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چكیده
گیاه شورپسند اشنان با نام علمی  Seidlitzia rosmarinousاز خانواده اسفناجیان ،گیاهی با کاربرد در صنایع
مختلف است که اغلب در نواحي شور و قلیایي ،بیابانها و شورهزارها به عنوان گونهاي بومي و سازگار رویش می
یابد .در مطالعه حاضر گیاه اشنان با استفاده از سه حالل اتانول ،متانول و آب به روش سوکسله عصارهگیری شد،
سپس عصاره متانولی مورد بررسی فیتوشیمیایی قرارگرفت .به منظور شناسایی ترکیبات شیمیایی و عناصر موجود
در گیاه به ترتیب ،آنالیز کروماتوگرافی گازی-طیفسنج جرمی بر روی عصاره متانولی و آنالیز پراش انرژی پرتو
ایکس بر روی پودر گیاه اشنان انجام گرفت .سپس محتوای برخی متابولیتهای اولیه نظیر :پروتئین ،فیبر و
کربوهیدرات در پودر گیاه اندازهگیری شد .همچنین فعالیت آنتیاکسیدانی آن با استفاده از آزمون  ABTS1مورد
ارزیابی قرارگرفت .بیشترین راندمان وزنی مربوط به عصارهگیری با حالل آب بود .بررسیهای فیتوشیمیایی حضور
ترکیبات آلکالوئیدی ،فالونوئیدی ،تاننی ،ساپونینی ،استروئیدی و گلیکوزیدی و عدم حضور ترپنوئیدها را نشان
داد .آنالیز کروماتوگرافی گازی-طیفسنج جرمی حضور  11ترکیب شیمیایی ،و آنالیز پراش انرژی پرتو ایکس
حضور  8عنصر را در گیاه نشان داد .بیشترین میزان فعالیت آنتیاکسیدانی مربوط به عصاره اتانولی میباشد.
براساس نتایج به دست آمده ،گیاه اشنان میتواند به عنوان یک آنتیاکسیدان طبیعی ،در صنایع بهداشتی،
دارویی و غ ذایی مورد استفاده قرار بگیرد .همچنین وجود عناصر سدیم ،کلر و کلسیم فراوان در گیاه نشان از شور
پسند بودن گیاه اشنان است که می تواند برای مدیریت مشکالت زیست محیطی و کشت در خاک های شور بسیار
حائز اهمیت باشد.
کلیدواژهها :آنتیاکسیدان طبیعی ،اشنان ،متابولیتهای اولیه.
)2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid
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مقدمه

گیاه اشنان با نام علمی  Seidlitzia rosmarinousاز
خانواده اسفناجیان میباشد و بهطور گستردهای در استانهاي
اصفهان ،فارس ،کرمان ،خوزستان ،بوشهر ،هرمزگان،
سیستان وبلوچستان ،خراسان ،سمنان ،تهران ،قم ،مرکزي و
یزد گسترش دارد .در سطح جهانی این گیاه در فلسطین
اشغالی ،اردن ،سوریه ،عراق ،عربستان ،کویت ،بحرین،
عمان ،امارات متحده عربی ،قطر ،افغانستان و آسیاي مرکزي
یافت میشود ] .[1گیاهی یکساله و یا چند ساله ،داراي
ساقهای ترد ،چوبي با انشعابات فرعي متعدد ،دارای
شاخههای فراوان ،متقابل ،بدون کرك و سفیدرنگ است.
ارتفاع متوسط گیاه تا دو متر و قطر تاج پوشش آن تا یك و نیم
متر نیز ميرسد .زمان گلدهي آن ،اوایل شهریورماه و مهرماه
بوده و زمان رسیدن بذور نیز درآبانماه میباشد ] .[2اشنان
درختچهای شورپسند و مقاوم به خشكي است که اغلب در
نواحي شور و قلیایي ،بیابانها و شورهزارهاي دشت کویر
به عنوان گونهاي بومي و سازگار رویش داشته و ایجاد
اجتماعات یكدست و وسیعي را مينماید ] .[3اشنان
خاكهاي شور و قلیایي را (حتي تا شوري باالي 04
میليموس) به راحتي تحمل میکند .گیاه اشنان را شورپسند
اختیاری و برخی آن را شورپسند اجباری میدانند .مقاومت
به شوری در این گیاه از نوع بردباری1میباشد .به این صورت
که امالح موجود در خاک را جذب و در اندامهای هوایی به
ویژه در برگهای خود ذخیره میکند و به این وسیله با فشار
اسمزی باال میتواند آب مورد نیاز خود را جذب کند ].[0
در گذشته به طور سنتی ،برگ های خشک شده گیاه اشنان به
دلیل دارا بودن خاصیت کفکنندگی ،برای شستشوی پارچه
و ظروف استفاده میشد .همچنین گزارشاتی در مورد
خواص دارویی گیاه اشنان ،به ویژه در درمان بیماریهای
پوستی وجود دارد .این گزارشات نشان داده شده است که
خاکستر تولید شده از سوزاندن برگها و ساقه گیاه اشنان
دارای اثر ضدعفونی کننده و ضدباکتریایی میباشد و برای
درمان برخی از انواع آ کنه و نیز درمان لیشمانیوز 2استفاده

شده است ] .[5اشنان همچنین برای درمان و کاهش عالئم
بالینی در هایپرپالزی خوشخیم پروستات  3BPHمورد
آزمایش قرار گرفته است ] .[3این گیاه در صنایع مختلف از
جمله رنگرزی ،صابون سازی ،سفالگری ،شیشه سازی،
سرامیك سازي ،شستشوي نخهای ابریشم مورد استفاده قرار
ميگیرد ].[6
امروزه تقاضای استفاده از محصوالت طبیعی به جای
محصوالت شیمیایی برای تولید کنندگان مواد غذایی ،لوازم
آرایشی و دارویی رو به افزایش است .در سالهای اخیر
محصوالت گیاهی طبیعی در دارو ،لوازم آرایشی ،تغذیه و
طعم دهنده بدون عوارض جانبی یا با عوارض جانبی پایین
مورد استفاده قرار گرفتهاند .برخی متابولیتهای ثانویه
موجود در گیاهان ،جایگزین مناسبی برای ترکیبات شیمیایی
در صنعت هستند ] .[7اغلب مواد فیتوشیمیایی موجود در
عصارههای گیاهی در غلظتهای پایین غیرسمی هستند و
آسیب چندانی به محیط زیست وارد نمیکنند .در صنایع
غذایی ،مواد فیتوشیمیایی تخریب اکسیداتیو لیپیدها را به
تأخیر میاندازند و موجب بهبود ارزش غذایی شده و از زوال
میكروبی جلوگیری میکنند ] .[14, 9, 8به طور کلی ،واژه
آنتياکسیدان ،به ممانعت کنندههاي پراکسیداسیون لیپیدها،
گیرندههاي رادیكال آزاد و عوامل کالت کننده 4مربوط
ميشود ] .[11این ترکیبات طبیعي اغلب از بدن در برابر
رادیكالهاي آزاد مضر محافظت میکنند و به عنوان عامل
کاهشدهنده خطر انواع مختلفي از ناهنجاريها شناخته
شدهاند ].[12
پدیدهی ریزگردها یكی از معضالت زیست محیطی
است که در سالیان اخیر بدنبال فعالیتهاي انسانی افزایش
یافته است 309 .هزار و  250هكتار از مساحت دشت
خوزستان منشأ کانونهای تولید ریزگرد است .گیاه اشنان به
عنوان گیاه بومی خوزستان از جمله گیاهان سازگار با شرایط
پرتنش شوری و کمآبی منطقه است .این پوشش گیاهی
باعث جلوگیري از تبخیر آب از سطح خاك و مرطوب ماندن
آن میشود .همچنین با افزایش مقدار رطوبت خاك ،تراکم
پوشش گیاهی بیشتر شده و خود پوشش گیاهی به عنوان
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مانعی براي انتشار ذرات خاك در هوا عمل میکند .در شرایط
یكسان در نواحی با پوشش گیاهی بیشتر امكان وقوع
طوفانهاي گرد و غبار بسیار کمتر است] .[13آگاهی از
وضعیت گونههای منطقه و شیوههای سازگاری آنها با توجه
به شرایط تنش شوری ،دما و خشكی ،میتواند کمک مناسبی
برای به کارگیری این دسته از گونههای بومی و سازگار با
منطقه ،در برنامههای مدیریت ،احیا و تثبیت بیولوژیک خاک
باشد .گیاه بوتهای یا شبه درختچهای اشنان با داشتن
اندامهای گوشتی و تنظیم فشار اسمزی ،گونهای مناسب و
قابل توصیه برای کشت در خوزستان میباشد ].[10
شناسایی ترکیبات شیمیایی درگیر در کسب سازشهای
محیطی این گیاه میتواند برای مطالعات پایه و نیز مدیریت
مشكالت زیست محیطی بسیار حائز اهمیت باشد.
به رغم اهمیت گیاه اشنان ،تاکنون مطالعات فیتوشیمیایی
کمی روی این گیاه انجام شده است .با توجه به آالیندههای
محیطی و مشكالتی که شویندههای صنعتی به وجود
می آورند ،نظر به اهمیت گیاه اشنان در شیمی سبز به عنوان
یک سورفكتانت و پراکنش وسیع گیاه در خوزستان به عنوان
منطقهای که با مشكالت زیست محیطی و ریزگرد مواجه
است ،مطالعه فیتوشیمیایی گیاه اشنان با داشتن ترکیبات
شیمیایی فراوان و ارزشمند میتواند بسیار حائز اهمیت
باشد.

مواد و روشها

آمادهسازی نمونه :گیاه اشنان از حاشیه جاده اهواز-
خرمشهر جمعآوری و پس از شناسایی آن توسط گروه
زیستشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز ،نمونه با استفاده
از آسیاب خانگی ،آسیاب گردید و از الک عبور داده شد.
استخراج عصاره گیاه اشنان :به منظور استخراج عصاره
گیاه اشنان به روش سوکسله از سه حالل اتانول ،متانول و آب
بهطور جداگانه استفاده شد .بهاینترتیب که  14گرم نمونه
پودر شده درون انگشتانه قرار داده شد 124 .میلیلیتر حالل
موردنظر درون بالن ریخته شد و عمل استخراج به مدت 7
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ساعت ادامه یافت .بهمنظور حذف حالل ،عصارهی حاصل
در دستگاه تقطیرکننده دوار 1قرار داده شد ].[15
بررسیهای فیتوشیمیایی :آزمونهای فیتوشیمیایی
مقدماتی بر روی عصاره متانولی با استفاده از روشهای
استاندارد جهت شناسایی متابولیتهای ثانویه انجام گرفت.
شناسایی آلکالوئید :ترکیبات آلكالوئیدی موجود در
عصارهی گیاه اشنان با استفاده از دو معرف مایر و واگنر
شناسایی شد ].[17, 16
شناسایی ساپونین :ترکیبات ساپونینی با استفاده از آزمون
کفکنندگی شناسایی شد ].[17
شناسایی فالونوئید :ترکیبات فالونوئیدی موجود در
عصارهی گیاه اشنان با استفاده از دو روش واکنشگر آمونیاک
و واکنشگر سود با چند قطره اسید کلریدریک رقیق شناسایی
شد ].[17
شناسایی تانن :ترکیبات تاننی موجود در عصارهی گیاه
اشنان با استفاده از محلول اتانولی فریک کلریدریک و روش
دیگر با اضافه کردن استات سرب بر عصاره شناسایی شد ].[18
شناسایی گلیکوز ید :ترکیبات گلیكوزیدی با استفاده از
آزمون فهلینگ 2شناسایی شد ].[19
شناسایی استروئید :ترکیبات استروئیدی با اضافه کردن
چند قطره اسید سولفوریک اسید غلیظ به عصاره شناسایی
شد ].[18
شناسایی ترپنوئید :ترکیبات ترپنوئیدی با استفاده از
آزمون سالوسكی 3شناسایی شد ].[18
تجزیه عصاره متانولی گیاه اشنان به روش  :GC/MSبه
منظور شناسایی ترکیبات موجود در عصاره متانولی گیاه
اشنان 1 ،میكرولیتر از عصاره به دستگاه کروماتوگرافی گازی
متصل به طیف سنج جرمی مدل Agilent 5975C-MS
تزریق شد .ابتدا آون به مدت  3دقیقه در دمای  74oCنگه
داشته شد .بعد از این مرحله دما با سرعت  14درجه
سانتیگراد بر دقیقه تا دمای  344 oCافزایش یافت .گاز
حامل ،هلیوم با سرعت جریان  1میلیلیتر بر دقیقه انتخاب
گردید .اجزاء و ترکیبات نمونه با استفاده از روش طیف
1
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سنجي جرمي و مقایسه شاخصهاي بازداري آنها با
ترکیبات استاندارد شناسایي شدند.
آنالیز پودر خشک گیاه اشنان توسط تکنیک  :EDSبه
منظور تشخیص نوع و میزان عناصر موجود در پودر خشک
گیاه اشنان آنالیز  EDSگرفته شد.
ارز یابی میزان پروتئین کل در پودر خشک گیاه اشنان:
سنجش پروتئین موجود در گیاه اشنان به روش بیوره 1با
اعمال کمی تغییرات انجام گرفت .به کمک منحنی استاندارد
آلبومین ،مقدار پروتئین موجود در گیاه برحسب درصد
محاسبه شد ].[24

بازده حاللهای متانول و اتانول با یكدیگر اختالف
معنیداری نداشتند و بازده حالل آب بهطور معنیداری
بیشتر بود (( )P> 4/45شكل .)1

ارز یابی میزان فیبر کل موجود در پودر خشک گیاه اشنان:

سنجش فیبر موجود در گیاه اشنان به روش بیان شده در
کتاب Phytochemical methods a guide to modern
 techniques of plant analysisانجام گرفت .مقدار فیبر
موجود در گیاه برحسب درصد محاسبه شد ].[21
ارز یابی میزان کربوهیدرات کل در پودر خشک گیاه:

سنجش کربوهیدرات موجود در گیاه اشنان به روش فنول
سولفوریک اسید با اعمال کمی تغییرات انجام گرفت .به
کمک منحنی استاندارد گلوکز ،مقدار کربوهیدرات موجود
در گیاه برحسب درصد محاسبه شد ].[22
ارز یابی اثر آنتیاکسیدانی گیاه اشنان به روش :ABTS

فعالیت آزادسازی رادیكال آزاد از عصارههای گیاهی توسط
روش رنگزدایی رادیكال کاتیون  ABTSسنجیده شد.
جذب محلولها در طول موج  730نانومتر ثبت شد و با
استفاده از منحنی میزان  IC50محاسبه گردید ].[23
آنالیز آماری دادهها :آزمون نرمال دادههای به دست آمده
با نرم افزار  2SPSSانجام گردید ،مقایسه میانگین دادهها با
روش دانكن 3انجام شد .نمودارهای مقایسه میانگین با نرم
افزار ( Excel )2414رسم شدند.
نتایج

راندمان عصارهگیری از گیاه اشنان :بررسی مقدار
عصارههای بدست آمده از حاللهای مختلف نشان داد که
1

Biuret test
Statistical package for social science
3
Duncan method
2

شکل :1راندمان عصارهگیری از گیاه اشنان با استفاده از حاللهای
مختلف .مقادیرذکر شده میانگین سه بار تکرار ±خطای استاندارد
میباشد .حروف مشابه در باالی ستونها معرف عدم تفاوت
معنیدار بین میانگینهای عصارهگیری هر نمونه در حاللهای
مختلف عصارهگیری میباشد.

آزمونهای فیتوشیمیایی :نتایج بهدستآمده از
بررسیهای فیتوشیمیایی حضور برخی از متابولیتهای
ثانویه شامل ترکیبات آلكالوئیدی ،فالونوئیدی ،تاننی،
ساپونینی ،استروئیدی و گلیكوزیدی و عدم حضور
ترپنوئیدها را تائید میکند.
آنالیز عصاره به روش  :GC/MSآنالیز کروماتوگرام
عصاره گیاه اشنان  51پیک را نشان داد (شكل  .)2عمدهترین
ترکیبات موجود در گیاه اشنان در جدول  1آمده است.
آنالیز  :EDSنتایج حاصل از آنالیز پودر خشک گیاه
اشنان  8عنصر را شناسایی کرد (شكل  .)3همانطور که در
نمودار  1مشاهده میشود ،عناصر کربن و اکسیژن دارای
بیشترین فراوانی هستند که احتمال حضور ساپونین در گیاه را
نشان میدهد .وجود عناصر سدیم ،کلر و کلسیم در گیاه
نشان از شور پسند بودن گیاه اشنان است ( Khan et al.,
.)2000
ارز یابی میزان پروتئین کل :پس از قرار دادن میزان جذب
عصاره گیاه در معادله خط منحنی استاندارد آلبومین ،میزان
پروتئین موجود در  4/1گرم پودر گیاه اشنان
 %1/4583±4/474440محاسبه گردید (شكل.)0
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ارزیابی میزان فیبر کل :میزان فیبر موجود در  4/1گرم

پودر گیاه اشنان  %3/27±4/412محاسبه گردید (شكل .)0

شکل :2طیف  GC/MSعصاره متانولی گیاه اشنان

ردیف
1
2
3
0
5
6
7
8
9

جدول  :1ترکیبات عمده موجود در عصاره متانول
نوع ماده مؤثره
نام ترکیب
آمینواسید سازنده پروتئین
-N,Nدی متیل گالیسین
ُ
استر چرب
-2,1بنزن دی کربوکسیلیک اسید ،دیس اکتیل استر
استرولهای گیاهی
بتا-سیتواسترول
فنول
-2متوکسی-0-وینیل فنول
اسید چرب
-nهگزادکانوییک اسید
ُ
اسید چرب
 - (Z) 17,9اکتا دکا دی ِانال
ُ
استر چرب
بیس (-2اتیل هگزیل) استر ،هگزان دی اوییک اسید
ویتامینE
-0,3آلتروسان

شکل :3آزمون  EDSاز پودر گیاه اشنان

درصد ترکیب
26/45
7/79
7/63
5/32
5/6
0/70
2/53
1/68
1/63
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ارز یابی میزان کربوهیدرات کل :پس از قرار دادن میزان
جذب عصاره گیاه در معادله خط منحنی استاندارد گلوکز،
میزان کربوهیدرات موجود در  4/1گرم پودر گیاه اشنان
 %5264625±1/5محاسبه گردید (شكل .)0

ارز یابی اثر آنتیاکسیدانی :بررسی  C50بهدست آمده از
عصارههای مختلف گیاه اشنان نشان داد که عصاره اتانولی
با اختالف معنیداری دارای کمترین میزان  IC50و عصاره
آبی دارای بیشترین میزان  IC50میباشد (( ) p>4/45شكل
.)5

 Aنمودار  :1میزان عناصر موجود در گیاه اشنان در آنالیز EDS

شکل :4محتوای متابولیتهای اولیه موجود در  0/1گرم از پودر گیاه اشنان

شکل :5محتوای آنتیاکسیدانی عصارههای مختلف گیاه اشنان .مقادیرذکر شده میانگین دوبار تکرار ±خطای استاندارد میباشد .حروف مشابه
در باالی ستونها معرف عدم تفاوت معنیدار بین میانگینهای محتوای آنتیاکسیدانی هر نمونه در حاللهای مختلف عصارهگیری میباشد.
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بحث

طبق تحقیقات انجامشده ،گیاه اشنان به سبب داشتن
اجزای فنلی ،آلكالوئیدها و ساپونینها ،دارای اثرات
آنتیاکسیدانی و ضدمیكروبی میباشد .در پژوهشهای
آتنوبوتانی گیاهان دارویی ایران ،به کاربرد بومی برگ اشنان
بهعنوان شوینده نیز اشاره شده است ] .[24این مطالعه به
منظور بررسی خواص فیتوشیمیایی و آنتیاکسیدانی و
همچنین شناسایی ترکیبات و عناصر موجود در گیاه اشنان
انجام شد .فراهم آوردن اطالعات پایه به هدف بكارگیری
گیاه در صنایع آرایشی-بهداشتی و غذایی با توجه به پراکنش
وسیع این گیاه میتواند در استفاده صنعتی از گیاه اشنان و نیز
ارتقاء اشتغالهای دانش بنیان مورد استفاده قرار گیرد.
بررسی بازده عصارههای حاصل از حاللهای مختلف
گیاه اشنان ،نشان داد که حاللهای متانول و اتانول با یكدیگر
اختالف معنیداری نداشتند و بازده حالل آب بهطور
معنیداری بیشتر بود .این نتایج نشان ميدهند که حالل
قطبيتر ،بازده استخراج باالتري دارد .البته باید توجه داشت
که بازده باالتر استخراج بهتنهایی نميتواند بهمنزله وجود
ترکیبات با خاصیت آنتیاکسیدانی باشد .این امر نشان
ً
میدهد که احتماال بخش عمدهای از ترکیبات موجود در این
گیاه بسیار قطبی میباشند یا اینكه به قند یا گروههای قطبی
دیگر متصل شدهاند .نتایج بهدستآمده از بررسیهای
فیتوشیمیایی صورت گرفته بر روی گیاه اشنان ،حضور
ترکیبات آلكالوئیدی ،فالونوئیدی ،استروئیدی ،ساپونینی،
گلیكوزیدی و تاننی و عدم حضور ترپنوئیدها را تائید
میکند .آنالیز کیفی فیتوشیمیایی انجامشده توسط آل صالح
و همكاران بر روی عصارهی اتانولی گیاه اشنان ،حضور
ترکیبات آلكالوئیدی ،ساپونینی ،استرول یا تریترپنی و
فالونوئیدی را تائید نمود که نتایج آنها با نتایج حاصله از
این پژوهش بر روی گیاه اشنان همخوانی دارد ] .[25نتایج
حاصل از تعیین ترکیبات موجود در عصاره سوکسله گیاه
اشنان با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی-طیفسنج
جرمی براساس زمانهای بازداری نشان داد که تعداد
ترکیبات موجود در عصاره سوکسله گیاه اشنان 51 ،ترکیب
میباشد .تجزیه و تحلیل طیف گیاه اشنان نشان داد که
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بیشترین ترکیب موجود در گیاه مربوط به -N,Nدی متیل
گالیسین میباشد که مشتق شده از اسید آمینه گالیسین
است .گالیسین یكی از  24اسید آمینهای هست که در بدن
موجودات زنده در سنتز پروتئینها نقش دارد .همچنین نتایج
نشان داد که یكی دیگر از عمدهترین ترکیبات موجود درگیاه
مربوط به ترکیبات فنلی و اسیدهای چرب میباشد .از دیگر
متابولیت های ثانویه موجود در گیاه میتوان به ویتامین ،E
استرول ها ،آلكالوئیدها و گلوکز اشاره کرد .باال بودن تعداد
ترکیبات فنلی در آنالیز  GC/MSتأییدی بر باال بودن فعالیت
آنتیاکسیدانی گیاه اشنان میباشد که گیاه میتواند به عنوان
یک منبع بالقوه آنتیاکسیدان طبیعی مورد استفاده قرار گیرد.
همچنین آلكالوئیدهای موجود در گیاه نشان دهنده اهمیت
گیاه در داروسازی میباشد .اندامهای گیاهی انواع وسیعی از
متابولیتهای ثانویه (مانند آلكالوئیدها ،ترکیبات فنلی و پلی
آمینها) را تولید میکنند که ممكن است فعالیتهای
بیولوژیكی زیادی داشته باشند .تنش شوري بر مقدار کل
آلكالوئیدها و ترکیبات فنلي موجود در گیاه اثر ميگذارد.
شوري موجب اختالل در فرآیندهاي متابولیكي ميشود که
منجر به افزایش متابولیتهاي ثانویه در گیاه ميشود .این
متابولیتها نقش اسمزی دارند و به عنوان مكانیسم تطبیقی
برای استرس اعمال شده مورد توجه قرار میگیرند ].[26
نتایج به دست آمده از آنالیز  EDSمقدار عناصر موجود در
گیاه اشنان را نشان میدهد .وجود عناصر سدیم ،کلر و
کلسیم در گیاه نشان از شور پسند بودن گیاه اشنان است .گیاه
اشنان در برابر شوری مقاوم بوده و امالح موجود در خاک را
جذب و در اندامهای هوایی به ویژه در برگهای خود ذخیره
میکند و به این وسیله با فشار اسمزی باال میتواند آب مورد
نیاز خود را جذب کند .کم بودن میزان عناصر پتاسیم
وکلسیم نسبت به سایر عناصر در نتایج  EDSگیاه احتماال
مربوط به اثر آنتاگونیستی بین سدیم جذب شده توسط گیاه و
میزان پتاسیم و کلسیم باشد ] .[27بر این اساس میتوان
نتیجه گرفت که گیاه اشنان توانایی تحمل به تنش شوری را
بواسطه جذب عناصر در اندامهای مختلف خود دارد و با
توجه به اینكه سطوح متوسط شوری تاثیر معنیداری در
کاهش رشد این گیاه ندارد ،گیاه اشنان برای اصالح
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خاکهای شور و سدیمی گزینهی مناسبی میباشد .توحیدی
و همكاران گزارش کردند که گیاه اشنان حاوی ویتامین ،E
پروتئین و مواد معدنی مختلفی مانند Z, Cu, Mn, Fe, K,
 Mg, P, Caمیباشد ] .[28نتایج حاصل از بررسی
متابولیتهای اولیه در گیاه اشنان نشان داد که محتوای
پروتئین ،فیبر و کربوهیدرات موجود در گیاه به ترتیب ، %1
 %3و  %52میباشد .وجود پروتئین محلول در بخش
هوایی گیاه در برقراری فشار اسمزی نقش کلیدی دارد و
غشای سلولی را در برابر آسیبهای وارده حفاظت میکند،
که به وسیله جذب رادیكالهای آزاد نقش خود را ایفا
مینماید .این نقش توسط آنزیم های تنشی و پروتئین های
ساختاری انجام میشود ] .[29بررسیها نشان داده که
مقدار فیبر خام با افزایش سن گیاه به واسطه لیگنینی شدن
گیاه افزایش مییابد و ارزش غذایی گیاه کاهش مییابد
] .[34تجمع کربوهیدرات محلول در بخش هوایی گیاه
میتواند به سازگاری گیاه نسبت به شوری کمک کند .باشتنی
و همكاران گزارش کردند که با پیشرفت مراحل رشد گیاهان
شورپسند از میزان پروتئین خام آنها کاسته شده و بر میزان
فیبر و ترکیبات دیواره سلولی گیاهان افزوده میشود ].[31
بررسی  IC50بهدستآمده از عصارههای مختلف گیاه اشنان
با استفاده از محلول  ABTSنشان داد که نوع حالل بهکار
رفته تأثیر معنیداری بر میزان فعالیت آنتیاکسیدانی
عصارههای مختلف دارد .عصاره اتانولی با اختالف
معنیداری بیشترین میزان فعالیت آنتیاکسیدانی ،و عصاره
آبی کمترین میزان فعالیت آنتیاکسیدانی را دارا میباشد.
مقادیر باالتر ترکیبات آنتیاکسیدانی ،در عصارههای اتانولی
و متانولی در مقایسه با عصاره آب میتواند به این دلیل باشد
که متانول و اتانول ،دارای قطبیت کمتری نسبت به آب
هستند .حاللهای غیرقطبی از طریق اثر بر روی دیوارهی
سلولی و برهم زدن ساختارهای بافتی توانایی بیشتری برای
آزادسازی ترکیبات فنلی دارند ] .[16عزیزیان و طاهریزاده
] [32گزارش کردند که عصاره اتانولی گیاه اشنان دارای
محتوای فنل و فالونوئید باالتری نسبت به عصاره آبی
میباشد .همچنین آنها گزارش کردند که فعالیت

مهارکنندگی رادیكالهای آزاد به دو روش  DPPH1و
 ،FRAP2در عصاره اتانولی دارای درصد باالتری نسبت به
عصاره آبی میباشد که بررسی آنها با نتایج حاصل از
عصارههای گیاه اشنان در این پژوهش همخوانی دارد.

نتیجهگیری

نتایج این پژوهش نشان داد که گیاه اشنان دارای مقادیر
قابل توجهی ترکیبات شیمیایی با خواص آنتیکسیدانی و
ضدمیكروبی میباشد .بیشترین دسته ترکیبات شیمیایی
شناسایی شده در گیاه مربوط به ترکیبات فنلی میباشد و
عصاره اتانولی باالترین فعالیت آنتیاکسیدانی را نسبت به
سایر عصارهها دارا میباشد .لذا گیاه اشنان میتواند به عنوان
یک آنتیاکسیدان قوی در صنایع بهداشتی و دارویی مورد
استفاده قرار گیرد .همچنین نتایج نشان داد که کربوهیدراتها
بیش از  %05وزن خشک گیاه را تشكیل میدهند .وجود
مقادیر باالی کربوهیدرات و عناصر سدیم ،کلر و کلسیم در
گیاه باعث افزایش فشار اسمزی گیاه میشوند و کمک به
جذب بیشتر آب توسط ریشه از خاکهای شور میکند .در
نتیجه پوشش گیاهی اشنان از تبخیر آب از سطح خاك شور
جلوگیری کرده و باعث مرطوب ماندن آن میشود و با
افزایش مقدار رطوبت خاك ،تراکم پوشش گیاهی بیشتر شده
و خود پوشش گیاهی به عنوان مانعی براي انتشار ریزگردها و
مدیریت محیط زیست عمل میکند.
تشکر و قدردانی :نویسندگان این مقاله مراتب قدردانی
و تشكر خویش را از دانشگاه شهید چمران اهواز در پرداخت
کلیه هزینههای این پروژه (گرنت سال  )1331اعالم
میدارند.
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Abstract
The Halophytic plant of Ashnan with Scientific name Seidlitzia rosmarinous from the chenopodiceae
family, plant with applications in various industries which often grow in saline and alkaline areas,
deserts and salt marsh as indigenous and adapted species. In the present study plant of Ashnan using
three solvents, ethanol, methanol and water were extracted by soxhlet method. Then, the ethanolic
extract was examined phytochemically. In order to identify the chemical compounds and elements
available in the plant respectively, GC/MS analysis was performed on methanol extract and EDS
analysis on Ashnan powder. Also, the content of some of the early metabolites, such as protein, fiber
and carbohydrate, was measured in plant powder. Finally, its antioxidant activity was evaluated using
the ABTS test. The highest weighted efficiency was related to water solvent extraction. Phytochemical
studies revealed the presence of alkaloids compounds, flavonoids, tannins, saponins, steroids and
glycosides, and the absence of terpenoids. The GC/MS analysis showed the presence of 51 chemical
compounds, and the EDS analysis showed the presence of 8 elements in the plant. The most
antioxidant activity is in the ethanolic extract. Based on the results Ashnan plant can be a natural
antioxidant. In sanitary, medicine and food industries. Also, the presence of sodium, chlorine and
calcium elements in the plant indicates saltiness of the Ashnan plant. It can be very important to
manage environmental problems and cultivate in saline soils.
Keywords: Natural Antioxidants, Ashnan, Primary Metabolites.

