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  طرح چکیده

 توانند بعنوان یکبوده که می ایزوپرونوئیديهاي گروه عصاره گیاه آزوال غنی از متابولیت
زوال آ آپوکارتنوئیدهاي گیاه تغییرات در این مطالعه میزانمنبع دارویی موثر مورد استفاده قرار گیرد. 

مورد مطالعه و تحت تاثیر تیمارهاي عناصر ازت، پتاسم و فسفر  مراحل مختلف رشدي گیاهدر 
ا تعداد ب قالب طرح کامل تصادفی طی آزمایش فاکتوریل دردر این تحقیق . ه استمقایسه قرار گرفت

مختلف به بررسی اثر این عناصر بر تغییرات کمّی  در سه تکرار تیمار ترکیبی از عناصر کودي 8
هاي مورد مطالعه جهت سنجش میزان متابولیت پرداخته شد. آپوکاروتنوئیدها در عصاره گیاه آزوال

انجام گردیده  DMSOبا حالل  هامتابولیتسدیم و استخراج  کسیدهیدرولیز دیواره سلولی با هیدرو
مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج حاصل از مقایسات  هاو در نهایت با روش اسپکتروفتومتري متابولیت

 GenStat 12,1افزار ) با نرمP<0/05( 5میانگین با آزمون فیشر حفاظت شده در سطح احتمال %
، بتاکاروتن، آستاگزانتین، لیکوپن و a ،b هايله در میانگین رنگدانهنشان داد که تغییرات حاص

حاصله از گیاه آزوال تحت تیمارهاي  ترکیبی استفاده شده در دو مرحله در محتویات عصاره  فئوفتین
داري را دنبال کرده است. به طوریکه میزان این سبزي و قرمزي نسبت به تیمار شاهد افزایش معنی

-میکرو 18و  30/7،14/0255 ، 23،74/8 ،112/5 در مرحله سبزي گیاه آزوال به ترتیب ها متابولیت

 67و  37/5، 169/9 ،180 ،20 ،191/6 بوده و براي مرحله قرمزي ماده خشک گرم در هر گرم
با توجه به تولید حجم باالي بیوماس در واحد گیاه آزوال نتایج نشان دادند که  .ندگیري شداندازه

هت ج منابع کم بازدهبه عنوان جایگزین  تواندمی سنجی از مطالعات مرتبط با کیفیتپس سطح، 
  به کار گرفته شود. هاي طبیعیرنگدانهتولید 
  .دي متیل سولفوکسید آپوکاروتنوئیدها، ،رنگدانهآزوال،  :کلیدي هاي واژه یا کلمات
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  هدف و مقدمه: اول فصل
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 مقدمه -1
  کلیات -1-1

 ي پروتئینترین منبع بالقوهترین و فراوانبه عنوان ارزان هاي متماديطی سالگیاهان سبز 

خاستگاه  بوده که. یکی از این منابع مهم گیاه آزوال )1( اندبه رسمیت شناخته شده هاو متابولیت

ات به عملی . سرعت رشد باال، تولید انبوه در واحد سطح، عدم نیازباشدمیآمریکاي شمالی  آناولیه 

غنی بودن از پروتئین و افزایش تقاضا براي ، کاشت و امکان کشت همزمان و مخلوط با سایر گیاهان

مواد غذایی ارگانیک باعث گردیده تا گیاه آزوال به صورت تازه، خشک و یا سیلو شده مورد استفاده 

دار حذف ترکیبات نیتروژنها، فاضالب گیاه آزوال قابلیت جذب عناصر سنگین از چنینهم .قرار گیرد

اما امروزه از مهمترین کاربردهاي مطرح  ).2،3،4( هاي شور را داردو اصالح آب هاي سطحیاز آب

ها، جهت آوري آزوال از سطح شالیزارها و تاالببا جمعباشد، براي این گیاه استفاده دارویی آن می

توان آزوال را هاي غذایی میدر تولید مکمل هاي موثراستفاده از آن به عنوان منبع غنی از متابولیت

   از یک تهدید به یک فرصت تبدیل نمود.

  تغییرات متابولیتی -1-1-2

رنگ و اندازه آن  ،به شرایط محیطی با توجههاي متفاوتی است و ها و زیرگونهاین گیاه داراي گونه

برگهاي ، کمبود مواد غذاییشدت نور باال و چون زا همشرایط تنش در). 5( گسترش متفاوتی دارد

رنگ شده در صورتی که در شرایط سایه و غنی بودن محیط رشد گیاه به رشد رویشی آزوال قرمز 

 . )6( خود ادامه خواهد داد
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  آپوکاروتنوئیدها -1-1-2-1

 هائیدتنووکارباشند، آپوهاي موجود در عصاره این گیاه آپوکاروتنوئیدها میاز عمده ترین متابولیت

بوده که تغییراتی هم چون گلیکوزاسیون بر روي  ایزوپرونوئیديهاي گروه مشتق شده از متابولیت

اکسیدانی و نقش آن در کاهش خطر ابتال به برخی خاصیت آنتیداشتن به دلیل آنها صورت گرفته و 

   ).7از بیماریها توجه زیادي را به خود جلب کرده است (

  ایزوپرونوئیديهاي متابولیت -1-1-3

در  نقش حفاظتی عمل کرده وها به عنوان رنگدانه جانبی در فتوسنتز تنوئیدودر گیاهان کار

را  DNAترکیبات سلولی و ها این متابولیتهاي آزاد در طی فتوسنتز دارند بنابراین مقابل رادیکال

 ). 8کنند(هاي آزاد محافظت میدر مقابل آسیب رادیکال

 هاي ثانویهلیتلزوم مطالعه متابو -1-2

اي که براي تولید دارند، جز مسیر بیوسنتزي پیچیدههاي ثانویه بهها یا فرآوردهمتابولیت
ها را با کندي مواجه کرده است. این در نیز هستند و همین امر مطالعه آن ساختار پیچیده داراي

مطالعه شیمیایی این چون پزشکی، الزمه حالی است که ارزش باالي این ترکیبات در صنایعی هم
چنین سبب افزایش درك ما از بیوسنتز هاي ثانویه، همآورد. مطالعه متابولیتترکیبات را به وجود می

 .شودها میو فعالیت آن
ها اغلب براي سنتز شیمیایی کامال کارآمد، بیش از حد الزم به ذکر است که ساختار این مولکول

 ها در گیاهان، گیاهان هنوزرغم کم بودن غلظت این متابولیتعلیباشد. به همین دلیل، پیچیده می
هاي ارزشمند هستند. از طرفی گرایش روز براي بسیاري از این متابولیت اقتصادي  تنها منبع بادوام

افزون جوامع بشري به استفاده از داروهاي با منشأ گیاهی سبب افزایش تقاضاي مواد مؤثره گیاهان 
هاي زیاد در زمینه سنتز مصنوعی مواد مؤثره گیاهی، به دلیل علیرغم پیشرفتدارویی شده است. 

ک، ها، تولید این ترکیبات به صورت سنتتیناشناخته بودن و پیچیدگی ساختمان شیمیایی اغلب آن
هاي زیادي است. در نتیجه تاکنون موفقیت چشمگیري در تولید این ترکیبات مشکل و مستلزم هزینه
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مند حاصل نشده است و هنوز هم استخراج از منابع گیاهی تنها منبع به صرفه اقتصادي دارویی ارزش
  .دستیابی به این ترکیبات است

 
  اهداف -1-3

دوره  مراحل مختلف اوایلآزوال در  آپوکارتنوئیدهاي گیاه تغییرات در این مطالعه میزان

تحت تاثیر تیمارهاي عناصر  (مرحله قرمزي برگها) اواخر دوره رشديو  ي برگها)سبز(مرحله  رشدي

 . ه استمورد مطالعه و مقایسه قرار گرفتازت، پتاسم و فسفر 
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  روشها و مواد: دوم فصل
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  مواد و روشها -2-1
  طرح آزمایشات -2-1-1

بررسی اثر عناصر مختلف فسفر، ازت و پتاسیم بر تغییرات کمی آپوکارتنوئیدهاي گیاه آزوال، 

پژوهشکده تیمار در سه تکرار مختلف در  8طی آزمایشات فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی با 

و N "36,17'39°36با موقیت جغرافیایی ( ع طبیعی ساريابدانشگاه علوم کشاورزي و من ژنتیک

53° 4'0,87"E1) انجام پذیرفت(جدول.(  

 5P :5: یک گرم نیتروژن، N1: آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی (1جدول

  )،  0NPKگرم پتاسیم، تیمار شاهد 5K :5گرم فسفات، 

Table 1. Factorial experiment in completely randomized design (1N 

equal: 1g nitrogen, 5P= 5g phosphate, 5K= 5g potassium, 0NPK= 

Control treatment)   
r3  r2  r1  T/R  

0 NPK  0 NPK  0 NPK  t0 

1 N  1 N  1 N  t1  

5 P  5 P  5 P  t2  

5 K  5 K  5 K  t3  

1 N 5 K  1 N 5 K  1 N 5 K  t4  

1 N 5 P  1 N 5 P  1 N 5 P  t5  

5 P 5 K  5 P 5 K  5 P 5 K  t6  

1 N 5 P 5 

K  

1 N 5 P 5 

K  

1 N 5 P 5 

K  

t7  
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  هاآماده سازي نمونه -2-2

پس از رشد گیاه، نمونه برداري از مواد گیاهی تحت تیمار در دو مرحله رشدي سبز (حداکثر 

از حالت سبزي به قرمزي(مرحله دوم) انجام گرفته و  حجم رشد رویشی) و مرحله تغییر رنگ برگها

طبق استاندارد فارماکوپه C°40 ساعت در آون با دماي 48پس از شستشو به مدت  مواد گیاهی

  ). 1ند (شکلگردید ایران خشک

  

 

   

 

 

 

 

  

 هاي گیاه آزوال از دوره رشدي سبز به قرمز : مراحل تغییر رنگ بافت1شکل

Picture 1. Steps of color changing in Azolla tissues during Green to Red 

stage 
  فیتوشیمیایی هايسنجش -2-2-1

-هاي پودر شده به فالکوناز نمونه گرممیلی 500 فیتوشیمیایی هايسنجشجهت انجام           
لیتر از هیدروکسید سدیم میلی 3جهت هیدرولیز دیواره سلولی لیتري منتقل شدند. میلی 50هاي 

در  ساعت 1به مدت پس از تیمار و  کرده به هر نمونه اضافه درصد 80متانول  ml 30و  موالر 2
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محلول  و شدهسانتریفیوژ  rpm 5000دقیقه با دور  10به مدت ، C°55حمام آب گرم با دماي 
در سه مرحله با استفاده از حالل دي  ایزوپرونوئیديهاي دور ریخته شد استخراج متابولیت رویی

محلول اضافه سازي حالل  پس از هر مرحلهانجام گردید  و استون (DMSO)متیل سولفوکسید
شده و این عمل تا زمان بیرنگ شدن محلول حاوي نمونه گیاهی به شدت ورتکس همگن حاصله 
نک نمودن دستگاه جهت ارزیابی فیتوشیمیایی عصاره استخراج شده پس از بال ادامه یافت،

اسپکتروفتومتري با حالل، کالیبراسیون دستگاه با استفاده از استانداردهاي تهیه شده از شرکت 
عصاره استخراج شده  ایزوپرونوئیديصورت پذیرفت. در نهایت محتویات 1mg/mlسیگما با غلظت 

آستاگزانتین، لیکوپن،  ، بتاکاروتن،bو  aهاي کلروفیل هاي جذبی مرتبط با رنگدانهبر اساس طول موج
  مورد ارزیابی قرار گرفتند. USDAالمللی و فئوفتین طبق استاندارد بین
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  بحث و نتایج: سوم فصل
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  نتایج -3-1
  آنالیز آماري -3-1-1

هاي حاصله از جذب اسپکتروفتومتري در این پژوهش نتایج حاصل از مقایسات میانگین داده

 GenStat) با استفاده از نرم افزار P<0,05( %5فیشر حفاظت شده در سطح احتمال با آزمون 

، بتاکاروتن، آستاگزانتین، bو  aهاي کلروفیل نشان داد که تغییرات حاصله در میزان رنگدانه 12,1

حاصله از گیاه آزوال تحت تیمارهاي  مختلف از عناصر ازت، در محتویات عصاره  لیکوپن، و فئوفتین

ان داري را نشپتاسیم و فسفر در هر دو مرحله سبزي و قرمزي نسبت به تیمار شاهد افزایش معنی

  دهد. می

  هاآنالیز رنگدانه -3-1-2

در مرحله سبزي تغییرات حاصله از سطوح تیمارهاي جداگانه  aبراي رنگدانه کلروفیل 

ي دار و براي سطوح تیمار پتاسیم غیر معنی×فسفر×نیتروژن و پتاسیم و اثرات متقابل نیتروژن

پتاسیم در سطح احتمال ×پتاسیم و فسفر×و در سطوح تیماري نیتروژن %5فسفر در سطح ×نیتروژن

با میزان  aدهد. بطوریکه باالترین میزان محتوي کلروفیل داري را نشان میتغییرات معنی 1%

گردید باالترین مقدار ) محاسبه t2میکروگرم در هر گرم ماده خشک مربوط به تیمار دوم (112/5

میکروگرم در هر گرم از ماده خشک بود و براي  23) به مقدارt1در تیمار اول ( bبراي کلروفیل 

 74/8،30/7هاي بتا کاروتن، آستاگزانتین، لیکوپن و فئوفتین به ترتیب با میزان متابولیت

  ).2میکروگرم در هر گرم از ماده خشک محاسبه گردیدند (جدول 18و14/0255،
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  ) حاصله از دوره رشدي سبز گیاه آزوال MSمیانگین مربعات ( -3-2

بصورت نتایج حاصله از جدول  ) حاصله از دوره رشدي سبز گیاه آزوالMSمیانگین مربعات (

  باشد:می 2

) حاصل از اعمال تیمارها تحت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح MSمیانگین مربعات (: 2جدول
 )  رشدي سبز گیاه آزوالدوره کامال تصادفی (

Table 2. Mean squire resulted by applied treatment of Factorial 
experiment in completely randomized design (Related to Green stage) 

  دوره رشدي سبز گیاه آزوال

درجه   منابع تغییر

  آزادي

کلروفی

  aل

کلروفیل 

b 

آستاگزانتی  بتا کاروتن

 ن

 فئوفیتین  لیکوپن

 N(  1  ns0/001  **0/602  ns 0/142  **0/065  **0/095  *0/244نیتروژن (

P(  1  *0/212فسفر (
* 

0/00 ns 0/115 **0/05 *0/039  ns 0/003 

 K(  1  ns0/001 **0/59 ns 0/123 ns0/001 0/00  *0/345پتاسیم (

NP 1  *0/064 ns0/05 * 0/241 ns0/018 *0/027  ns0/013 

NK 

 
1  *0/187

* 

ns0/025 *0/234 0/000 0/00  ns0/126 

PK 
 

1  **0/151  ns0/031 *0/144 ns0/011 *0/016  ns0/113 

NPK 1  ns0/003  *0/476 *0/063 ns0/011 0/00  *0/264 

  0/045  - 0/004 0/03 0/06  0/007  14  خطاي آزمایشی

  20/7  16/1 17 25/6 21/4  21/8    ضریب تغییرات(%) 
  دارمعنی غیر ns. درصد یک و پنج احتمال سطح در دارمعنی ** و*
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  اثرات متقابل عناصر ازت و فسفر -3-2-1

در رابطه با اثرات متقابل عناصر ازت و فسفر بر تغییرات محتواي بتاکاروتن عصاره گیاه آزوال 

داري بر مقدار متابولیت بتاکاروتن در مرحله رشدي سبز، هر یک از سطوح تیماري داراي اثر معنی

) بود و این در حالتی بود که در t2داشتند که بیشترین مقدار آن مربوط به سطح تیماري فسفر(

زمان ترکیب تیماري فسفر با نیتروژن اثر متقابل معنی دار منفی نمایان بود دلیل این امر احتماال 

قادیر ممربوط به افزایش سطح محتویات کلرفیلی به دلیل ازدیاد ازت بوده که به دنبال آن کاهش 

گردد عنصر فسفات از جمله عناصر ضروري در تبدیل پالستیدها از محتویات بتاکاروتنی را موجب می

  ).  2ها می باشد (شکلکلروفیلی به سایر رنگدانه

 
: اثر متقابل عناصر نیتروژن و فسفات بر میزان بتا کاروتن گیاه آزوال در دوره سبز 2شکل

 عدم معنی دار بودن می باشد)(حروف مشترك نشانه 

Picture 2. Interaction effect between Phosphate and Nitrogen 
elements on β-carotene content of Azolla in Green stage (Common 

letter sign nonsense effect)   
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  تیمارهاي ترکیبی نیتروژن با پتاسیم اثر  -3-2-2

) مشاهده گردید t4دار منفی در تیمارهاي ترکیبی نیتروژن با پتاسیم (معنی  اثرات متقابل

) قابل مشاهده بود دلیل t4دار منفی نسبت به دیگر تیمارها در تیمار (به صورتی که تفاوت معنی

این امر می تواند ثاثیر پذیري مثبت بیوسنتز انواع متابولیتهاي کلروفیلی که همبستگی منفی با 

  )3کاروتنی دارند باشد (شکلمقادیر بتا

.

 
 : اثر متقابل عناصر نیتروژن و پتاسیم بر میزان بتا کاروتن گیاه آزوال در دوره سبز3شکل

Picture 3. Interaction effect between Potassium and Nitrogen 

elements on β-carotene content of Azolla in Green stage  
  اثر متقابل عناصر پتاسیم و فسفات -3-2-3

در رابطه با اثرات ترکیبی تیمار فسفر موثرترین ترکیب در تغییر مثبت متابولیت بتاکاروتن 

در حالتی مشاهده گردید که سطوح فسفر بطور جداگانه در آزمایش اعمال شده بود چنانچه در شکل 

تیماري تاثیر معنی داري نسبت به همدیگر  ) سایر ترکیبهايt3نمایان است به جز تیمار سوم ( 4
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گر آن است عنصر پتاسیم نقش موثري در افزایش میزان در تغییر محتویات بتاکاروتن ندارند و نمایان

 KP) ترکیب تیماري NP )t5کند اما در مقایسه با تیمار ترکیبی بتاکاروتن در گیاه آزوال ایفا نمی

)t6 .اثر مثبت در باال بردن میزان بتاکاروتن گردیده بود (  

  

  

: اثر متقابل عناصر پتاسیم و فسفات بر میزان بتا کاروتن گیاه آزوال در دوره 4شکل

 رشدي سبز

Picture 4. Interaction effect between Potassium and Nitrogen 

elements on β-carotene content of Azolla in Green stage  

 مطالعه اثر محیط بر تغییرات متابولیتی -3-3

Abraham et al (2012) که گزارش دادند م داده ومطالعه ترکیبات آزوال را طی دو فصل انجا 

گیرد. در تابستان برگ و ساقه سبز رنگ است و با شروع تغییرات آزوال با توجه به فصل صورت می

گیرد. عصاره متانولی تهیه شده از گیاه طی دو فصل مجزا صورت میزمستان تغییر رنگ به قرمز 
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با میزان متفاوت در عصاره مربوط به دو فصل  ها، ترکیبات مشابهنشان داد با وجود تغییر در رنگدانه

  . )9اندازه گیري شدند (
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  مقایسات میانگین دوره رشدي قرمز -3-4

ه نشان داد ک در دوره رشدي قرمز هاي گیاه آزوالمتابولیت همطالعمقایسات میانگین مربوط به 

  ).3داري در بین تیمارها قابل مشاهده است (جدولتغییرات معنی

) حاصل از اعمال تیمارها تحت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح MSمیانگین مربعات (: 3جدول
 ) دوره رشدي قرمز گیاه آزوالکامال تصادفی (

Table 3. Mean squire resulted by applied treatment of Factorial experiment 
in completely randomized design (Related to Red stage) 

  دوره رشدي قرمز گیاه آزوال

درجه   منابع تغییر

  آزادي

کلروفیل   aکلروفیل

b 

آستاگزانتی  بتا کاروتن

  ن

4فئوفیتین  لیکوپن

12 

 N(  1  **1/197  **0/969  1/993**  **1/18 **1/312 **0/532نیتروژن (

 P(  1  ns0/006 ns0/005 ns0/009 0/000 ns0/129  ns0/008فسفر (

 K(  1  **0/343 ns0/003 ns0/06 *0/256 ns0/013  ns0/012پتاسیم (

NP 1  **0/422 *0/204 1/116** **0/673 ns0/001  **0/28 

NK 

 
1  ns0/018 **0/422 ns0/11 ns0/053 ns0/096  ns0/001 

PK 
 

1  *0/139  ns0/005 ns0/041 ns0/056 ns0/031  ns0/007 

NPK 1  **0/169  ns0/087 0/287* *0/286 ns0/017  *0/109 

خطاي 

  آزمایشی

14  0/018  0/041 0/048 0/042 0/045  0/012  

  5/9  17/8 11/3 11/9 10/9  7/3    ضریب تغییرات 
  دارمعنی غیر ns. درصد یک و پنج احتمال سطح در دارمعنی ** و*
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براي آپوکارتنوئیدهاي بتاکاروتن، آستاگزانتین، لیکوپن، و فئوفتین بیشترین مقادیر اندازه گیري شده به 

 به میزان  )t5وt1( ،169/9به میزان  )t7، (180به میزان  )t5و  t1ترتیب مربوط به سطوح تیماري (

-و در حجم ثابت عصاره برگی اندازهگرم در مقدار هر گرم ماده خشک میکرو 67ه میزان ب )t1(و 37/5

   ).6،5گیري شدند (شکل

  

 
اثرات متقابل سه گانه عناصر ازت، فسفات و پتاسیم بر میزان بتا کاروتن در مرحله رشد  :5شکل

 نشانه عدم معنی دار بودن می باشد) (حروف مشترك قرمزي

Picture 6. Triplet interaction effects of Nitrogen, Phosphate and Potassium 

on β-Carotene content in Red stage (Common letter sign nonsense effect)   
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اثرات متقابل سه گانه عناصر ازت، فسفر و پتاسیم بر میزان آستاگزانتین در مرحله رشد  :6شکل

  نشانه عدم معنی دار بودن می باشد) قرمزي(حروف مشترك

Picture 7. Triplet interaction effects of Nitrogen, Phosphate and Potassium 

on Astaxanthin content in Red stage (Common letter sign nonsense effect)   
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  گیري تیجهنبحث و : چهارم فصل
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 گیريبحث و نتیجه -4-1

گیرد در تابستان برگ و ساقه تغییرات رنگ آزوال با توجه به فصل صورت مینظر به اینکه 

تابولیتی مطالعه م. دهدتغییر رنگ میرنگ قرمز پاییز بصورت تدریجی به فصل  در اواسطو  بودهرنگ سبز

یبات ها ترکدانهعصاره متانولی تهیه شده از گیاه آزوال طی دو فصل مجزا نشان داد با وجود تغییر در رنگ

محتوي  et al (2000)  Lejeunea).9مشابه بودند (قابل فیتوشیمیایی بر اساس آزمایشات کیفی 

اي و اتاقک رشد بررسی مرحله رشد تحت شرایط کشت گلخانه 4گونه آزوال را طی 6 ایزوپرونوئیدي

که این میزان بین  وردندوزن خشک بدست آدر  mg/kg 619 – 206 را کاروتنبتامیزان  کرده و

بهترین منبع  Azolla filiculiodesهاي مختلف متفاوت بود. تحت هر دو شرایط کشت، گونه

چنین حداکثر و حداقل به عنوان فقیرترین منبع معرفی شد. هم Azolla Mexicanaکاروتن و بتا

   .)10( کاروتن به ترتیب در طی فاز خطی و فاز ثابت رشد بدست آمدبتامیزان 

طور که مشخص است میزان تغییرات محتویات متابولیتی در اثر اعمال تیمارهاي مختلف نشان همان

که این باشد. بطوریپذیري مسیرهاي بیوسنتزي از عناصر نیتروژن و فسفات و پتاسیم میدهنده تاثیر

در سطح تیماري نیتروژن،  bدر سطح تیماري فسفر، کلروفیل  aمیزان تغییرات براي کلرفیل 

آستاگزانتین در سطوح تیماري نیتروژن و فسفر و براي لیکوپن در سطح تیماري نیتروژن به شدت 

   ).2(جدولتغییرات معنی داري را نشان می دهند

هاي مختلف از گیاه آزوال تاکنون هاي موجود در گونههاي متفاوتی در زمینه سنجش متابولیتبررسی

 Azolla  به این نتیجه رسیدند که گونه Cherryl et al (2014)طی تحقیقی ست انجام گرفته ا

pinnata   هاي ضروري و عناصر و تقریبا داراي تمامی آمینواسیدبوده یک منبع خوب از پروتئین
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-هباشد. همچنین داراي مقادیر قابل مالحظمنگنز می و معدنی مانند آهن، کلسیم، منیزیم، پتاسیم، فسفر

به منظور بررسی  اي دیگرباشد. در مطالعهمی B12هاي بتاکاروتن و ویتامین ، پیش سازAامین اي ویت

 درصد بود که این مقدار 73/89آزوال تقریبا حاصله از کشت وزن خشک  ، راندمانارزش غذایی آزوال

درصد عصاره  7/3درصد فیبر خام،  7/14درصد پروتئین خام،  49/23درصد مواد آلی،  73/75 حاوي

 26/0درصد کلسیم و  5/2درصد خاکستر اسیدي غیر قابل حل،  94/7درصد خاکستر کل،  26/24اتري، 

  . )11بود (درصد فسفر 

 et al و) et al (2002)  Basak )12میزان وزن خشک به دست آمده با نتایج حاصل از تحقیق

(2009) Balaji )13در تحقیقی که ها هم چنین در رابطه با سنجش کمی متابولیت .داشت ت) مطابق

آستاگزانتین از  mg/g 3/1 صورت گرفت، تحت شرایط اسیدي )14) (2008(و همکاران  Niتوسط 

  استخراج شد. Phaffia rhodozymaمخمر 

 Zou et al (2013) )15(  استخراج آستاگزانتین از ریزجلبک به بهینه سازيHaematococcus 

pluvialis  به کمک امواج فراصوت پرداختند. برخی از پارامترها مانند حالل استخراج، نسبت مایع به

 شرایط اپتیمم استخراج آنان گزارش نمودند . گردیدندجامد و دماي استخراج در این روش بهینه 

°C در دماي 1به  20در اتیل استات و نسبت مایع به جامد  %48شامل استفاده از اتانول آستاگزنتین 
میزان حداکثر در این شرایط بهینه  بوده ودقیقه  16و تحت تابش امواج فراصوت به مدت  1/41

که استخراج تحت باشد بدین ترتیب نتیجه گرفتند می mg/g  4/0 ± 58/27استخراجی آستاگزانتین

پا کمیسیون ارو براي استخراج آستاگزانتین از موجودات آبزي است.تابش امواج فراصوت، روشی مفید 

آستاگزانتین یک ترکیب  آستاگزانتین را به عنوان رنگ در مواد غذایی تایید کرده است. 1987در سال 
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(دي متیل  DMSOچربی دوست است لذا به راحتی در حاللها و چربی هایی مانند الکل، استون و 

. حاللهاي مختلف، اسیدها، روغنهاي خوراکی، امواج با طول موج کوتاه و سولفوکسید) قابل حل است

   ).16روشهاي آنزیمی براي استخراج آستاگزانتین استفاده شده است (

روش آنزیمی بطور گسترده براي استخراج آستاگزانتین از مخمر استفاده شده است اما روشی  چنینهم

  ). 17دي آستاگزانتین استخراجی شود (و ممکن است منجر به تخریب ج بودهگیر وقت

استفاده از  اشرشیاکلی درباکتري (پیش ماده آستاگزانتین) از  استخراج کانتاگزانتیندر تحقیقی دیگر 

دو حالل استون و متانول بصورت مجزا نسبت به حالت ترکیبی از این دو حالل بسیار موثر گزارش 

  ).18گردید (

عنوان حالل مناسب جهت استخراج آپوکارتنوئیدهاي مورد مطالعه  به DMSOدر این پژوهش از حالل  

درجه  55درصد در دماي  2استفاده گردید. هیدرولیز دیواره سلولی با استفاده از هیدروکسید متانولی 

سانتی گراد کارایی الزم در استخراج عصاره با حدااکثر میزان متابولیتها را نشان داد. به طوریکه باالترین 

، بتاکاروتن، آستاگزانتین، لیکوپن، و فئوفتین در مرحله رشدي سبز bو  aهاي کلروفیل رنگدانهمیزان 

گرم از گرم در هر کیلومیلی18 و   14/0255،    30/7  ، 74/8،   23و  112/5در گیاه آزوال به ترتیب 

،   169/9، 180،  191و  20/6ماده خشک گیاه آزوال بود این مقادیر براي دوره رشدي قرمز به ترتیب 

گرم در هر کیلوگرم از ماده خشک محاسبه گردید. در پژوهشی توسط لجیون و همکاران میلی 67و  37/5

اي و اتاقک رشد مرحله از منحنی رشد، تحت شرایط کشت گلخانه 4گونه آزوال طی 6محتواي کاروتنی 

هاي وزن خشک میان گونه mg/kg 619-206کاروتن در آزوالي تازه بینبتاتجزیه و تحلیل شد. میزان 

ه ترتیب به ب A. mexicanaو  A. filiculoidesمختلف متفاوت بود. تحت هر دو شرایط کشت، 
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محتواي کاروتن در طول فاز رشد چنین همترین و فقیرترین منبع کاروتن معرفی شدند. عنوان غنی

که بطور نسبی با نتایج حاصل  ).10(اندازه گیري شدوزن خشک  mg/kg 619-369خطی در محدوده 

  از این تحقیق مطابقت داشت.

 گیري کلینتیجه -4-2

یک منبع  در مرحله رشدي قرمز به عنوانآزوال گیاه دهد که به وضوح نشان می حاضر مطالعه

 نتایج به دست آمده از این آزمایش .باشدمیآپوکارتنوئیدهاي مشتق شده از زیرواحدهاي ایزوپرنها  از غنی

پس از مطالعات با توجه به تولید حجم باالي بیوماس در واحد سطح، گیاه آزوال دهند که می نشان

به  طبیعی هايرنگدانهجهت تولید  منابع کم بازدهبه عنوان جایگزین  می تواند سنجی مرتبط با کیفیت

  کار گرفته شود.

  

  

  

  

  

  

  

  



٣٢ 
 

  

  

  

  

  

  

  پیشنهاداتفصل پنجم: 
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  پیشنهادات -5-1

  گردد:نتایج به دست آمده پیشنهاد می با توجه به

بررسی سطوح مختلف از تیمار فسفر بر تغییر محتویات کاروتنوئیدها با غلطت پایه اعمال شده  ·

 در این پژوهش،

سنجش محتویات آپوکارتنوئیدي در اواسط دوره رشدي گیاه آزوال امکان ارزیابی بهتر تغییرات  ·

 متابولیتی را در طی دوره رشدي بهبود خواهد نمود، 

به دلیل ناپایداري آپوکارتنوئیدها و تخریب مولکولی آنها در فرایند ذخیره سازي توصییه می  ·

  از برداشت گیاه صورت پذیرد. شود مطالعه این متابولیتها در زمان کمتري
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Qualitative and quantitative investigation on isoperonoeides baced 
anti-oxidants in some source Plants. 

Noraddin Hosseinpour Azad 

Background and Objective: Azolla pinnata extract is rich in metabolites that 

belongs to carotenoids group and which can be used as an effective source of 

medicine. 

Methods: In this research, the factorial experiments under the completely 

randomized design with ٨ combined treatments of N. P. K at three replicates were 

carried out for assessment of quantitative changes of Apo-carotenoids in Azolla 

extract. during two growth stages (Green and Red stages of leaves) the sampling 

was performed to the evaluation of desired metabolites, first of all, the cell wall 

was broken by sodium hydroxide in the water bath at ٥٥¬°C, then the extraction 

was performed by DMSO solvent.  

Findings: The analysis of mean comparisons by protected Fischer test at the 

probability level of ٥٪ (P<٠٫٠٥) in GenStat ١٢٫١ software were showed 

significant increases under the applied treatments in two growth stages between 

the compared metabolites amounts includes pigments A&B, B- carotene, 

Astaxanthin, Lycopene, and Pheophytin. So that metabolites amount in green 

stage of Azolla were measured ١٤٫٠٢٥٥ ,٣٠٫٧ ,٧٤٫٨ ,٢٣ ,١١٢٫٥ and ١٨ µg/g and 

also ٦٧ ,٣٧٫٥ ,١٦٩٫٩ ,١٨٠ ,١٩١ ,٢٠٫٦ µg/g respectively in red stage. 

Discussion and Conclusions: The results showing that the Azolla can be used as 

a substitute for low-yielding sources of natural pigments due to high-level 

biomass production in per unit area, after quality-related studies. 

Keywords: Azolla, pigment, Apo carotenoid, Dimethyl di sulfoxide 
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