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 چکیده

 و غیره دارد، لذاا مطالهذه   ژنتیکی عوامل رشدی، مرحله رویش،هوایی منطقه تحت  و آب شرایط به بستگی دارویی خصوصیات فیتوشیمیایی گیاهان
 Epilobium) ایونذه علفذی   بیذد  اكوتیذ   61تحقیق حاضر بذه غربذالگری    .باشدمهم می مناطقی با شرایط آب و هوایی مختلف در فلورهای وحشی

parviflorum) اكسیدانی  آنتی ظرفیت لحاظ از ایران(AOX) می  ردازد. مقدار فنل كل(TPH)  ، فالونوئید كل(TFL) ظرفیت آنتی اكسذیدانی  و 

گیری شد. تجزیه رگرسذیون ههذت بررسذی رابطذه بذین      اندازه (FRAP)و قدرت احیای فریک  كلرید آلومینیوم سیکالتو، -های فولینبه ترتیب با روش
 یرسون استفاده گردید. میذان   همبستگی ضریب از متغیرها نبی خطی رابطه بررسی ظرفیت آنتی اكسیدانی با ارتفاع و عرض هغرافیایی انجام شد و برای

مشذاهده    TFL (r=0.73)بذا   AOXو  TPH (r=0.71)بذا    AOXنبذی  ،TFL (r=0.7) و TPH بین باالیی های  ارویفلروم همبستگیاكوتی 
 دوم مولفذه  و درصذد  61/16 اول مولفذه  سهم كنند،می توهیه را تغییرات كل از درصد 78/78 اول مولفه نشان داد، دو اصلی هایمولفه به گردید. تجزیه

 AOXو  TPH ،TFLبیشترین مقدار . گرفتند قرار 72/0 و 81/0 ،87/0 ضرایب با به ترتیب AOXو  TFL ،TPH اول مولفه در. بود درصد 87/62

تجزیذه  بودنذد.   AOXو  TFL ،TPH مطلذوب اكوتی  دارای مقذدار   1 كلیبر مشاهده گردید. اكوتی مربوط به اكوتی  چشمه سنگان و كمترین برای 
قابذل   تنذوع  وهذود  بیذانگر  . نتذای  نشذان نذداد   R)2(0.14= و نیز با عرض هغرافیذایی  R)2(0.04=با ارتفاع  AOXرگرسیون ارتباطی را بین ظرفیت 

 .شود گیریو حفاظت ژرم  السم بهره اصالحی هایتواند در برنامهمی كه برای صفات تحت مطالهه بود هااكوتی  ای بینمالحظه
 

 E. parviflorum، عرض هغرافیایی ،اسید فنلیک ،فالونوئید ،تنوع فیتوشیمیایی ، ارتفاع،اكسیداننتیکلیدی: آ هایواژه

 

   1 مقدمه

ای( مهروف بذه  )بید علفی  ونه Epilobium parviflorumگونه 
(Hoary willowherb) ،به سذرده   متهلق ساله چند ایگیاه بوته یک

Epilobium تیره گل مغربی از (Onagraceae) در گیاه این .باشدمی 
 تذا  آسذیا  غذرب  و آفریقذا  شمال تا سوئد از بریتانیا، بویژه ارو ا سرتاسر
. باشذد به صورت وحشی  راكنده می كانادا و متحده ایاالت در كشمیر،
 آن بذه  كاربرد و  روستات اختالالت در درمان E. parviflorumگونه 
 (BPH)  روسذتات  خیمخوش هیپر الزی به مبتال بیماران برای ویژه
 گیاهذان  اسذتفاده از  تربن یامار یشیشناس اتر یاهگ .است شده توصیه
ههذت  ( E. parviflorum ایبید علفی  ونذه  )به خصوص را بیدعلفی
و  یت روسذتات،  روسذتات   یمخذ خذوش  یپذر الزی در درمذان ه  استفاده
كنذد. توصذیه ایذن    توصذیه مذی   یذه مثانذه و كل  یهذا یماریب ینهمچن
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درمذان  تحذت  كه  ی استاز موارد متهددی شناس بر اساس نتای گیاه
بذوده اسذت   موثر و رخ داده  بیدعلفی یاهانو برگ گ شاخبا استفاده از 

ظرفیت  دارای بیدعلفی عصاره گیاه كه است شده اثبات. (61)باشد می
در  از محتوی فالونوئیدها باالیی غلظت به است كه البا اكسیدان آنتی

 2های انجذام شذده روی   در بررسی .(62 و 6)شود می داده آن نسبت
 E. parviflorum Schreb., E. roseum) بیذدعلفی گونه از هذن   

Schreb., E. tetragonum L., E. montanum L., E. 

angustifolium L) ،    مشذخ  شذده اسذت كذهE. parviflorum  
هذای تحذت مطالهذه    باالترین ظرفیت آنتی اكسیدانی را در بین گونذه 

 هنوز بیدعلفی عصاره بیولوژیکی فهال تركیبات یین. ته(1)داشته است 
ها را فنل  لی درمانی اهمیت متهددی مطالهات اما است، انجام حال در

 آنتذی  ظرفیت فنلی و ثابت شده است تركیبات (67 و 7)كند اشاره می
 دارند.  توههی قابل اكسیدانی
بهتذرین   بیذدعلفی  عصذاره  گزارش شده، گیاهی داروهای در میان
بذه عنذوان    ایفزاینذده  طذور  بذه  اما نیست شده شناخته داروی گیاهی
 بذه  توهذه  بذا . شذود دارد و استفاده مذی  كاربرد BPH درمان مکمل در
 محصذول  سذه  حذداقل  رسمی گسذترده انجذام شذده،   غیر هایبررسی

 )علوم و صنایع كشاورزي( علوم باغباني نشریه
 405-416. ، ص1399 پاییز، 3، شماره 34جلد 

 2008 - 4730 شاپا:

Journal of Horticultural Science 

Vol. 34, No.3, Fall 2020, P. 405-416 

ISSN: 2008 - 4730 

mailto:bazargani@irost.ir


 1399، پاییز 3، شماره 34)علوم و صنایع كشاورزي(، جلد باغباني نشریه علوم     604

 هذای مکمذل  یذا  درمذانی  هذای چای عنوان به بیشتر) بیدعلفی مختلف
 در هسذتند و  دسذترس  در ارو ذا  اتحادیذه  عضذو  كشورهای در( غاایی
 بیذدعلفی  بذر گیذاه   مبتنذی  هذای مکمذل  انواع استرالیا و متحده ایاالت
بذا   ها نشذان داده اسذت كذه تركیبذات    بررسی .(1)باشد می تر گسترده
 بیدعلفیدر گیاه  التهابی و ضد اكسیدان آندروژنیک، آنتی آنتی ویژگی
 باشد.  موثر BPH به درمان بیماران مبتال در است ممکن

 باشدیم یعلف و ساله چند گونه 67 یدارا رانیا در بیدعلفی هن 
كذه گونذه بیذد     نذد یرویم رانیا یشمال و یمركز مناطق در عمدتا كه

 هذای شود. همهیترا نیز شامل می (E. parviflorum)ای علفی  ونه
واقع در شمال، شذمال   كوهستانی مناطق از طیفی در گونه این وحشی

 .روینذد مذی  هذوایی  و آب مختلف شرایط غرب، غرب و مركز ایران در
 هذای رویشگاه از دارویی اهداف برای گیاهی تركیبات استخراجامروزه 
هذای اهلذی   و متاسذفانه هنذوز روش    باشذد می مرسوم آن گیاه طبیهی

برای همه گیاهذان انجذام    سازی كشت گیاهان دارویینمودن و بهینه
 گیذاه  فنلذی  تركیبذات  و فالنوئید محتوای دیگر طرف از ونشده است 
 متغیذر  برداشذت  محذل  هوایی و آب شرایط به بسته نظر مورد دارویی

 دهد. اكسیدانی را نیز تحت تاثیر قرار میاست كه ظرفیت آنتی 
  (E. parviflorum) ایبا توهه بذه اینکذه گونذه بیذدعلفی  ونذه     
 های هذن  بیذدعلفی  باالترین ظرفیت آنتی اكسیدانی را در میان گونه

باشد، همچنذین ظرفیذت آنتذی    دارد و دارای خواص دارویی مهمی می
ها در داشذتن  فالونوئیذد كیبذات فنلذی و   اكسیدانی به دلیذل حضذور تر  

گونه ماكور تاثیرگاار است، لاا هدف از تحقیق حاضذر  خواص دارویی 
از لحاظ ظرفیذت   ایهای وحشی بیدعلفی  ونهاكوتی بررسی وضهیت 

گاه رویش ارتفاع رتباطآنتی اكسیدانی، محتوی فنلی و فالونوئید كل و ا
براسذاس   .باشذد مذی  و ظرفیت آنتی اكسیدانی تركیبات محتوی با گیاه

 ایذن  روی تحقیقی تاكنون مطالهات صورت گرفته مشخ  شده است
 نگرفته صورت سطح اكوتی  از هنبه خصوصیات فیتوشیمیایی در گونه
 در گذزارش  اولذین  حاضذر  مطالهذه  و اسذت  نشذده  منتشر گزارشی یا و

هذای  هذای فیتوشذیمیایی و ظرفیذت آنتذی اكسذیدانی اكوتیذ       بررسی
 ارتفاع ارتباط بررسی و مختلف هایرویشگاه درایران  ایبیدعلفی  ونه
 آن ظرفیت آنتی اكسیدانی و خصوصیات فیتوشیمیایی با گیاه رویشگاه
 باشد.می

 

 هامواد و روش

 مواد گیاهی

 (E. parviflorum)ای اكوتی  بیدعلفی  ونه 61ها روی آزمایش
های طبیهی ایران در مرحلذه گلذدهی بذازه    رویشگاه آوری شده ازهمع

 تهداد (.6، شکل 6انجام  ایرفت )هدول  6111زمانی خرداد تا تیر ماه 
گردیذد.   آوریهمذع  تصادفی صورت به اكوتی از هر  گیاهی نمونه 60

 IBRC P1012145نمونه هرباریومی گونه ماكور با كذد هربذاریومی   

  .در مركز ملی ذخایر ژنتیکی ایران شناسایی و ثبت گردید
 

 استخراج عصاره گیاهی 

 دمذای  ای دربیدعلفی  ونه آوری شدههای همعندام هوایی نمونها
 گرم از بافت برگ 6 مقدار .شدند خشک مناسب و تهویه سایه اتاق، در
 متذانول  لیترمیلی 60 با ساعت 67 مدت  ودر گردید و به شده، خشک
 فیلتذر  یذک  طریذق  از هذر نمونذه   عصذاره  .گردید استخراج درصد 70

 7 مذدت  به 1600 دور در فیلتر و میکرومتر 66/0كاغای با قطر منافا 
 تذا  روشذن  سبز به مایل آمده های بدستعصاره. شد سانتریفیوژ دقیقه
 گذراد سانتی درهه +7 دمای در اسپکتروفتومتری تحلیل و تجزیه زمان

  (13). شدند ذخیره و نگهداری
 

 (TFL)کل  فالونوئیدهای محتوی گیریاندازه

 بذا  تذایی  11 هذای میکرو لیت از كل، فالونوئید گیریاندازه ههت
 هذر  در ابتذدا . گردیذد  اسذتفاده  چاهذک  هر برای میکرولیتر 600 حجم
 میکرولیتذر  60 ،(بذاال  در شذده  تهیه) خام عصاره میکرولیتر 60 چاهک
 و  تاسذیم  اسذتات  میکرولیتذر  60درصذد،   AlCl60)3(آلومینیوم  كلرید
 بذرای . شذدند  مخلذوط  و گردید اضافه تقطیر دوبار آب میکرولیتر 670
 از مختلذف  هایغلظت با) روتین میکرولیتر 60 استاندارد، منحنی تهیه
 كلریذد  میکرولیتذر  60 همذراه  بذه ( لیتذر میلذی /گذرم میلی 6000 تا 60

 670 و  تاسذیم  اسذتات  میکرولیتذر  60 ،درصذد  AlCl60)3(آلومینیوم 
 كذذل محتذذوی و غلظذت . گردیذذد اضذذافه تقطیذر  دوبذذار آب میکرولیتذر 
 762 مذوج  طذول  در واكذنش  محلذول  هذاب  گیریاندازه با فالونوئید

 lab-system) نانومتر با استفاده از دسذتگاه میکرو لیذت االیذزا ریذدر    

multiskan MS, finland) بذر  كذل  فالونوئیذد  مقذدار . شد محاسبه 
 توضیح فرمول از استفاده با خشک ماده گرم در روتین گرممیلی حسب
 .شد محاسبه( 6062) همکاران و Rohloff توسط شده داده

 

 (TPH)کل  فنل محتوی گیریاندازه

 Folin-Ciocalteu روش به كل فنلی تركیبات مقدار گیریاندازه

 تغییذرات  كمذی  بذا ( 6066) همکذاران  و Uleberg توسط شده تشریح
 ٪70 متذانول  در ابتذدا  نمونذه  خام عصاره كه ترتیب این به شد. انجام
 انکوبذه  محذیط  دمذای  در سذاعت  6 مدت به سپ  و شد سازیرقیق
 تذایی  11 میکرو لیذت  یذک  به ماكور نمونه از میکرولیتر 600. گردید
نانومتر با اسذتفاده از دسذتگاه    820 موج طول در هاب میزان و منتقل

 (lab-system multiskan MS, finland) میکرو لیذت االیذزا ریذدر   
 اسید گالیک استاندارد منحنی حسب بر كل مقدار فنل. شد گیریاندازه
 مذاده  گذرم  در اسذید  گالیذک  گرممیلی حسب بر ،(اسید گالیک مهادل)

 . (20)یدگرد محاسبه و قرائت خشک
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  (AOX)اکسیدان آنتی محتوی گیریاندازه

( FRAP) فریذک  احیذای  قذدرت  روش به اكسیدانی آنتی محتوی
 تغییذرات  كمذی  بذا ( 6066) همکاران و Uleberg توسط شده توصیف
 سذازی رقیذق  درصد 70 متانول در ابتدا هانمونه خام عصاره. شد انجام
 2. گردیذد  انکوبذه  محذیط  دمذای  در سذاعت  6 مذدت  به سپ  و شد

 هذر  بذه  FRAPمهذرف   میکرولیتذر  620 همراه به نمونه از میکرولیتر
 قرار شیکر روی دقیقه 7 مدت به و منتقل تایی 11 میکرو لیت چاهک

نانومتر با استفاده از دستگاه  212 موج طول در هاب میزان. شدند داده
 (lab-system multiskan MS, finland)  میکرو لیت االیذزا ریذدر  

 مذول میلی حسب بر اكسیدانی آنتی محتوی و شد قرائت و گیریاندازه
 محاسذبه  خشذک مذاده   وزن گذرم  هر در( Fe+2) شده احیا فریک یون
 . (20)گردید
 
 

 
 از رویشگاه های طبیعی ایران شده یآورجمع (E. parviflorum) ایبیدعلفی پونه مختلف هایاکوتیپ ییایجغراف اطالعات -1 جدول

Table 1- The geographic information of E. parviflorum ecotypes collected from natural habitats of IRAN 

نهشناسه نمو  
Sample ID  

 استان
Province 

 ارتفاعات
Mountains 

آوریمحل جمع  

Locality 

 ارتفاع
Alt. (m asl) 

 عرض

 جغرافیایی

Latitude (E) 
  

یطول جغرافیای  

Longitude 

(N) 

EPP1 
 گلستان

(Golestan) 
شیرین آباد-علی آباد (Alborz) البرز  (Ali abad-shirin abad) 641 36.81 55.03 

EPP2 گیالن (Gilan) البرز (Alborz) 
 (chaharmahal) چهارمحل

 
1118 36.78 49.73 

EPP3 
 اردبیل

(Ardabil) 

 alborz) تالقی البرز و زاگرس

and zagros intersection) 
تله كابین-حیران  (Heyran-tele kabin) 1245 38.41 48.58 

EPP4 گیالن (Gilan) البرز (Alborz)  داماش (Damash) 1436 36.78 49.81 

EPP5 

 آذربایجان غربی
(West 

Azerbaijan) 

 alborz) تالقی البرز و زاگرس

and zagros intersection) 
قلهه بابک-كلیبر  (Kaleybar-ghale babak) 1471 38.85 47.01 

EPP6 
 اردبیل

(Ardabil) 

 alborz) تالقی البرز و زاگرس

and zagros intersection) 
قبل تونل-حیران  (Heyran-befor tonnel) 1510 38.45 48.57 

EPP8 
 مازندران

(Mazandaran) 
رودبارک-كالردشت (Alborz) البرز  (Kelardasht-rodbarak) 1625 36.46 51.08 

EPP9 

 آذربایجان غربی
(West 

Azerbaijan) 

 alborz) تالقی البرز و زاگرس

and zagros intersection) 
 1719 37.18 45.13 (Ayneroom spring) چشمه عین روم

EPP10 
 اصفهان

(Isfahan) 
 1722 31.26 51.28 (Sangan springs) چشمه سنگان (Zagros) زاگرس

EPP11 
 لرستان

(Lorestan) 
كهنام-الشتر (Zagros) زاگرس  (Alashtar-Kahnam) 1760 33.94 48.28 

EPP12 
 قزوین

(Ghazvin) 
اوان-الموت (Alborz) البرز  (Alamout-Avan) 1857 36.50 50.45 

EPP13 
 لرستان

(Lorestan) 
 2051 33.31 49.46 (Aziz abad) عزیز آباد (Zagros) زاگرس

EPP14 

 آذربایجان غربی
(West 

Azerbaijan) 

 alborz) تالقی البرز و زاگرس

and zagros intersection) 
شاهین دژ-منبر  (Manbar-shahin dej) 2114 36.62 46.77 

EPP15 
 قزوین

(Ghazvin) 
6الموت. (Alborz) البرز  (Alamout.1) 2163 36.40 50.22 

EPP16 زنجان (Zanjan) البرز (Alborz) خان چای طارم (Khan chi-Tarom) 2259 36.70 48.75 

EPP17 
 اردبیل

(Ardabil) 

 alborz) تالقی البرز و زاگرس

and zagros intersection) 
 2670 38.33 47.84 (Shabil) شابیل
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( )عکس از نویسنده Cبا مادگی نمایان ) کامل بازشده گل EPP16  (B،)اکوتیپ گیاهی ،Epilobium parviflorum  (A)اهیگ کامل ساختار -1 شکل

 مقاله(
Figure 1- Complete structure of Epilobium parviflorum (A) Plant ecotype of EPP16 (B), An opened flower with showy pistil 

(C) (photo by the author) 

 

 (ACY)گیری محتوی آنتوسیانین اندازه

افتراقی شرح داده شده pH محتوی آنتوسیانین با استفاده از روش 
. مذی تغییذرات انجذام شذد    ( بذا ك 6066و همکاران ) Ulebergتوسط 

 2/7برابذر   pH و مذوالر(  062/0) 6برابر  pH بافرهای مورد استفاده با
 و سذدیم اسذتات    (KCl)موالر( به ترتیب بر  ایه كلریذد  تاسذیم   /7(

 )2NaO3H2(C ند.بود pH   بافرها با كلرید هیذدروژن(HCL)   تنظذیم
گیری رقیذق  اندازهها در محلول بافر در زمان عصاره خام نمونهگردید. 

 800تذا   260شد و میزان هاب با اسپکتروفتومتر در طول موج نذوری  
-lab) نانومتر با اسذتفاده از دسذتگاه میکرو لیذت االیذزا ریذدر     نانومتر 

system multiskan MS, finland)   گیذری و قرائذت شذد.   انذدازه 

گلوكوزید -1 -گرم سیانیدینبر حسب میلیمیزان و محتوی آنتوسانین 
 .(60) خشک محاسبه گردید.ماده در گرم وزن 

 

 تجزیه و تحلیل آماری 

 XLSTAT 2007.6 افذذزارنذذرم از توصذذیفی آمذذار تهیذذین ههذذت
 اصذلی  هایمولفه به تجزیه  یرسون، همبستگی ضریب شد و استفاده
 ذایرفت، همچنذین بذرای بررسذی رابطذه بذین ظرفیذت آنتذی          انجام

تجزیه رگرسذیون   ،اكسیدانی با ارتفاع از سطح دریا و عرض هغرافیایی
 ( گزارش گردید.2Rانجام شد و مقدار ضریب تبیین )

 

 نتایج و بحث

آوری شده همع (E. parviflorum) ایاكوتی  بیدعلفی  ونه 61

آنالیزهذای   بذا اسذتفاده از   (6رویشگاه طبیهذی در ایذران )هذدول    61از 
گیری ظرفیت آنتی اكسیدانی، محتوی فنل كل فتومتریک ههت اندازه

محتذوی  و فالونوئید كل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتنذد.  
 mg/gای بیناكوتی  آنالیز شده در دامنه 61در  (TFL) فالونوئید كل

DW 71/61   بذذرای اكوتیذذEPP5 قلهذذه بابذذک( از توابذذع  -)كلیبذذر
 mg/gمتر بذاالتر از سذطح دریذا تذا      6786آذربایجان شرقی با ارتفاع 

DW 17/16   برای اكوتیEPP10  چشمه سنگان( از توابع اصفهان(
(. 6ثبذت گردیذد )شذکل     متذر بذاالتر از سذطح دریذا     6866در ارتفذاع  

Hevesi Tóth (6001 در بررسذی )   گونذه   2هذای فیتوشذیمیایی روی
 .E. parviflorum Schreb., E. roseum Schreb., E)متفذاوت  

tetragonum L., E. montanum L., E. angustifolium L)  در
 mg/gبذین   ایدامنذه هانگاری میزان محتذوی فالونوئیذد كذل را در    

DW) 1/1-1/7(  گزارش نمود و باالترین میزانTFL  گونه  2در بین
 نتذای   . لاا(2)ثبت گردید  E. parviflorumطالهه برای گونه تحت م
 بذودن  بذاال  و اسذت  توهذه  قابل اخیر تحقیق با مقایسه در تحقیق این
 (E. parviflorum) ایهای بیدعلفی  ونذه  اكوتی  در را TFL میزان

دهد، بویژه می گونه ماكور در تحقیق اخیر نشان با مقایسه ایران را در
كه دارای محتوی بسیار )چشمه سنگان(  EPP10 اكوتی در خصوص 
ای )در برابر مشاهده شده در نمونه بیدعلفی  ونه 7)حدود  TFLباالی 

هذای بیذدعلفی   در اكوتیذ   TFLهمچنین مقادیر  .باشدهانگاری(( می
های وحشی ای ایران در مقایسه با مقادیر مشاهده شده در اكوتی  ونه
 mg/g DWن ای بیدر اتریش كه در دامنه E. angustifoliumگونه 
 باشد. ، نیز قابل مالحظه می(66)گزارش شده است  1/68-8/60

A B 

C 



 604      اكسیداني آنتي ظرفیت اي ایران از لحاظپونه بید علفي هاياكوتیپغربالگري 

 

 
 E. parviflorum (EPP)در اکوتیپ های   (ACY)و محتوی آنتوسیانین (TPH)، محتوی فنل کل (TFL)محتوی فالوئوئید کل  -2شکل 

Figure 2- Total flavonoid content (TFL), Total phenolic content (TPH) and Anthocyanin content (ACY) in ecotypes (n=16) of 

E. parviflorum (EPP)  
 

هذذای بیذذد در اكوتیذذ   (TPH) میذذزان تركیبذذات فنلذذی كذذل 
ای در دامنذه و بود  (TFL)برابر مقدار  21تا  77ای در حدود  ونهعلفی
قلهه بابذک( از  -)كلیبر EPP5رای اكوتی  ب mg/g DW 17/166 بین

متذر بذاالتر از سذطح دریذا تذا       6786توابع آذربایجان شرقی با ارتفذاع  
mg/g DW 6816   برای اكوتیEPP10   چشمه سنگان( در ارتفذاع(

در تحقیق انجذام   (.6ثبت گردید )شکل  متر باالتر از سطح دریا 6866
 E. parviflorum Schreb., E. roseum)گونه مختلف  2شده روی 

Schreb., E. tetragonum L., E. montanum L., E. 

angustifolium L)  در هانگاری مقدارTPH  بین ایدامنهدر mg/g 

DW 661-177    بیذذد گذذزارش گردیذذد كذذه در ایذذن میذذان، گونذذه
 TPH  (mg/g نسبت به سایر گونه ها بیشترین محتوی  ای ونهعلفی

DW 177))  برابر مقدار  76حدود(TFL  كذه همسذو بذا     (2) دارا بذود
 ونذه ای ایذران مذی    اكوتی  های بید علفذی  در  (TPH) نتای  مقادیر

 میذزان باشذد.  مذی  (TFL)برابذر مقذدار    21تذا   77باشد كه در حذدود  
 عوامذل  از هذدای  گیذاهی  هذای بافذت  فنلی و فالونوئیدها در تركیبات
 ماننذد  بیرونذی  عوامذل  از تحذت تذاثیر بسذیاری    گیذاه  سذن  یا ژنتیکی
 و هذا میکروارگانیسذم  بذا  آلذودگی  برداشت، محیطی، زمان  ارامترهای
، در ایذن راسذتا   (67 و 1 ،1) دارد مختلذف  آفذات  از های ناشذی آسیب

 یافتذه،  افذزایش  خورشیدی نشان داده اند كه تابش تحقیقات متهددی
 آنتذی اكسذیدانی در   باالی فالونوئیذدهای  تجمع با بنفش ماوراء اشهه
، لاا هم عوامذل ژنتیکذی، عوامذل محیطذی     (68 و 60 ،8)است  ارتباط

های تواند بر روی باال بودن تركیبات فنلی و فالونوئیدها در اكوتی می
 EPP10ایران به ویذژه اكوتیذ     E. parviflorum) ای ونهبید علفی

گاار باشد كه نیاز به ر مقایسه با نمونه هانگاری تاثیرد ()چشمه سنگان
 هذای متابولیذت  از غنی منبع سرده این گیاهانمطالهات بیشتری دارد. 

 ای ازباشذند كذه خذود مجموعذه    مذی  هذا فنذل   لی خصوص به ثانویه،
باشند كه این موضذوع مقذدار   می هاتانن و فنلی اسیدهای فالونوئیدها،
ای  ونههای بید علفیاكوتی در  TFLنسبت به  TPHچندین برابری 
. براساس تحقیقات انجام شده مقدار بسذیار  (7)كند توهیه میایران را 
می تواند دال بر وهود مقادیر تانن باال در  TFLنسبت به  TPHباالی 
كذه نیذاز بذه بررسذی و      (2)ای ایران باشذد   ونهبید علفی هایاكوتی 

هذذای بیذذد  اكوتیذذ در  TPHهمچنذذین مقذذادیر   تخمذذین آن دارد.
 )چشمه سنگان( EPP10 اكوتی به خصوص برای  ای ایران ونهعلفی

بسیار قابل مالحظذه   (2)ای هانگاری  ونهدر مقایسه با نمونه بید علفی
 .Eهمهیذذذت از گونذذذه 60در بررسذذذی  TPHباشذذذد. مقذذذدار مذذذی

angustifolium های دارویی مهم سرده بیذد  فنالند، كه یکی از گونه
كذه   (6)گذزارش گردیذد    mg/g DW 600-620 باشد مابینعلفی می
ایران به عنذوان    E. parviflorumهای اكوتی نتیجه بر مهرفی  این

كند و بذر اهمیذت آن در مصذارف    منبع غنی از تركیبات فنلی تایید می
 تجزیذه و تحلیذل همبسذتگی  یرسذون، همبسذتگی     افزاید. دارویی می
 ,r=0.7)داد  نشذان  فالونوئیذد كذل   و كذل  فنذل  بین محتوای باالیی

P=0.002, n=16).  (. 6)هدول 
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 کل فالوئوئید محتوی ،(n=16) (E. parviflorum) پونه ایبید علفی های اکوتیپضریب همبستگی بین محتوی ترکیبات فیتوشیمیایی در  -2جدول 

(TFL)، کل فنل محتوی (TPH)، اکسیدانی آنتی ظرفیت (AOX) آنتوسیانین محتوی و(ACY) ، 

Table 2- The correlation coefficient between the content of phytochemicals in Epilobium parviflorum ecotypes (n=16), Total 

flavonoid content (TFL), Total phenolic content (TPH), Antioxidant capacity (AOX) and Anthocyanin content (ACY) 

 متغیرها

Variables 

  کل فالوئوئید

(TFL) 

  فنل کل

 (TPH) 

  آنتوسیانین

(ACY) 

 آنتی اکسیدان 

(AOX) 

(TFL) 0.733 0.051- *0.705 1 كل فالوئوئید 

(TPH) 0.713 0.057- 1 0.705 فنل كل 

(ACY) 0.362- 1 0.057- 0.051- نتوسانینآ 

(AOX) 1 0.362- 0.713 0.733 آنتی اكسیدان 

 دارند. )α(0.05 = با صفر در سطح مهنی داریمشخ  شده تفاوت  مقادیر *

*Values in bold are different from 0 with a significance level alpha=0.05 

 
های اكوتی در بین  (AOX)نتای  بررسی محتوی آنتی اكسیدان 

 mM/g DW 81/76  را بذین حذداقل   AOXای، مقدار  ونهبید علفی
قلهه بابک( از توابع آذربایجان شذرقی بذا   -)كلیبر EPP5برای اكوتی  

 mM/g DW 20/11متر باالتر از سطح دریذا و حذداكثر    6786ارتفاع 
متذر بذاالتر از    6866)چشمه سنگان( در ارتفاع  EPP10برای اكوتی  

 (. 1سطح دریا نشان داد )شکل 

 

 
 E. parviflorum (EPP)دراکوتیپ های  (AOX)ظرفیت آنتی اکسیدانی  -3کل ش

Figure 3- Antioxidant capacity (AOX) in ecotypes (n=16) of E. parviflorum (EPP) 

 
 ,TPH (r=0.71بذا   AOX محتذوی  ننشان داد كذه بذی   هاافتهی

P=0.002, n=16)  و نیز بینAOX  باTFL (r=0.73, P=0.001, 

n=16)  داری برقرار اسذت )هذدول   و همبستگی مثبت و مهنی ارتباط
باالترین محتوی فنلی كل، فالونوئید كل و آنتی اكسذیدان بذرای    (.6

در (. 1 و 6)چشمه سنگان( مشذاهده گردیذد )شذکل     EPP10اكوتی  
 غلظذت  بذه  اكسیدانیهای مختلف نیز ظرفیت باالی آنتینتای  بررسی

 (66 و 62 ،1 ،6)شده است  داده ها نسبتو فنل فالونوئیدها از باالیی
  باشد.كه همسو با نتای  مشاهده در این تحقیق می

ای بذین   ونذه های بید علفذی اكوتی در  (ACY)مقدار آنتوسیانین 
 اوان( بذا -)المذوت  EPP12 اكوتی برای  mg/g DW 62/66حداقل 

 mg/g DW 16/610متر باالتر از سطح دریذا و حذداكثر    6728ارتفاع 
متذر بذاالتر از    6810كهنام( بذا ارتفذاع   -)الشتر EPP11 اكوتی برای 
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 ACY( و همبستگی منفی ضهیفی بذین  6)شکل  سطح دریا متغیر بود
 هذا آنتوسذیانین  (.6مشذاهده گردیذد )هذدول     TPHو  AOX TFLبا 

(ACY) شذده هسذتند    شناخته اكسیدانی آنتی یتفهال هایی بافنل  لی
. در (66)باشند  بیولوژیک هایفهالیت از برخی مسئول است ممکن كه

 و TPH میذزان  بذین  نسذبی  ای روی زغذال اختذه همبسذتگی   مطالهه
AOX بذین  رابطذه  كذه حالی در شده، گزارش ACY و AOX  بسذیار 
 اهمیذت  بذر  و به دنبال ایذن نتیجذه مشذاهده شذده،     بوده است ضهیف
 آنتذی  كلذی  فهالیت در آنها سهم و هاآنتوسیانین از غیر فنولی تركیبات

باشد تایید نتیجه تحقیق حاضر می كه در (61)نمودند  اكسیدانی تاكید
 ACYدرظرفیت آنتی اكسیدانی بیشتر از  TPHدهد سهم و نشان می

از آنجایی كه تركیبات فنولی هذزء تركیبذات آنتذی    همچنین  باشد.می
رود كذه افذزایش میذزان فنذول     باشند بنابراین انتظار مذی اكسیدان می

ته باشد كذه ایذن   رابطه مستقیم با افزایش ظرفیت آنتی اكسیدانی داش
 امر در مطالهات انجام شده روی گیاهان این هن  مشاهده شده است

 باشد. ر میو تایید نتای  مشاهده شده در تحقیق حاض (66 و 61 ،1 ،6)
 صفت فیتوشذیمیایی  7 اصلی هایمولفه به تجزیه از حاصل نتای 

 واریذان   كل از درصد 78/78 اول مولفه دو كه داد نشان شده مطالهه
 سذهم  و درصذد  61/16 تنهایی به اول مولفه سهم كه كردند توهیه را

به  AOXو  TFL ،TPH اول مولفه در. بود درصد 87/62 دوم مولفه
 دوم را مولفذه . گرفتنذد  قرار 727/0 و 812/0 ،881/0 ضریب با ترتیب
ACY عنصذر  دو از بذاال  سهم. (7)شکل  داد تشکیل717/0 ضریب با 
هذای  اكوتی . داشت فیتوشیمیایی صفت 7 بین داریمهنی ارتباط اول،

E. parviflorum 60. شذدند  هدا اصلی اول مولفه براساس وضوح به 
های چهار محل، تله كابین حیران، كلیبر، تونل  اكوتی شامل  اكوتی 

حیران، كالردشت، چشمه عین روم، چشمه سنگان، عزیز آبذاد، منبذر،   
 شذده  داده نشان( PC1) اول اصلی مولفه با همبستگی خان چای یک

تلذه   اكوتیذ   1از این میان،  داشتند كه AOXو  TFL ،TPH توسط
كابین حیذران، تونذل حیذران، كالردشذت، چشذمه عذین روم، چشذمه        

 اكوتیذ   7و  (r> 0.6)سنگان، عزیذز آبذاد دارای همبسذتگی مثبذت     
 (r> 0.6)چهارمحل، كلیبر، منبر و خان چای داری همبستگی منفذی  

  .داشتند (PC1) اول اصلی مولفه با

 

 
، (E. parviflorum) ایبیدعلفی پونه هایاکوتیپ در میان تنوع دهنده نشان اصلی هایمولفه تحلیل و تجزیه از استفاده با بعدی دو پالت -4شکل 

 (AOX)ظرفیت آنتی اکسیدانی و  (ACY)محتوی آنتوسیانین  ،(TPH)، محتوی فنل کل (TFL)محتوی فالوئوئید کل 
Figure 4- The two-dimensional plot obtained by principle component analysis illustrating the variation among E. parviflorum 

ecotypes, Total flavonoid content (TFL), Total phenolic content (TPH), Anthocyanin content (ACY) and Antioxidant capacity 

(AOX) 
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عرض  با (E. parviflorum)های بیدعلفی پونه ای  اکوتیپ (AOX)ظرفیت آنتی اکسیدان رگرسیون ارتباط بین حاصل از تجزیه نمودار  -5شکل 

 (B)از سطح دریا  و ارتفاع (A)جغرافیایی 
Figure 5- The regression analysis of relationship between antioxidant capacities of the E. parviflorum ecotypes with latitude 

(A) and altitudes above sea level (B) 
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باشذند و فقذط   متهلق به ارتفاعات زاگرس و تالقی البرز و زاگرس مذی 
هذایی كذه از   اكوتیذ  باشد و مربوط به ارتفاعات البرز می اكوتی یک 

باشذذذند برخذذذوردار نمذذذی AOXو  TFL ،TPHمحتذذذوی مطلذذذوب 
هذایی  اكوتیذ  دارند و نیز  (PC1) اول اصلی همبستگی منفی با مولفه
ندارند اكثرا متهلذق بذه    (PC1) اول اصلی كه هیچ همبستگی با مولفه

 باشند.ارتفاعات البرز می
انجذام   AOXهذای محتذوی   تجزیه و تحلیل رگرسیون روی داده
بذا ارتفذاع از سذطح دریذا      AOXشد و هذیچ ارتبذاطی بذین ظرفیذت     

)04=0.2(R  و نیز با عرض هغرافیذایی)0.2=14(R    مشذاهده نگردیذد
هذای تحذت مطالهذه    در اكوتیذ   AOX(. به عبارتی ظرفیت 2)شکل 

 .باشدنمیو عرض هغرافیایی متاثر از ارتفاع از سطح دریا 
 

 گیری  نتیجه

 استفاده با را AOX ظرفیت كه است ایمطالهه اولین تحقیق این
 بذرای  E. parviflorum گونذه ( n = 16) هذای چندگانذه  اكوتیذ   از

 نشذان  E. parviflorum گروهی درون فیتوشیمیایی تغییرات ارزیابی
ارتباط  AOX و TFL، TPH بین نتای  تحقیق نشان داد كه. دهدمی
 بذین محتذوی   داریمهنذی  ارتبذاط  هذیچ . وهذود دارد  داریمهنی مثبت
TFL، TPH و ظرفیت AOX برای   دریا باالتر از سطح ارتفاع باE. 

parviflorum  هذای اكوتیذ   كذه  داد نشذان  نتذای  . نشذد  یافذت E. 

parviflorum ایران (اكوتی  سذنگان  ویژه به EPP10 )مقذدار  دارای 
TFL، TPH ظرفیت و AOX هذای گذزارش  به باال و مطلوبی نسبت 
هذای دارای  اكثذر اكوتیذ   . ارایه شذده در گونذه مذاكور هسذتند     قبلی

متهلذذق بذذه  AOX ظرفیذذت و TFL، TPHمحتذذوی قابذذل مالحظذذه 
 مطالهذه  ایذن  نتای باشند ارتفاعات زاگرس و تالقی البرز و زاگرس می

 بذرای  ایران E. parviflorum های اكوتی  بین در كه دهدمی نشان
 برای تواندمی كه دارد وهود ایمالحظه قابل تنوع مطالهه مورد صفات
و  اسذتفاده  مذورد   السذم  ژرم حفاظذت  و اصذالحی  هایبرنامه اهرای
 .گیرد برداری قراربهره
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Introduction: The phytochemical and biological properties of medicinal plants depend on the climatic 

conditions of the area under development, the growth stage, genetic factors and other factors. Therefore the study 
of the wild flora in the geographical areas with different climatic conditions is important. It has been proved that 
the extract of Epilobium has high antioxidant capacity, which is associated with a high concentration of 
flavonoids content. Studies on five species of Epilobium genus (E. parviflorum schreb., E. roseum schreb., E. 
tetragonum L., E. montanum L., E. angustifolium L.), had shown that E. parviflorum had the highest antioxidant 
capacity among studied species. The occurrence of E. parviflorum in wide range of altitudinal zones in Iran 
makes it as ideal species to study the variation of antioxidant capacity among ecotypes. The present study aims 
to screen Epilobium parviflorum ecotypes (n=16) of Iran in terms of antioxidant capacity (AOX). 

Materials and Methods: Total phenol content (TPH), Total flavonoid (TFL), antioxidant capacity (AOX) 
and anthocyanin content (ACY) were measured by Folin- Ciocalteu, flavonoid-aluminum chloride (AlCl3), 
Ferric reducing antioxidant power (FRAP) and the differential PH methods, respectively. Regression analysis 
was used for studying the relationships between antioxidant capacity, altitude and latitude. The Pearson 
correlation coefficient was used to determine whether there is a linear relationship between variables.  

Results and Discussion: There was a high correlation between total phenol content and total flavonoid in 
ecotypes (r = 0.7, P = 0.002, n = 16). There was a positive and significant correlation between AOX content with 
TPH (r = 0.71, P = 0.002, n = 16) and also between AOX with TFL (r = 0.73, P = 0.001, n = 16). According to 
several studies, high antioxidant capacity has been attributed to high concentrations of flavonoids and phenols, 
which is consistent with the results observed in this study. The results also showed that the Iranian E. 
parviflorum ecotypes had considerably TFL, TPH and AOX content as compare to previous reports on E. 
parviflorum (in other country) and also other Epilobium species. Principal component analysis showed that the 
two main components explained 87.87% total variation. The high contribution of the two first components 
suggested a considerable correlation between three phytochemical traits, the contribution of the first component 
alone was 62.13% and the portion of the second component was 25.74%. In the first component, TFL, TPH and 
AOX were with coefficients of 0.78, 0.77 and 0.88, respectively. The high contribution of the two first 
components had a significant relationship between three phytochemical traits. The ecotypes of E. parviflorum 
were clearly separated based on the first principal component. Ten ecotypes had a correlation with the first main 
component (PC1) shown by TFL, TPH and AOX. Among them six ecotypes had a positive correlation (r> 0.6) 
and 4 ecotypes had a negative correlation (r> 0.6) with the first main component (PC1). Thus, out of the 16 
ecotypes of E. parviflorum in Iran, six ecotypes including EPP3, EPP6, EPP8, EPP10, EPP13 and EPP9 had the 
desired content of TFL, TPH and subsequently antioxidant capacity, most of which belonged to the Zagros and 
crossroad of Zagros and Alborz mountains. The ecotypes that did not have the desired content of TFL, TPH and 
AOX (negative correlation with the first main component, PC1) mostly belong to the Alborz Mountains. The 
highest levels of TPH, TFL and AOX capacity were observed for the Sangan ecotype with values of 1761, 32.64 
mg/g DW and 93.50 mM/g DW, respectively, and the lowest was observed in Kaleybar ecotype. Out of 16 
ecotypes, 6 ecotypes had the desired content of TFL, TPH, and subsequently AOX, most of which belonged to 
the Zagros and crossroad of Zagros and Alborz Mountains. Regression analysis showed no relation between 
AOX capacity with altitude (R2 = 0.04) and also with latitude (R2 = 0.14).  

Conclusion: This research is the first study that screens AOX capacity by including multiple ecotypes (n=16) 
from E. parviflorum species to evaluate intra ecotypes phytochemical variation for E. parviflorum. We found 
positive and significant correlation between TFL, TPH and AOX. We did not find any significant correlation 
between TFL, TPH content and AOX capacity of E. parviflorum with altitude above sea. Our results also 
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showed Iranian E. parviflorum ecotypes (especially Sangan ecotype, EPP10) have considerably TFL, TPH and 
AOX capacity compared to previous reports. The results of this study indicate that there is a remarkable 
variation among Iranian E. parviflorum ecotypes for the studied traits, which can be used to carry out breeding 
programs and protection of germplasm.  

 
Keywords: Altitude, Antioxidant, E. parviflorum, Flavonoid, Latitude, Phenolic acid, Phytochemical 

variation 
 


