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تنوع کافی براي برخی صفات شاخص مانند مقاومت به برخی آفات و بیماريها بهويژه مقاومت به مگس
گلرنگ ،باعث شده است که بهنژادي گلرنگ و توسعه کشت گلرنگ محدود شود .در اين تحقیق ابتدا ارزيابی
ژرم پالسم گلرنگ وحشی  C. oxyacanthusاز مناطق غربی ،مرکزي و جنوبی ايران براي مقاومت به مگس
گلرنگ ( Acanthiophilus helianthiآفت اصلی گلرنگ) ،در گونه وحشی انجام شد و آنگاه نسبت به
شناسايی عامل موثر در اين مقاومت اقدام گرديد .در نهايت بررسی و شناسايی ترکیب شیمیايی موثر بر
مقاومت به مگس گلرنگ مورد مطالعه قرار گرفت.
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 فالونول گلیکوزيد


گلرنگ وحشی

 مگس گلرنگ

)استانهاي فارس ،کهکیلويه و بويراحمد ،اصفهان ،چهارمحال و بختیاري ،مرکزي ،تهران ،لرستان ،کردستان،
ايالم ،کرمانشاه و همدان( جمع آوري گرديد .در هر استان  9تا  5نمونه از مناطقی با فاصله  51تا 011
کیلومتر از يکديگر جمع آوري گرديد .در هر منطقه  91تا  51گیاه به طور تصادفی انتخاب و غوزههاي جمع
آوري شده مخلوط شد .بذور جمع آوري شده در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در لورك نجف
آباد در قالب طرح بلوك کامل تصادفی با سه تکرار کشت گرديد و مقاومت گیاهان نسبت به مگس گلرنگ از
نظر تعداد الرو مرده در غوزه هاي گلرنگ وحشی انجام شد.
نتايج و بحث :مواد رنگی استخراج شده از بذر نارس با دو نوع پوسته سفید (گلرنگ اهلی) و رنگی (مشکی-
قهوه اي) از نمونه هاي گونه وحشی  C. oxyacanthaکشت شده در مزرعه به صورت جداگانه انتخاب شد و
پوسته بذرها با استفاده از حالل دي متیل فرمامید ( )DMFدر سه تکرار ،استخراج رنگ گرديد و توسط روش
کروماتوگرافی ستونی جداسازي و توسط دستگاههاي شناسايی ساختمان هیدروژن ) )H-NMRو اسکلت
کربن ) )C-NMRمورد شناسايی قرار گرفت .نتايج بررسی طیفهاي ترکیب رنگی استخراج شده از پوسته
بذر نشان داد که احتماالً اين ترکیب از خانواده آنتوسیانیدين می باشد .از آنجايی که ترکیب مورد شناسايی
حاوي گروه عاملی بسیار فعال دي انی می باشد که به اکسیژن حاوي بار مثبت متصل شده است ،بنابراين به
محض قرار گرفتن اين ماده اولیه در پوسته بذر نارس گلرنگ اصالح شده در مجاورت هوا تمايل به پلیمر شدن
شبکه اي که همان تغییر رنگ قهوه اي (رنگ اولیه) به رنگ سیاه و مشکی خواهد شد .در نهايت پس از تغذيه
الروها از پوستههاي بذر رنگی بهدلیل عدم هضم گوارشی اين پلیمرها موجب مرگ آنها میشود.
توصيه كاربردي /صنعتي :استفاده از ژرم پالسم گلرنگ وحشی در مقاوم کردن دانه گلرنگ اهلی به آفت
مگس گلرنگ میتواند به عنوان يک روش بسیار کاربردي در اصالح نژاد اين خانواده از ترکیبات روغنی شود.
دانههاي حاصل از به نژادي گلرنگ اهلی می تواند از آفت حشرات در امان باشد که باعث باال بردن کیفیت
محصوالت و صرفه جويی در هزينه هاي نگهداري آنها خواهد شد.
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 .1مقدمه
گلرنگ ،Carthamus tinctorius ،امروزه بیشتر براي تولید
دانه به منظور استخراج روغن خوراکی و نیز تغذيه پرندگان کشت
میشود ،ولی در برخی کشورها از جمله چین ،هند و حتی ايران اين
گیاه به خاطر گلهاي آن که در رنگ و طعم دادن به غذاها و تهیه
رنگ پارچه استفاده می گردد و همچنین به دلیل کاربردهاي دارويی
متعدد در طب سنتی نیز کشت میشود (.)Li & Mundel, 1996

نتايج پژوهشها نشان میدهد که عصاره گل گلرنگ منجر به کاهش
فشار خون ،انقباض رگهاي خونی ،انعقاد خون ،کاهش کلسترول بد
(يا  )LDLو افزايش کلسترول خوب (يا  ) HDLشده است .نتیجه
آزمايش روي موش نشان داده است که مصرف گلرنگ باعث افزايش
وزن موش و نیز تسکین درد و تشنج میگردد .التهاب و ورم معده،
شیزوفرنی ،تب خونی ،سنگ کلیه ،ضعف ماهیچهها و ضرب ديدگی
اعضا و خون مردگی ،ورم کلیه ،ورم دستان و ورم مغز استخوان و ورم
خونی مغزي از ديگر بیماريهايی است که توسط عصاره گل يا بذر
گلرنگ تخفیف داده شده يا درمان شدهاند .به نظر میرسد در
بیماريهاي پوستی هم گلرنگ کاربردهاي متنوعی دارد .التهابهاي
پوستی ،خالهاي پوستی ،جوشهاي غرور جوانی و کچلی و طاسی و
هم چنین پینه ايجاد شده روي پا با عصاره گل گلرنگ برطرف شده
است .التهاب حنجره و حلق ،عفونت گوش ،خونريزي داخلی ،يرقان
و هپاتیت ويروسی ،نزديکبینی چشم ،عفونت چشمی تراخم ،پیري،
سرطان خون ،گواتر ،سردردهاي میگرنی و خونريزي قاعدگی از
ديگر بیماريهايی است که ظاهراً گلرنگ در درمان آنها کمک
میکند( .)Li & Mundel, 1996

با وجود کشت گیاه گلرنگ در نواحی خشک و نیمه خشک مانند
هند ،مکزيک ،آمريکا و استرالیا ،کل تولید روغن از اين گیاه تنها
شامل  1/5درصد کل روغنهاي گیاهی است ( & Salunkhe

 .)Chavan, 1991اين در حالی است که روغن گلرنگ بهدلیل
داشتن مقادير باالي اسید لینولئیک و اسید اولئیک ،عدد يدي باال،
رنگ روغن زرد شفاف و طعم مطلوب براي مصرف آشپزي بسیار
مناسب است .اين روغن حتی به صورت روغن ساالد ،روغن هیدروژنه،

مارگارين ،مايونز و چندين نوع غذاي آماده ديگر نیز قابل استفاده
میباشد (.)Li & Mundel, 1996
در واقع عدم وجود تنوع کافی براي برخی صفات مثل مقاومت به
برخی آفات و بیماريها بهويژه مقاومت به مگس گلرنگ ،به نژادي
گلرنگ و توسعه کشت گلرنگ را محدود نموده است (امیدي تبريزي
و احمدي .)0933 ،اشري ( )Ashri, 1971گزارش نمود که گونه هاي
وحشی و دارويی گلرنگ از جمله  Carthamus oxyacanthusبه
مگس گلرنگ مقاومت نسبی دارند .شواهد عینی نشان داد که اين
موضوع میتواند به رنگ بذر مربوط باشد و احتماالً رنگ بذر و
ترکیبات شیمیايی و دارويی آن عامل مقاومت به مگس گلرنگ است.
لذا ابتدا ارزيابی ژرم پالسم گلرنگ وحشی  C. oxyacanthusاز
مناطق غربی ،مرکزي و جنوبی ايران براي مقاومت به مگس گلرنگ
( Acanthiophilus helianthiآفت اصلی گلرنگ) ،در گونه
وحشی انجام شد و سپس نسبت به شناسايی عامل موثر در اين
مقاومت اقدام گرديد .هدف از اين مطالعه بررسی و شناسايی ترکیب
شیمیايی موثر بر مقاومت به مگس گلرنگ بود.

 .2مواد و روش ها
 .1-2ژرم پالسم گياهي
ژرم پالسم گلرنگ وحشيی گونيه  C. oxyacanthusاز منياطق
مرکزي ،جنوبی و غربی ايران جمع آوري گرديد .استانهايی که بذور
گلرنگ هاي وحشی از آنها جمع آوري شد شامل فيارس ،کهکیلوييه و
بويراحمد ،اصفهان ،چهارمحال و بختیاري ،مرکزي ،تهيران ،لرسيتان،
کردستان ،ايالم ،کرمانشاه و همدان بود .در هر استان  9تا  5نمونه از
مناطقی با فاصله  51تا  011کیلومتر از يکديگر جمع آوري گردييد.
در هر منطقه  91تا  51گیاه به طيور تصيادفی انتخياب و غيوزههياي
جميع آوري شيده مخليوط شيد .بيذور جميع آوري شيده در مزرعيه
تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در لورك نجف آباد در قاليب
طرح بلوك کامل تصادفی با سه تکرار کشت گرديد و مقاومت گیاهان
نسبت به مگس گلرنگ از نظر تعداد الرو مرده در غوزه هاي گلرنيگ
وحشی انجام شد.
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فرمامید ،غلظت ترکیبات فنلی موجود در پوستههاي مشکی -قهوهاي

 .2-2استخراج و شناسايي تركيبات شيميايي
مقدار  01گرم بذر نارس با دو نوع پوسته سفید (گلرنگ اهلی) و

به طور معنی داري بیشتر از پوسته سفید بود (تقريباً دو برابر) .اين

رنگی (مشکی -قهوه اي) از نمونه هاي گونه وحشی کشت شده در

نتايج نشان میدهد که مقدار کل مواد پلی فنلی در پوستههاي رنگی

مزرعه به صورت جداگانه انتخاب شد (شکل  )0و پوسته بذرها با

مشکی -قهوهاي بیشتر از پوسته سفید است .رنگ بذر احتماالً در اثر

استفاده از دي متیل فرمامید ( )DMFبه مدت  24ساعت و در سه

اکسید شدن ترکیبات پلی فنولی موجود در پوسته بذر و به دلیل

تکرار استخراج رنگ گرديد .مواد رنگی استخراج شده از هر نوع

خشک شدن بذر در زمان رسیدگی اتفاق می افتد .اين فرآيند منجر

پوسته با استفاده از واکنشگر فولین ( )Folin Ciucalteuبه روش

به قهوهاي شدن و سپس تیره شدن پوسته (رنگ مشکی) میگردد

سینگ و همکاران ) (Singh et al., 2002اندازهگیري شد .در اين

(شکل  .)2ارزيابی هاي مزرعه اي هم نشان داد که کاهش تعداد الرو

روش ابتدا  211میکرولیتر از محلول استخراج شده با  0میلی لیتر

زنده و افزايش تعداد الروهاي مرده مگس گلرنگ در غوزههاي آلوده

واکنشگر فولین با غلظت  01درصد مخلوط گرديد و سپس 311

مربوط به ژنوتیپهاي وحشی به همراه کمتر بودن درصد غوزههاي

میکرولیتر کربنات سديم  2/5درصد به آن اضافه شد .محلول به مدت

آلوده آنها و همچنین کمتر بودن درصد خسارت به تعداد دانه و

نیم ساعت در دماي اتاق نگهداري شد و سپس با استفاده از طیف

عملکرد دانه در بوته نشان دهنده مقاومت گونه وحشی به مگس

سنجی محلول آبی رنگ در طول موج  365نانومتر با استفاده از طیف

گلرنگ است .اين مطلب مشخص میکند که ترکیبات پلی فنولی-

سنج ( )Spectrophotometer, Beckman 7200و مقايسه با

فالونوئیدي موجود در پوسته بذر در آنتی بیوز الرو مگس گلرنگ

غلظتهاي استاندارد ،غلظت مواد فنلی بهدست آمد .همچنین مواد

نقش دارد که پس از تغذيه الروها از پوستههاي بذر موجب مرگ

رنگی ا ستخراج شده با دي متیل فرمامید ابتدا با استفاده از

آنها می شود و احتماالً بتوان با تالقی بین گونه اي ،ژن هاي

کروماتوگرافی کاغذي بر روي  TLCقرار گرفت و تعداد لکه هاي

مقاومت به مگس گلرنگ را از گونه دارويی گلرنگ وحشی به گونه

رنگی مورد بررسی و شناسايی قرار گرفت که شامل چهار لکه بود.

اهلی گلرنگ منتقل نمود.

پس از آزمونهاي شناسايی با استفاده از شاهد (دانه گلرنگ داري

 .2-1شناسايي تركيب موثر در پوسته بذر

رنگ سفید) سه لکه که حاوي اسیدهاي چرب با باند دوگانه (اسید

طیف ( 1H-NMRشکل  )9ترکیب رنگی مورد نظر در حالل

لینولنیک ،اسید اولئیک و غیره) بود حذف گرديد و يک لکه متمايز

 DMSOدوتره شده نشان داد که با توجه به پیکهاي رزونانسی و

بین دو نوع پوسته توسط روش  1H-NMRمورد شناسايی قرار

بر اساس جابه جايی شیمیايی و تعداد پروتونهاي اين ترکیب و

گرفتند .بدين منظور ماده رنگی با استفاده از تبخیر حالل رسوب

مقايسه با ساختار ترکیبهاي گزارش شده از اين خانواده احتماالً اين

داده شد و سپس در دي متیل سولفوکسايد ( )DMSOحل شده و

ترکیب از نوع مواد آنتوسیانیدين 0میباشد .همچنین شکل  4طیف

توسط  NMR Bruker Avanceطیف کربن و هیدروژن آن بهدست

 13C-NMRو ساختار اسکلت کربنی اين ترکیب نشان میدهد .با

آمد .با تفسیر طیفهاي حاصل ،ترکیب رنگی موجود در پوسته بذر

استفاده از تفسیر اطالعات جابجايی شیمیايی از طیفهاي H-NMR

شناسايی گرديد.

و  13C-NMRمیتوان به اين نتیجه رسید که مولکول مونومر اولیه

 .1نتايج و بحث

رنگی داراي دو فرم کانفورمري می باشد که به دلیل فرآيند رزونانس

 .1-1تركيبات فنلي و مقاومت به مگس گلرنگ

میتوانند به همديگر تبديل شوند و اين اتفاق در شکل  0نشان داده
شده است.

مقايسه غلظت مواد فنلی موجود در عصاره استخراج شده از
پوسته بذر مشکی  -قهوهاي و نیز پوسته بذر سفید به عنوان شاهد
نشان داد که در محلول استخراج شده با استفاده از دي متیل

- Anthocyanidins

1
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5.18-5.22 (dd, 2H, J1 = 11.14 Hz, J2 = 4.86 Hz),
6.53-6.55 (d, 4H, Ar-H, J = 8.5 Hz), 6.92-6.94 (d,
4H, Ar-H, J = 8.5), 8.24-8.25 (s, 2H, Ar-H), 9.17
(s, 2H, OH).
13
C-NMR (125 MHz, DMSO-d6): 33.93(CH2),
53.61 (CH, chiral center), 54.35 (CH3-O), 115.95
(4CH, aromatic), 119.08 (2CH, aromatic), 128.12
(2CH, aromatic), 130.32 (4C, aromatic), 136.95
(4C, aromatic), 155.08 (2C, aromatic), 165.74
(4C=O, imidic), 169.74 (2 C=O, ester).
شکل  .1بذر اولیه دانه گلرنگ اهلی (پوسته سفید رنگ) و بذر دانه گلرنگ
اهلی اصالح شده با گونه گلرنگ وحشی (پوسته سیاه رنگ)

داده هاي مربوط به طول موجهاي ارتعاشی از طیف مادون قرمز
نیز گروههاي عاملی موجود در اين ترکیب را مشخص کرد .از آن-
جايی که ترکیب آنتوسیانیدين مورد نظر حاوي گروه عاملی بسیار
فعال دي انی میباشد که به اکسیژن حاوي بار مثبت متصل شده
است ،بنابراين به محض قرار گرفتن اين ماده اولیه در مجاورت هوا
تمايل به پلیمر شدن دارد که از طريق واکنش پلیمر شدن راديکالی
حلقه بنزنی با ساختار دي انی انجام خواهد شد و به دلیل پلیمر شدن
از رنگ قهوه اي رنگ به رنگ سیاه و مشکی تبديل وضعیت خواهد
داد .اين پلیمر که از پلیمر شدن عرضی به وجود آمده است در اکثر

شکل  .2تغییر رنگ پوسته قهوهاي رنگ اولیه بذر نارس گلرنگ اصالح شده

حاللهاي آلی حل نخواهد شد.

به رنگ مشکی پس از مجاورت با هواي محیط

بر اساس اين اطالعات ،احتماالً نام ترکیب 2' ,3',5',6'-

 tetramethoxy anthocyanidine-3-O-glycosideمیباشد که
در پوسته بذر گیاه دارويی گلرنگ وحشی موجود بوده و در آنتی بیوز
الرو مگس گلرنگ نقش دارد و پس از تغذيه الروها از
پوستههاي بذر رنگی موجب مرگ آنها میشود .ممکن است اين
ترکیب نیز داراي خواص دارويی باشد که مطالعات تکمیلی در اين
زمینه در حال انجام است.
FT-IR (KBr): 3436 (m, br), 2955 (w), 1614 (w),
1595 (w), 1516 (s), 1016 (m), 833 (m), 802 (m),
734 (m).
1
H-NMR (500 MHz, DMSO-d6): δ 2.71-3.20 (dd,
2H, J1 = 13.72 Hz, J2 = 11.55 Hz,), 3.37-3.41 (dd,
2H, J1 = 14.10 Hz, J2 = 4.64 Hz), 3.69 (s, 6H),

شکل  .1طیف حاصل از  (500 MHz) 1H-NMRاز ماده رنگی موجود در
پوسته بذر گلرنگ وحشی
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 تا39  ) صفحه0931 ، (تابستان/2  شماره، سال دوم،داروهاي گياهي

( از ماده رنگی125 MHz)

13

C-NMR  طیف حاصل از.5 شکل

موجود در پوسته بذر گلرنگ وحشی
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