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نتایج و تحلیل

چکیده
آویشن زوفایی ( )Thymbra spicata Lمتعلق به خانواده نعناع بوده که به عنوان گیاه دارویی دارای
استفاده فراوان می باشد .در این مطالعه اکوتیپهای مختلف آویشن زوفایی از سه منطقه مختلف در
سطح استان ایالم ،کوه جمعآوری گردید و میزان رنگیزههای فتوسنتزی (کلروفیل  ،aکلروفیل ،b
کلروفیل کل و کاروتنوئیدها) اندازهگیری شد .نتایج نشان داد که با افزایش سطح ارتفاع ،افزایش میزان
بارندگی سالیانه و کاهش میانگین دما میزان رنگیزههای فتوسنتزی به طور معنی داری افزایش می-
یابد ،بهطوریکه بیشترین و کمترین میزان این رنگیزهها به ترتیب در نمونههای آویشن زوفایی جمع-
آوری شده از کوه مانشت ( )T1و منطقه کاوران ( )T2مشاهده شد .همچنین همبستگی مثبت معنی-
داری بین رنگیزههای فتوسنتزی در گونه آویشن زوفایی مشاهده گردید .به هر حال ،نتایج بدست آمده
از این تحقیق نشان داد که میزان رنگیزههای فتوسنتزی نه تنها به عوامل ژنتیکی بلکه به عوامل
اکولوژیکی و محیطی از جمله ارتفاع از سطح دریا ،میانگین دمایی ،بارش سالیانه بستگی دارد.

مقدمه
آویشن زوفایی ( )Thymbra spicata Lیا ازبوه (هزوه) متعلق به خانواده نعناع ( =Labiate
 )Lamiaceaeمی باشد که به عنوان گیاه دارویی و ادویه ای در مناطق وسیعی از ایران پراکنش دارد.

این جنس دارای  4گونه می باشد که بیشتر در ایران و نواحی شرق مدیترانه رشد می کنند
(.)Stefanaki et al., 2018
به دلیل ترکیبات موجود در اسانس گونه زوفایی ،از اسانس این گونه گیاهی به صورت سنتی استفاده
فراوانی می شود .الزم به ذکر می باشد که در سالیان اخیر شرکت های دارویی توجه خودشان را روی
گونه گیاهی زوفایی و بقیه گونههای این خانواده زیاد کرده اند و از اسانس و عصاره این گیاهان قطره
های خوراکی جهت درمان انواع بیماری ها تولید کرده اند ( .)Turner et al., 1999آویشن زوفایی به
علت داشتن ترکیبات ترپنوئیدی در اسانس خود ،دارای خواص پاداکسایشی ،ضد قارچی و ضد
میکروبی ویژه ای می باشد (.)Ozel et al., 2003; Jamil et al., 2010; Stefanaki et al., 2018
عوامل محیطی و اکولوژیکی مختلف بر نحوه شکل گیری ،رشد و پراکنش گونههای گیاهی منطقه مؤثر
میباشد .گونههای گیاهی با توجه شدت و قدرت عوامل محیطی و اکولوژیکی نسبت به آنها واکنش
نشان داده و بر میزان استقرار ،رشد و پراکنش آنها تأثیر دارد (.)Wang et al., 2001
میزان رنگیزههای فتوسنتزی برگ و درنتیجه میزان جذب نور میتواند تحت تأثیر تغییرات اکولوژیکی
و محیطی.،قرار گیرد ،بنابراین از کلروفیل میتوان به عنوان یکی از پارامترهای نشانگر تغییرات محیطی
نام برده میشود (.)Kaya et al, 2001; Ghosh et al., 2004
هدف این مطالعه بررسی رنگیزههای فتوسنتزی (کلروفیل  ،aکلروفیل  ،bکلروفیل کل و کاروتنوئیدها)
در نمونههای آویشن زوفایی جمعآوری شده در نقاط مختلف استان ایالم و همچنین بررسی اثر عوامل
محیطی و شرایط اکولوژیک بر این ترکیبات بود.

مواد و روش ها
برای انجام این تحقیق گیاه دارویی آویشن زوفایی در سه مکان در استان ایالم نمونههبهرداری شهد.
جدول  1مشخصات جغرافیایی منطقه رویش گیاهان آویشن زوفایی مورد مطالعه را نشان میدهد.
جدول -1مشخصات جغرافیایی منطقه رویش گیاهان آویشن زوفایی مورد مطالعه.
نمونه های
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جغرافیایی

محل جمع وری

ارتفاع

T1

کوه مانشت

2498

``33 68` 96

T2

کوه کله جمن

1703

``33 50` 27

``46 34` 40

T3

کوه کاوران (منطقه گرمسیری)

970

``33 41` 14

``45 56` 28

آویشن زوفایی

جغرافیایی

اندازهگیری میزان رنگیزههای فتوسنتزی
میزان رنگیزههای کلروفیلی و کاروتنوئیدهای برگ گیاهان مورد مطالعه ،به روش Lichtenthaler and

 )1983(Wellbumاندازهگیری شد 0/1 .گرم از نمونه گیاهی توزین شد و با  5سی سی استون 80
درصد به وسیلهی هاون خوب له شد .جذب عصارهها پس از صاف شدن بوسیله کاغذ صافی در،470
 646و  663نانومتر به ترتیب برای کاروتنوئیدها ،کلروفیل  bو کلروفیل  aاندازه گیری شد.
میزان کلروفیل  ،b ،aکلروفیل کل و کاروتنوئیدها طبق معادالت زیر محاسبه شد:
 =25/12 A 663 – 798/2 A 646کلروفیل  =5/21 A 646 – 1/5 A 663 aکلروفیل b
( /198کلروفیل -02/85 bکلروفیل  = )1000 A470 -82/1 aمیزان کاروتنوئیدها
آنالیز آماری:
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  24انجام شد .تمامی آزمایشهای انجام
شده در سه تکرار انجام شد .اختالفها با استفاده از آنالیز واریانس تک سویه ( )ANOVAو تست
 Tukeyدر سطح آماری  5درصد ( )P >05/0آنالیز و معنیدار گردید.

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که نمونههای مورد مطالعه آویشن زوفایی مورد مطالعه تفاوت معنی-
داری در سطح احتمال  1درصد بر رنگیزههای فتوسنتزی (کلروفیل  ،aکلروفیل  ،bکلروفیل کل و
کاروتنوئیدها) دارند (جدول .)1
نتایج مربوط به محتوای رنگیزههای فتوسنتزی در جدول  2ارائه شده است .میانگین دادهها نشان داد
که اختالف معنیداری بین نمونههای جمعآوری شده از مناطق مختلف استان در سطح احتمال 5
درصد وجود دارد و بیشترین میزان رنگیزههای کلروفیلی مربوط به نمونه جمعآوری شده از کوه
مانشت ( )T1با ارتفاع باالتر ،میزان بارندگی بیشتر و میانگین دمایی کمتر میباشد .همچنین کمترین
میزان رنگیزههای کلروفیلی مربوط به نمونه جمعآوری شده از کوه کاوران ( )T3با ارتفاع کمتر ،میزان
بارندگی کمتر و میانگین دمایی بیشتر میباشد (جدول .)2
عوامل مختلفی در میزان رنگیزههای کلروفیلی تحت تغییرات اکولوژیکی و محیطی تأثیر دارند .کاهش
نسبی سنتز کلروفیل به دلیل کاهش جذب مواد سازنده و افزایش فعالیت آنزیم کلروفیالز از جمله این
عوامل محسوب میشود ( .)Gunes et al., 2007کلروفیل نیز مانند پرولین از پیش ماده اسید
گلوتامیک سنتز میشود .در طی تغییرات محیطی میزان کلروفیل نیز مانند میزان پرولین تغییر یافته
و میزان رنگیزههای کلروفیلی وابسته به شرایط محیطی و اکولوژیکی و همچنین در دسترس بودن
مواد پیش ماده جهت سنتز رنگیزههای کلروفیلی میباشد (.)De La Rosa-Ibarra and Maiti, 1995
نتایج نشان داد که بیشترین میزان رنگیزههای کلروفیلی در عصاره آویشن زوفایی جمعآوری شده از
کوه مانشت بدست آمده است .نمونههای جمعآوری شده در این منطقه نسبت به دو منطقه دیگر
دارای ارتفاع از سطح دریای بیشتر ،میزان بارندگی سالیانه بیشتر و میانگین دمایی پایینتر میباشد .از
آنجایی که نمونه برداری در ماه شهریور صورت گرفته است بنابراین میتوان باال بودن رنگیزههای
فتوسنتزی را به شرایط اکولوژیکی ،بارندگی و دمایی این منطقه نسبت داد.
جدول  :1تجزیه واریانس محتوای کلروفیل  ،aمحتوای کلروفیل  ، bمحتوای کلروفیل کل و محتوای کاروتنوئیدها (میلی
گرم  /گرم وزن خشک) در نمونههای آویشن زوفایی :** .معنیدار در سطح احتمال  1درصد.
میانگین مربعات

منابع تغییر

درجه آزادی

بین گروهها

2

**0/023

اثر خطا

6

0/00

0/00

0/013

0/0144

درصد تغییرات

کلروفیل a

کلروفیل b

کلروفیل کل

کاروتنوئیدها

**0/014

**0/064

**0/016

0/00

0/000007

0/007

0/023

جدول  :2محتوای رنگیزههای فتوسنتزی آویشن زوفایی.
محتوای کلروفیل b

محتوای کلروفیل کل

محتوای کاروتنوئیدها

T1

0/51±0/009 a

0/35±0/007 a

0/86±0/01 a

0/21±0/005 a

T2

0/45±0/011 b

0/25±0/005 b

0/70±0/01 b

0/10±0/005 b

T3

0/33±0/008 c

0/22±0/008 b

0/55±0/01 c

0/07±0/002 c

نمونههای آویشن زوفایی محتوای کلروفیل a

نتیجه گیری

بهطورکلی نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میزان رنگیزههای فتوسنتزی با افزایش ارتفاع از سطح دریا،
میزان بارندگی و کاهش میانگین دمای منطقه افزایش یافت ،بهطوریکه یک ارتباط معنیداری بین
ارتفاع ،بارندگی ،میانگین دمایی با میزان رنگیزههای کلروفیلی مشاهده گردید .به هر حال ،نتایج بدست
آمده از این تحقیق نشان داد که میزان رنگیزههای فتوسنتزی نه تنها به عوامل ژنتیکی بلکه به عوامل
اکولوژیکی و محیطی از جمله ارتفاع از سطح دریا ،میانگین دمایی ،بارش سالیانه بستگی دارد.
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