ذخیره این ترکیبات بیش از یک
سال فرصت داده شود (.)Cech et al., 2006
با توجه به آغاز تولید تجاری این گیاه و کمبود
اطالعات درباره ویژگیهای فیتوشیمیایی آن در کشور
و همچنین اهمیت کاهش استفاده از نهادههای
شیمیایی در تولید گیاهان دارویی ،پژوهش حاضر با
هدف بررسی ویژگیهای فیتوشیمیایی گل
سرخارگلهای دوساله در کشت مخلوط با لوبیا سبز و
تاریخهای مختلف کشت تابستانه در منطقه ساری،
طراحی و اجرا شد.
مواد و روشها
این آزمایش در مزرعه پژوهشی پژوهشکده ژنتیک و
زیستفناوری طبرستان -دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی ساری ،با عرض جغرافیایی  97درجه و
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 93دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  09درجه و چهار
دقیقه شرقی و ارتفاع  11متر پایینتر از سطح دریا
بهصورت کرتهای خردشده در قالب طرح پایه بلوکهای

کامل تصادفی با سه تکرار در تابستان سال زراعی -36
 ،1931طراحی و اجرا شد .پیش از شروع آزمایش،
نمونهبرداری مرکب از خاک مزرعه انجام و تعیین برخی
ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی ( & Ali Ehyaei
 )Behbehani Zade, 1993در آزمایشگاه خاک دانشگاه
صورت گرفت (جدول  .)1اطالعات هواشناسی در
سالهای اجرای آزمایش ( 1931و  1936هجری
خورشیدی) از اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی
قراخیل -قائمشهر (جدول  )6تهیه شد.
در این آزمایش ،تیمارها شامل آرایش کشت [کشت
خالص سرخارگل ،کشت خالص لوبیا سبز ،کشت مخلوط
جایگزینی با نسبت  05:05و کشت ( 1:1یک در میان) و
( 6:6دو در میان) سرخارگل و لوبیا سبز] و تاریخهای
مختلف کشت [( 15تیر 3 ،مرداد و هشت شهریور) در
تابستان سال زراعی  ]1931و کشت لوبیا سبز همزمان
با سبزشدن سرخارگل در بهار سال زراعی  1936بود که
تاریخ کشتها در کرت اصلی و الگوهای کشت در
کرتهای فرعی قرار گرفتند.
نشاهای گیاه دارویی سرخارگل در هر تاریخ کشت
مورد نظر ،از گلخانه پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد
دانشگاهی کرج به زمین اصلی منتقل و در فاصله 60
سانتیمتر روی ردیف با تراکم  15بوته در متر مربع در
کرتهایی با ابعاد  9×0متر نشاکاری شدند .هر کرت
شامل شش ردیف کاشت بهفاصله  05سانتیمتر بود.
بذرهای لوبیا سبز ( )Phaseolus vulgarisرقم سانری
( )Sunrayهم ،بهفاصله  15سانتیمتر روی ردیف
(تراکم  60بوته در متر مربع) و با عمق پنج سانتیمتر
در همان کرتها در تاریخ کاشت مورد نظر کاشته
شدند .فاصله بین کرتهای هر آرایش کشت ،یک
ردیف نکاشت و فاصله بین تاریخهای کشت ،دو ردیف
نکاشت درنظر گرفته شد .همزمان با گذار از خواب
زمستانی سرخارگلها و جوانهزدن و باز رویش آنها در
بهار سال  ،1936کشت لوبیا سبز در ردیفهای
مربوطه برای حفظ آرایش مخلوط در سال دوم
سرخارگلها انجام شد.
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جدول  .1برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه آزمایش
Table 1. Some physical and chemical properties of experimental farm soil
Measured characteristics
Soil
texture
Clay
Silty

Absorbable Absorbable Absorbable Absorbable Absorbable
phosphorus potassium
iron
manganese
zinc
)(ppm
)(ppm
)(mg/kg
)(mg/kg
)(mg/kg
15.3

206

98

451

28.4

Total
nitrogen
)(%

Organic
carbon
)(%

0.22

2.6

The
Sampling
Saturated
electrical
depth
soil
conductivity
)(centimeter
reaction
)(ds m-1
7

0-30

0.92

جدول  .6اطالعات هواشناسی مربوط به  7ماه از فصل رشد سرخارگل در سالهای اجرای آزمایش (سال زراعی  )1931-36در ساری
Table 2. Meteorological data (for 6 months) from the purple coneflower growing season in the years of the experiment
(2012-2013 crop year) in Sari
Total
)monthly rainfall (mm
92
31.5
32.6
8.9
10.4
49.5
36.3
169.2
28.2

91
9
5
22.8
17.9
4.3
93.5
152.5
25.4

Rainy day
)(day
92
10
7
5
4
16
7
49
8.2

Years of experiment
92
91
19.8
5
24.7
3
28.7
3
30.9
9
29.1
1
30.1
11
163.3
32
27.2
5.3

عملیات آمادهسازی بستر شامل شخم پاییزه،
تسطیح و دو دیسک عمود برهم پیش از کاشت بود.
سپس ردیفهای کاشت به حالت پشته طراحی شد .از
آنجایی که در بستر کاشت نشاها در خزانه ،ماسه
غالب بود ،در هنگام انتقال نشاها به زمین اصلی نیز،
مقداری ماسه نرم دریا با خاک پشته مخلوط شد.
آبیاری گیاهان ،بالفاصله پس از کاشت و پس از آن با
توجه به شرایط آب و هوایی منطقه ،بهطور یکسان و
بهصورت قطرهای انجام شد .درضمن ،بهمنظور بررسی
آزمایش در شرایط کمنهاده و بهسبب احتمال اثرات
منفی نهادههای شیمیایی بر کیفیت مواد مؤثره
سرخارگل ،کنترل علفهای هرز از راه وجین دستی در
سه مرحله استقرار بوتهها ،ابتدای گلدهی و  05درصد
گلدهی در سال اول و دوم انجام شد و از هیچگونه
علفکش شیمیایی استفاده نشد؛ عالوه بر این ،بهجز
کود سرک نیتروژن خالص از منبع اوره بهمقدار 65
کیلوگرم در هکتار در سال اول و دوم ،از هیچگونه کود
شیمیایی دیگر در تیمارها استفاده نشد.
برداشت گلهای سرخارگل در سال دوم در مرحله
گلدهی کامل با رعایت اثرات حاشیه روی چهار بوته
انجام شد .گلها پس از جداسازی ،در محیط خشک و

Maximum
temperature
)(celsius
91
20.5
26.3
29.7
29.7
33.8
28.8
168.8
28.1

Minimum
temperature
)(celsius
92
10.2
13.6
19.2
21.4
21.7
21.8
107.9
17.9

91
9.4
16.1
19.8
22.2
23.2
21.2
111.9
18.65

Months

March- April
April-May
May- June
June-July
Julay-August
August-September
Total
Average

سایه و در دمای  ±60درجه سلسیوس بهمدت شش
روز هواخشک شدند و سپس وزن آنها با ترازوی دقیق
اندازهگیری شد .برای اندازهگیری ویژگیهای
فیتوشیمیایی گلها ،پنج ترکیب اصلی از مشتقات
اسید کافئیک شامل اسید شیکوریک ،اسید کافتاریک،
اسید کلروژنیک ،اکیناکوزید و سینارین بههمراه
محتوای فنل و فالونوئید کل مورد ارزیابی قرار گرفت.
در اندازهگیری ویژگیهای فیتوشیمیایی ،متانول،
استونیتریل و اسید فسفریک دارای درجه  HPLCو
استانداردهای مخصوص دارای درجه  HPLCهر یک از
ترکیبات اسید شیکوریک ،اسید کافتاریک ،اسید
کلروژنیک ،اکیناکوزید و سینارین از شرکت سیگما
( )Sigma-Aldrichخریداری شد.
استخراج عصاره فنلی

برای استخراج عصاره فنلی از گلها از روش
 )2007( Thygesen et al.با کمی تغییر استفاده شد.
ابتدا نمونههای خشک گلها با دستگاه قهوه خردکن
(مدل  )E G 90 W-120205پودر و از الک  05مش
عبور داده شدند .سپس به 5/0گرم از پودر الکشده،
 15میلیلیتر متانول:آب ( )95:65اضافه شد .نمونهها
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پس از ورتکس کوتاهی بهمدت  65دقیقه در حمام
اولتراسونیک ( )Ultrasonic Cleanerبا بسامد 05
کیلوهرتز نگهداری شده و سپس بهمدت دو ساعت
شیک شدند .عصارههای متانولی بهدست آمده در دور
 rpm 15555بهمدت  15دقیقه سانتریفیوژ (مدل
 )Sigma 3-30Kو فاز رویی آنها جدا شد .کار
سانتریفیوژ دو بار انجام شد .نمونههای بهدستآمده تا
زمان تجزیه شیمیایی در دمای  -65درجه سلسیوس
نگهداری شدند.
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×  19میلیمتر) صاف و درون ظرف مخصوص
ریخته شد .دستگاه  HPLCمجهز به پمپ Smart line
 ،1000شناساگر فرابنفش ،اتوسمپلر ( Auto
 ،)sampelerستون 250 mm×4.6 mm×5 ( RP-C18
 )µmبود .فاز متحرک شامل دو حالل ( Aو  )Bبود.
حالل  Aشامل استونیتریل/آب حاوی  5/1درصد اسید
فسفریک با نسبت  15:35و حالل  Bشامل
استونیتریل/آب حاوی  5/1درصد اسید فسفریک با
نسبت  60:60بود .طول موج شناساگر فرابنفش در
 995نانومتر ،تنظیم شد .حجم نمونه تزریقشده65 ،
میکرولیتر بود که پیش از تزریق نمونهها ،ابتدا از
استانداردهای  HPLCمخصوص هر یک از ترکیبات اسید
شیکوریک ،اسید کافتاریک ،اسید کلروژنیک ،اکیناکوزید
و سینارین ،پنج غلظت مختلف تهیه و به دستگاه HPLC
تزریق شد تا زمان اندازهگیری ،نسبت و شیب جریان
حاللها در ستون  ،HPLCبهمنظور جداسازی بهتر این
ترکیبها کالیبره شود .سپس با استفاده از
کروماتوگرامهای بهدست آمده (شکل  ،)1منحنی
استاندارد مربوط به هر ترکیب رسم شد تا با استفاده از
منحنی استاندارد مربوطه ،غلظت هر ترکیب بر حسب
میلیگرم بر گرم ماده خشک محاسبه و بیان شود.
HPLC

ارزیابی مشتقات اسيد كافئيك

مقدار مشتقات اسید کافئیک در عصارههای فنلی
استخراجی از گلها بر اساس روش Hu & Kitts
( )2000و با استفاده از دستگاه Kanuer, ( HPLC
 )Germanyدر آزمایشگاه مرجع کروماتوگرافی در
پژوهشکده ژنتیک و زیستفناوری طبرستان تعیین
شد .بدین منظور ،در ابتدا با توجه به باالبودن غلظت
ترکیبات فنلی در عصاره استخراجی ،نمونهها چهار بار
با متانول  65درصد رقیق شدند .سپس یک میلیلیتر
از عصاره استخراجشده گل ،پیش از تزریق به دستگاه
با استفاده از فیلترهای سرنگی  00( PVDFمیکرومتر

4
1

5
2
3

شکل  .1کروماتوگرام  HPLCبرای ترکیبی از استانداردهای مشتقات اسید کافئیک .پیک  :1اسید کافتاریک،
پیک  :6اسید کلروژنیک ،پیک  :9اکیناکوزید ،پیک  :0اسید شیکوریک و پیک  :0سینارین.
Figure 1. HPLC chromatogram for caffeic acid derivatives standards. Peak 1: Caftaric acid, Peak 2: Chlorogenic acid,
Peak 3: Echinocosid, Peak 4: Chicoric acid and Peak 5: Cinarin.
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ارزیابی فنل كل

ارزیابی فنل کل با روش فولین سیوکالتیو انجام شد
( .)Singleton et al., 1999بهعلت باالبودن غلظت
ترکیبات فنلی ،ابتدا نمونهها  15بار رقیق شدند160 .
میکرولیتر از عصاره متانولی استخراج شده با 960
میکرولیتر آب و  6/0میلیلیتر معرف فولین  15درصد
مخلوط شدند .به مخلوط حاصل پس از شش دقیقه،
دو میلیلیتر کربناتسدیم  6/0درصد اضافه شد.
میزان جذب مخلوط واکنش ،پس از  35دقیقه
نگهداری در شرایط بدون نور در طول موج 670
نانومتر بهوسیله دستگاه طیفسنج ()Unico, USA
اندازهگیری شد .در نهایت مقدار فنل کل از روی
منحنی استاندارد برحسب میلیگرم اکیواالن اسید
گالیک در یک گرم ماده خشک بیان شد.
ارزیابی فالونوئيد كل

مقدار فالونوئید کل با روش کالریمتری آلومینیومکلراید
اندازهگیری شد ( .)Du et al., 2009ابتدا به 105
میکرولیتر عصاره استخراجشده بهترتیب 1655
میکرولیتر اتانول  95درصد 105 ،میکرولیتر
نیتریتسدیم  5/0میلیموالر و  105میکرولیتر

کلریدآلومینیوم  5/9میلیموالر اضافه و بالفاصله بههم
زده شد .پس از گذشت پنج دقیقه 155 ،میکرولیتر
محلول هیدروکسیدسدیم یک میلیموالر اضافه شد.
پس از  15-10دقیقه ،مقدار جذب با دستگاه

طیفسنج در طول موج  057نانومتر ثبت شد .در
نهایت محتوای فالونوئید کل با استفاده از رسم منحنی
استاندارد کوئرستین برحسب میلیگرم کوئرستین در
گرم ماده خشک محاسبه و بیان شد.
برای تجزیه آماری دادهها ،از نرمافزار  SASنسخه
 )SAS Institute, 2002( 3استفاده شد .مقایسه
میانگین تیمارها ،با آزمون حداقل اختالف معنادار
( )LSDانجام و در سطح احتمال پنج درصد مقایسه
شدند .نمودارها ،با نرمافزار سیگماپالت ()SigmaPlot
نسخه  16رسم شدند.
نتایج
ماده خشك گل

نتایج تجزیه واریانس دادههای ماده خشک گل نشان داد
که برهمکنش تاریخ کاشت و الگوهای کشت مخلوط
ردیفی بر این ویژگی تأثیر معنیداری داشت (جدول .)9
در این آزمایش ،کشت مخلوط جایگزینی دو در میان
سرخارگل و لوبیا سبز ( )6:6در همه تاریخهای کشت
تابستانه موجب افزایش ماده خشک گل سرخارگل شده
است در حالیکه این ویژگی در همه تاریخهای کشت با
تککشتی سرخارگلها ،کاهش نشان داد (شکل  .)6با
این وجود ،با کشت زودهنگام سرخارگلها در  15تیر و
الگوی ردیفی دو در میان سرخارگل و لوبیا سبز،
بیشترین مقدار ماده خشک گل با میانگین  11/0گرم بر
متر مربع بهدست آمد (شکل .)6

جدول  .9تجزیه واریانس تأثیر تیمارهای تاریخ کاشت و الگوهای کشت مخلوط ردیفی بر ماده خشک و ویژگیهای فیتوشیمیایی
گل در پایان گلدهی سرخارگل
Table 3. ANOVA of effect of planting dates and row intercropping pattern treatments on flower dry matter and
phytochemical properties of coneflower flower at full bloom stage
Total
flavonoid
0.266ns
8.47ns
0.419
**21.5
1.21ns

Total
phenol
*28.4
**100.9
11.4
**1664.7
**182.1

nd
nd
nd
nd
nd

0.814
8.4

6.33
4.5

nd
nd

Cinarin

Mean squares
Chlorogenic
Echinacoside
acid
*0.018
0.002ns
**4.38
**1.92
0.015
0.0006
**1.68
**1.08
**
0.903
**0.382
0.0007
2.7

0.003
4.3

df

Source of variation
Replication
Planting dates
Error a
Row intercropping patterns
Row intercropping patterns
× Planting dates
Error
)CV (%

Caftaric
acid
0.0008ns
**8.90
0.004
*0.109
**1.93

Cichoric
acid
5.28ns
**286.7
0.759
**45.1
**23.2

Dry
matter
*0.734
**26.4
0.189
**104.1
**0.571

2
2
4
2
4

0.026
4.3

1.65
6.6

0.102
5.5

12
-

** * ،و  :nsاختالف معنیدار در سطح یک و پنج درصد و نبود اختالف معنیدار :nd .عدم شناسایی
**,*, ns: Significant at 1% and 5% of probability levels, and non-significant, , respectively nd :Not detected.
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با اینحال ،بیشترین مقدار اسید شیکوریک گلها
( 63/9میلیگرم در گرم ماده خشک) در کشت زودتر
در تیر ماه و در کشت خالص سرخارگلها بهدست آمد
(شکل  .)9تأخیر در کشت تا  3مرداد و کشت
مخلوط دو در میان ( )6:6سرخارگل و لوبیا سبز
موجب کاهش  09درصدی مقدار اسید شیکوریک
گلها به  19/6میلیگرم در گرم ماده خشک شد
(شکل .)9

اسيد شيکوریك گل

براساس یافتههای این آزمایش ،مقدار اسید شیکوریک
گل سرخارگل در سطوح مختلف تیمارها روند
معنیداری در پایان گلدهی نشان داد (جدول ،9
 .)P>5/51مقایسه میانگینها نشان داد که کشت
تأخیری سرخارگلها تا  3مرداد ماه در همه الگوهای
کشت مخلوط ردیفی سرخارگل و لوبیا سبز ،سبب
کاهش مقدار اسید شیکوریک گلها میشود (شکل.)9

14
Monoculture pattern
1:1 pattern
2:2 pattern

12

8

6

)Flower dry matter (g/m2

10

4

August 29

July 30

2
June 30

شکل  .6برهمکنش تاریخ کاشت و الگوهای کشت مخلوط بر ماده خشک گل سرخارگل .مقادیر ،میانگین سه تکرار ( SE ±خطای
معیار) است .مقدار  )P>5/50( LSDبرای برهمکنش تاریخ کاشت × الگوهای کشت مخلوط5/753 :
Figure 2. Interaction of planting date and mixed cropping patterns on coneflower dried matter. Values are mean of
three replicates ± SE. LSD value (P<0.05) for interaction of planting date × mixed cropping patterns: 0.609

32
30

26
24
22
20
18
16

)Cichoric acid (mg/ gr dry matter

Monoculture pattern
1:1 pattern
2:2 pattern

28

14
August 29

July 30

June 30

12

اسید شیکوریک گل سرخارگل .مقادیر ،میانگین سه تکرار SE ±

شکل  .9برهمکنش تاریخ کاشت و الگوهای کشت مخلوط بر
(خطای معیار) است .مقدار  )P>5/50( LSDبرای برهمکنش تاریخ کاشت × الگوهای کشت مخلوط.6/56 :

Figure 3. Interaction of planting date and mixed cropping patterns on coneflower cichoric acid. Values are mean of
three replicates ± SE. LSD value (P<0.05) for interaction of planting date × mixed cropping patterns: 2.07
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اسيد كافتاریك گل

بر پایه نتایج بهدستآمده از جدول تجزیه واریانس،
برهمکنش تاریخ کاشت و الگوهای کشت مخلوط ردیفی
بر مقدار اسید کافتاریک گل در پایان گلدهی سرخارگل
معنیدار بود (جدول 9؛  .)P>5/51نتایج آزمایش نشان
داد که کشت مخلوط جایگزینی با نسبت  05:05با الگوی
کشت ردیفی  6:6سرخارگل و لوبیا سبز تنها در کشت
زودهنگام سرخارگلها در تیر ماه توانست موجب افزایش
مقدار اسید کافتاریک گلها شود در حالیکه ،مقدار این
ترکیب در دیگر تاریخهای کشت به کمترین مقدار
کاهش یافت (شکل  .)0به این ترتیب ،در اولین تاریخ
کشت تابستانه سرخارگل ( 15تیر) و در الگوی دو در
میان سرخارگل و لوبیا سبز ،بیشترین مقدار اسید
کافتاریک گلها با میانگین  0/6میلیگرم در گرم ماده
خشک بهدست آمد که  07درصد نسبت به گیاهان
کشتشده در دومین تاریخ کاشت تابستانه ( 3مرداد) و
در الگوی کشت مشابه کاهش نشان داد (شکل .)0
اسيد كلروژنيك گل

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که برهمکنش
تاریخ کاشت و الگوهای کشت مخلوط ردیفی بر مقدار
اسید کلروژنیک گل سرخارگل تأثیر معنیدار داشته
است (جدول  .)9مقایسه میانگینها نشان داد که
تأخیر در کشت سرخارگلها تا  3مرداد ماه توانست در

همه الگوهای کشت مخلوط ردیفی و تککشتی
سرخارگل سبب کاهش مقدار اسید کلروژنیک بهمانند
اسید شیکوریک و اسید کافتاریک گلها شود (شکل .)0
مقدار اسید کلروژنیک گلها در الگوی تککشتی
سرخارگل و کشت دو ردیفه سرخارگل و لوبیا سبز ()6:6
تقریبا مشابه و در بیشترین مقدار ( 6/00میلیگرم در
گرم ماده خشک) بوده است (شکل  .)0با اینحال ،الگوی
کشت دو ردیفه سرخارگل و لوبیا سبز ( )6:6توانست در
میانههای تابستان ( 3مرداد) ،موجب کمترین مقدار اسید
کلروژنیک در گلها به  5/16میلیگرم در گرم ماده
خشک شود (شکل .)0
اكيناكوزید گل

تأثیر برهمکنش تاریخ و الگوهای کشت مخلوط ردیفی
بر مقدار اکیناکوزید گل سرخارگل بسیار معنیدار بود
(جدول  .)9در این آزمایش در بررسی برهمکنش
الگوهای کشت مخلوط ردیفی با تاریخهای کشت
تابستانه ،کشت مخلوط گیاهان با الگوی ردیفی 6:6
(دو در میان سرخارگل و لوبیا سبز) ،موجب کاهش
مقدار اکیناکوزید گل در همه تاریخهای کشت شد
(شکل  .)7بیشترین مقدار اکیناکوزید گل با میانگین
 6/9میلیگرم در گرم ماده خشک در تککشتی
سرخارگلها و در کشت زودهنگام آنها در تابستان
( 15تیر) بهدست آمد (شکل .)7
6.0
5.5

4.5
4.0
3.5
3.0

)Caftaric acid (mg/ gr dry matter

Monoculture pattern
1:1 pattern
2:2 pattern

5.0

2.5

August 29

July 30

June 30

2.0

میانگین سه تکرار SE ±

شکل  .0برهمکنش تاریخ کاشت و الگوهای کشت مخلوط بر اسید کافتاریک گل سرخارگل .مقادیر،
(خطای معیار) است .مقدار  )P>5/50( LSDبرای برهمکنش تاریخ کاشت × الگوهای کشت مخلوط.5/606 :

Figure 4. Interaction of planting date and mixed cropping patterns on coneflower caftaric acid. Values are mean of
three replicates ± SE. LSD value (P<0.05) for interaction of planting date × mixed cropping patterns: 0.247
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3.0

2.0

1.5

1.0

0.5

August 29

July 30

June 30

)Chlorogenic acid (mg/ gr dry matter

Monoculture pattern
1:1 pattern
2:2 pattern

2.5

0.0

میانگین سه تکرار SE ±

شکل  .0برهمکنش تاریخ کاشت و الگوهای کشت مخلوط بر اسید کلروژنیک گل سرخارگل .مقادیر،
(خطای معیار) است .مقدار  )P>5/50( LSDبرای برهمکنش تاریخ کاشت × الگوهای کشت مخلوط.5/197 :

Figure 5. Interaction of planting date and mixed cropping patterns on coneflower chlorogenic acid. Values are mean
of three replicates ± SE. LSD value (P<0.05) for interaction of planting date × mixed cropping patterns: 0.136
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شکل  .7برهمکنش تاریخ کاشت و الگوهای کشت مخلوط بر اکیناکوزید گل سرخارگل .مقادیر ،میانگین سه تکرار ( SE ±خطای
معیار) است .مقدار  )P>5/50( LSDبرای برهمکنش تاریخ کاشت × الگوهای کشت مخلوط.5/500 :
Figure 6. Interaction of planting date and mixed cropping patterns on echinacoside of coneflower flower. Values are
mean of three replicates ± SE. LSD value (P<0.05) for interaction of planting date × mixed cropping patterns: 0.044

سينارین گل

سینارین در گل سرخارگلها در واکنش به تاریخ کشت و
الگوهای کشت مخلوط ردیفی شناسایی نشد (جدول .)9
فنل كل گل

تجزیه واریانس دادههای فنل کل گل (جدول  )9نشان
داد که این ویژگی تحت تأثیر معنیدار برهمکنش
تاریخ کاشت و الگوهای کشت مخلوط ردیفی قرار
گرفته است .مقایسه میانگینهای فنل کل گلها نشان
داد که تککشتی سرخارگلها سبب افزایش محتوای
فنل کل گلها در همه تاریخهای کشت میشود (شکل

 .)6با اینحال ،بیشترین محتوای فنل کل گلها
( 11/1میلیگرم اسید گالیک در گرم ماده خشک) در
سرخارگلهای کشتشده در تیر ماه با الگوی کشت
خالص بهدست آمد که نشان میدهد احتماال این
الگوی کشت از لحاظ تجمع محتوای فنلی و اسیدهای
فنلی ،الگویی مناسب نسبت به چندکشتی سرخارگل
است (شکل  .)6کشت مخلوط گیاهان با الگوی ردیفی
( 6:6دو در میان) در کشت دیرهنگام تا  3مرداد و
هشت شهریور توانست موجب کاهش محتوای فنل کل
گلها بهترتیب به  09/0و  09/3میلیگرم گالیک اسید
در گرم ماده خشک شود (شکل .)6
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بود (شکل  .)1همچنین ،کشت خالص سرخارگلها
موجب افزایش محتوای فالونوئید کل گلها به 16/0
میلیگرم کوئرستین در گرم ماده خشک با  69/6درصد
افزایش نسبت به الگوی کشت دو ردیفه سرخارگل و لوبیا
سبز ( )6:6و  13/6درصد افزایش نسبت به الگوی کشت
یک ردیفه گیاهان ( )1:1شد که این دو الگوی کشت
اختالف معنیداری از نظر آماری نشان ندادند (شکل .)1

فالونوئيد كل گل

بر پایه نتایج بهدستآمده از جدول تجزیه واریانس،
فالونوئید کل گل سرخارگل تحت تأثیر تاریخ کاشت و
الگوهای کشت مخلوط ردیفی قرار گرفت؛ ولی
برهمکنش آنها معنیدار نبود (جدول  .)9بیشترین
مقدار فالونوئید کل گل ( 11/6میلیگرم کوئرستین در
گرم ماده خشک) مربوط به گیاهان تاریخ کاشت  15تیر
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شکل  .6برهمکنش تاریخ کاشت و الگوهای کشت مخلوط بر فنل کل گل سرخارگل .مقادیر ،میانگین سه تکرار ( SE ±خطای
معیار) است .مقدار  )P>5/50( LSDبرای برهمکنش تاریخ کاشت × الگوهای کشت مخلوط.0/66 :
Figure 7. Interaction of planting date and mixed cropping patterns on total phenol of coneflower flower. Values are
mean of three replicates ± SE. LSD value (P<0.05) for interaction of planting date × mixed cropping patterns: 4.77
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شکل  .1اثر ساده تاریخ کاشت ( )aو الگوهای کشت مخلوط ردیفی ( )bبر فالونوئید کل گل سرخارگل .مقادیر ،میانگین سه تکرار
( SE ±خطای معیار) است .حروف متفاوت بیانگر اختالف معنیدار با استفاده از آزمون  LSDاست.
Figure 8. Simple effect of planting date (a) and row intercropping patterns (b) on total flavonoid of coneflower
flower. Values are mean of three replicates ± SE. The different letters are significantly different based on LSD test.

بحث
یکی از اهداف مهم مدیریت زراعی گیاهان دارویی،
افزایش تولید ماده خشک در واحد سطح بههمراه

میزان ماده مؤثره بیشتر است .با توجه به نتایج
آزمایش ،افزایش ماده خشک گل در سرخارگلهای
دوساله در تیر ماه (شکل  )6میتواند احتماال بهعلت
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افزایش طول دوره رشد رویشی گیاه و ایجاد فرصت
بیشتر برای استفاده از منابع رشد و نیز ،کاهش حدود
 61درصدی دما در تیر ماه نسبت به مرداد ماه در
سال اول رشد (سال زراعی  ،1935-31جدول  )6باشد
که احتماال توانسته به استقرار بیشتر و مطمئنتر
نشاها بهعلت خنکتر شدن بستر رشد گیاه کمک کند.
در شرایط این آزمایش ،بهنظر میرسد افزایش ماده
خشک گلها در تکبوته سرخارگلهای دوساله در
الگوی دو ردیف لوبیا  +دو ردیف سرخارگل ()6:6
(شکل  )6بهعلت رقابت بینگونهای کمتر گیاهان در
مقایسه با رقابت درونگونهای باشد که سبب شده تا
گیاهان همراه در این الگوی کشت برای آشیانهای
بومشناختی یکسانی رقابت نکرده و منجر به افزایش
ماده خشک تکبوته سرخارگل شده است .در مورد
کشت مخلوط گیاه دارویی سرخارگل با دیگر گیاهان
زراعی و دارویی ،گزارش مدونی جز مطالعه & Knee
 )2002( Thomasدر دسترس نیست .در این مطالعه،
 )2002( Knee & Thomasبه بررسی جذب و رقابت
نور در کشت مخلوط جایگزینی گیاهان Panicum
 virgatumو  Ratibida pinnataبا سرخارگل در دو
محیط گلخانه و مزرعه پرداختند .آنها در شرایط
مزرعه ،کاهش عملکرد نسبی سرخارگل را در حضور
این دو گونه گزارش کردند و به افزایش عملکرد نسبی
این گیاهان در حضور سرخارگل تأکید کردند .در نتایج
مطالعه آنها ،سرخارگل رقابتکننده ضعیفتری نسبت
به دو گونه علفی معرفی شد و علت آن ،تفاوتهای
مربوط به جذب نور و در نتیجه فتوسنتز در گونهها
بیان شد .در دیگر گیاهان دارویی همKoocheki et al.،
( )2012به افزایش عملکرد اقتصادی گاوزبان اروپایی
( )Borago officinalis L.در الگوی دو در میان ()6:6
لوبیا و گاوزبان اشاره کردند .افزایش تجمع ماده خشک
در کشت مخلوط نسبت به تککشتی در کشت
مخلوط کنجد و نخود (،)Pouramir et al., 2010
زنیان و شنبلیله ( )Mirhashemi et al., 2009و
مخلوط سویا ،ریحان رویشی و گاوزبان اروپایی
( )Bagheri et al., 2012نیز ،گزارش شده است.
مشتقات اسید کافئیک جزو گروه اصلی ترکیبات
فنلی در جنس  Echinaceaهستند که تصور میشود

61

مسئول ویژگیهای محرک سیستم ایمنی باشند
( .)Barnes et al., 2005در پژوهش حاضر ،بیشینه
مقدار همه فنلهای کافئول اندازهگیریشده در گل
سرخارگلهای دوساله (اسید شیکوریک ،اسید
کافتاریک ،اسید کلروژنیک و اکیناکوزید) ،مربوط به
گیاهان اولین تاریخ کشت تابستانه ( 15تیر) در سال
اول آزمایش بود؛ در حالیکه مقدار هر چهار ترکیب در
تاریخ کشت تأخیری  3مرداد ،به کمترین مقدار رسید
(شکلهای  9تا  .)7افزایش این ترکیبات در تیر ماه
میتواند احتماال بهعلت افزایش طول دوره رشد
رویشی گیاه و امکان استفاده بیشتر از منابع رشد و نیز
برخورداری نشاهای استقرار یافته از دما و نور باال
(شرایط تنش) در روزهای بلند تابستان نسبت به
گیاهان کشتشده در مرداد ماه باشد .اسید شیکوریک
بهعنوان مهمترین ترکیب فنلی سرخارگل یک اسید
هیدروسینامیک از رده فنیل پروپانوئید است ( Sabet
 .)et al., 2017معموال ،بیوسنتز ترکیبات فنلی در
اندامهای مختلف گیاهان دارویی متأثر از تغییر در
فعالیت برخی از آنزیمهای مؤثر در سنتز این ترکیبات
مانند آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز ( )PALو یا نقش
پیشماده آن باشد ( .)Kishore et al., 2010فعالیت
آنزیمهای مؤثر در بیوسنتز ترکیبات فنلی همانند
 PALتحت تأثیر دما قرار میگیرند ( Sabet et al.,
 .)2017گزارش شده است که فعالیت آنزیم  PALدر
گیاه شیکوره ( )Cichorium intybus L.تحت دمای
 65/10درجه سلسیوس (روز به شب) نسبت به دمای
 95/60درجه سلسیوس (روز به شب) بیشتر بود که
منجر به تولید بیشتر ترکیبات فنلی در این گیاه شد
( .)Boo et al., 2006در مطالعه  (2007) Wu et al.در
بررسی تجمع ترکیبات فنلی در دماهای ،65 ،10 ،15
 60و  95درجه سلسیوس در گیاه سرخارگل ،افزایش
تجمع زیستتوده و همچنین فنل و فالونوئید کل
تحت دمای  65درجه سلسیوس گزارش شد.
پژوهشگران استدالل دارند که تحت دمای پایین،
تنظیمکنندههای رشد گیاهی (سیتوکینین و
جیبرلین) میتوانند نقش مهمی در بیوسنتز ترکیبات
فنلی و فعالیت این آنزیم داشته باشند ( Min et al.,
 .)2009; Boo et al., 2006اغلب ترکیبات فنلی بهویژه
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اسید شیکوریک بهعنوان ترکیب غالب فنلهای
کافئول ،در تککشتی سرخارگلها بیشتر شدند و
کمترین مقدار را در الگوی کشت دو ردیفه نشان دادند
(شکلهای  0 ،9و  .)7کاهش این ترکیبات در الگوی
 6:6سرخارگل و لوبیا سبز احتماال میتواند به علت
شرایط رقابتی بیشتر گیاهان برای دسترسی به منابع
رشد و محدودیت منابع نسبت به تککشتی
سرخارگلها باشد .سرخارگل گیاهی روزخنثی است
ولی رژیمهای مختلف نوری بر غلظت مواد مؤثرهی آن
تأثیرگذار است ( ،PAL .)Wu et al., 2007آنزیمی
مهم در مسیر بیوسنتز ترکیبات فنلی است و فعالیت
آن تحت تأثیر شرایط محیطی از جمله شدت نور قرار
میگیرد (Duke & Naylor .)Duke & Naylor, 1974
( )1974گزارش کردند که فعالیت آنزیم  PALدر برگ
گیاه ذرت با افزایش نور ،بیشتر شده است .در پژوهش
حاضر نیز بهنظر میرسد افزایش ترکیبات فنلی در
تککشتی سرخارگل ناشی از دریافت نور در مقایسه
با کشت مخلوط باشد.
در میان فنلهای کافئول ،اسید شیکوریک
بهعنوان ترکیب غالب و نشانگر از مشتقات اسید

کافئیک است که بهطور معمول غلظت بیشتری نسبت
به دیگر فنلهای کافئول در سرخارگل دارد
( .)Thygesen et al., 2007در پژوهشها ،مقدار اسید
شیکوریک در گلهای سرخارگل عمدتا متفاوت بود:
مقدار اندازهگیریشده این اسید فنلی در گل
سرخارگلهای رشدیافته در اسلونی (:)Kreft, 2005
 11میلیگرم بر گرم ماده خشک ،در آلمان ( Becker
 19 :)& Hsieh, 1985میلیگرم بر گرم ماده خشک و
در استرالیا ( 95 :)Wills & Stuart, 1999تا 91
میلیگرم بر گرم ماده خشک اندازهگیری شد .در
تایوان ،مقدار اسید کلروژنیک با  0/36میلیگرم در
گرم ماده خشک ،سینارین با  5/95میلیگرم در گرم
ماده خشک و اکیناکوزید با  1/15میلیگرم در گرم
ماده خشک با نسبت کمتر در مقایسه با اسید
شیکوریک ( 30/3میلیگرم در گرم ماده خشک) و
اسید کافتاریک ( 69/3میلیگرم در گرم ماده خشک)
در گل سرخارگل در مطالعه )2008( Chen et al.
بهدست آمد .مطالعه  )2008( Chen et al.برخالف

مطالعه  )2012( Thomsen et al.با اسید شیکوریک
بسیار پایین ،از معدود مطالعاتی بود که غلظت اسید
شیکوریک در آن بسیار باال بود )2011( Lin et al. .هم
در تایوان در نتایجی مشابه ،به مقدار کمتر اسید
کلروژنیک و اکیناکوزید نسبت به اسید شیکوریک و
کافتاریک در گل سرخارگلها اشاره کردند .در مطالعه
حاضر نیز ،مقدار اسید کافتاریک ،اسید کلروژنیک و
اکیناکوزید بهترتیب با  6/0 ،0/6و  6/9میلیگرم بر
گرم ماده خشک در نسبت کمتری از اسید شیکوریک
با میانگین  63/9میلیگرم بر گرم ماده خشک بهدست
آمد (شکلهای  9تا  .)7مسیر بیوسنتزی اسید
شیکوریک هنوز بهخوبی شناخته شده نیست ،اگرچه
بهطور کلی این طور استنباط میشود که این ترکیب
از مسیر اسید شیکیمیک /فنیل پروپانوئید بیوسنتز
میشود .د ر این مسیر ،ابتدا اسید کافئیک از پیشساز
فنیلآالنین توسط آنزیم  PALبیوسنتز میشود و در
ادامه مسیر ،سه ترکیب اسید شیکوریک ،اسید
کافتاریک و اسید کلروژنیک از اسید کافئیک مشتق
میشوند (.)Miller, 2004; Mobin et al., 2015
احتماال فعالیت آنزیم بیوسنتزکننده اسید شیکوریک
در این مسیر نسبت به دیگر آنزیمهای بیوسنتزکننده
سایر مشتقات بیشتر است که موجب تجمع بیشتر این
ترکیب شده است .بیشترین مقدار اسید کافتاریک گل،
در سرخارگلهای رشدیافته در کانادا در مطالعه
 )2002( Binns et al.گزارش شد .اسید کلروژنیک هم
که از مشتقات اسید کوئینیک است در گلهای همه
گونههای جنس  Echinaceaدر مطالعه Binns et al.
( )2002وجود داشت ولی اکیناکوزید در هیچیک از
گونهها و مراحل رشد شناسایی نشد .اکیناکوزید از
جمله ترکیبات فنلی است که بههمراه آلکامیدها در
ریشه بیشتر از سایر اندامهای سرخارگل یافت میشود
( .)Miller, 2004در برخی مطالعات ( Binns et al.,
)2002; Bauer, 2000; Thomsen et al., 2012
اکیناکوزید در گونه  E. purpureaشناسایی نشده
است.
سینارین هم که بههمراه اسید کلروژنیک جزو
اسید کوئینیکها بهشمار میرود به لحاظ اهمیت و
فراوانی بهترتیب پس از اسید شیکوریک ،اسید
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کافتاریک ،اسید کلروژنیک و اکیناکوزید قراردارد
( .)Thomsen et al., 2012نتیجه آزمایش حاضر
بهمانند نتیجه  )2011( Lin et al.در تایوان و

 )2012( Thomsen et al.در شمال اروپا بود؛ بهطوری
که سینارین در گلهای  E. purpureaشناسایی نشد
(جدول  .)9از آنجاییکه گیاهان این گونه از جنس
 ،Echinaceaاز لحاظ ژنتیکی مشابه هستند و منشأ
یکسانی دارند بهنظر میرسد که عدم وجود سینارین
در این گونه ،احتماال ناشی از عدم وجود آنزیم
بیوسنتزکننده این ترکیب در مسیر سنتز ترکیبات
فنلی باشد .در چند پژوهش دیگر ( Binns et al.,
;.2002; Perry et al., 2001; Pietta et al., 1998
 )Sabra et al., 2012هم ،وجود پنج ترکیب از
مشتقات اسید کافئیک سرخارگل در آلمان ،نیوزیلند،
دانمارک و کانادا بررسی شد .نتایج این پژوهشها با
تأکید بر تفاوت این ترکیبات در مناطق مختلف ،گونه
 E. purpureaرا با مقدار بیشتر اسید شیکوریک و نبود
اکیناکوزید و سینارین معرفی کردند و تأکید داشتند
که دو ترکیب اکیناکوزید و سینارین میتواند در
جمعیتهای رشدی ،اقلیم و شرایط محیطی متفاوت
یافت شود .با اینحال ،تنها در چند پژوهش به وجود
اندک سینارین در اندامهای هوایی سرخارگل اشاره
شده است .در مطالعه  )2002( Binns et al.در کانادا،
سینارین بههمراه اسید شیکوریک و در مطالعه Chen
 )2008( et al.در تایوان ،سینارین و اکیناکوزید در
گلهای سرخارگل بسیار پایین گزارش شد.
محتوای فنلی استخراجشده از اندامهای هوایی
سرخارگل از آنتیاکسیدانهای کارآمد ،برای درمان
بیماریهای مختلف گزارش شده است ( Thygesen et
 .)al., 2007در این آزمایش ،افزایش مقدار فنل کل
گلها در کشت خالص سرخارگلها و تاریخ کشت
زودهنگام تابستانه ( 15تیرماه) قابل انتظار بود (شکل
)6؛ چون بیشترین مقدار اغلب فنلهای کافئول
اندازهگیریشده بهویژه اسید شیکوریک نیز (شکلهای
 0 ،9و  ،)7در این تیمارها بهدست آمد .در این
آزمایش ،اسید شیکوریک گلها با مقادیر بسیار بیشتر
از دیگر فنلهای کافئول ( 63/9میلیگرم در گرم ماده
خشک) (شکل  90/1 ،)6درصد از مقدار فنل کل
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گلها را شامل میشود .احتماال ترکیبات فنلی دیگری
بهجز فنلهای کافئول در انباشت فنل کل گلهای
سرخارگل در سال دوم رشد مؤثر باشند .در بیشتر
پژوهشها ،محتوای فنل کل در گلهای سرخارگل
اغلب بیشتر از شاخساره و ریشهها گزارش شده است
که نتیجه این آزمایش موافق با نتایج این پژوهشها
بود ( ;Lin et al., 2011; Wills & Stuart, 1999
 .)Thygesen et al., 2007با اینحال ،عوامل محیطی
که ممکن است بر تجمع فنلها در سرخارگل
تأثیرگذار باشد ،هنوز شناخته نشده است ( Chen et
.)al., 2008
فالونوئیدهای گیاهی درواقع ،متابولیتهای ثانویه
گیاهی هستند که مقدار انها در اندامهای مختلف
سرخارگل نسبتا پایین گزارش شده است ( Pellati et
 .)al., 2004در این آزمایش ،افزایش مقدار فالونوئیدها
همانند مشتقات اسید کافئیک و فنل کل در کشت
زودهنگام سرخارگلها در تیر ماه و کشت خالص
سرخارگلها بهدست آمد (شکل  )1-A, Bکه این
افزایش احتماال بهعلت افزایش طول دوره رشد رویشی
گیاه و ایجاد فرصت بیشتر در استفاده از منابع رشد و
استفاده از دما و نور بیشتر (شرایط تنش) در روزهای
بلند تابستان نسبت به کشت در مرداد ماه باشد.
کاهش فالونوئیدها در الگوی  6:6سرخارگل و لوبیا
سبز نیز (شکل  ،)1-Bاحتماال میتواند بهعلت رقابت
بیشتر گیاهان برای دسترسی به منابع رشد و
محدودیت منابع رشد نسبت به تککشتی سرخارگلها
باشد.
نتيجهگيری

بهطور کلی ،با توجه به نتایج بهدست آمده میتوان
نتیجه گرفت که در میان تاریخ کشتهای تابستانه در
کشت مخلوط جایگزینی سرخارگل با لوبیا سبز ،کشت
زودهنگام سرخارگلها در تابستان ( 15تیر) موجب
افزایش ماده خشک ،مشتقات اسید کافئیک و محتوای
فنل و فالونوئید کل در گل سرخارگلهای دوساله در
مرحله گلدهی کامل شد .در میان الگوهای کشت نیز،
کشت دو در میان سرخارگل و لوبیا سبز ،موجب افزایش
ماده خشک گل در گلدهی کامل سرخارگلهای دوساله
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میتواند کاهش ترکیبات فنلی را جبران نماید؛ با این
حال پیشنهاد میشود سایر گیاهان همراه در کشت و
.تولید این گیاه مورد بررسی قرار گیرد
سپاسگزاری
از حمایت و مساعدت مالی پژوهشکده ژنتیک و
 دانشگاه علوم-زیستفناوری کشاورزی طبرستان
 جهت اجرای این،کشاورزی و منابع طبیعی ساری
. تشکر و قدردانی میگردد،پژوهش
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 بیشترین مقدار ویژگیهای فیتوشیمیایی،شد؛ ولی
اندازهگیریشده در سرخارگلهایی بهدست آمد که
 کشت، در نتیجه.بهصورت تککشتی کشت شدند
مخلوط در افزایش تولید ماده خشک اندامهای گیاه
 از. موفقتر بود،نسبت به ویژگیهای فیتوشیمایی
آنجایی که کاهش کاربرد نهادههای شیمیایی در تولید
گیاهان دارویی از اهمیت باالیی برخوردار است؛ در
 با وجود کاهش ترکیبات فنلی در،آزمایش حاضر
 بهنظر میرسد افزایش ماده خشک گیاه،کشت مخلوط
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