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هحتوی سولفارافاى در انذامهای هختلف گیاه  Lepidium drabaدر اکوتیپهای هختلف
استاى کرهاى
Sulforaphane Content in Different Organs of Lepidium draba from Different Ecotype
of Kerman Province
هزین اهیٌیسازُ ،1ػلی ریبحیهسٍار ٍ *2هْسی هحوسی
تبرید زریبفت92/10/27 :

3

تبرید پذیزػ93/05/08 :

چکیذه
اسهک ( ،)Lepidium drabaیک ػلف ّزس چٌسعبلِ اس ذبًَازُ ثزاعیکبعِ اعت کِ حبٍی هقسار قبثلتَخْی گلَکَرافبًیي اس گزٍُ
گلَکَسیٌَالتّب هیثبؽس .ایي هتبثَلیت تحت ّیسرٍلیش آًشیوی هیزٍسیٌبسًَ ،ػی ایشٍتیَعیبًبت ث ًِبم عَلفبرافبى تَلیس هیًوبیس کِ
ذَاؿ ضسعزعبًی هتؼسزی زارز .هؾرـ ؽسُ اعت کِ ػَاهل هحیغی هرتلف اس قجیل زهب ٍ ارتفبع ثز ثیَعٌتش هتبثَلیتّبی ثبًَیِ
تأثیز زارًس .زر ایي هغبلؼِ ،هحتَی عَلفبرافبى زر ثرؼّبی هرتلف گیبُ ثبلغ ( L. drabaؽبهل ریؾِ ،ثزگ ،گل ٍ هیَُ) خوغآٍری
ؽسُ اس اکَتیپّبی هرتلف اعتبى کزهبى (هبّبى ،ثبفت ٍ خیزفت (عبرزٍئیِ)) ثب اعتفبزُ اس زعتگبُ کزٍهبتَگزافی هبیغ ثب کبرایی ثبال
اًساسُگیزی ؽسً .تبیح ًؾبىزٌّسُ هیشاى ثبالی ایي ایشٍتیَعیبًبت زر هیَُ ایي گیبُ هیثبؽس کِ زر هزتجِّبی ثؼسی ،گل ،ثزگ ٍ
ریؾِّبی قزار زارًسّ .وچٌیي هحتَی عَلفبرافبى زر توبهی اًسامّب ،زر گیبّبى خوغآٍری ؽسُ اس ؽْز هبّبى زر هقبیغِ ثب زٍ ؽْز

زیگز ثیؾتز ثَز .ثب تَخِ ثِ ارتفبع کوتز ٍ زرخِ حزارت ثبالتز ؽْز هبّبى ًغجت ثِ زٍ ؽْز زیگز اعتٌجبط هیؽَز کِ ایي ػَاهل تأثیز
ثغشایی زر ثیَعٌتش ایي هبزُ هؤثزُ زارًس.
واشههای کلیذی :ایشٍتیَعیبًبت ،HPLC ،گلَکَسیٌَالت ،هیزٍسیٌبس

 .1کبرؽٌبط ارؽس گزٍُ ثیَتکٌَلَصی ،زاًؾکسُ ػلَم ٍ فٌبٍریّبی ًَیي ،زاًؾگبُ تحقیالت تکویلی فٌؼتی ٍ فٌبٍری پیؾزفتِ ،کزهبى
 .2اعتبزیبر گزٍُ ثیَتکٌَلَصی ،پضٍّؾکسُ ػلَم هحیغی ،پضٍّؾگبُ ػلَم ٍ تکٌَلَصی پیؾزفتِ ٍ ػلَم هحیغی ،زاًؾگبُ تحقیالت تکویلی فٌؼتی ٍ فٌبٍری
پیؾزفتِ ،کزهبى
 .3کبرؽٌبط ارؽس گزٍُ ثیَتکٌَلَصی ،زاًؾکسُ ػلَم ٍ فٌبٍریّبی ًَیي ،زاًؾگبُ تحقیالت تکویلی فٌؼتی ٍ فٌبٍری پیؾزفتِ ،کزهبى
Email: ariahi@icst.ac.ir
*ًَ :یغٌسُ هغٍَل
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 )methylsulfinylbutaneهیثبؽس کِ اس اثز آًشین هیزٍسیٌبس ثز
گلَکَسیٌَالت گلَکَرافبًیي تَلیس هیؽَز.
عَلفبرافبى ثِػٌَاى یک ػبهل ؽگفتاًگیش ؽیوی زرهبًی ثِ
ذبعز زاؽتي ذبفیت آًتیاکغیساًی ،هحسٍز عبذتي تَهَرّب،
فؼبلیت ضس ّیغتَى زاعتیالسی هیشاک ٍ ّوکبراى ( Myzak et
 ،)al., 2006ضس ثبکتزی ّلیکَثبکتز پیلَری فْی ٍ ّوکبراى
( ٍ )Fahey et al., 2002القبی آپَپتَس لٌشی ٍ ّوکبراى ( Lenzi
 )et al., 2014زر عبلّبی اذیز سیبز هَرز تَخِ قزار گزفتِ
اعت .چَاًگ ( )Chuang, 2013گشارػ کززُ اعت کِ
عَلفبرافبى ثب القبی آپَپتَس ٍ هتَقف کززى چزذِ علَلی
ثِػٌَاى یک ػبهل ضستَهَری ػول هیکٌس.

گلَکَرافبًیي ثِ ٍفَر زر گیبُ ثزٍکلی )(Brassica oleracea
ٍ اسهک ( )Lepidium draba Lیبفت هیؽَز فْی ٍ ّوکبراى
( .)Fahey et al., 2001زر هقبیغِ ثب عبیز گیبّبى ذبًَازُ
ثزاعیکبعِ کِ حبٍی گلَکَسیٌَالتّبی هتؼسز هیثبؽٌس ،گیبُ
اسهک ث ِعَر ػوسُ حبٍی زٍ گلَکَسیٌَالت ،گلَکَعیٌبلجیي ٍ
گلَکَرافبًیي اعت پٍَل ٍ ّوکبراى (.)Powell et al., 2005
ّویي ٍیضگی ،ترلیـ گلَکَرافبًیي (پیؼعبس عَلفبرافبى) اس
ایي گیبُ را راحتز هیًوبیس فْی ٍ ّوکبراى.
آًبلیش ػقبرُ ایي گیبُ تَعظ زاکغٌجیؾلز ٍ ّوکبراى
( )Daxenbichler et al., 1991حضَر حساقل  5هحقَل
هتفبٍت ًبؽی اس تدشیِ گلَکَسیٌَالتّب ؽبهل ارٍعیي،
عَلفبرافبى ،اریغَلیي ،الیلایشٍتیَعیبًبت ٍ عیٌبلجیي را تأییس
کزز .فْی ٍ ّوکبراى ثب ثزرعی تٌَع ؽیویبیی گلَکَسیٌَالتّب
زر  ،L. drabaگلَکَعیٌبلجیي ٍ ًوک گلَکَسیٌَالتی -L
پزٍلیٌیَم (-4هتیل عَلفیٌیل) ثَتیل گلَکَسیٌَالت اس گلّبی
عفیس ایي گیبُ خساعبسی کززًس .تبکٌَى گشارؽی هجٌی ثز تأثیز
ػَاهل هحیغی ثز هحتَی گلَکَسیٌَالتی ٍ یب هؾتقبت آىّب زر
گیبُ  L. drabaفَرت ًگزفتِ اعت.
هغبلؼبت گذؽتِ گَ ٍ ّوکبراى ( ٍ )Gu et al., 2012کَ
)ً (Koo, 2012ؾبى زازُ اعت کِ ؽزایظ آةٍَّایی تأثیز
هْوی ثز هحتَی گلَکَسیٌَالتّب زارز .تأثیز زهب ٍ ؽزایظ
فقلی ثز هحتَی گلَکَسیٌَالتّبی گیبُ ثزٍکلی تَعظ رسا ٍ
رٍزریگش ( )Rosa and Rodrigues, 2001هؾرـ گززیس.
ػالٍُثز آى ثبثت ؽسُ کِ ارتفبع ًیش یک ػبهل تأثیزگذار ثز

هحتَی هتبثَلیتّبی ثبًَیِ اعت .سیسرٍى گشارػ کززُ اعت
کِ ّز چقسر ارتفبع هحل رٍیؼ گیبّبى ذبًَازُ کبعٌیبى
افشایؼ هییبثس هحتَی فالًٍَئیسی ٍ اعیسّبی فٌلی ثیؾتز
هیؽَز .اس عزف زیگز ،هغبلؼبت اًدبم ؽسُ تَعظ کبئَر ٍ
ّوکبراى (ً )Kaur et al., 2012ؾبى زاز کِ هحتَی تزپٌی

هقذهه
گیبّبى زارٍیی هٌبثغ عجیؼی ارسؽوٌسی ّغتٌس کِ اهزٍسُ هَرز
تَخِ کؾَرّبی پیؾزفتِ خْبى قزار گزفتِ ٍ ثِػٌَاى هَاز اٍلیِ
خْت تجسیل ثِ زارٍّبی ثیذغز ثزای اًغبى هحغَة هیؽًَس.
ایزاى ثِزلیل تٌَع ثبالی ؽزایظ سیغتگبّی ،یکی اس غٌیتزیي
هٌبثغ گیبّبى زارٍیی خْبى ثِؽوبر هیرٍز .فالت ٍعیغ ایزاى،
ثِػٌَاى یک ٍاحس ذبؿ خغزافیبیی زر رٍی کزُی سهیي ثِ

حغبة هیآیس ،کِ گًَِّبی گیبّی هتٌَػی زر آى اًتؾبر زارًس،
عَریکِ خَاهغ گیبّی هٌتؾز ؽسُ زر آىّ ،ز یک زارای


ثِ
تزکیت هؼیٌی اس گًَِّبی هرتلف هیثبؽٌس َّراٍٍ ٍ زاعیلَا
(.)Hoareau and Dasilva, 1999
هتبثَلیتّبی ثبًَیِ ،گزٍُ هتٌَػی اس هَلکَلّبیی ّغتٌس
کِ زر عبسگبری گیبّبى زر هقبثل ؽزایظ هحیغی زرگیزًس ٍ
ثِػٌَاى تزکیجبت فزػی ٍ اًتْبیی هتبثَلیغنّبی اٍلیِ زر ًظز

گزفتِ هیؽًَس .ایي تزکیجبت زر فزآیٌسّبی هتبثَلیغوی ٍارز
ًویؽًَس تیَاری ٍ ّوکبراى ( .)Tiwari et al., 2012اس آًدبکِ
هتبثَلیتّبی ثبًَیِ تحت تبثیز ؽزایظ هحیغی قزار هیگیزًس،
هیشاى آىّب زر هٌبعق خغزافیبیی هرتلف ،ثب یکسیگز هتقبٍت
ذَاّس ثَز لی ٍ ّوکبراى ( .)Lee et al., 2010لیٌسرٍ
( ٍ (Lindroth, 2012سیسٍرى ) )Zidorn, 2005ثیبى کززًس کِ
ػَاهل هحیغی ؽبهل ًَر ،زرخِ حزارت ٍ ارتفبع هحل تأثیز
سیبزی ثز کویت ٍ کیفیت هَاز هؤثز ُی گیبّبى هیگذارز.
توبم اػضب ذبًَازُ ثزاعیکبعِ ( )Brassicaceaeهٌبثغ
اعتثٌبئی ٍ غٌی اس گزٍّی اس هتبثَلیتّبی ثبًَیِ ثیًظیز ٍ
هٌحقزثِفزز ثٌبم گلَکَسیٌَالت ّغتٌس .تزکیت ؽیویبیی ایي

هتبثَلیتّب هتؾکل اس یک هَلکَل قٌس ،یک سًدیزُ خبًجی ٍ
یک ثرؼ آلسٍکغین عَلفًَبت اعت .تب عبل  2004ثیؼ اس
ًَ 120ع گلَکَسیٌَالت گشارػ ؽسُ اعت .تفبٍت افلی
گلَکَسیٌَالتّب زر سًدیزُ خبًجی آىّب اعت کِ اس اعیسّبی
آهیٌِ هرتلف ؽبهل اعیسّبی آهیٌِآلیفبتیک ،آرٍهبتیک ٍ
ایٌسٍلی عٌتش هیؽًَس هیتي ( .)Mithen, 2001هَیظ ٍ
ّوکبراى ( )Mewis et al., 2005گشارػ زازًس کِ
گلَکَسیٌَالتّب اّویت زفبػی ثزای گیبّبى زارًس ٍ زر سهبى
حولِ تَعظ پبتَصىّب یب گیبُ ذَاراى زر هؼزك آًشین هیزٍسیٌبس
) (β-thioglucoside glucohydrolase, EC 3.2.3.1قـــزار
هـیگیزًس ٍ ّیسرٍلیش هیؽًَسّ .یسرٍلیش ایي تزکیجبت تَلیس
ًیتزیلّب ٍ تیَعیبًبتّب ٍ ایشٍتیَعیبًبتّب هیًوبیس کِ اس هیبى
آىّب ایشٍتیَعیبًبتّب اّویت زارٍیی سیبزی زارًس .یکی اس
هْنتزیي ایشٍتیَعیبًبتّب ،عَلفبرافبى (1-isothiocyanato-4-
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ثزگّبی گیبُ  Ginkgo bilobaخوغآٍری ؽسُ اس ارتفبعّبی
ثیي  2000-1000هتز اس عغح زریب ًغجت ثِ ارتفبعّبی
پبییيتز ٍ ثبالتز ثیؾتزی هیثبؽس.
ًقؼ ارتفبع زر هیشاى هتبثَلیتّبی ثبًَیِ هبًٌس ًقؼ
ػزكّبی خغزافیبیی هیتَاًس هجْن ٍ چٌسگبًِ ثبؽس؛ اهب زٍ

تئَری هْن زر ایي راثغِ ٍخَز زارز -1 :زر آة ٍ َّای عززتز،
تؼساز ٍ تٌَع گیبُذَاراى اس عوت هٌبعق ثب ارتفبع کن ثِ عوت
هٌبعق ثب ارتفبع ثبال کبّؼ هییبثس زرًتیدِ ،تٌؼ کوتزی
گیبُذَاراى ثِ گیبُ ٍارز هیؽَز ،ثٌبثزایي هیشاى ٍ تٌَع
تَعظ 
تزکیجبت فؼبل گیبّی ،زر هٌبعق عززتز ًغجت ثِ هٌبعق گزمتز
کوتز اعت -2 .آة ٍ َّا ٍ اؽؼِ ذَرؽیس ٍ زهب اس ػَاهل ایدبز
تٌؼ زر گیبّبى هیثبؽٌس .ثب تَخِ ثِ ایي ًظزیِ ،کبّؼ
تزکیجبت فؼبل گیبّی زر زهبّبی پبییي یب زر حضَر اؽؼِ سیبز
 UV-Bزر ارتفبػبت ثبالتز رخ هیزّس سیسرٍى (.)Zidorn, 2010
زر ًتیدِ ثب تَخِ ثِ ًقؼ هتبثَلیتّبی ثبًَیِ زر گیبُ ،هیشاى ٍ
تٌَع ّزیک اس آىّب زر ؽزایظ خغزافیبیی هرتلف هیتَاًس
هتفبٍت ثبؽس.
ثزذی هغبلؼبت هبًٌس هغبلؼبت گَ ٍ ّوکبراى ٍ رسا ( Rosa et
 )al., 1997ثِ تأثیز اًسام گیبُ ٍ هزحلِ رؽسی آى ثز هحتَی
گلَکَسریٌَالتّب ٍ حضَر گلَکَسیٌَالتّبی ذبؿ اؽبرُ زارًس.
ثزرعی هحتَی گلَکَرافبًیي تَعظ تزًی ٍ ّوکبراى ( Trenerry
 )et al., 2006زر ثذر ٍ گل گیبُ ثزٍکلی ًؾبى زاز کِ هیشاى ایي
گلَکَسیٌَالت زر گل ثزٍکلی ًغجت ثِ ثذر آى ثغیبر ثیؾتز
اعت.
ثب تَخِ ثِ تٌَع اقلیوی ٍ پزاکٌؼ ٍعیغ گیبُ  L. drabaزر
اعتبى کزهبى ،هحتَی عَلفبرافبى زر اًسامّبی هرتلف ایي گیبُ
زر عِ اکَتیپ ثزرعی گززیس.

آسهبیؾبت ثب  3تکزار ،هغتقل ٍ زر قبلت عزح کبهالً تقبزفی
اًدبم ؽسًس .هیبًگیي زازُّب ثب اعتفبزُ اس ًزمافشار )SPSS (v.21
تَعظ آسهَى زاًکي ثب زر ًظز گزفتي عغح اعویٌبى  %5هَرز
تدشیِ ٍاریبًظ یک ػبهلی قزار گزفت.

هواد و روشها

نتایج

جوعآوری نوونه گیاهی


زهاى نگهذاری نوونه در ستوى

زر اثتسا ،گیبّبى کبهل  L. drabaزر رٍسّبی آذز ثْبر عبل
 1391اس عِ اکَتیپ هرتلف اعتبى کزهبى ثب ؽزایظ اقلیوی
هتفبٍت خوغآٍری گززیس .گیبّبى تحت ؽزایظ کٌتزل ؽسُ ثِ
آسهبیؾگبُ هٌتقل ؽسًس ٍ تَعظ یک گیبُ ؽٌبط زر زاًؾگبُ
ثبٌّز کزهبى ،یکغبى ثَزى گًَِّبی گیبّی هَرز تأییس قزار
گزفت .عپظ اًسامّبی هرتلف ؽبهل گل ،ثزگ ،ریؾِ ٍ هیَُ
خسا ؽسًس.

خْت تؼییي سهبى ًگْساری ًوًَِ زرعتَى کزٍهبتَگزافی ،اس
ًوًَِ اعتبًسارز عَلفبرافبى اعتفبزُ گززیسّ .وبىعَر کِ زر
ؽکل  1هؾبّسُ هی ؽَز سهبى ًگْساری ًوًَِ زر عتَى حسٍز
چْبر زقیقِ پظ اس تشریق هیثبؽس .پیکی هؾبثِ ثزای ّز یک اس
ًوًَِّب زر ایي سهبى ثز رٍی کزٍهبتَگزام  HPLCهؾبّسُ
گززیس (ًتبیح ًؾبى زازُ ًؾسُ اعت).

انذازهگیری هیساى سولفارافاى
خْت ثزرعی هیشاى تَلیس عَلفبرافبى ،ػقبرُگیزی اس ّز کسام
اس اًسامّب ثب اعتفبزُ اس رٍػ لیبًگ ٍ ّوکبراى ( Liang et al.,
 )2006ثب کوی تغییزات اًدبم ؽس .ثِ ایي هٌظَر ،یک گزم اس ّز
کسام اس ثبفتّب زرٍى ّبٍى ث ِعَر کبهل عبییسُ ؽس .پظ اس
اضبفِ کززى یک هیلیلیتز آة ثب  pHثزاثز  pH( 5/8ثب HCl
رقیق ؽسُ تٌظین ؽس) ،هرلَط حبفل ثِهست زٍ عبػت زر
زهبی  42±2زرخِ عبًتیگزاز قزار گزفت .عپظ پٌح هیلیلیتز
اعتًَیتزیل ثِ آى اضبفِ ؽس ٍ ثِهست  10زقیقِ ثب عزػت
 10000زٍر زر زقیقِ زر زهبی چْبر زرخِ عبًتیگزاز
عبًتزیفیَص گززیس .هحلَل رٍیی ثززاؽتِ ؽس ٍ قجل اس تشریق ثِ
عتَى کزٍهبتَگزافی  1100 Series( HPLCؽزکت  )Agilentاس
فیلتز  0/2هیکزٍهتز ػجَر زازُ ؽس .ثؼس اس آهبزُ ًوَزى عتَى
کزٍهبتَگزافی  25 × 0/46( C18عبًتیهتز) اثتسا اعتبًسارز
عَلفبرافبى ( )Sigma-Aldrichثِ زعتگبُ تشریق ؽس تب پیک
اعتبًسارز ٍ سهبى ًگِزاری ًوًَِ زر عتَى هؾرـ گززز،
عپظ ًوًَِّب زر زهبی آسهبیؾگبُ ثِ عتَى تشریق ؽسًس .یک
حالل زٍ فبسی ؽبهل ؽبهل اعتًَیتزیل ٍ آة ث ِتزتیت ثِ ًغجت
 0/6 ٍ 0/4هَرز اعتفبزُ قزار گزفت .ثزای ؽٌبعبیی ایي تزکیت
اس عَل هَج ً 254بًَهتز اعتفبزُ ؽس.
آنالیس آهاری
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ؽکل  :1کزٍهبتَگزام HPLCهزثَط ثِ ًوًَِ اعتبًسارز عَلفبرافبى .سهبى ًگْساری ًوًَِ زر عتَى ثز رٍی ؽکل ثب
ػالهت فلؼ ًؾبى زازُ ؽسُ اعت کِ حسٍز چْبر زقیقِ پظ اس تشریق هیثبؽس
Fig.1: HPLC chromatogram of sulforaphane standard. Retention time of sample was shown with arrow in the figure that
was around 4 minutes after injection

هرتلف ًؾبى زازُ اعت کِ هحتَی ٍ پزٍفبیل گلَکَسیٌَالتّب زر
ثبفتّبی گیبّبى ثِ فبکتَرّبی هرتلفی اس خولِ :فبکتَرّبی
اًسٍصًَس ؽبهل صًَتیپ ٍ گًَِ گیبّی ،هزحلِ رؽس گیبُ ٍ عي،
اًسام گیبُ ٍ فبکتَرّبی اگشٍصًَس اس قجیل فبکتَرّبی کؾبٍرسی
هثل تغسیِ ذقَفبً کَززّی ثب عَلفَر ٍ ًیتزٍصى ثغتگی زارز
ػالٍُثز ایي ،تکغتَر ٍ

فبلک ٍ ّوکبراى (.)Falk et al., 2007
گزؽٌشٍى ( )Textor and Gershenzon, 2009گشارػ زازًس کِ
آعیتّب ٍ اعتزطّبی ٍارزُ ثِ گیبُ هبًٌس حولِ آفبت ٍ هحزکّب
ٍ ؽزایظ خغزافیبیی ثز هقسار گلَکَسیٌَالتّب اثزگذار اعت .زر
هقبلِ هزٍری گَ ًتبیح هتؼسزی آٍرزُ ؽسُ اعت کِ ًؾبى هی زّس
چٌس فبکتَر ؽیویبیی ٍ فیشیکی هبًٌس  ،pHزهب ٍ تَْیِ ذبک ثز
تَلیس تزکیجبت ؽیویبیی گیبّی تأثیز هیگذارز.
زر ایي هغبلؼِ ،هحتَی عَلفبرافبى زر اًسامّبی هرتلف گیبُ
 L. drabaخوغآٍری ؽسُ اس اکَتیپّبی هرتلف اعتبى کزهبى ثب
اقلینّبی هتفبٍت ؽبهل هبّبى ( 1850هتز ارتفبع اس عغح زریب)،
ثبفت ( 2280هتز ارتفبع اس عغح زریب) ٍ خیزفت (عبرزٍئیِ)
( 2620هتز ارتفبع اس عغح زریب) ثرتیبری ()Bakhtiari, 2010
ثزرعی گززیس.

هحتوی سولفارافاى در انذامهای هختلف گیاه L. draba

ّوبىعَر کِ زر ؽکل  2قبثل هؾبّسُ اعت ،تفبٍت هؼٌیزاری

ثیي هحتَی عَلفبرافبى زر اًسامّبی هرتلف ٍخَز زارز .زر
حبلیکِ ثیؾتزیي هحتَی ایي ایشٍتیَعیبًبت زر هیَُ گیبُ قبثل

هؾبّسُ اعت ،اًسامّبی گل ٍ ثزگ زر هزتجِ ثؼسی قزار زارًس ٍ
کوتزیي هقسار آى زر ریؾِ یبفت هیؽَز .ایي الگَ ثزای گیبّبى
خوغآٍری ؽسُ اس اکَتیپّبی هرتلف هؾبثِ هیثبؽس .اس
هقبیغِ تَلیس عَلفبرافبى زر گیبّبى اسهک خوغآٍری ؽسُ اس
ؽْزّبی هرتلف چٌیي اعتٌجبط هیؽَز کِ ثیؾتزیي هقسار
ایي هبزُ هؤثزُ زر گیبّبى خوغآٍری ؽسُ اس عغح ؽْز هبّبى
هیثبؽس کِ زر توبهی اًسامّب ًغجت ثِ اًسامّبی هتٌبظز زر
ًوًَِ ؽْزّبی زیگز ثیؾتز هیثبؽس .زر حبلیکِ تفبٍت
چؾوگیزی ثیي هحتَی عَلفبرافبى زر اًسامّبی هرتلف
گیبّبى خوغآٍری ؽسُ اس اعزاف ؽْزعتبىّبی ثبفت ٍ خیزفت
هؾبّسُ ًویؽَز.
بحث و نتیجهگیری
گلَکَسیٌَالتّب اس خولِ هتبثَلیتّبی ثبًَیِای ّغتٌس کِ زر
گیبّبى ذبًَازُ ثزاعیکبعِ ثِ فزاٍاًی یبفت هیؽًَس .هغبلؼبت
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ؽکل  :2هدتَی عَلفبرافبى زر اًسامّبی هرتلف گیبُ  L. drabaخوغآٍری ؽسُ اس اعزاف ؽْز (الف) هبّبى( ،ة) ثبفت( ،ج) خیزفت.
حزٍف کَچک ثبالی ّز عتَى ًؾبى زٌّسُ هؼٌی زاری زر عغح  %5هیثبؽس
)Fig. 2: Sulforaphane content in different organs of L. draba plant collected from surrounding of Mahan (A), Baft (B
and Jiroft (C). Bars with different letters are significantly different at p≤0.05

هیثبؽس .ػالٍُثز آى هؾرـ گززیس کِ هقسار ایي تزکیت زر
اًسامّبی سایؾی ًغجت ثِ اًسامّبی رٍیؾی قبثلتَخِ هیثبؽس ٍ
ثیؾتزیي هقسار آى زر هیَُ گیبُ هؾبّسُ ؽس .ایي یبفتِّب ثب ًتبیح
هٌتؾز ؽسُ تَعظ افؾبریپَر ٍ ّوکبراى ( )2005کِ ثز رٍی

ثِزلیل زاؽتي هقبزیز قبثلتَخْی اس گلَکَسیٌَالت
گیبُ  L. draba
گلَکَرافبًیي یک هٌجغ هْن ٍ ارسؽوٌس ثزای تْیِ ٍ تَلیس
عَلفبرافبى هیثبؽس فْی ٍ ّوکبراىً .تبیح ًؾبى زاز کِ هقسار
عَلفبرافبى زر اًسامّبی َّایی ًغجت ثِ اًسامّبی سهیٌی ثیؾتز

06

هحتوی سولفارافاى در انذامهای هختلف گیاه  Lepidium drabaدر...

هیشاى عَلفبراى زر ایي هٌغقِ ثب تَخِ ثِ ؽزایظ اقلیوی ذبؿ
تَخیِپذیز هیثبؽسً .تبیح ث ِزعت آهسُ ثب ًتبیح

آى کبهالً
گشارػ ؽسُ تَعظ پزیزا ٍ ّوکبراى ()Pereira et al., 2002
هجٌی ثز افشایؼ هیشاى گلَکَسیٌَالتّب زر گیبُ ثزٍکلی رؽس
یبفتِ زر زهبی  31زرخِ عبًتیگزاز ًغجت ثِ زهبّبی 15 ٍ 22
زرخِ عبًتیگزاز هٌغجق اعت.
زر هدوَع ًتیدِگیزی هیؽَز ،هٌبعقی ثب زرخِ حزارت
ثبالتز ٍ ارتفبع کوتز ثز هحتَی گلَکَسیٌَالتّبی ایي گیبُ تأثیز
ثیؾتزی زارًس .ثب تَخِ ثِ ایٌکِ زر ایي ثزرعی تٌْب ثِ تأثیز
ؽزایظ اقلیوی ثز هیشاى عَلفبرافبى پززاذتِ ؽسُ اعت هغبلؼبت
ثیؾتزی السم اعت تب اثز عبیز فبکتَرّب ٍ زر تقبثل ثب یکسیگز ثز
هیشاى ایي تزکیت ثبارسػ گیبّی عٌدیسُ ٍ هَرز ارسیبثی قزار
گیزز.

تزکیجبت هؤثزُ گیبُ اسهک خوغآٍری ؽسُ اس ؽْز اففْبى اًدبم
ؽسُ اعت تب حسٍزی هغبیزت زارز .آىّب ًؾبى زازًس کِ
عَلفبرافبى افلیتزیي تزکیت هیَُ ٍ ریؾِ ایي گیبُ اعت.
ثبثت ؽسُ اعت کِ ػَاهلی ّوچَى زهب ٍ فؾبر ثز هحتَی
گلَکَسیٌَالتّب ٍ فؼبلیت آًشین هیزٍسیٌبس کِ کلیسیتزیي آًشین
هغیز ثیَعٌتش عَلفبرافبى اعت ،تأثیز هیگذارز .ثزای هثبل زر
هغبلؼِ ایلي ٍ ّوکبراى (ً)Eylen et al., 2008ؾبى زازُ ؽسُ
اعت کِ فؾبر هتؼبزل ٍ زرخِ حزارت ثبال (کوتز اس  45زرخِ)
هیتَاًس ثبػث افزایؼ فؼبلیت هیزٍسیٌبس ٍ ّوچٌیي افشایؼ
هحتَی گلَکَسیٌَالتّب زر گیبُ ثزٍکلی ؽَز .خبلت تَخِ
ایٌکًِ ،تبیح ث ِزعت آهسُ اس هغبلؼِ حبضز ًؾبى زاز زر گیبّبى
خوغآٍری ؽسُ اس ؽْز هبّبى کِ ًغجت ثِ زٍ ؽْز زیگز اس
هتَعظ زرخِ حزارت ثبالتزی ثزذَرزار اعت هحتَی
عَلفبرافبى ًیش ثیؾتز هیثبؽس .هغبلؼبت قجلی تَعظ رسا ٍ
رٍزریگش ( ٍ )Rosa and Rodrigues, 1998رسا ٍ ّوکبراى
( )Rosa et al., 1996ثز رٍی گیبُ کبهل ثزذی اػضبی
ثزاعیکبعِ ًیش ًؾبى زازُ اعت کِ زهبّبی هغلَة ثزای رؽس
گیبُ ثب هیشاى ثبالتزی اس گلَکَسیٌَالتّب ّورَاًی زارز (زؽت
عبرزٍئیِ ،ثلٌستزیي زؽت ایزاى ثب ارتفبع  2620هتز اس عغح
زریب ،یکی اس عززتزیي ًقبط اعتبى کزهبى اعت کِ کبّؼ

تشکر و قذردانی
ایي تحقیق ثب حوبیت هبلی زاًؾگبُ تحقیالت تکویلی فـٌؼتی
ٍ فٌبٍری پیؾزفتِ ،کزهبى اًدبم ؽسُ اعـت؛ ثٌـبثزایي هدـزی ٍ
ّوکبراى هزاتت عپبط ٍ قسرزاًی ذَز را اس آى زاًؾگبُ هحتـزم
اػالم هیزارًس.

هٌبثغ:
خْت هغبلؼِ هٌبثغ ثِ ففحِّبی  14-15هتي اًگلیغی هزاخؼِ ؽَز.
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