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 چکیده
مزمن توجه بسیاری  های  یماری، استفاده از گیاهان دارویی جهت درمان بمصنوعیترکیبات  ییزا  امروزه به دلیل خاصیت سمی و سرطان مقدمه:

و  فنلی مختلف بر حضور ترکیبات ها در سبد غذایی و مطالعات  یسبزها و   یوهمکرده است. از طرفی توصیه استفاده از  از پژوهشگران را به خود معطوف
باعث شد تا در  (سرطان چون هم)مزمن های  یماریباز  پیشگیری و درمان در ها  اکسیدان  یآنت نقش به وجهت در این گیاهان و با اکسیدانی  یآنتمواد 

 .مورد ارزیابی قرار گیرد مرکبات و عنابیان کدوئیان، خانواده و وارداتی بومی فالونوئید طیف وسیعی از گیاهان و تام فنل تحقیق حاضر محتوای

نارنگی،  مثل)مرکبات و( کنار مثل)، عنابیان(کدو و خیار مثل)کدوئیان ی از گیاهان خانوادها  گسترده طیفتحقیق  این در ها: مواد و روش

واد ــزان مـــاس میــبر اس و یآور  جمع بذر فروش معتبر مراکز و جاسک میناب، رودان، جیرفت، شامل کشور جنوب مناطق از (پرتغال، لیمو و غیره
سیوکالتیو و جهت سنجش میزان فالونوئید  جهت ارزیابی محتوای فنل تام از روش فولین .گرفتند قرار ارزیابی ونوئید مورداکسیدانی فنل تام و فال  یآنت

و  NTsys pc2.02 ،SAS 9.1ی زارهاـــاف  نرمط ـــی توسآور  عــجمبعد از  ها  دادهت ـــکل از روش آلومینیوم کلراید استفاده و نهای
student statistic 9 ورد ارزیابی قرار گرفتند.م 

های خانواده کدوئیان باالترین میزان فنل تام و فالونوئید را داشتند سپس درختان کنار و   یپژنوتنتایج نشان داد که  پژوهش: های  یافته

در گرم( باالترین میزان فنل تام و گرم  میلی 273/32)یاییخیار هیبرید تونلی هیلتون اسپانبین ژنوتیپ  ین ا دری بعدی بودند و ها  رتبهمرکبات در 
یری بر میزان اثتنتایج نشان داد که محیط  ضمناًگرم در گرم( باالترین میزان فالونوئید را داشتند. میلی 22/322کدو هیبرید خورشتی تک گل)ژنوتیپ 

شناسی از   یاهگدر سه گروه و بر اساس خصوصیات  ها را  یپژنوتی نیز تمام ا  خوشهاکسیدانی مرکبات جیرفت و رودان نداشته و تجزیه   یآنتمواد 
 همدیگر تفکیک نمود.

ها بیشتر بود. شرایط   یوارداتها نسبت به   یبوممیزان فنل گیاهان وارداتی نسبت به بومی بیشتر اما میزان فالونوئید  گیری:  یجهنت و بحث

چنین  اکسیدانی در گیاهان خانواده کدوئیان و کنار و هم  یآنتبه میزان باالی مواد  یری بر میزان فنل و فالونوئید مرکبات نداشت. با توجهثاتجغرافیایی 
 صنایع در دسترس، در و غنی منابععنوان   به گیاهان این های  اکسیدان  یآنتالزم است  داروهای شیمیایی و مصنوعی ییزا  سرطان به دلیل خطرات

 .شود استفاده داروسازی و غذایی
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 مقدمه
ذا و دارو، گسترش ـــت غـــیکی از مشکالت صنع

 ها  بیوتیک  یوها و آنتمیکروبی مقاوم به دار های  یهسو
 ییزا  امروزه به دلیل خاصیت سمی و سرطانبوده و 

ترکیبات شیمیایی و سنتزی، استفاده از گیاهان دارویی 
توجه  )مثل سرطان(مزمن های  یماریجهت درمان ب

، رو  ینا از وبسیاری از پژوهشگران را به خود معطوف 
نی اکسیدا میکروبی و آنتی استفاده از ترکیبات ضد

 یها  ها و عصاره  اسانس طبیعی مانند اسیدهای آلی،
جایگزین مناسب و ایمنی در مواد  توانند  یگیاهی م

دهان و  های  یماریچنین، در ب هم .(1)غذایی باشند
دندان و ورم مفاصل و استخوان که کالژن در معرض 

 یآنتفنلی و مواد ، ترکیبات گیرد  یتخریب قرار م
 .(3)از آن جلوگیری کند تواند  یم اناین گیاهاکسیدانی  

 را انسان غذایی رژیم از کاملی بخش فنلی ترکیبات
 های  یتفعال آن رایج نفع ینتر  بزرگ و داده تشکیل

 (2)ها است  آن اکسیدانی  یتـــآنو  رطانیـــس ضد
 یدهایاس مانند گیاه یفنل ترکیبات و دیگر یدهافالونوئ

 معموالً ها لیگنین و ها لیگنان ها، تانن ی، استیلبن،فنل
 شاخه و ساقه مانند چوبی های بخش ها و برگ در

 مهار باعث مستقیم طور  به این ترکیبات. دارند وجود
 ید هیدروژن،پر اکس ید،سوپر اکس فعال یها  مولکول

 .گردند  یم پراکسیل و هیدروکسیل های  یکالراد
 های  یبترک حاوی گیاهان که است شده گزارش

 نشان خود از باالیی اکسیدانی آنتی وئیدی، فعالیتفالون
به  مربوط عمدتاً اکسیدانی  یآنت فعالیت این (4)دهند  یم

 یها  اتم یا الکترون دادن به ها  یبترک این توانایی
 حائز دارویی نظر از دلیل همین به و هیدروژن بوده

 که این توجه قابل . نکته(2)باشند  یم تــمیــاه
 فعالیت از ها  یوهم برخی پوست و ذرـــب یاـــه  بخش

 گوشت به نسبت حتی شتریـــبی سیدانیــاک  یآنت
 انار پوست و انگور بذرهای نمونهعنوان   . بهبرخوردارند

 داشته گوشت به نسبت اکسیدانی بیشتری  یآنت فعالیت
 قویمهارکننده که  است پروآنتوسیانیدین از غنی و

های   یکالراد. (6)ستنده اکسیژن فعال های  یکالراد
 سـلولین ترکیبات بـهتر توانند  یم اکسـیژن فعـال
، اسـیدهای ها  ینچرب، پروتئ اسـیدهای ماننـد

 (7)را مورد حمله قرار دهند ها  دانه  نوکلئیـک و رنگ

 فعال های  یکالرادسمی برای خنثی کردن اثر 
 یها  سلول نیاز استاکسیدانت   یاکسیژن، ترکیبات آنت

اکسیدان آنزیمی)سوپر   یاهی از دو سیستم آنتگی
 یداز،ـــپراکس اتــاالز،ـــســموتاز، کـــدی ــیداکس

و  (فنـل، کارتنوئیـدها اکسیدانی  یآنت های  یتمتابول
 تفادهزیمـی بـرای حـل ایـن معضـل اســــیر آنـــغ

 .(8)کنند یم
و ها   فنل دریافت عـــمنب داده شانــن تحقیقات

 غذایی رژیم نوع به جهان مختلف نقاط در یدهائفالونو
 هم کشورهایی در مثال برای. است وابسته مردم منطقه

 این کننده  ینمات سبز چای مصرف و چین ژاپن چون
 در مواد این که  یحال است دربدن  مورد نیاز ترکیبات

 کشورهای در و پیاز و مصرف سیب با غربی کشورهای
 تخمیری واد غذاییم و ها  یسبز مصرف با شرقی

جامع نوع  طور  بهایران  کشور در. (9)شوند  یم مینتا
اکسیدان وجود   یآنتخاص استفاده از انواع مواد حاوی 

مصرف  جمله ازندارد اما با تبلیغات مختلف کارهایی 
خام و پخته، برگ گیاهان و  صورت  بهها   یسبز

یات، اسانس، عرق، نوش  دم صورت  بهدرختان مختلف)
اره، مربا، شربت، ترشی، مواد شوینده)از جمله سدر( عص

دلمه و غیره( صورت گرفته  صورت  بهو حتی مصرف 
ی مختلف ها  اندامکه پیرو تحقیقات مختلف باید از 
اکسیدانی بوده   یآنتگیاهان که دارای نوع خاص مواد 

گیاهان خانواده  شود. ها  آناستفاده خاصی از 
Cucurbitacea  ،( حاوی لیگان، گرمک و)خیار، کدو...

 ،A های ویتامین فالونوئیدها، تریترپن، .کوکوربیتاسین
B1، B6، C و D بتاکاروتن، اسیدفولیک، چنین و هم 

که   یطور  بهفسفر بوده  و سیلیس منیزیوم، کلسیم،
 حائز دهی سیگنال مسیرهای در بستن کوکوربیتاسین

و  رثوم سرطانی یها  سلول بقای و تکثیر جهت اهمیت
 دستگاه در موجود های  یباکتر همکاری با لیگان

. کند  یم محافظت انسان از سرطان مقابل در گوارش
 به تبدیل راها   آن و گرفته را ها لیگان باکتری،
 کند  یم انتروالکتون و ترودیولـــان قبیل از ترکیباتی

 خطر و چسبیده استروژنی های  کننده  یافتدر به که
 سرطان قبیل از را استروژن با طمرتب یها  سرطان

 ضمناً (2)کاهند  یم پروستات و آندومتر سینه، تخمدان،
 .(11)ایران در زمینه تولید خیار رتبه سوم در دنیا را دارد
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 از ای  سرده( Ziziphus)رملیک(مسدر،  کُنار)عناب،
 است که عنابیان تیره از دار  تیغ های  درختچه و درختان

پراکنده و در  یرگرمسیریغ و گرمسیری مناطق در
 بوشهر، هرمزگان، فارس، مانند ایران جنوبی های  استان

 یخوب به بلوچستان و سیستان جنوب و کرمان خوزستان،
 انن،ــت اویـــح( سدر)نارـــک رگـــ. ب(11)یدرو  می

 بتاسیتوسترول بتاسیتوسترول، مانند گیاهی یها  استرول
 موجود ساپونینست. ا الکتون ابلین ساپونین و گلوکزید

 ابلین. است کنار برگ در کنندگی کف عامل سدر در
  به و است استروئیدی های ساپونین دسته از الکتون
 استروئیدی یها  هورمون تهیه برای اولیه مادهعنوان 

 .(13)برد کاره ب توان  می
 ترین  مهم سدابیان( از تیره سرده ترین  مرکبات)مهم

 خاستگاه که هستند یریسگرم یمهن های میوه سرده
 کشورهای از برخی و ژاپن چین، هند، ایران، آن اصلی

 توان  می مرکبات ترین  مهم و از شرقی جنوب آسیای
 فروت،  یپگر لیموشیرین، لیموترش، نارنگی، پرتقال، به

 اشاره کوات کام و بالنگ بکرایی، ترنج، نارنج، بطاوی،
 مار فائوسطح زیر کشت مرکبات بر اساس آ .(12)کرد

(FAO در دنیا )هزار  391میلیون هکتار، در ایران  6/7
 در که (11)هکتار و رتبه جهانی تولید ایران هفتم است

 تولید در سهم بیشترین مازندران استان میان این
 نظیر هایی  استان آن از پس واست  دارا را مرکبات
 مهم یدکنندگانتول دیگر از هرمزگان و کرمان فارس،

 .(11)باشند  یم مرکبات
 وسیعی روی تحقیقات گذشته، قرن دوم نیمه از

 انجام گرفته جهان کشورهای بیشتر در دارویی گیاهان
 به بازار و تهیه فراوانی گیاهی داروهای آن پی در و

که  ایران غنی است و با توجه به فلور گردیده عرضه
گیاهی بوده و تعداد بسیار زیادی از  گونه 7211 از بیش

 ثروم مواد بر روی مطالعه دارویی هستند ضرورت ها  آن
یت کرده ـــاهم را حائز رانـــای بیعیــط فلور دارویی

مرکبات و  بیعیــط های  یدانــاکس  یآنت. (14)است
 بوده مهم بالینی های  یماریب رشد  بازدارندهها،   یسبز

 و ها  یوهم مصرف نــه بیـــرابط قات،ـتحقی برخی و
ید ــائــت را مزمن های  یماریب اهشک با ها  یسبز

 نظر ها از  یسبزو  ها  یوهم چه . گر(12)اند  نموده
 متنوع اکسیدانی  یآنت و فعالیت اکسیدانی  یآنت ترکیبات

 باال اکسیدانی  یآنت فعالیت که ییها  آن لیکن هستند
 بیشتری های  اکسیدان  یآنت حاویمعموالً  دارند

اکسیدانی کاربردهای   ینتآ. از طرفی مواد (12)هستند
های   یماریبزیادی عالوه بر درمان و پیشگیری از 

ترکیبات  از الًــمثته ــسرطانی و تصلب شرایین داش
 افزایش جهت زیتون برگ طبیعی اکسیدانی  یآنت

  بادام پوست عصاره ، ازها  روغنو  ها  یچرب انبارمانی
 ارینگهد جهت اکسیدانی  یآنت دلیل فعالیت به ینیزم
نی و غیره استفاده شده ـــزمی  یبــس های  ســیپچ

 .(16)است
که تاکنون گزارشی در مورد ارزیابی  با توجه به این

محتوای فنلی و فالونوئیدی گیاهان خانواده کدوئیان و 
خانواده عنابیان منتشر نشده است. از طرفی مطالعات 
انجام شده در کشور بر روی گیاهان خانواده مرکبات 

 صورت  به هم  آنود و فقط تعداد کمی ارقام، محد
اند لذا در این تحقیق از گیاهان   شده یابی ارزجداگانه 

مختلف خانواده مرکبات، عنابیان و کدوئیان که 
جا از لحاظ  بیشترین حضور در سبد غذایی دارند را یک

اکسیدانی مورد ارزیابی قرار داده   یآنتمیزان مواد 
دد کدام نوع گیاهان دارای خواهند شد که مشخص گر

 اکسیدانی خواهند بود.  یآنتچه میزان مواد 

 مواد و روش
 شماره ژنوتیپ)جدول 47در این تحقیق  :مواد گیاهی

( بومی و وارداتی از گیاهان خیار، کدو، کنار و مرکبات 1
از مناطق جنوب کشور شامل جیرفت، رودان، میناب، 

ی و در رآو  جمعجاسک و مراکز معتبر فروش بذر 
فناوری کشاورزی   یستزهای پژوهشکده   یشگاهآزما

 دانشگاه زابل مورد آنالیز قرار گرفتند.
 یدفالونوئ و فنل ترکیبات یریگ  اندازه

گرم برگ  11مقدار  :یالکل یدروهروش تهیه عصاره 
در سایه و در مجاورت هوا، آسیاب و سپس  شده  خشک

( 21 و آب مقطر 71سی محلول)الکل   یس 111در 
ساعت در دمای اتاق و بر روی  48خیسانده و به مدت 

شیکر نگهداری گردید. پس از طی شدن زمان مورد 
ها صاف، سپس حالل در دمای کمتر از  نظر، عصاره

توسط دستگاه روتاری تبخیر و درجه سانتی گراد  41
ها   یشآزمامانده بعد از خشک شدن برای انجام  باقی

درجه سانتی گراد  4 در یخچال با درجه حرارت
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یری مقدار فنل تام و گ  اندازهنگهداری و سپس جهت 
سی   یس 1گرم پودر عصاره در   یلیم 111فالونوئید، 

 .(17)متانل حل شد
 111گیری محتوای فنل تام به  برای اندازه :فنل تام

 3لیتر کربنات سدیم ) میلی 3گیاه،  یتر از عصارهلیکروم
یتر لیکروم 111آب مقطر و لیتر  میلی 8/3(، درصد

–Folin()درصد 21)یوـــوکالتـــسی نـــرف فولیـمع

Ciocalteu اضافه شد. بعد از گذشت نیم ساعت جذب )
نانومتر نسبت به بالنک ثبت  731 موج  طولدر  ها  آن

استاندارد برای رسم  عنوان  بهگردید. اسید گالیک 
توای (. مح1 شماره شکلرفت)کار ه منحنی استاندارد ب

اسید  گرم معادل ها بر اساس میلی فنل تام عصاره
mgQUEg)گالیک بر گرم وزن خشک گیاه

( گزارش 1-
 .(18)شد

برای سنجش میزان فالونوئید کل به  :فالونوئید
 81لیتر متانول ) میلی 2/1 یتر از هر عصارهلیکروم 211

 11یتر محلول آلومینیوم کلراید)لیکروم 111(، درصد
موالر  1یتر محلول استات پتاسیم لیکروم 111(، درصد

لیتر آب مقطر اضافه شد. جذب مخلوط بعد  میلی 8/3و 
نانومتر نسبت به  412 موج  طولدقیقه در  41از گذشت 

گیری گردید. بالنک حاوی تمام ترکیبات  بالنک اندازه
جای عصاره، همان حجم ه ذکر شده در باال بود اما ب

فه شده بود. برای رسم به آن اضادرصد  81متانول 
فاده ـــــدارد از کوئرستین استــــانـــنی استــــمنح
 صارهـــوئید کل عـــ(. میزان فالون1 شماره شکلشد)

ین بر ـــادل کوئرستـــگرم مع لیـــها بر اساس می
mgQUEgیاه)ــــشک گـــگرم وزن خ

( گزارش 1-
 .(17)شد 

 
 

 

 مورد استفاده در این تحقیقهای   یپژنوتمشخصات  .1شماره  جدول

 ردیف ژنوتیپ خانواده شناسه  ردیف ژنوتیپ خانواده شناسه

C2 25 پرتقال تو سرخ مرکبات  A1 رویال هیبرید مکزیکی خیار آویز کدوئیان  1 

C3 تو سرخ فروت پیگر مرکبات  26  A2 2 خیار آویز هیبرید هیلتون اسپانیایی کدوئیان 

C4 27 گریپ مارچ بومی مرکبات  A3 نانت هلندی خیار هیبرید آویز کدوئیان  3 

C5 28 لیمو پرشین الیم مرکبات  A4 4 خیار هیبرید تونلی شیلی کدوئیان 

C6 29 لیمو لیسبون مرکبات  A5 5 خیار هیبرید تونلی هیلتون اسپانیایی کدوئیان 

C7 30 لیمو ترش بومی مرکبات  A6 هیبرید رویال شیلی آویز خیار کدوئیان  6 

C8 مارس ارلیپرتقال  مرکبات  31  A7 هیبرید رویال لیتوانی آویز خیار کدوئیان  7 

C9 32 نارنگی کارا مرکبات  A8 8 کدو هیبرید خورشتی تک گل کدوئیان 

C10 33 نارنگی کین مرکبات  A9 9 گرمک بومی جیرفت کدوئیان 

C11 والنسیا اوالندوپرتقال  مرکبات  34  B1 ای کریانروست-کنار عنابیان  10 

C12 والنسیا فراستپرتقال  مرکبات  35  B2 بدون هسته میناب-کنار عنابیان  11 

D1 36 پرتقال بومی مرکبات  B3 (روستای چلو)دو -کنار عنابیان  12 

D2 37 پرتقال واشنگتن ناول مرکبات  B4 (روستای چلو)یک-کنار عنابیان  13 

D3 38 ترنج مرکبات  B5 اسکشهر ج-کنار عنابیان  14 

D4 توسرخ فروت  پیگر مرکبات  39  B6 شهر جیرفت-کنار عنابیان  15 

D5 مارچ فروت  پیگر مرکبات  40  B7 شهر هشتبندی)پنج(-کنار عنابیان  16 

D6 ترش بومی لیمو مرکبات  41  B8 شهر هشتبندی)سه(-کنار عنابیان  17 

D7 ترش مصری لیمو مرکبات  42  B9 چهار()یشهر هشتبند-کنار عنابیان  18 

D8 شیرین بومی لیمو مرکبات  43  B10 دو(یشهر هشتبند-کنار عنابیان(  19 

D9 44 نارنگی جهرمی مرکبات  B11 یک(یشهر هشتبند-کنار عنابیان(  20 

D10 45 نارنگی کین مرکبات  B12 تاالر شهر-کنار عنابیان  21 

D11 والنسیا اوالندوپرتقال  مرکبات  46  B13 رودان)دو( شهر-کنار عنابیان  22 

D12 النسیا فراستپرتقال و مرکبات  47  B14 رودان)یک(شهر -کنار عنابیان  23 

     C1 24 پرتقال بومی مرکبات 
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 ی مقادیر فنل)راست(، ریگ اندازهاستاندارد؛ گالیک اسید جهت  منحنی .1شماره  شکل

 ی مقادیر فالونوئید )چپ(ریگ  اندازهکوئرستین جهت 

 
 

، تجزیه ها  دادهی آور  جمعبعد از  :آماری یزهایآنال
چنین  و هم Statistix 10 افزار نرمواریانس توسط 

 (19)ی بر اساس ماتریس تشابه نی و لیا  خوشهتجزیه 
 NTsys pc 2.02 افزار  نرمتوسط  UPGMAو روش 

با  ها  نیانگیممقایسه صورت خواهد گرفت. سپس 
در سطح احتمال ی دانکن ا  چند دامنهاستفاده از آزمون 

 یک درصد انجام خواهد شد.

 یافته های پژوهش
ها نشان داد  نتایج حاصل از تجزیه داده :فنل تام

های مختلف خانواده کدوئیان  که میزان فنل ژنوتیپ
و  27/32تا  27/2 )خیار، کدو و گرمک( که در محدوده

عصاره خشک بوده  گرم گرم در میلی 22/11میانگین 
 شماره )جدول(P<0.01)دار معنی در سطح یک درصد

( و مقایسه میانگین نیز نشان داد که بیشترین میزان 3
( در خیار هیبرید تونلی هیلتون اسپانیایی و 27/32فنل)

 رویال هیبرید آویز یارـــ( در خ27/2زان)ــکمترین می
 .(3 شماره آمد)شکل به دستلیتوانی 

 آوری های مختلف کنار)جمع میزان فنل ژنوتیپ
های جاسک، رودان، جیرفت و  شده از شهرستان
 18/4و میانگین  17/7تا  12/1 میناب( در محدوده

تالف ـــک و اخــصاره خشـــع گرم گرم در میلی
های کنار بر اساس میزان فنل تام در سطح  ژنوتیپ

( و 2 شماره )جدول(P<0.01)دار یک درصد معنی
ن میزان فنل مقایسه میانگین نیز نشان داد که بیشتری

آوری شده از شهرستان میناب  ( در کنار جمع17/7)

های   یپژنوتروستای چلو)ژنوتیپ شماره یک( و سپس 
ی رودان و جاسک ها  شهرستانآوری شده از  کنار جمع

( 12/1چنین کمترین میزان) های بعدی و هم در رتبه
آوری شده از شهرستان میناب  در ژنوتیپ کنار جمع

گرم در گرم  میلی 18/4و میانگین کل  منطقه تاالر
 .(2 شماره آمد)شکل به دستماده خشک 

های وارداتی و بومی  میزان فنل تام ژنوتیپ
آوری شده از دو منطقه جیرفت و رودان(  مرکبات)جمع

ها نشان داده  که تجزیه واریانس داده  یطور  بهارزیابی 
دان ( و رو4 شماره های مرکبات جیرفت)جدول ژنوتیپ
 (P<0.01)دار ( از لحاظ فنل تام معنی2 شماره )جدول

های مرکبات جیرفت   یپژنوتو مقایسه میانگین در 
فروت تو سرخ)با مقدار   یپگرنشان داده که ژنوتیپ 

گرم در گرم ماده خشک( بیشترین مقدار و میلی 48/1
چنین  عدی و همـــبه بــارچ در رتــفروت م  یپگر

ترش بومی، پرتقال کین، لیمو های نارنگی ژنوتیپ
بومی، پرتقال تو سرخ و نارنگی کارا کمترین مقدار فنل 

گرم در گرم ماده خشک  میلی 3/1تولیدی)میانگین 
در  مناًـــض(. 4 شمـــاره کلــعصاره( را داشتند)ش

 4/1فروت مارچ)  یپگرهای مرکبات رودان   یپژنوت
و  گرم در گرم ماده خشک عصاره( بیشترین میلی

سیا اوالندو در ـــال والنــفروت تو سرخ و پرتق  یپگر
های ترنج، لیمو   یپژنوتچنین  ی بعدی و همها  رتبه

شیرین بومی، نارنگی کین، پرتقال بومی و لیمو ترش 
( را 19/1مصری کمترین مقدار فنل تولیدی)
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که اکثریت  (. با توجه به این2 شماره داشتند)شکل
ی شده از جیرفت و آور  جمعهای مرکبات   یپژنوت

رودان مشترک بودند لذا از لحاظ میزان فنل تام مقایسه 
 اختالفها   آنن ـــبی د کهـــخص شــشدند که مش

 .(P>0.05)نداردوجود  لحاظ از داری  یمعن
ی بررس موردی ها  پیژنوتمیزان فنل در تمام 

خیار هیبرید تونلی مقایسه و مشخص شد که ژنوتیپ 

گرم در گرم( باالترین  میلی 273/32)ییایهیلتون اسپان
 آویز خیاری ها  پیژنوتس ــــل تام و سپــــمیزان فن

ار ــــخی(، 912/17)یلــــیال شــــد رویـــریـــهیب
(، 984/14)ییایپانـــیلتون اســـبرید هــــیـــآویز ه
( و 929/14)یندـــت هلـــنان زـــبرید آویــــخیار هی

ی بعدی ها رتبه( در 2113/8)ترفیک بومی جـــگرم
 بودند.

 
 

 های مختلف خیار، کدو و گرمک بر اساس میزان فنل تام و فالونوئید  یپژنوتتجزیه واریانس  .2شماره  جدول
ریمنابع تغی یآزاددرجه    میانگین مربعات 

 فالونوئید فنل

**243/127 8 ژنوتیپ  **81/2923  

111/1 18 خطا  14/1  

   36 کل

 دار در سطح یک درصد  یمعن**                                                              

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گرم در گرم وزن خشک های مختلف خیار، کدو و گرمک بر اساس میزان فنل تام و فالونوئید)میلی  یپژنوتارزیابی . 2شماره  شکل

 (استهای مختلف   یپژنوتدار بین   یمعنعدم اختالف  عصاره()حروف مشترک نشان دهنده

 
 
 

 فنل تام و فالونوئید میزان اساس کنار بر مختلف های  یپژنوت واریانس تجزیه .3شماره  جدول
یآزاددرجه  منابع تغییر  میانگین مربعات 

 فالونوئید فنل

6182/11** 12 ژنوتیپ  **61/1193  

1111/1 38 خطا  14/1  

   41 کل

 دار در سطح یک درصد  یمعن**                                                              
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 گرم در گرم وزن خشک عصاره( های مختلف کنار بر اساس میزان فنل تام و فالونوئید)میلی  یپژنوتارزیابی . 3شماره  شکل

 (استمختلف  های  یپژنوتدار بین   یمعنعدم اختالف   دهنده  نشان)حروف مشترک 

 
 

 فنل تام و فالونوئید میزان اساس بر مرکبات جیرفت مختلف های  یپژنوت واریانس تجزیه .4شماره  جدول
یآزاددرجه  منابع تغییر  میانگین مربعات 

 فالونوئید فنل

12219/1** 12 ژنوتیپ  **14461/1  

11/1 38 خطا  1193/1  

   41 کل

 دار در سطح یک درصد  یمعن**                                                              

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گرم در گرم وزن خشک  های مختلف مرکبات جیرفت بر اساس میزان فنل تام و فالونوئید)میلی  یپژنوتارزیابی  .4شماره  شکل

 (استف های مختل  یپژنوتدار بین   یمعنعدم اختالف   دهنده  نشانعصاره()حروف مشترک 
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 رودان بر اساس میزان فنل مرکبات مختلف های  یپژنوت واریانس تجزیه .5شماره  جدول
یآزاددرجه  منابع تغییر  F میانگین مربعات مجموع مربعات 

34438/1 11 ژنوتیپ  13331/1  *33/3  

34/1 34 خطا  11/1   

48438/1 22 کل    

 دار در سطح یک درصد  یمعن**                                                  

 
 

 
 گرم در گرم وزن خشک عصاره( های مختلف مرکبات رودان بر اساس میزان فنل)میلی  یپژنوتارزیابی . 5شماره  شکل

 (استهای مختلف   یپژنوتدار بین   یمعنعدم اختالف   دهنده  نشان)حروف مشترک 

 
 

ن داد ها نشا نتایج حاصل از تجزیه داده :فالونوئید
های مختلف خانواده  که میزان فالونوئید ژنوتیپ

تا  4/132کدوئیان)خیار، کدو و گرمک( که در محدوده 
عصاره  گرم گرم در میلی 98/126و میانگین  23/322

 (P<0.01)دار خشک بوده در سطح یک درصد معنی
( و مقایسه میانگین نیز نشان داد که 3 شماره )جدول

 هیبرید ( در کدو23/322ید)فالونوئبیشترین میزان 
 ( در خیار4/132گل و کمترین میزان) تک خورشتی

 )شکلآمد به دستاسپانیایی  هیلتون تونلی هیبرید
 .(3 شماره

لف ـــهای مخت پـــیـــد ژنوتـــمیزان فالونوئی
های جاسک،  آوری شده از شهرستان ار)جمعــــکن

و  9/113تا  9/22 رودان، جیرفت و میناب( در محدوده
به عصاره خشک  گرم گرم در میلی 92/67میانگین 

های کنار بر  چنین اختالف ژنوتیپ آمد و هم دست
د ـــح یک درصــکل در سط اساس میزان فالونوئید

که   یطور  به( 2شماره  جدول()P<0.01)دار معنی
مقایسه میانگین نیز نشان داد که بیشترین میزان 

آوری شده از  کنار جمع( در ژنوتیپ 9/113ید)فالونوئ
 کمترین میزان وشهرستان رودان)ژنوتیپ شماره دو( 

از شهرستان  آوری شده ( در ژنوتیپ کنار جمع9/22)
 به دست)ژنوتیپ شماره دو( میناب منطقه هشتبندی

 .(2 شماره آمد)شکل
های وارداتی و بومی  کل ژنوتیپ میزان فالونوئید

جیرفت و رودان( آوری شده از دو منطقه  مرکبات)جمع
ها نشان داد  که تجزیه واریانس داده  یطور  بهارزیابی 

ید تولیدی در ـــداری بین فالونوئ  یـــمعنالف ـــاخت
طقه رودان وجود ـــات منـــای مرکبــه  پـــیژنوت

های مرکبات جیرفت از  ژنوتیپ اما( P>0.05)نداشته
د ــــدرص 2طح ـــکل در س دــــاظ فالونوئیــلح

( و مقایسه میانگین 4 شماره )جدول(P<0.05)دار معنی
های مرکبات جیرفت نشان داده که   یپژنوتنیز در 
ی، ــــال بومـــفروت تو سرخ، پرتق  یپگرژنوتیپ 

فروت مارچ و پرتقال والنسیا اوالندو بیشترین   یپگر
ی بعدی تولید ها  رتبهدر  تماماًها   یپژنوتمقدار و بقیه 

 با توجه به این ضمناً(. 4 شماره بودند)شکلفالونوئید 
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شده از   یآور  جمعهای مرکبات   یپژنوتکه اکثریت 
جیرفت و رودان مشترک بودند لذا از لحاظ میزان 

بین  د کهـخص شــکل مقایسه شدند که مش فالونوئید
 وجود ندارد. داری  یمعن اختالفها   آن

و بررسی  ها  پیژنوتمیزان فالونوئید در تمام 
کدو هیبرید خورشتی تک گل مشخص شد که ژنوتیپ 

و  دیفالونوئگرم در گرم( باالترین میزان  میلی 22/322)
 یتوانیهیبرید رویال ل آویز خیاری ها  پیژنوتسپس 

(، 38/176)یلیهیبرید رویال ش آویز خیار(، 12/179)
خیار آویز هیبرید ( و 12/124)یلیخیار هیبرید تونلی ش

 ی بعدی بودند.ها  رتبه( در 62/149)یهیلتون اسپانیای
ام ـــمــی تا  هـــخوشزیه ـــتج :یا  خوشهتجزیه 

ی بر اساس میزان فنل تام و بررس موردهای   یپژنوت
و روش  (19)فالونوئید، ماتریس تشابه نی و لی

UPGMA  انواده ــق خـــها طب  پـــیژنوتانجام و
( 6 مارهش شناسی خود از همدیگر جدا شدند)شکل  یاهگ

صحت آزمایش است. الزم به ذکر  دهنده  نشانکه 
است که گیاهان خیار، کدو و گرمک که جزو خانواده 

ها   یسبزشناسی نیز جزو   یاهگکدوئیان بوده و از نظر 
شوند در یک گروه جداگانه و تمام درختان   یممحسوب 

روه ـــر گـــود به دو زیـــمیوه در گروه دیگر که خ
های درختان کنار در یک   یپژنوت. اند  شده بندی  یمتقس

. در مورد اند  گرفتهگروه و مرکبات در گروه دیگر قرار 
 طور  بهمرکبات نیز تا حدودی مرکبات جیرفت و رودان 

که همین  اند  گرفتهی در کنار همدیگر قرار تر  جداگانه
یر شرایط محیط بر میزان فنل ثات دهنده  نشانمقدار هم 

وئید تولیدی و هم یکسان بوده)همگی تام و فالون
 رساند.  یمها را  مرکبات بودن( ژنوتیپ
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 گیری  یجهنت و بحث
های مختلف خانواده کدوئیان  فنل ژنوتیپمیزان 
 میلی 22/11و میانگین  27/32تا  27/2 در محدوده

های مختلف کنار  عصاره خشک، ژنوتیپ گرم گرم در
گرم  میلی 18/4و میانگین  17/7تا  12/1 در محدوده

پ ـــات نیز ژنوتیــــاره، در بین مرکبــعص گرم در
گرم در گرم  میلی 48/1)با مقدار فروت تو سرخ  یپگر

های ترنج،   یپژنوتماده خشک( بیشترین مقدار و 
ن، پرتقال بومی و ـــی کیـــلیموشیرین بومی، نارنگ

( را 19/1لیموترش مصری کمترین مقدار فنل تولیدی)
های مختلف خانواده  داشتند. میزان فالونوئید ژنوتیپ

ین ــمیانگو  23/322تا  4/132کدوئیان در محدوده 
عصاره خشک بوده،  گرم رم درـــگ لیــمی 98/126

و  9/113تا  9/22 های مختلف کنار در محدوده ژنوتیپ
عصاره خشک بود.  گرم گرم در میلی 92/67میانگین 

داری بین میزان فالونوئید تولیدی   یمعناختالف  ضمناً
طقه رودان وجود ـــات منــــهای مرکب  یپژنوتدر 

های مرکبات جیرفت از  ژنوتیپ اما (P>0.05)نداشته
 دار بودند از طرفی با توجه به این  یمعن لحاظ فالونوئید

شده از   یآور  جمعهای مرکبات   یپژنوتکه اکثریت 
جیرفت و رودان مشترک بودند لذا از لحاظ میزان 

بین  سه شدند که مشخص شد کهـــکل مقای فالونوئید
 ود ندارد.وج داری  یمعن اختالفها   آن

میزان فالونوئید پوست  (31)قاسمی و همکاران
 گرم کوئرستین در گرم  یلیم 2/1رقم ساتسوما را 

محتوای فنلی ارقام  (31)عصاره؛ گرنستین و همکاران
و  8/1، 9/1فروت را به ترتیب   یپگرلمون، پرتقال و 

صاره؛ فتاحی مقدم و ـــرم عـــگرم در گ  یلیم 6/1
ابی ــت ارزیـــجه قیــحقیـــت رنیز د (33)همکاران

 رقم شش میوه پوست اکسیدانی  یآنت ترکیبات برخی
(، 2/1ون )ــــل تام ارقام)تامســـمرکبات، میزان فن

(، 19/1)نالــیسانگ(، 27/1ورو )ـــم(، 49/1)اورزــــیس
گرم در گرم عصاره( و   یلیم( 42/1)یچپ( و 12/1تاراکو)

بیشترین میزان  زانمی نیز بیشترین (32)یگزارشدر 
گرم در گرم عصاره( در پایه یوزو   یلیم 34/1فالونوئید)

( در پایه شل محله به دست 112/1) و کمترین میزان
 میزانمطالعه  مورد چنین در تمام ارقام و هم آمد

میوه گزارش  گوشت از را بیشتر پوست فنلی ترکیبات

تا  16/1در تحقیق حاضر میزان فنل از  ضمناً دادند.
گرم در گرم بود  میلی 4/1تا  12/1و فالونوئید از  49/1

برای فنل تام و فالونوئید پوست  شده  ارائهکه با نتایج 
ت ــتوان نتیجه گرف  یممیوه مشابهت داشت یعنی 

ل و تا حدودی فالونوئید پوست میوه و ــزان فنـــمی
 شده  ارائه ها  گزارشبرگ درختان مرکبات شبیه و طبق 

 اند  دانستهفنل پوست را بیشتر از گوشت میوه  که میزان
پس میزان فنل تام برگ درختان میوه نیز بیشتر از 
گوشت میوه بوده است اما گوشت میوه به خاطر حضور 

 موردیبات فنلی بیشتر ترکها و نوع  فیبر، ویتامین
ی متفاوت ها  استفادهاما طبق ؛ قرار گرفته است استفاده
 از پیشگیری و که جهت درمان نیاکسیدا  یآنت از مواد

 افزایش شرایین، جهت تصلب و سرطانی های  یماریب
 نگهداری هتــج ،ها  نــروغ و ها  یـــچرب انبارمانی

 .(16)تــاس ودهـــب غیره و زمینی  یبس های  یپسچ
ی هدر دادن و دور ریختن برگ درختان جا  بهتوان   یم

عالوه بر  ها  آندانی ــاکسی  یآنتمرکبات از مواد 
ی جانبی نیز به ها  استفادهپیشگیری و درمان، جهت 

 کار برد.
 در فالونوئیدی ترکیبات که تحقیقات نشان داد

 که  یطور  به بوده تفاوتــم مرکبات ارقام مختلف
 و فروت  یپگر و جـــنارن نارنجین در میزان بیشترین
 و ارقام پرتقال یوهــم در هسپریدین میزان بیشترین

 شده تولید ابنــتنک و جیرفت منطقه دو در نگینار
 ندیــتوانم زانــمی شده مشخص چنین . هم(34)بود
 از داری  یطور معن  به تامسون ناول رقم اکسیدانی  یآنت

 و قاسمی . ضمناً(32)بود کمتر پیج نارنگی رقم
 و فنلی ترکیبات تجمع در گونه یرثاتنیز  (31)همکاران

. در تحقیق اند  دادهزارش گ را مرکبات فالونوئیدی
ها بیشترین میزان فنل و   فروت  یپگرحاضر نیز 

 شده  ارائهفالونوئید را داشتند که با نتایج تحقیقات 
 مشابهت داشت.
میزان فنل پوست ارقام مرکبات  (33)در گزارشی

ها و  در لمون دهــش  گزارشایران کمتر از مقادیر 
نیز میانگین فنل فروت بوده که در تحقیق حاضر   یپگر

( در مقابل (گرم در گرم)میلی 34/1های ایران)  یپژنوت
 ارائه( بود و با نتایج 39/1های مرکبات خارجی)  یپژنوت

های   یپژنوتمشابهت داشت اما میزان فالونوئید  شده 
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 های خارجی  یپژنوت( در مقابل 33/1مرکبات ایران)
 ( بوده است.31/1)

 که داد نشان مرکبات رویشده   انجام های بررسی
 مرکبات ارقام میوه در فالونوئید کل و کل میزان فنل

 یرثات تحت داشته و این ترکیبات داری  یمعن اختالف
 اساس بر لذا (36)بود گرفته قرار نیز هوایی و آب شرایط
 یرپذیریثات میزان که گرفت نتیجه توان  یم ها  یافته

ایط شر به رقمی دیگر و رقم از کیفی خصوصیات
( در تحقیق حاضر 22)است وابستهها   آن فیزیولوژیکی

ها از لحاظ فنل و   یپژنوتکه تمام  نیز عالوه بر این
 بهفالونوئید با هم اختالف داشتند بلکه ارقام مرکبات 

ی قرار گرفته و مشخص شد که بررس موردیی نیز تنها 
فروت تو سرخ و   یپگرهای   یپژنوتبهترین ژنوتیپ، 

که  ت مارچ بودند اما نکته جالب و مقابل اینفرو گریپ
یری بر میزان فالونوئید و فنل مرکبات نداشت ثاتمحیط 
های مرکبات جیرفت و رودان اختالف   یپژنوتیعنی 

هیچ گزارشی در  تاکنون داری با هم نداشتند.  یمعن
های   یپژنوتمورد ارزیابی میزان فنل و فالونوئید 

نشده لذا تحقیق حاضر  ارائه خانواده کدوئیان و عنابیان
اولین مورد بوده و بر اساس نتایج این تحقیق مشخص 

میانگین بیشترین میزان فنل  طور  بهشد که 
گرم در گرم( در خانواده کدوئیان و  میلی 22/11تولیدی)

( 21/1( و نهایت مرکبات)18/4سپس خانواده عنابیان)
 98/126چنین بیشترین میزان فالونوئید) بوده و هم

رم( در خانواده کدوئیان سپس در ــــرم در گـــگ میلی
( بوده 342/1( و نهایت مرکبات)92/67خانواده عنابیان)

 و پوست راش برای فنل در تحقیقاتی محتوای است.
 و محتوای فالونوئید 72/199و  3/311ترتیب  به بلوط

، (37)عصاره گرم در گرم  یلیم 1/11و  6/9به ترتیب 
در عصاره ریشه گیاه پنیر باد  کل فنل ایمحتو میانگین

گرم در گرم   یلیم 2/6تا  71/2و فالونوئید از  41/31
در هشت  کل فنل محتوای ، میانگین(38)وزن خشک

و  Lamiacea ،28/47و  Apeaceaگیاه از خانواده 
 (39)گرم در گرم وزن خشک  یلیم 22/84 فالونوئید

ترین میزان است. در تحقیق حاضر نیز بیش شده  گزارش
گرم در گرم( و  میلی 232/322تا  2/132فنل)از 

گرم در گرم( در گیاهان  میلی 27/32تا  27/2فالونوئید)
 یدفالونوئ( و 18/4)فنلخانواده کدوئیان سپس کنار)

با توجه  ضمناًآمد  به دست(( و نهایت مرکبات 92/67)
 که ایران از لحاظ تولید خیار در دنیا رتبه سوم و به این

چنین وجود درختان  و هم (11)مرکبات رتبه هفتم دارد
ی دور ریخت و هزینه باالی جا  بهتوان   یمزیاد کنار 

دفع برگ این گیاهان که حاوی مقادیر زیادی مواد 
ی و اقدام به آور  جمعرا  ها  آنفنلی و فالونوئیدی است 

ی الزم را از ها  استفادهکرده و  ثرهوماستخراج این مواد 
 یها  بیترک حاوی گیاهانشده   گزارش نمود. اه  آن

باالیی  اکسیدانی آنتی فالونوئیدی باال، فعالیت
 با مار علف گیاه برگ عصاره که  یطور  به (4،21)دارند

 بین در یفنل و فالونوئیدی بیشترین محتوی داشتن
 فعالیت درصد میزان بیشترین و ساقه، میوه یها  عصاره

نیز میزان  حاضردر تحقیق  (21)هرا داشت اکسیدانی  یآنت
ترکیبات فنلی عصاره برگی گیاهان خانواده کدوئیان و 
عنابیان باال بوده لذا این انتظار هم خواهد بود که 

 اکسیدانی باالیی داشته باشند.  یآنتفعالیت 
 و فنـل  میـزان  بیشترین که داد نشان نتایج کل در

 یطـور   به یانکدوئ خانواده به گیاهان مربوط فالونوئید
 تـونلی  هیبرید خیار در( 27/32)فنل میزان بیشترین که 

( 23/322)یـد فالونوئ میزان بیشترین و اسپانیایی هیلتون
ضـمناً   آمـد  دسـت  به گل تک خورشتی هیبرید کدو در

 مـواد  کـدوئیان  خـانواده  گیاهـان  مقابل در کنار درختان
 سایر به نسبت کل در اما داشتند کمتری اکسیدانی  یآنت
 داشتند را ها  اکسیدان  یآنت از قبولی قابل میزان اهانگی
 درختـان  در( 17/7)فنـل  میـزان  بیشترین که  یطور  به

 و چلو روستای میناب شهرستان از شده آوری جمع کنار
 کنـار  پــــ ژنوتی در( 9/113)یدفالونوئ میزان بیشترین

 در. آمـد  دسـت  بـه  رودان شهرستان از شده آوری جمع
 فالونوئیـد  و فنـل  میـزان  بیشـترین  نیـز  مرکبات مورد

بود. میزان فنل در  فروت  یپگر های  یپژنوت به مربوطه
گیاهان وارداتـی بیشـتر از گیاهـان بـومی، امـا میـزان       

هـا بـود.    فالونوئید گیاهان بومی برابر بیشتر از وارداتی
های   اکسیدان  یآنتیی زا  سرطانبه دلیل خطرات  ضمناً

گـردد    یمـ شنهاد ــــ ده پیـــشتز ـــصنوعی و سنــم
جـایگزینی   عنـوان   بـه های این گیاهان   اکسیدان  یآنت

توان از  چنین می و هم نگهدارندهجای مواد ه مناسب ب
منـابع غنـی و در دسـترس، در صـنایع      عنوان  به ها  آن

 غذایی و داروسازی استفاده کرد.
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Abstract  
Introduction: Today, due to the toxicity and 

carcinogenicity of synthetic compounds, the 

application of medicinal plants to treat 

chronic diseases has attracted the attention 

of many researchers. According to 

nutritionists’ claims, the inclusion of fruits 

and vegetables in the food basket, due to 

the presence of phenolic compounds and 

antioxidant substances in the plant as well 

as regarding the role of antioxidants in the 

treatment and prevention of chronic 

diseases such as cancer, the aim of this 

study was to evaluate the total phenol and 

flavonoid content of a wide range of local 

and imported plants of cucurbitaceae, 

rhamnaceae and citrus family. 

 

Materials & Methods: In this study, a wide 

range of Cucurbits family such as 

cucumbers and squash, Rhamnaceae and 

citrus fruits such as tangerine, orange, 

lemon, etc. from  southern Iranian areas of 

Jiroft, Rodan, Jask and Minab and some 

seed sellers were evaluated, based on total 

fenol and flavonoid contents. Folin–

Ciocalteu method was used to measure the 

amount of total phenolic content and the 

aluminum chloride method was applied to 

assess the flavonoid content. The data was 

analyzed by NTsys pc2.02, SAS 9.1 and 

student statistics 9 software. 

 

Findings: The results showed that 

Cucurbitaceous genotypes had the highest 

rates of total phenolic and flavonoid 

followed by zucchini and Citrus 

respectively. Spain Cucumber hybrid of 

tunnel Hilton Genotypes showed the 

highest rates of total phenolic (25.372 

mg/gDW), while pumpkin hybrid stewed 

uni-flower genotypes indicated the highest 

rates of flavonoid (235.53 mg/gDW). Our 

findings also demonstrated that the 

environment did not prove as significant on 

anti-oxidant citrus products of Jiroft and 

Rodan. Furthermore, culsteral analysis 

segregated all the genotypes into three 

groups, allowing for their botanical 

properties. 

 

Discussion&Conclusion: As concluded by 

our investigation, the amount of total 

phenolic of the imported plants was more 

than that of the local ones, but the amount 

of flavonoid in local plants was more than 

the imported ones. Geographical conditions 

did not affect the amount of phenol and 

flavonoid compounds. Due to the high 

levels of antioxidant substances in 

Cucurbitaceae family and zucchini plants, 

and also to the risks of cancer from 

chemicals and synthetic drugs, this plant is 

suggested to be used as a rich source of 

antioxidant in food and pharmaceutical 

industry. 

 
Keywords: fenol, flavenoeid, zucchini, 

citrus, cucurbits 
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