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چکیده
به منظور اندازه گیري ترکیبات فیتوشیمییایی و عناصر معدنی دو اکوتیپ از گیاه ترشک وحشی، قسمت هوایی گیاه از دو 

شد. نتایج نشان داد که گیاهان رشد یافته در رویشگاه ُنقُندر داراي مقادیر باالتري پروتیئن رویشگاه اورتکند و نقندر جمع آوري 
خام، خاکستر، چربی، پتاسیم، منیزیم مس و روي در مقایسه با رویشگاه اورتکند بود در حالی که مقادیر فیبر خام، درصد رطوبت، 

. عصاره برگ گیاهان رویشگاه ُنقُندر اسیدي تر از عصاره برگ گیاهان فسفر، کلسیم و آهن در گیاهان رویشگاه اورتکند بیشتر بود
مقایسه ترکیبات مهم فیتوشیمیایی گیاهان دو رویشگاه نشان می دهد که مقادیر اسید آسکوربیک، کلروفیل و منطقه اورتکند بود.

ید اگزالیک، فالونوئید، فنل کل، فالون و کاروتنوئید در بخش هوایی گیاهان رشد یافته در رویشگاه ُنقُندر بیشتر و مقادیر اس
فالونون و درصد فعالیت آنتی اکسیدانتی کمتر از برگ گیاهان رویشگاه اورتکند بود. به طور کلی نتایج نشان داد که گیاه ترشک 

سبزي وحشی به دلیل وجود ترکیبات باارزش غذایی و دارویی، می تواند بعنوان گیاهی امید بخش در جهت مصارف دارویی و
مورد استفاده قرار گیرد.

آسکوربیک، اسید اگزالیک، ترکیبات آنتی اکسیدانتاسیدکلیدي:کلمات 

مقدمه
گونه هاي داردمردم نقاط مختلف دنیا و اقوام و گذشتگان ایرانیسابقه مصرف طوالنی در میانکهیکی از گیاهان باارزش 

Rumexمختلف جنس ترشک ( sp. وشیمیایی و عناصر معدنی زیادي از گونه هاي مختلف جنس ترشک فیت) بوده است. ترکیبات
,Hariprasad& Krishnan(که این گیاه را گزینه اي مطلوب براي کاربرد در غذاهاي عملگرا معرفی می کندگزارش شده است

2011.(R. induratusکه به یی که برگهاي آن بسیار پر مصرف و باارزش بوده یک گونه ي اندمیک شمال شرق اسپانیاست جا
,.Guerraet ak(ترکیبات فنولی، اسیدهاي آلی و خواص آنتی اکسیدانتی مخصوصا در ساالد مصرف زیادي دارد علت وجود 

2007; Ferreres et al., 2006 .(R. ecklonianus Meissner یک گیاه دارویی وحشی بومی آفریقاي جنوبی است که برگهاي آن
گونه اي وحشی از Bhat& Rubuluza, 2002.(R. vesicarius(هنگامی که تازه اند همانند برگ اسفناج مصرف خوراکی دارند

که برگهاي یی این گونه نشان دادتان رویش دارد. تعیین اجزاء شیمیاعربسنقاط مختلف دنیا از جمله در جنس ترشک است که در 
این گیاه حاوي ذخایر خوبی از عناصر معدنی (کلسیم، منیزیم، پتاسیم، مس، آهن، روي و سدیم)، منبع خوبی براي اسید 

گرم)، مقادیر 18,6ئین (میلی گرم) و پروت5590میلی گرم) و اسید مالیک (297میلی گرم)، اسید سیتریک (253(آسکوربیک
گرم وزن خشک می باشد و 100میلی گرم) در 4,7میلی گرم) و مقدار کمی چربی و توکوفرول (3060باالیی اکسالیک اسید (

گونه ها که ). یکی از اینAlfawaz, 2006می تواند بعنوان سبزي مناسب براي مصرف تازه خوري مورد کشت و کار قرار گیرد (
Rumex turcomanicusیدبطور وحشی در شمال شرق ایران می رو Czerep.با توجه به اهمیت ترشک وحشی بعنوان می باشد
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گیاهی خوراکی و دارویی، هدف این تحقیق تعیین میزان ترکیبات فیتوشیمیایی و عناصر غذایی دو اکوتیپ ترشک وحشی در 
شرایط رویشگاه بود.

مواد و روش ها
در این آزمایش مقادیر برخی ترکیبات فیتوشیمیایی گیاه (میزان اسید اسکوربیک، اسید اگزالیک، فنول کل، فالونوئید کل، 
ظرفیت آنتی اکسیدانتی، کلروفیل و کاروتنوئید) میزان قندها و اسیدیته کل، مواد جامد محلول، پروتئین، چربی، فیبر، خاکستر، 

و نقندر رتکند واُمعدنی نمونه هاي برگ گیاهان جمع آوري شده از دو منطقه رویشگاهی درصد رطوبت و مقادیر برخی عناصر
).1جغرافیایی بودند) اندازه گیري شد (جدول -(که از لحاظ جغرافیایی و شرایط زمین شناختی داراي دوري اکولوژیک 

. مختصات جغرافیایی رویشگاهها و نقاط پراکنش ترشک وحشی1جدول 
عرض جغرافیایی شمالیل جغرافیایی شرقیطونام منطقه

49º59´´55´47º36´39´´رتُکند (بخش زاوین شهرستان کالت، استان خراسان رضوي)رتُکند در مسیر آبشار اُوا

17º59´´21´21º36´56´´ارتفاعات روستاي نُقُندر در مسیر رودخانه (شهرستان طرقبه شاندیز، استان خراسان رضوي)

ترکیبات اولیه گیاهی و برخی عناصر معدنی،اندازه گیري ترکیبات فیتوشیمیایی

&Singleton(1965)سیکالتو مطابق با روش-اندازه گیري فنول کل نمونه ها با استفاده از معرف فولین Rossi فالونوئید کل ،
توضیح داده DPPHفعالیت آنتی اکسیدانی با روش ،Menichini et al., (2009)با روشبا استفاده از روش کلرید آلومینیوم مطابق 

&Klein، اسید آسکوربیک نمونه ها مطـابق بـا روش هـاي توضـیح داده شـده توسـط       Tekaoet al., (1994)شده توسط  Perry,

گیـري  انـدازه و بـراي  Nirmalaet al., (2014)Naikاسـید اگزالیـک مطـابق روش شـرح داده شـده توسـط      ، اندازه گیري(1982)
بعـد  براي اندازه گیري سایر ترکیبـات  استفاده شد. ،Dereet al., (1998)نیز از روشیبرگي، کل و کاروتنوئیدهاA ،Bکلروفیل

از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه، بقایاي نمونه هاي تازه برگی، ابتدا با آب معمولی و سپس با آب مقطر شسته شدند و سپس در دماي 
میلـی متـري   5/0پودر شـده و از الـک   درجه سانتیگراد خشک شدند و وزن آنها بدست آمد. نمونه هاي خشک شده کامال65-55

ظروف سربسته تمیز نگهداري شدند. سپس نمونه هاي خشک شده با آسیاب مجهز به غربال یک میلـی  عبور داده شدند و سپس در 
سـاعت)،پروتئین خـام (روش   48درجـه سـانتی گـراد و مـدت     105متر پودر شدند و سپس ماده خشک بـا اسـتفاده از آون (دمـاي    

ساعت) و فیبر خام، تعیین شـد. بـراي انـدازه گیـري     8درجه سانتی گراد به مدت 550کجلدال)، خاکستر (کوره الکتریکی با دماي 
نمونه هاي آسیاب شده با اسید نیتریک مخلوط شد و غلظت فسفر به نیتروژن از روش هضم تر استفاده شد. براي اندازه گیري فسفر

نمونه ها مشابه فسفر اندازه گیري شد. در مورد پتاسیم هضم روش معرف زرد رنگ مولیبدو وانادات توسط دستگاه اسپکتروفتومتر
انجام گرفت و با استفاده از دستگاه فلیم فتومترغلظت پتاسیم محاسبه شد اندازه گیري کلسیم و منیزیم و همچنین غلظت عناصر کـم  

مصرف در عصاره هضم شده با دستگاه جذب اتمی انجام شد.

نتایج و بحث
ن رشد یافته در دو رویشگاه حکایت از وجود اختالف بین گیاهان نتایج آنالیز ترکیبات فیتوشیمیایی و عناصر غذایی برگ گیاها

دو رویشگاه داشت. گیاهان رشد یافته در رویشگاه ُنقُندر داراي مقادیر باالتري پروتیئن خام، خاکستر، چربی، پتاسیم، منیزیم مس و 
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فسفر، کلسیم و آهن در گیاهان رویشگاه روي در مقایسه با رویشگاه اورتکند بود در حالی که مقادیر فیبر خام، درصد رطوبت، 
).2اورتکند بیشتر بود. عصاره برگ گیاهان رویشگاه ُنقُندر اسیدي تر از عصاره برگ گیاهان منطقه اورتکند بود (جدول 

همچنین مقایسه ترکیبات مهم فیتوشیمیایی گیاهان دو رویشگاه نشان می دهد که مقادیر اسید آسکوربیک، کلروفیل ها در بخش 
هوایی گیاهان رشد یافته در رویشگاه ُنقُندر بیشتر و مقادیر اسید اگزالیک، فالونوئید، فنل کل، فالون و فالونون و درصد فعالیت 
آنتی اکسیدانتی کمتر از برگ گیاهان رویشگاه اورتکند بود. مقادیر متفاوت این ترکیبات در گیاهان در رویشگاه را می توان با 

ادافیکی دو رویشگاه مرتبط دانست. مطالعات زیادي نشان داده اند که در گیاهان مقادیر ترکیبات شرایط مختلف اقلیمی و
فیتوشیمیایی همچون اسید اگزالیک و اسید آسکوربیک و عناصر معدنی، تحت تأثیر عواملی چون ژنوتیپ، خصوصیات شیمیایی 

. با اینحال در هر دو رویشگاه مقادیر اسید )Jimohet al., 2008(خاك، مرحله رشد گیاه و اندام مورد بررسی تغییر می کنند
آسکوربیک، فنل، فالونوئید و فالونون و عناصر غذایی مورد بررسی از میزان قابل قبولی برخوردار بود که باعث افزایش ارزش 

رکیب ضد تغذیه اي و سمی براي انسان) در مقایسه با سایر غذایی برگ ها گیاه گردیده و از طرفی مقدار اسید اگزالیک (به عنوان ت
).3گونه هاي گزارش شده، در حد متعادلی بود (جدول 

گرم وزن تازه)100ترشک وحشی (بر حسب میلی گرم بر و عناصر غذایی قسمت هوایی گیاه. ترکیبات مهم اولیه2جدول 

مکان
پروتئین 

خام%
خاکستر 

%
فیبر 
خام%

چربی
%

رطوبت 
(%وزن 

تر)
pHرويمسآهنمنیزیمکلسیمفسفرپتاسیم

mg 100g-1 FW

63/32/82011/492/6016/7179/232/093/1%25/1565/1611,736,378ُنقُندر
65/36/71163/557/6646/6713/327/056/1%42/1431/1543/147/584اورتُکند

فیتوشیمیایی گیاه ترشک وحشی در رویشگاههاي مورد بررسیبررسی هاي . 3جدول

مکان

اسید 
اگزالیک

)mg 100g-

1 D.W(

اسید 
آسکوربیک

)mg100g-1

D.W(

فالونوئید 
mg(کل 

quercetin
g-1DW(

mg(فنل کل

galic acid
g-1DW(

-فالون
mg(فالونون

galic acid
g-1DW(

% فعالیت 
آنتی 

اکسیدانتی

کلروفیل
A)mg

g-1

FW(

کلروفیل
B)mg

g-1.FW(

کاروتنوئید 
)mg g-1

FW(

170225/44347/183/883/169/6456/373/182/1ُنقُندر
2/238047/33411/223/1249/283/8126/202/117/1اورتُکند
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Abstract

In order to evaluate the phytochemical and nutritional characteristics of two ecotype of Rumex
turcomanicus Czerep the shoot parts of plant were gathered from its two natural habitats, Noghondar
and Owrtagand in Razavi Khorasan Province, Iran in 2013-2014. Evaluation of phytochemical and
nutrient status of shoots showed existence of acceptable amounts of potassium, magnesium,
phosphorus, calcium, iron, copper and zinc, fiber, the compounds such as ascorbic acid, flavonoids,
phenols, flavonoids, flavanol, antioxidants and moderate amounts of oxalic acid in the both habitats.
The plants under Noghondar ecotype were contained higher amounts of ascorbic acid and lower
contents of oxalic acid, flavonoids, phenols, flavonoids, flavanol, antioxidants as compared to those
under Owrtagand ecotype.The results indicated that R. turcomanicus Czerep. could be used as a
promising herb, because of its valuable phytochemical compounds.

Key words: Antioxidants, ascorbic acid, oxalic acid.


