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گیاه در اندام هاي هوایی  خواص آنتی اکسیدان،فالونوئید وفنلبر روي  و کود گوسفنديورمی کمپوست  کود تأثیر 
 ) Echinaceae purpurea (L.)Monch(  دارویی سرخارگل

  
  3،محمدعلی دري2، خدایار همتی*اسمعیلی نژاد ندا

 گرگان –دانشجوي کارشناسی ارشد گیاهان دارویی مؤسسه آموزش عالی بهاران  - 1
  neda_esmailee@yahoo.com   :* لوئسم هدنسیون

  عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان - 2
 عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات استان گلستان - 3

  
  چکیده

صنایع در بومی شمال آمریکا است ، از خانواده کاسنی، گیاهی دارویی )(.Echinaceae purpurea L سرخارگل      
تحت فالونوئید  میزان آنتی اکسیدان ، فنل وهدف از این تحقیق بررسی . کاربرد هاي فراوانی داردبهداشتی   آرایشی و دارویی،

در شرایط آب وهوایی  و تکرار در سه  کامل تصادفیهاي بلوك در قالب آزمایش  این تحقیق .استبوده تأثیر کودهاي آلی 
. است بوده ) شاهد(خاك مزرعه و) ،کود گوسفندي ورمی کمپوست کود (تیمارها شامل کودهاي آلی . انجام  شد گرگان 

، فنل کل با استفاده از معرف فولین سیوکالتیو و فالونوئید کل از آلومینیم کلراید و  )DPPH(از طریق  خواص آنتی اکسیدانی
نشان داد  نتایج  .و اندازه گیري با اسپکتروفتومتر انجام شد % 80استخراج مواد با متانول . پتاسیم اندازه گیري شد  استات

ن ها که بر اساس نتایج مقایسه میانگی ه اندمعنی دار بود درصد > 05/0   درسطحو فنل  مارها بر روي میزان آنتی اکسیدانتی
بیشترین میزان فنل بر اساس مشاهده شد و ) درصد  28/57( کودي ورمی کمپوست ردر تیما بیشترین میزان آنتی اکسیدان

معنی دار درصد  >001/0میزان فالونوئید در سطح . مشاهده شد ) mg/g 108/0 (در بستر شاهد نتایج مقایسه میانگین ها 
اندام هاي هوایی گیاه رد) mg/g 34/0(بود و  براساس نتایج مقایسه میانگین ها بیشترین میزان فالونوئید در بستر شاهد 

 .سرخارگل مشاهده شد
  

 فنل فالونوئید، آنتی اکسیدان، کودهاي آلی،اندام هاي هوایی، سرخارگل، :کلمات کلیدي

  
  مقدمه 

این گیاه متعلق به تیره .گیاهی علفی وچندساله است  Echinaceae purpurea (L.)Monch با نام علمی سرخارگل         
آن  بوده ومنشأ )Asteroideae( آستروییده  خانواده زیر و   )Asterales(   اهراسته آسترال    ، )Asteroideae(  گل ستاره

گونه هاي اکیناسه از .)1(می روید انبوه   صورت  سرخارگل درشمال رودخانه میسوري به .است گزارش شده شمال آمریکا
جمله سرخارگل منبع مهمی از آنتی اکسیدان هاي طبیعی بوده و به منظور پیشگیري از تأیرات مضر رادیکال هاي آزاد مورد 

مشخص شده است که عصاره هاي اندام هاي هوایی اکیناسه پورپورآ داراي ) 2012صبوري وهمکاران (استفاده قرار می گیرند 
تأثیرسرخارگل در تقویت سیستم دفاعی بدن مربوط به ).2012صبوري وهمکاران (دانی می باشد  ویژگی هاي آنتی اکسی

 ).91مدرسی وهمکاران( ترکیبات آلکیل آمیدي آن می باشدترکیبات پلی ساکاریدي گیاه مانند اکیناسن واکیناکوزید و 
گرم بوده و افزایش کارایی سیستم ایمنی به سرخارگل یکی از گیاهان داراي اثر تحریک ایمنی ثابت شده در حیوانات خون 
اثرات این گیاه در تحریک ایمنی ماهی کپور . دنبال تجویز فرآورده هاي مختلف سرخارگل در این حیوانات گزارش شده است 

ترکیب مختلف آلکیل آمیدي در پیکر رویشی  وریشه گونه  11تاکنون  )91علیشاهی وهمکاران(علفخوار نیز تأیید شده است 
مهمترین ترکیب .متیل بوتیل آمید  -2پورپورآ شناسایی شده که مهمترین آنها عبارتند از ایزوبوتیل آمید،متیل بوتیل آمید،
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را هومولن،کاریوفیلن واکسیدکاریوفیلن تشکیل ) اعم از اسانس ریشه یا پیکر رویشی(هاي اسانس گونه هاي مختلف سرخارگل 
اجزاي تشکیل دهنده .همچنین حاوي فالونوئید،پلی استیلن وآلکالوئید می باشد ریشه گونه هاي مختلف سرخارگل .می دهد

ی در بهبود فاکتورهاي خونی دارند اکیناکوزیدوآکینولون نقش مهم شامل اکیناسئین، عصاره سرخارگل یعنی پلی ساکاریدها
بیولوژیک در زمان کاشت در راستاي بهبود تغذیه سالم گیاهان دارویی از طریق کاربرد کودهاي  . )88تیموري زاده وهمکاران(

. تغذیه گیاه عامل مهمی در رشد و ترکیبات شیمیایی گیاهان است ) .ن(کمیت و کیفیت مواد مؤثره بسیار حائز اهمیت است 
 از آنجایی که بسترهاي متفاوت.  )1(کاربرد کودهاي طبیعی می تواند عملکرد و شاخص هاي دارویی گیاهان را ارتقاء بخشد 

کاشت نقش مهمی در بیوسنتز متابولیت هاي ثانویه دارند، لذا با توجه به کاربرد وسیع این گیاه در صنعت داروسازي و اهمیت 
  .آن در خصوصیات ایمونولوژیک،در این تحقیق به مهمترین ترکیب ثانوي آن پرداختیم

  مواد وروش ها 
 ، کودگوسفندي کود(بستر کاشت متفاوت ازجمله  . تکرار انجام  شد 3با  بلوك کامل تصادفیطرح به صورت آزمایش آزمایش  

بذرهاي . گردید  از شرکت دشتیاراصفهان تهیه )اکیناسه(سرخارگل بذور.می باشد  ) شاهد(ورمی کمپوست وخاك مزرعه
- 5ل نشا در مرحله  کشت وبا توجه به رشد کند سرخارگل پس از سبز شدن ،انتقاخزانه  به منظور تهیه نشاء درسرخارگل 

گیاه سرخارگل بر اساس طرح  5در هر گلدان  .سانتی متر انجام گرفت 19وارتفاع  26برگی به گلدان هاي اصلی با قطر دهانه 4
  .آماري تعیین شده کشت گردید

  )ج(               )                              ب)                                         (الف(                    

   
  گ گیاهبر) ج(مرحله گلدهی ) ب(و ) الف. (مراحل کشت سرخارگل   - 2 - 3شکل 

 
 

  عملیات آزمایشگاهی
  تهیه عصاره

 10گرم پودر و  1از پیکره هوایی وریشه گیاه سرخارگل . صورت گرفت ) متانول خالص ایرانی(عصاره گیري به شکل متانولی
  . ت ساعت روي شیکر در تاریکی قرار گرف24ودر ارلن که با فویل پوشانده شده ریخته ، سی سی متانول استفاده شد

  سنجش آنتی اکسیدان 
میلی لیتر متانول 100میلی گرم در 4(میلی موالر 1/0با غلظت  DPPHبه یک میلی لیتر عصاره متانولی مقدار یک میلی لیتر 

 30ل خالص به جاي یک میلی لیتر عصاره متانولی قرار داده شد و بعد ازبراي تهیه شاهد یک میلی لیتر متانو) . مخلوط گردید
اعداد بدست آمده از جذب نمونه .نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتري قرائت شد  517دقیقه تاریکی،نمونه ها در طول موج 

  .توسط رابطه زیر به درصد مهار تبدیل شد 
DPPH =100درصد مهار رادیکال هاي آزاد  × େିୗ

େ
  

اعداد به دست آمده برابر با درصد مهار رادیکال . به ترتیب برابر با عدد جذب نمونه وکنترل می باشد  ASو   ACدر این رابطه 
  .نمونه ها می باشد  ppmهاي آزاد در عصاره متانولی از 

  سنجش فالونوئید کل 
گرم آلومینیم کلرید در  10(درصد در اتانول  10 میلی لیتر آلومینیم کلرید1/0میلی لیتر  عصاره متانولی مقدار 5/0به 

میلی 10گرم در  4/2(میلی لیتر استات پتاسیم یک موالر1/0میلی لیترمتانول افزوده شد، سپس 5/1و ) میلی لیتر اتانول100
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در . دید براي تهیه شاهد،متانول خالص جایگزین عصاره متانولی گر.میلی لیتر آب مقطر اضافه گردید  8/2و) لیتر آب مقطر
منحنی استاندارد بر اساس .نانومتر قرائت شد  415دقیقه در تاریکی قرار گرفت و در طول موج  30نهایت نمونه ها به مدت 

  .غلظت هاي مختلف کوئرستین محاسبه گردید و میزان فالونوئید معادل کوئرستین در هر گرم پودر خشک تعیین شد 
  سنجش فنل کل

دقیقه استراحت، 1 -8میکرولیتر فولین اضافه گردید و بعد از 100میلی لیتر آب مقطر و 16/1نولی، میکرولیتر عصاره متا 20به 
اضافه شد ودر لوله هاي سرپیج دار ریخته ) میلی لیتر آب مقطر 100گرم در  6/10(میکرولیتر کربنات سدیم یک موالر 300

بعداز مدت زمان الزم در دماي اتاق خنک . قرار گرفت  دقیقه 30به مدت  درجه سانتی گراد و 40شد، در بن ماري با دماي 
منحنی استاندارد بر اساس گالیک اسید با غلظت هاي متفاوت محاسبه گردیده .نانومتر قرائت شد  760شدند وجذب آن در 

  .میزان ترکیبات فنولی معادل گالیک اسید در هر گرم پودر خشک اندازه گیري شد 
  تجزیه وتحلیل آماري 

 LSDمــورد تجزیــه و تحلیــل آمــاري قــرار گرفــت و ســپس میــانگین صــفات بــا آزمــون  SASافــزار  اصــل  بــا نــرمنتــایج ح
 .انجام  شد Excel مقایسه ورسم نمودار با نرم افزار
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