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 مقدمه .1
 

استفاده از گياهان دارويي در ايران و ساير نقاط جهان بهه نوهنان   

محصنالت اصلي و فرني بسيار ارزشمود مي باشد، لذا واضح است کهه  

هاي ژنتيکي، منرفنلنژيکي، فيزينلنژيکي، بينشهيميايي و  تعيين ويژگي

هههان، بههه موبههنر بهههره بههرداري پايههدار گيا اکنلههنژيکي ايههن دسههته از

چوين حفظ تونع منجند در اهداف بهداشتي و سالمتي و هم اقتصادي،

 

 ي داروهاي گياهينامهفصل
 

journal homepage: www.journal.iaushk.ac.ir  
 

از نقاط  .Atropa belladonna Lمختلف گونه  يدهاين مقدار آلکالوئييو تع يشناسائ

 (GC) يگاز يران به روش کروماتوگرافيمختلف ا
 

1رحيم تقي زاد فريد ،2ييآقا يا حاج، رض1سجاد صداقت
  ،2يد قاسميوح ديس ،1زهره کدخدا ،*

 2رضازاده يعل، شمس3ياکبر يريفرهاد حر ،2يباد ينقد يعلحسن

 

  ، تهران، ايران؛، واحد شهر قدسيدانشگاه آزاد اسالم. 1

 (E-mail: r.farid@yahoo.com )مسئول مکاتبات * 

 ، ايران؛کرج ،ينشگاهجهاد دا يياهان دارويپژوهشکده گ .2

 ، ايران؛، واحد علوم و تحقيقات تهرانيدانشگاه آزاد اسالم .3
 

 دهيچک                                      شناسه مقاله

 01/11/0331 :تاريخ دريافت مقاله

 31/7/0331: تاريخ پذيرش مقاله

 پژوهشي: نوع مقاله

 فيتنشيمي: موضوع

باشد که شامل  يمهم م يياهان دارويگ از يکيو  يويب زمياز خانناده سزک ياه شابيگ :مقدمه و هدف 

ب يه خانناده سيثانن يهاتيک گروه مشخص از متابنلي دها ييتروپان آلکالن. دها استييتروپان آلکالن

 يعيباشد که به صنرت وس يم ن ينسين و هيزک آتروپيشاب اهيگ يدهايين آلکالنيمهمتر. هستود يويزم

دها در ييآلکالن ن ين مقدار اييو تع يين شواسايبوابرا. رنديگ يمنرد استفاده قرار م ييدارو به سبب خناص

 يدهاين مقدار آلکالنئييتع و يشواسائهدف از اين مطالعه . است يران ضرورياهان مواطق مختلف ايگ

 .بند  يگاز ياز مواطق مختلف به روش کروماتنگراف    Atropa  belladonna مختلف گننه 

کرج و رامسر ، توکابن ،مرزن آباد، اردبيلشامل اه از پوج موطقه يگ يويزم يهاکل اندام :روش تحقيق

 دهاييآلکالن ،ته و حالليدير اسييبا تغ. شدانجام  يرينصاره گنمل سپس  .ديخشک گرد و يجمع آور

  .دين مقدار گردييو تع يياستخراج، شواسا 

، کرج و رامسر ، مرزن آباد، توکابنلياردب ين شهرهايشک در باه خين در گيمقدار آتروپ :نتايج و بحث

، 33/0، 017/1، 130/1 بين به ترتينسيو مقدار هدرصد  8/0 و 73/0، 11/0  ، 77/1، 77/1ب يبه ترت

 و 1800/0، 038/3، 308/1، 7185/1 بيد به ترتييآلکالن و مقدار مجمنع هر دو درصد  571/1 و 330/1

 يويزم يهاآمده از کل اندام دست هن بين مقدار آتروپيشتريق بين تحقيدر ا. دست آمدهبدرصد  717/3

نمننه رامسر  .در نمننه توکابن بند 33/0ن ينسيزان هين ميشتريبند و بدرصد  8/0ل ياه در نمننه اردبيگ

ن يل باالترينمننه اردبدر حالي که  ؛را داشت هاآنو مجمنع )%( ن ين و آتروپينسيهميزان ن يکمتر 

 .ن را داشتينسيه ن ويآتروپ ن و مجمنع يآتروپ

آتهروپين  بيشتر براي استخراج با تنجه به نتايج حاصل از اين تحقيق مي تنان   :صنعتي/توصيه کاربردي

 .را پيشوهاد نمنداردبيل جمعيت موطقه اقتصادي  نبراز گياه شابيزک از آتروپين و هينسين  و مجمنع 
 

 : د واژگانيکل

 شابيزک 

    روپانت 

 نينسيه 

 نيآتروپ 

 آلکالنئيدها 
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هاي طبيعي مراتع کشنر و جلنگيري از حذف گننه هاي در حال نرصه

گياههان   .(0388کاران، کريمي و هم) رسدانقراض ضروري به نبر مي

صهيت دارويهي و   دارويي به دليل داشهتن ترکيبهات متهابنليتي کهه خا    

تهرين  صوعتي دارند از اهميت روز افزونهي برخهنردار هسهتود و اصهلي    

درصهد از   81باشهود کهه در حهدود    ذخيره کووده موهابع دارويهي مهي   

چوان نيازمود اين موابع در جهت حفهظ سهالمت و   جمعيت جهان هم

در حال حاضهر بهه دليهل مقهاوم بهندن ننامهل       . بهداشت خند هستود

هها نيهاز بهه موهابع     ههاي شهيميايي و آنتهي بينتيهک    زا به داروبيماري

چوين کاهش جايگزين در جهت رفع نيازهاي بهداشتي، سالمتي و هم

متابنليت هاي ثاننيه گيهاهي  . مضرات مناد شيميايي احساس مي شند

دانه، افزودنهي ههاي اهذايي داراي    به نونان دارو، ترکيبات معطر، رنگ

 .(Harriri et al., 2010) دباشهو اهميت اقتصادي بسيار زيادي مي

بهره گرفتن از گياهان دارويي در درمان، بهه جههت دسترسهي آسهان،     

اثرات درماني متونع، ننارض جانبي کم، هزيوه پايين درمهان و اثهرات   

الزمههه آن   .(0388قاسهمي،  ) رواني مثبت منرد تنجه قرارگرفته است

ت شواخت خناص دارويهي و سهمي گياههان و بررسهي دقيهق ترکيبها      

در گذشته، بهه نلهت نهدم وجهند     . است آن ها بينشيميايي منجند در

طهي  . هاي پيشرفته امروزي، شواخت اين ترکيبهات مشهکل بهند   روش

به مناد طبيعي شده اسهت،  هاي گذشته به نلت تنجه خاصي که  سال

هاي زيادي جهت استخراج، خهالص سهازي و تعيهين سهاختار     فعاليت

 & Latif) گياهان انجام شده است منلکنلي ترکيبات به دست آمده از

Gray, 2006) .چه امروزه در زميوه تنليد مناد منثره گيهاهي بهه    اگر

ها و پيشرفت قابهل مالحبهه اي صهنرت گرفتهه     روش سوتتيک تالش

است، ولي هونز هم استخراج از موهابع گيهاهي توهها راه دسهتيابي بهه      

ه گيهاهي يها   زيهرا مهناد مهنثر    ،بسياري از مناد دارويي ارزشمود اسهت 

اي دارنههد و يهها از سههاختمان شههيميايي پي يههده سههاختمان ناشههواخته

هها بهه روش سهوتتيک در صهوايع داروسهازي      برخنردارند که تنليد آن

-مشکل و يا داراي هزيوه بسيار زياد و در بعضي منارد اير ممکن مهي 

 & Starmans & Nijhuis, 1996; Verpoorte) باشهههد

Memelink, 2002) . 

 Belladonna ، Devil's berries، Deathههاي  بها نهام  شابيزک 

cherries   و Deadly nightshade      گياهي پايها، چوهد سهاله، کهه از

. ه اسهت قديم به نونان گياه دارويي در طب سوتي اسهتفاده مهي شهد   

. خناص دارويي آن مربنط به آلکالنييدهاي منجند در اين گيهاه اسهت  

آتهروپين و  )لنييد مشتق از تروپان داراي آلکا ،شابيزک با بني نامطبنع

زمان گل دههي ايهن گننهه    . (Latif & Gray, 2006) است( هينسين

اين گياه متعلق به ناحيه . بهار و زمان مينه دهي تابستان و پاييز است

پراکودگي . خزري است و در حاشيه جوگل ها و زير درختان مي رويد

قهرمهان،  ) ران اسهت جغرافيايي اين گننه در اروپا، ترکيهه و شهمال ايه   

0318-0381) . 

ترکيبهاتهي که از موابع طبيعي اسهتخراج مهي شهنند را ترکيبهات     

تهنان بهه آلکالنئيهدها،    کهه درنصهاره گيهاهي مهي    . ناموهد مي 0طبيعي

هها، اسهتروئيدها، قوهدها،    ها، فالوننئيدها، گليکنزيدها، ليگوانکنمارين

قليها  )آلکالنييهد   1111امهروزه بهيش از   . ترپونئيدها و ايره اشاره کرد

براي اولين بار کلمه آلکالنييد تنسه  يهک   . شواخته شده است( مانود

داروشواس آلماني به کار گرفته شد که يکي از مهمتهرين و بزرگتهرين   

 .باشهود در گياههان مهي   3هاي فرآورده هاي ثاننيهه متابنليسهمي  گروه

د اتهم  آلکالنييدها مناد قليايي هستود که در منلکنل خند يک يها چوه  

نيتروژن دارند و معمنالً در حلقه هتروسهيکل واقهع شهده انهد و داراي     

ساختارهاي شيميايي مختلفي بنده و در گياه به صنرت باز ههاي آزاد،  

 Latif & Gray, 2006; Trease) اکسيد وجند دارند -Nنمک و يا 

& Evans, 1996). 

ناده سيب گروهي از آلکالنييدها به نام تروپان به طنر نمده در خان

تهنان،  ها را مهي از معروف ترين تروپان آلکالنييد. شنندزميوي يافت مي

مشخصه تروپان آلکالنييهدها  . هينسيامين، هينسين و آتروپين نام برد

باشهد کهه ايهن چوهين     يک گروه متيل متصهل بهه اتهم نيتهروژن مهي     

-ساختماني در استيل کنلين که انتقال دهوده امناج نصبي در سهلنل 

 ;Larson & Marley, 1984) باشد مشاهده شده استمي هاي مغز

Mohammad, 1998).  

 D و Lمخلههنط راسههميک  C17H23NO3آتههروپين بهها فرمههنل   

هينسيامين است که از راسميزاسينن هينسيامين در حهين اسهتخراج   

سبب فلج کامل الياف انصاب محيطي پاراسهمپاتيک   وشند حاصل مي

، (CNS) 3يسهتم انصهاب مرکهزي   اي روي سگردد و اثرات گستردهمي

                                                 
1 Natural products 
3 Secondary Metabolites 
2  Central Nervous System 
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 دماي بدن، چشم ها، دستگاه گنارش، قلب و افزايش فشار خهنن دارد 

(Miraldi, 2001).  

هينسين به اسکنپنالمين چپ گرد نيز معروف و از ارزشهمودترين  

اسهت کهه تقاضهاي جههاني آن ده برابهر بيشهتر از       آلکالنييد تروپهاني  

 83و در دمهاي  C17H21NO4 فرمنل شهيميايي آن   هينسيامين است،

نهنع راسهميزه آن را آتروسهين مهي      .گراد ذوب مي شهند درجه سانتي

و ( هاي انصابدر درمان بيماري) اين ترکيب در روان پزشکي . گنيود

چوين در تهيه داروهاي ضدتهنع و ضد دريهازدگي کهاربرد فراوانهي    هم

اين آلکالنييد خهناب آور و مسهکن بهنده و بهراي گشهاد کهردن       . دارد

جا که هينسهين نسهبت بهه آتهروپين     از آن .مک چشم کاربرد داردمرد

تأثير بيشتري بر روي سيستم نصبي مرکزي دارد، تقاضا بهراي تنليهد   

. (Miraldi, 2001; Mohammad, 1998) اين ترکيب بيشتر اسهت 

تصهميم بهه   هينسين و آتهروپين  در نهايت با تنجه به اهميت و ارزش 

دو آلکالنئيد مهذکنر  کمي و کيفي  يهدف بررس انجام تحقيق حاضر با

جمهع آوري شهده بهند    در گياه شابيزک که از مواطق مختلهف ايهران   

 . گرديد
 

 ها مواد و روش .2

 جمع آوري و شناسايي گياه. 2-1

هاي گياهي شابيزک از پوج موطقه مختلهف از ههر موطفهه    نمننه

سههه نمننههه انتخههاب، جمههع آوري و تنسهه  بخههش گيههاه شواسههي   

کهد  )ههان دارويهي جههاد دانشهگاهي شواسهايي شهد       پژوهشکده گيا

 ، توکهابن   IMPH1471، مرزن آباد IMPH1469هربارينمي اردبيل 

IMPH1472  کرج و رامسر ، IMPH1470 .)   گياهان از مهرزن آبهاد

ثانيه و با طنل شرقي  1/37دقيقه و 08درجه و  37با نرض شمالي )

متههري و در  0538در ارتفههاع ( ثانيههه 8/3دقيقههه و  00درجههه و  10

دقيقهه   58درجهه و   37بها نهرض شهمالي    )، رامسهر  08/3/83تاريخ 

از ( ثانيهه  8/35دقيقه و  38درجه و  11ثانيه و با طنل شرقي  1/30و

 37با نرض شهمالي  )، اردبيل 01/3/83متري در تاريخ  0171ارتفاع 

 53درجهه و   58ثانيهه و بها طهنل شهرقي      7/17دقيقه و 51درجه و 

، توکابن  7/3/83متري در تاريخ  588در ارتفاع ( نيهثا 7/31دقيقه و 

ثانيه و با طنل شرقي  0/01دقيقه و 51درجه و  37با نرض شمالي )

متهري در تهاريخ     0573از ارتفاع ( ثانيه 8/7دقيقه و  15درجه و  11

ثانيهه و   17دقيقه و  31درجه و  37با نرض شمالي )و کرج  3/3/83

 0137از ارتفهاع  ( ثانيهه  13يقهه و  دق 07درجهه و   13با طنل شرقي 

 .   جمع آوري شدند 3/3/83متري در تاريخ 
 

 وسايل و مواد مورد نياز. 2-2
 

استانداردهاي هينسين هيدروبرومايد تري هيدرات و آتروپين از 

، کلروفهههرم، سهههديم HPLCو متهههاننل  Sigma-Aldrichشهههرکت 

 .ندتهيه شد Merckسنلفات انيدريد از شرکت 
 

 سازي گياه براي عمليات استخراج  آماده. 2-3

ههاي  از کل اندام ي گياهان جمع آوري شدهدر ابتدا ناخالصي ها

سپس به مدت چود روز در سهايه و بهه دور از نهنر    . ريشه جدا شدند

گياه خشک شده آسهياب و بهه شهکل    . مستقيم خنرشيد خشک شد

 .پندر درآورده شد
 

 عمليات استخراج. 2-4

هاي ريشه سه گياه جمع آوري شده از ندامابتدا ا ،براي استخراج

دقهت  ا هر موطفه آسياب شد و مقدار يک گرم از گياه پندر شده را به 

. ميلي ليتر انتقهال داده شهد   311وزن کرده و به داخل ارلن  110/1

ميلهي   31درصهد،   31ميلي ليتر آمننيهاک   1سپس به بالنن مذکنر 

را محکهم  رده و درب آنميلي ليتر کلروفرم اضافه ک 71ليتر متاننل و 

دقيقه در دسهتگاه اولتراسهننيک، امهناج مهافن       31بسته و به مدت 

اين نمل بانث داده شد تا هرتز قرار  3111صنت با فرکانس باالتر از 

سپس به مدت نهيم سهانت در    .تسريع و بهبند نمل استخراج گردد

جاي تاريک قرار گرفت و سپس نصاره حاصله از پوبه و کااذ صهافي  

ميلهي   01براي شستشني ارلن و کااذ صافي و پوبهه  . بنر داده شدن

نصهاره  . ليتر کلروفرم به ارلن افهزوده شهد و شستشهن انجهام گرفهت     

درجه سانتي گراد  51حاصل با دستگاه تقطير در خالء دوار در دماي 

ميلهي ليتهر    31مانهده داخهل بهالن    به رسهنبات بهاقي  . خشک گرديد

د سنلفنريک يک نرمال اضافه شهد و در  ميلي ليتر اسي 01کلروفرم و 

اسيدي . دستگاه اولتراسننيک قرار گرفت تا تمامي رسنبات حل گردد

کردن محي  بانث مي شند تا آلکالنييدها به شهکل نمکهي و بهاردار    

محلنل . مايع به فاز آبي موتقل شنند -درآيود و در اثر استخراج مايع

 01و دکانتنر به مدت آلي حاصل به يک دکانتنر موتقل گرديد  -آبي

-دقيقه رها شد تا دو فاز مجزا تشکيل شند، پهس از اسهتخراج مهايع   
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 بها اسهتفاده از آمننيهاک   . رار گرفهت قه مايع، فاز آبي مهنرد اسهتفاده   

00-01=pH   توبههيم و منجههب قليههايي شههدن فههاز آبههي گرديههد تهها

 -آلکالنييدها به شکل باز آزاد درآيود و در مرحله بعد استخراج مهايع 

ميلهي ليتهر    31سپس با افزودن . به فاز کلروفرمي موتقل شنند مايع

فهاز کلروفرمهي در فهرف ديگهري     . کلروفرم نمل استخراج انجام شد

ميلي ليتر کلروفهرم   01ا فاز آبي را مجدداً دو مرتبه ب. آوري شد جمع

گيري از فاز آلي حاصهل، سهديم   براي آب. آوري شد و جمع استخراج

و از کااذ صافي نبنر داده و مجدداً حالل با سنلفات بدون آب افزوده 

. (Starmans & Nijhuis, 1996) دستگاه تقطير در خأل تبخير شد

ميلي ليتر متاننل خالص حهل کهرده و از    1نصاره خشک شده را در 

فيلتر سرسرنگي نبنر داده و يک ميکروليتر از زير صافي به دسهتگاه  

 .(.0381تسليمي، ) کروماتنگرافي گازي تزريق گرديد
 

 تهيه محلول هاي استاندارد. 2-5

براي رسم موحوي استاندارد و تعيين البت هينسين و آتهروپين  

 1/1،  31/1،  031/1هاي  در نصاره هاي به دست آمده ابتدا البت

گرم در ميلي ليتر از اسهتاندارد ههاي هينسهين و آتهروپين     ميلي 0و 

نل ها بهه دسهتگاه   سپس با تزريق اين محل. (3و  0جدول ) تهيه شد

مساحت زير موحوي بر حسهب البهت بهه     GCکروماتنگرافي گازي 

 .(0و 3 شکل )دست آمد 
 

 GCمشخصات دستگاه کروماتوگرافي گازي . 2-6

براي تجزيهه نمننهه هها از روش کرومهاتنگرافي گهازي اسهتفاده       

تخاب نملکرد باال، دقهت خهنب و سهازگاري ايهن     گرديد، نلت اين ان

دسهتگاه کرومهاتنگرافي   . روش در انجام اندازه گيري هاي کمي است

مجهز به ستنن مهنيين   Yangline 6000گازي استفاده شده از ننع 

DB5  متر و ضخامت اليهه  ميلي 31/1متر و قطر داخلي  31به طنل

 . انتخاب گرديد FIDميکرومتر و دتکتنر  31/1

گهراد توبهيم گرديهد و    درجه سانتي 11اي ابتدايي آون روي دم

گراد در درجه سانتي 3دقيقه و با سرنت  1تنقف در اين دما به مدت 

سهپس بها   . گهراد افهزايش يافهت   درجه سانتي 351هر دقيقه، دما تا  

گراد، افزايش درجه سانتي 311درجه در هر دقيقه، دما تا  01سرنت 

. دقيقه نگه داشته شهد  3مدت مين دما بهداده شد و دماي آون در ه

گهراد بهند و از گهاز هليهنم بهه      درجه سانتي 331دماي اتاقک تزريق 

ميلي ليتر در دقيقه اسهتفاده   8/1 3نونان گاز حامل با سرنت جريان

. گرديد و محاسبات بر مبواي مسهاحت زيهر پيهک هها انجهام گرفهت      

 .توبيم شد0:1نسبت اسپليت دستگاه روي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 موحوي استاندارد آتروپين  .1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هينسينموحوي استاندارد  .2شکل 

 
  

 تجزيه و تحليل آماري. 2-6

به موبنر بررسي مقهادير متابنليهت ههاي آتهروپين، هينسهين و      

ها در ريشهه گيهاه دارويهي شهابيزک در موهاطق مختلهف       مجمنع آن

 one-way)مايش از تجزيه واريهانس يهک سهنيه    زاکنلنژيکي منرد آ

ANOVA ) تنس  نرم افزارSPSS ver 16    استفاده گرديهد و آزمهنن

در سهطح يهک   ( LSD)مقايسه ميهانگين حهداقل تفهاوت معوهي دار     

 .درصد منرد ارزيابي قرار گرفتود
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 نتايج و بحث . 3

مقدار آتروپين در ريشه خشک در شهرهاي اردبيل، مهرزن آبهاد،   

 83/0و  73/0، 33/1، 77/1، 77/1 توکابن، کرج و رامسر بهه ترتيهب  

مقهدار هينسهين در ريشهه خشهک در     . (3شکل )به دست آمددرصد 

، 18/1شهرهاي اردبيل، مرزن آباد، توکابن، کرج و رامسر به ترتيهب   

 (.5 شکل)حاصل شد درصد  55/1و  31/1، 33/0، 07/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمعيت مختلف شابيزک 1مقدار آتروپين در ريشه خشک  .3شکل 

 کرج، (e) رامسر از باال و پايين LSDقايسه ميانگين به روش بر اساس م

(d) ،توکابن (c) ،مرزن آباد (b ) اردبيلو (a ) 
 (حروف مشابه بيانگر ندم اختالف معوي دار)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 جمعيت مختلف شابيزک 1در ريشه خشک  هينسينمقدار  .4شکل 

 کرج، (e) رامسر از باال و پايين LSDبر اساس مقايسه ميانگين به روش 

(d) ،توکابن (c) ،مرزن آباد (b ) اردبيلو (a ) 
 (حروف مشابه بيانگر ندم اختالف معوي دار)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1در ريشهه خشهک   و آتهروپين منجهند    مجمهنع هينسهين  مقدار  .5شکل 

 جمعيت مختلف شابيزک

 کرج، (e) رامسر از باال و پايين LSDبر اساس مقايسه ميانگين به روش 

(d) ،توکابن (c) ،مرزن آباد (b ) اردبيلو (a ) 
 (حروف مشابه بيانگر ندم اختالف معوي دار)
 

 

مقدار درصد مجمنع هينسهين و آتهروپين در ريشهه خشهک در     

، 75/1شهرهاي اردبيل، مرزن آباد، توکابن، کرج و رامسر بهه ترتيهب   

 (.1شکل )به دست آمد  37/3و 83/0، 33/3، 33/1

بر روي  ايدر مطالعه ،(0381)کاران و همبهمن زادگان جهرمي 

 Hyoscyamus pusillusو  Hyoscyamus reticulates Lگياهان 

L.    از خانناده سيب زميوي، ميزان تنليد تروپان آلکالنييهدها را مهنرد

از  H. pusillusبررسي قرار دادند، بدين موبنر اندام مختلهف گيهاه   

ز دو موطقهه تههران و   ا  H. reticulatusقم در مرحله گهل دههي و   

 .قزوين در اواخر مرحله گل دهي و شروع مينه دهي جمع آوري شد

هاي مختلف آن به طهنر  ها از بخشتروپان آلکالنييد پس از استخراج

 جداگانه ميهزان آلکالنييهدهاي هينسهيامين و هينسهين بها دسهتگاه      

HPLC  سهوجش قهرار گرفهت و نتهايج نشهان داد کهه ميهزان        منرد

  .دوباشدر اندام هاي مختلف با هم متفاوت ميآلکالنييدها 

نشهان داد کهه   ( 0383)کهاران  نتايج تحقيهق افارزادگهان و ههم   

اسهتخراج تهأثير دارد و مهدل     پارامترهاي مختلف در راندمان فرآيوهد 

سازي معادله حاکم بر استخراج هينسين از گياه بذرالبوج براي اولين 

ستقل در اين معادله شهامل  در اين بررسي متغيرهاي م. بار انجام شد

دماي استخراج، زمان استخراج و اندازه ذره و متغيهر وابسهته مقهدار    

درجه  53هينسين استخراج شده بند، بدين موبنر آزمايش در دماي 

نمودار مقایسه درصد آتروپین در شهرهای مختلف
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نمودار مقایسه درصد هیوسین در شهرهای مختلف
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دقيقه انجهام شهد کهه     31و در زمان  51سانتي گراد ، با اندازه مش 

  .درصد گزارش شد 837/1مقدار هينسين استخراج شده 

(  0383)کهاران  احمديان چاشمي و ههم حقيقي که تنس  در ت  

 در خصنص بررسي آلکالنييد در گياه شابيزک انجام شد نتايج نشهان 

شهابيزک در   ههاي گيهاه  رسهت داد که قطعات جدا کشهت حاصهل از   

پديد يکسهان   تغيير يافته، تعداد زيادي گياه ه نن MSمحي  کشت 

-مد تحت اثر البتجا MSايجاد شد که اين گياه ه ها در محي   

 مهنالر ميلي 0و  0/1، 10/1، 1هاي مختلف اسيد ساليسيليک شامل 

ههاي  و از طهرف ديگهر ريشهه    به مدت چهار هفته کشت داده شهدند 

نيز تکثيهر و   آگروباکترينم ريزوژنزمنيين تراريخت تنليد شده تنس  

تحت تأثير البت ذکر شده از اسيد ساليسيليک قرار گرفت و سپس 

 پديد مطالعه و هينسين تنليد شده از ريشه و اندام گياه نن آتروپين و

در نهايت مشخص شد که . گرفت منرد مقايسه قرار HPLCبه روش 

هاي تراريخت با افزايش اسيد ساليسهليک بهه   ي آتروپين ريشهمحتن

گرم اسهيد   0/1طنر معوي داري افزايش مي يابد، به طنري که وجند 

ميلي گرم در گهرم وزن   31/1را به  ساليسيليک مقدار آتروپين ريشه

ههاي تراريخهت در   بيشهترين مقهدار هينسهين ريشهه    . مي رسهاند  تر

اسهيد ساليسهيليک مشهاهده شهد، کهه       ميلي منالر 10/1تيمارهاي 

ميلي گرم در گرم، وزن تر بند و در تيمارهاي باالتر بهه شهدت    33/1

 عيهت جم باالترين ميزان آتروپين در ريشه گياههان . کاهش پيدا کرد

گزارش شد کهه در ايهن   ( ميلي گرم در گرم وزن تر 17/1)گرمستان 

هاي بهاالي اسهيد ساليسهيليک بهه     ها مقدار آتروپين در البتريشه

و بيشترين مقدار هينسهين در بهين دو   . طنرمعوي داري کاهش يافت

گرمسهتان مشهاهده شهد کهه      جمعيت گروه گياهي در ريشه گياهان

بهه طهنر کلهي، درحضهنر     . ن تهر بهند  گرم در گرم وز 13/1مقدار آن 

ههاي  ريشهه  تيمارهاي اسيد ساليسيليک، بيشترين مقدار تروپهان در 

هاي گياهان گرمسهتان مشهاهده شهد،    تراريخت و بعد از آن در ريشه

ههاي تراريخهت بهه طهنر     مقدار آتروپين و هينسين منجند در ريشهه 

ت بهه  نسهب . هاي مختلف گياهان بنده استمعوي داري بيشتر از اندام

درصد  8/0دست آمده از نمننه اردبيل تحقيق حاضر مقدار آتروپين به

در نمننهه   33/0دسهت آمهده   باشد و بيشترين ميزان هينسين بهه مي

-توکابن مشاهده شده، که اين ميزان از هر دو منرد نسبت بهه نمننهه  

هاي تيمار شده با اسيد ساليسيليک در محي  کشت و دسهت ورزي  

 .ار بيشتر استشده با باکتري بسي

نشان داد کهه مقهدار آتهروپين،    ( 3جدول )تجزيه واريانس نتايج 

هينسين و مجمنع آن ها در گياه دارويي شابيزک در مواطق مختلف 

اکنلنژيکي اردبيل، مرزن آباد، توکابن، کرج و رامسر با يکديگر داراي 

نتايج اين تحقيق نشان داد که  .بندند( p 0.01≥)تفاوت معوي داري 

 ،دنر آتروپين و هينسين را به توههايي در نمننهه هها  بررسهي شهن     اگ

مختص نمننه جمع آوري شده ( درصد 8/0)بيشترين مقدار آتروپين 

مخهتص نمننهه   ( درصهد  33/0)از اردبيل و بيشترين مقدار هينسين 

کمترين مقهدار درصهد آتهروپين    . باشدجمع آوري شده از توکابن مي

مع آوري شده از رامسر و کمتهرين  مربنط به نمننه ج( درصد 77/1)

مربهنط بهه نمننهه جمهع آوري     ( درصد 18/1) مقدار درصد هينسين

و هينسين را در نمننه  حال اگر مجمنع آتروپين. شده از رامسر است

 37/3)ها بررسي شند، بيشترين مقدار مجمنع آتهروپين و هينسهين   

 75/1)به نمننه جمهع آوري شهده از اردبيهل و کمتهرين آن     ( درصد

اين تغييرات در ميهزان آلکالنييهدها   . به رامسر اختصاص دارد( درصد

در مواطق مختلف مي تناند ناشي از تهأثير ننامهل ژنتيکهي و اثهرات     

مختلف اکنلنژيکي، جغرافيايي، اقليمي، خاکي، رطنبهت ههنا، دمهاي    

 .(0388قاسمي، ) محي  باشد

 نتيجه گيري .4

ج آتروپين از گيهاه  اين مطالعه مشخص مي کود که براي استخرا

بها تنجهه بهه    . شابيزک بهترين موطقه از لحاظ اقتصادي اردبيل است

بهراي  . برابهر اسهت   73/3که نسبت آتهروپين اردبيهل بهه رامسهر     اين

لهذا بها تنجهه بهه     . استخراج هينسين نيز بهترين موطقه توکابن است

قيمت بسيار گران آتروپين و هينسين، سند ساالنه استخراج و جمهع  

اين محصنالت، در اين مواطق رقم قابهل مالحبهه اي خناههد     آوري

 .شد

 گزاريسپاس.5

جا از آقاي مهودس ينسف اجوي، خانم مننا اياثي يکتها و  در اين

خانم نرگس نابديوي که در انجام اين تحقيق همکاري صهميمانه اي  

 .داشتود، تشکر مي شند
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 وپينمحاسبات مرتب  به رسم موحوي استاندارد آتر .1جدول 
 

 انحراف معيار نسبي انحراف معيار 3مساحت  2مساحت  1مساحت  ميانگين مساحت ها غلظت

031/1      

31/1      

1/1      

0      

 
 

 محاسبات مرتب  به رسم موحوي استاندارد هينسين. 2جدول 
 

 انحراف معيار نسبي انحراف معيار 3مساحت  2مساحت  1مساحت  ميانگين مساحت ها غلظت

031/1 /     

31/1 /     

1/1 /     

0 /      

 

 

 

 نسين و مجمنع آن ها منجند در جمعيت هاي مختلف شابيزکميزان آتروپين، هيتجزيه واريانس  .3جدول 
 

 

 منبع تغيير درجه آزادي ميانگين مربعات

**801/1 

11115/1 

5 

01 

05 

 بين گروه ها

 (آتروپين)داخل گروه ها  

 جمع

**713/1 

1110/1 

5 

01 

05 

 بين گروه ها

 (هينسين)داخل گروه ها  

 جمع

**157/0 

1110/1 

5 

01 

05 

 بين گروه ها

 (مجمنع)خل گروه ها  دا

 جمع

 درصد 0بيانگر اختالف معوي دار در سطح احتمال  **
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 منابع  .6

بررسهي  . 0387. و رهوما، ح. ، کريمي، ف.شريفي، م ،.احمديان چاشمي ن

مقايسه اي تنليد تروپان آلکالنئيدها در ريشه هاي منيين تراريخهت و  

تهاثير  تحهت    (Atropa belladonna L.) هاي شهابيزک  گياه ه

 .77-73: 0، زيست شواسي گياهي .تيمار ساليسيليک اسيد

اسهتخراج و  . 0387. ، جايموهد، ک .، سفيدکن، ف.بهمن زادگان جهرمي، ع

 اسکنپنالمين -(-)هينسيامين و  L- اندازه گيري تروپان آلکالنييدهاي

 و .Hyoscyamus reticulates L . از انهدام ههاي مختلهف   ( هينسهين )

Hyoscyamus pusillus L.. 013-051: 73، پژوهش و سازندگي . 

. مطالعه کمي و کيفي آلکالنئيدهاي سه گننه بذرالبوج. 0381. تسليمي، ج

 . 73پايان نامه کارشواسي ارشد، دانشگاه تهران، صفحه 

، همهداني  پيرنلي، .ف ،ليقي سيگارودي، خ.پ، خدينپارسي، .رافارزادگان 

بهيوه سازي روش استخراج ماده . 0383. ع.ش ،رضازاده، .ز ،کدخدا، .م

 .31-87: 3، گياهان دارويي .اوليه دارويي هينسين از گياه بذرالبوج

(. هههاشههواخت واثههرات آن) گياهههان دارويههي و معطههر. 0388. قاسههمي، ع

  .صفحه 171. انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي

انتشهههارات .  35-0جلدهاي ، فلنر رنگي ايران .0381-0318. قهرمهههان، ا

 .سه جوگل ها و مراتع کشنر، کرج، ايرانمنس

تغييهرات محتهناي   . 0388.  زيوهالي ا و . ط، اميوهي اشهکنري  ، .ف ،کريمي

 آلکالنئيهد تهام، آتهروپين و اسهکنپنالمين در بهره گيهاه شهاهبيزک       

(.Atropa belladonna L)  شمال ايران، در ارتباط  -از رويشگاه واز

 (:3-0)0، شواسي گياهيزيست . فونلنژيکي و محيطي با برخي ننامل

77-88. 
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