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 دهیچک
 یمنظور بررس به ،رانیا غرب شمال و شمالآوری شده از  ( جمع.Viola spp) بنفشه جنس یها توده سهیپژوهش با هدف مقااین 

 همراه ریزوم آنها از  های گياه کامل به نمونهشد.  در شرایط آب و هوایی گرگان انجام آنها یساز یاهل یسنج امکانو سازگاری 

 گياهشناسی تأیيدپس از ی شدند. آور جمع شیدر فصل رو کرمانشاه و جانیآذربا الن،يگ مازندران، گلستان، هان استاندر   شگاهیرو 9

صفات  و عملکرد یاجزا ند.شد کشت کسانی یهوا و آب و یخاک بيترک درها با سه تکرار  ریزوم ،یمیوکد هربار افتیدرو 

 نیا نتایج نشان داد .شدند گيری اندازه یدر زمان گلده یسال زراع کیاز گذشت  پس آنها ییايميتوشيف ویک رفولوژمو ک،یولوژیزيف

پس از ها  تودهبودند. همگی  .V. ignobilis Rups و V. alba Besser، V. odorata L.، V. sieheana W.Becker یها گونه ازتوده  9

از  V. ignobilis تيجمع ( داشتند.% 1در سطح احتمال )دار  ف معنیالاخت با هم ها توده گذشت یک سال زراعی توليد گل و بذر نمودند.

 شهیطول ر زانيم نیشتريب داشت. را برگ  سطح و اندام هوایی خشک وزن اندام هوایی، و شهیر تر وزنبيشترین مقدار منطقه کرمانشاه 

 فنل کل مقدار نیشتريب ارتیز منطقه از V. alba تي. جمعاختصاص یافتمنطقه النگدره از  V. sieheana تيو اندام هوایی به جمع

 را داشت.( خشک عصاره گرمبر  نيکوئرست گرم ميلی 64/66) کل ديو فالونوئ (خشک عصاره گرم بر کيگالدياسگرم  ميلی 44/45)

. تعلق گرفتمنطقه بندرگز  از V. odorata تيبه جمع نيانيآنتوس و ديتنوئوکلروفيل کل، کار ،bليکلروف ،aليکلروف زانيم نیشتريب

فعاليت  زانيم نیشتريبو  منطقه افراتخته از V. alba تيجمع در ABTSو  DPPH های روش به یاکسيدان آنتی تيفعال زانيم نیشتريب

های  در جمعيت اکسيدان کل آنتی مشاهده شد. بيشترین ميزان آباد منطقه قرن از V. odorata تيجمع در FRAPروش  به یاکسيدان آنتی

V. alba  وV. oderata یها تيجمعصفات در ه مالحظ قابل تنوع وجود از یحاک جینتاطور کلی،  گيری شد. به از منطقه زیارت اندازه 

 و تيجمع متقابل اثرات ای و یطيمح طیف شرااختالها،  پتانسيل ژنتيکی باال در بين جمعيت ليدل به تواند میتنوع  نیاست. ا بنفشه

 .باشد آمده بوجود طيمح

 

 .ABTS ،DPPH ،Viola alba ،Viola ignobili ،Viola odorata، Viola sieheana :یدیکل های واژه
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 مقدمه
 جنس 66 (Violaceae) بنفشه خانواده جهان سراسر در

 بنفشه جنس (.Deepak et al., 2017) دارد گونه 366 و
(Viola) جهان سراسر در که دارد گونه 566 حدود 

 نیا از یتعداد .هستند ایران بومی آن گونه 68 اند، پراکنده
 ، V. kitaibeliana و متمرکزند کشور شمال در ها گونه

V. elatior ،V. spathulata ،V. ignobilis ،V. alba و  
V. oderata شوند می محسوب سالهچند اهانيگ جزء 

(Khatamsaz, 1990.) ديتول یدهايپپت یولوژيب و یميوشيب 
 محققان یبرا فرد، به منحصر  خانواده نیا از یاهيگ شده

 برای دارویی گياهان از تعدادی .است جالب یاريبس
 کبودی، درمان خون، کننده تصفيه مانند درمانی کاربردهای

 خانواده این به متعلق کليوی اختالل و تنفسی عفونت زخم،
 خواص گرید از (.Henriques & Craik, 2010) هستند
  باکتری، ضد قارچ، ضد هایاثر به توان می یدرمان
 و آسم ضد ایدز، ضد سرطان، ضد ،اکسيدان آنتی ماالریا، ضد

 مطالعات .(Muhammad et al., 2012) دکر اشاره غيره
 نیرشتيب .است انجام شده کم اريبس جنس نیا رامونيپ

 Viola odorata یعلم نام با معطر  بنفشه یرو قاتيتحق
 بومی گونه این (.Akhbari et al., 2012) است شده انجام
 است شده وارد زين آفریقا شمال به و بوده آسيا و اروپا

(Hammami et al., 2011.)  هند، کشورهای درهمچنين 
 ,.Suratia et al) دارد رویش نيز افغانستان و ایران پاکستان،

 V. odorata گونه به بيهش بسيار V. ignobili گونه (.2015
 تورانی-ایرانی منطقه و خزری ارتفاعات خاص که است

 دهنده گل ساقه دارای که بنفشه یها گونه از یکی .باشد می
  گونه ،باشد می متر سانتی 15 تا ارتفاع به مشخص

V. sieheana کشور غرب شمال و شمال در که است 
 هيبرید V. alba و V. odorata گونه دو بين دارد. پراکنش

 دیده معموالً گونه دو این بينابين ییها نمونه وگردد  می انجام
 (.Khatamsaz, 1990) شود می

 .يستن يدهپوش یکس بر ياهانگ و ياهیگ پوشش يتاهم
 صنایع نياز مورد ياهیگ يهاول مواد گذشته یها سال یط

 تخریب بر عالوه که است شده برداشت طبيعت از دارویی

 اوليه مواد توليد سبز، فضای و مراتع ها، جنگل روزافزون
 داشته پی در را گونه انقراض خطر امکان همچنين ناهمگن،

 بيش برداری بهره (.Fotovati & Noorbakhsh, 2009) است
 دهد می افزایش را يکیژنت یشفرسا ی،وحش منابع از حد از

 (Vogel et al., 2016). (36 )حدود گياهی یها گونه بيشتر% 
 کردن اهلی و کشت برای کوششی و آیند می دستب جنگل از

 شوند می کشت دارویی گياهان از %66 تنها است. انجام نشده
 توسعه و تحقيقاتی مطالعه بودن پایين دهنده نشان این و

 (.Hamidah et al., 2018) است بومی دارویی گياهان
 هوا  و آب فاکتور اینکه با ،ها بررسی از برخی براساس
 گياهان اما دارد گياهان پراکنش و رشد در را نقش بيشترین

 اقليم، شامل مختلف عوامل از تعدادی با ارتباط در
 کنند می پيدا توسعه طبيعی شرایط و خاک های ویژگی

(Gavili Kilaneh & Vahabi, 2012.) طارتبا هب بردن یپ 
 و یکیزفي خصوصيات با آن یاجزا و همؤثر ماده درصد بين

 دستيابی برای هک دهد می ما هب را امکان این خاک شيميایی
 شرایط ترین مناسب ه،مؤثر ماده کيفيت و يتکمّ ترینالبا هب

 ,.Khorshidi et al) کنيم فراهم گياه برای را اقليمی و خاکی

 و انقراض حال در و نادر ياهانگ روی بر مطالعات (.2019
 طور به 1906 سال از يادن در يکیژنت ذخائر حفظ مسئله
 انجام را یاقدامات المللی ينب های سازمان و مطرح جدی
 قبل حتی گياهی یها گونه از بسياریسفانه أمت یول اند داده

 ,Saparinto & Susiana) اند شده منقرض آنها شناسایی از

 گياهان از برداری بهره برای پژوهشی های سياست (.2016
 این از یکی که است طبيعت از آنها استخراج عدم دارویی،
 تبدیل فرایند شدن، اهلی است. کردن اهلی ها، سياست
 جدید زیستگاه در کاشت با زراعی گياهان به وحشی گياهان

 محافظت برای مهم راهکار یک دارویی گياهان کشت. است
 (.Chen et al., 2014) است بيشتر برداشت از ها گونه این از

 دارویی، گياهان سازی تجاری و انقراض از جلوگيری برای
 سازی اهلی فرایند یا دارویی گياهان کشت که است الزم

 زیستگاه در کاشت با زراعی محصوالت به وحشی گياهان
 به نياز دارویی گياهان کاشت سازی آماده شود. انجام جدید
 دما، مانند محيطی عوامل ویژه به فنی، های جنبه به توجه



 ی ...برخ کردن یاهل یسنج امکان 084

 (.Hamidah et al., 2018) دارد نور شدت و رطوبت
 لحاظ از برتر افراد ینشگز و مختلف های يتجمع ییشناسا

 های يتجمع ينب در يمياییش يپت و یرشد ياتخصوص
 یاهل یط در مرحله ینمهمتر و يناول ییدارو ياهانگ يعیطب

 گياهان، اصالح در (.Nemeth, 2002) است ياهگ کردن
 محسوب اصالحی های برنامه پایه ژنتيکی تنوع بررسی

 کردن اهلی یا کردن  وارد و (Solouki et al., 2008) شود می
 انبوه ميان از باال کارایی از برخوردار منتخب جمعيت

   قابل و مهم پيشرفت دتوان می گونه یک طبيعی های توده
 بدون صنایع نياز  مورد ارقام به يابیدست در توجهی
 های روش کارگيریب برای اضافی هزینه و وقت صرف

  (.Pank, 2007) باشد اصالحی
 در (6613) همکاران و Saghalli ،راستا همين در

 دارویی  گياه های  اکوتيپ ژنتيکی تنوع ارزیابیبرای  پژوهشی
 از شده آوری جمع (.Silybum marianum L) خارمریم

 اکوتيپ دو و اکاالزی شده اصالح رقم و ایران مختلف نقاط
 خارمریم های اکوتيپ بينکه  شد مشاهده انگلستان، به متعلق

 .دارد وجود ییالبا تنوع ظاهری صفات نظر از شده بررسی
 بذرهای (6618) همکاران و Golchin ،یگرد یپژوهش در

 رویشگاه چهار ازرا  (Plantago ovata) اسفرزه گياه
 بررسی برای وه کرد آوری جمع گلستان استان در مختلف
 این مختلف های توده مياییيفيتوش و مورفولوژیکی صفات

 و کردند کشت آزادشهر هوایی و آب شرایط دررا  گياه
 عملکرد از گلستان، استان اسفرزه های توده که شد مشخص

 تحقيقاتی در همچنين برخوردارند. باالیی بسيار موسيالژی
 Stachys lavandulifolia) کوهی چای تنوع بررسی برای

Vahl.) شاهرود ،قوچان مشهد، در مختلف های رویشگاه از 
 های اکوتيپ بين باالیی تنوع شد که مشخص نيشابور و

 فالونوئيدی، فنلی، های ترکيب لحاظ به شده آوری جمع
 طوری به ،دارد وجود اسانس کيفيت و يتکمّ و یاکسيدان آنتی

 ارتفاع و جغرافيایی مختصات و ادافيکی اقليمی، عوامل که
 گياه این دارویی های ویژگی روی یدار معنی هایاثر

 (.Chorli et al., 2020؛ Chorli et al., 2017) اند داشته

 یعوامل یعيطب و یزراع های ستمياکوس در که ییآنجا از
 سطح از ارتفاع و نور ،ییغذا عناصر آب، رطوبت، شامل

 و تيکمّ و مورفولوژی رشد، بر گذارتأثير و مهم عوامل ایدر
 با اساس نیا بر ،است ییدارو اهانيگ همؤثر مواد تيفيک

 توان می مناسب یاهيگ ارقام و یطيمح عوامل انتخاب
 ,.Zobayed et al) آورد دستب را محصول مقدار حداکثر

 دیبا تنها نه ییدارو اهانيگ کردن یاهل و یمعرف برای (.2005
 مطمئن شده یمعرف مناطق در آن مثل ديتول و توسعه رشد، از

 نانياطم زين ییدارو خواص بهبود و حفظ از دیبا بلکه شد
 تغييرات به توجه با (.JianHua et al., 2018) کرد حاصل
 شدن محدود و زمين متوسط دمای افزایش و اقليمی

 این دارویی باالی اهميت و یکسو از گياه این های رویشگاه
 برداشت واز سوی دیگر  دنيا در و ایرانی طب در گياه
 بررسی به مبرمی نياز طبيعی، های رویشگاه از آنها رویه بی

 با پژوهش نیا دارد. وجود گياه ایندن کر اهلی و سازگاری
 و شمال شگاهیرو 9 از بنفشه جنس یها توده سهیمقا هدف
 برای گرگان ییهوا و آب طیشرا در رانیا غرب شمال
 یساز یاهل یسنج امکان و طیشرا نیا در توده نیبهتر یبررس
 .شد یطراح آنها

 
 ها روش و مواد

 علوم گروه آزمایشگاه در پژوهش این آزمایشگاهی مراحل
 انجام گرگان يعیطب منابع و یکشاورز علوم دانشگاه یباغبان
 جهت کامل گياه چند و کشت برای بنفشه ریزوم آوری جمع شد.

 النگدره، آباد، قرن )افراتخته، نظر  مورد های رویشگاه از شناسایی
 اسفندماه در کرمانشاه( يبر،کل ،آمل بندرگز، یارت،ز در منطقه دو

 از گلدهی، زمان در ،1893 ماه دینرفرو و 1894 سال
و  یجانآذربا يالن،گ مازندران، گلستان، های استان ارتفاعات
 و شده خشک کامل ها نمونه ،شناساییبرای  .انجام شد کرمانشاه

 ارسال هربایوم کد دریافتبرای  تبریز داروسازی دانشکده به
 ی،تصادف کامل بلوک طرح قالب در تکرار سه در سپس شدند.

 طوری به .شدند کشت یکسان هوایی و آب و خاکی ترکيب در
 ابعاد دارای نمونه هر به شده داده اختصاص فضای که
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 داده اختصاص فضای مجموع در که بود متر سانتی 86× 56
 مورد خاک .(1 )شکل شد مترمربع 5/1 حدود طرح به شده

 آمد بدست آن شيميایی و فيزیکی های ویژگی و آناليز استفاده
 مدت این در نيز کشت محل اقليمی وضعيت .(1 )جدول

 ثبت و تهيه آباد هاشم هواشناسی مرکز از ماهانه صورت به
 و آوری جمع از پس بالفاصله ها بوته (.6 )جدول گردید

 ،1899 ماه فروردین در موقت، محيط در زمانی مدت گذراندن
 و متر سانتی 66 ها ریزوم فاصله شدند. کشت اصلی محل در

 روزانه طور به آبياری شد. گرفته نظر در متر سانتی 5 کشت عمق

 طور به يزن ينوج و یشکن سله مانند داشت ياتعمل و شده انجام
 بررسی شده کشت های جمعيت رشد مراحل .شد انجام مرتب
 زمان در زراعی سال یک گذشت از پس (.6 )شکل گردید

 اجزای و مورفولوژیک صفات (،1899 )بهار ها بوته گلدهی
 و تر وزن برگ، تعداد ،اندام هوایی طول ریشه، )طول عملکرد
 تعداد ،برگ تعداد ،ریزوم تعداد ریشه، و اندام هوایی خشک

 فيتوشيميایی های یژگیو (،برگ سطح و ریشه انشعابات
 ،فنل کل ،یاکسيدان آنتی يتفعال ،برگ کل و a، b يل)کلروف

 شد. گيری اندازه ها يتجمع ینا (آنتوسيانين و لک فالونوئيد
 

 
 تصادفیهای کامل  بخشی از واحدهای آزمایشی بر پایه طرح بلوک -1شکل 

Figure 1. Part of experimental units based on randomized complete block design 
 

 
 النگدره رویشگاه از Viola siehreanaمراحل رشد  -2شکل 

Figure 2. Growth stages of Viola siehreana from Alangdare habitat 



 

 

 

 خاک آنالیزنتایج  -1جدول 
Table 1. Soil analysis results 

pH 

Electrical 

conductivity 

(dS.m-2) 
Saturation (%) Neutralizing 

substances (%) Nitrogen (%) Organic 

carbon (%) 
Absorbable 

phosphorus 

(ppm) 

Absorbable 

potassium 

(ppm) 
Clay 

(%) 
Silt 

(%) Sand (%) Texture 

7.9 1.64 45.80 20 0.728 7.28 68.5 556 16 60 24 Silty-Loam 

 

 1331سال  در اطالعات هواشناسی شهرستان گرگان -2جدول 
Table 2. Meteorological information of Gorgan city in 2019 

 March April May June July August September October November Decemder January February 

Maximum monthly temperature (°C) 32.6 37.1 35 38.8 42.1 3.9 34.9 27.9 24.5 26.4 29.8 25.2 
The lowest monthly temperature (°C) 2.7 3.6 13.9 17.7 18 16.8 9.2 3.7 -0.5 -1 -2.2 0.5 

Average monthly temperature (°C) 14.9 20.3 25.2 28.1 28.2 25.7 22.2 15.3 10.68 9.84 9.54 11.4 
Average monthly rainfall (mm) 2.4 1.7 0 1.3 0.3 0.8 1.7 4.5 0.3 0.3 2.8 2 

Average monthly relative humidity (%) 81.5 67.4 58.2 67.4 64.1 62.7 65.3 70.8 73.8 69.6 66.1 75.8 
Average solar radiation (W.m-2) 4.3 7.7 9.6 6.3 7.3 7.2 7.6 5.4 5.3 5.2 6.6 4.7 
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 یآور جمع محل مشخصات ثبت
 شگاهیرو مختلف اتيخصوص ،ها نمونه آوری جمع زمان در
 با جغرافيایی مختصات و ایدر سطح از ارتفاع ليقب از

 از شد )سعی شيب جهت و GPS دستگاه از استفاده
 .(8 ل)جدو شد ثبت شود( انجام برداشت جنوبی های شيب

 شده یآور جمع یها گونه ییشناسا
 تهيه هرباریمی نمونه 8 گياه هر از ،ها نمونه یآور جمع ضمن

 دانشکده به هرباریمی کد دریافت و شناسایی برای و
 (.8 ل)جدو شدند ارسال زیتبر داروسازی

 

 های بنفشه توده آوری جمعمحل های  رویشگاه جغرافیاییمشخصات  -3 جدول
Table 3. Geographical characteristics of habitats from which Viola spp. populations collected 

No. Habitat: area, city, province 
Altitude 

(m) 
Latitude 

(°) 
Longitude 

(°) 
Steep 

direction (°) 
Herbarium code 

1 
Afratakhte, Aliabad, Golestan  

(purple flower) (V. alba) 
1620 36.7939 54.9655 South TBZFPH 4098 

2 
Qarnabad, Jelin, Golestan (purple flower) 

(V. odorata) 
515 36.7935 54.6242 South TBZFPH 4083 

3 
Alangdare, Gorgan, Golestan  

(white flower) (V. sieheana) 
361 36.7832 54.4517 Plain (flat) TBZFPH 4085 

4 
Ziyarat, Gorgan, Golestan (purple flower) 

(V. odorata) 
649 36.7297 54.4842 South TBZFPH 4095 

5 
Ziyarat, Gorgan, Golestan (white flower) 

(V. alba) 
633 36.7302 54.4845 South TBZFPH 4096 

6 
Bandargaz, Golestan (purple flower)  

(V. odorata) 
322 36.6927 53.954 South TBZFPH 4088 

7 
Pasha kolah, Amol, Mazandaran  

(purple flower) (V. odorata) 
420 36.5392 52.677 South TBZFPH 4097 

8 
Kaleibar, East Azerbaijan (purple flower) 

(V. ignobilis) 
1110 38.8515 47.0474 South TBZFPH 4092 

9 
Paveh, Kermanshah, Kermanshah  

(purple flower) (V. ignobilis) 
1348 38.7727 62.1916 South TBZFPH 4093 

 

 عملکرد اجزای و یکیمورفولوژ صفات ارزیابی

 صورت به زومیر تعداد انشعابات، تعداد ،برگ تعداد
 کش خط از استفاده  با شهیر طول و اندام هوایی طول ،شمارش

 شهیر خشک و تر  وزن ،اندام هوایی خشک و وزن تر ،مدرج
 یبرا .شد درج و گيری اندازه دیجيتال ترازوی توسط نيز

 داده قرار مجزا یها پاکت در ها نمونه خشک، وزن گيری اندازه
  مدت به گراد سانتی  درجه 84 یدما در آون در و شد
برای  .(Zare et al., 2018) ندگردید خشک ساعت 43

 کرده انتخاب تصادفی طور به برگ 5 ،برگ سطح گيری اندازه
 .شد استفاده گيری اندازه برای سنج برگ سطح دستگاه از و

 
 فیتوشیمیایی صفات گیری اندازه

 و کل فنل گيری اندازه برای :متانولی عصاره استخراج
 در مرحله هر در شده برداشت تازه گياهی مواد ،کل فالونوئيد

 مواد از گرم 1 شدن خشک از پس و شدند خشک اتاق دمای
 16 مدت به %36 متانول ليتر ميلی 16 همراه به شده پودر گياهی
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 و گردید گيری عصاره شيکر روی بر اتاق دمای در ساعت
 در گيری اندازه زمان تا شدن صاف از پس آمده بدست عصاره
 (.al et Mozaffari., 1720) شد نگهداری فریزر

 سنجی رنگ روش از استفاده با فنل کل محتوای :فنل کل
 گيری اندازه (Folin-Ciocalteureagent) تيولسيوکا -فولين

 از ليتر ميلی 1 ،روش این طبق (.Oki et al., 2002) شد
 از ليتر ميلی 1 دقيقه، 8 از پس .گردید اضافه نمونه محلول
 مخلوط شد. اضافه محلول به %16 سدیم کربنات آبی محلول
 گردید، نگهداری اتاق دمای در ساعت یک مدت به نهایی
 فنلی محتوای شد. گيری اندازه نانومتر 456 در جذب سپس

 با خشک وزن گرم در گاليکاسيد گرم ميلی حسب بر
 .گردید بيان گاليکاسيد استاندارد منحنی از استفاده

 یسنج رنگ روش به کل يدفالونوئ يزانم :کل فالونوئید
 5/6 يزانم روش ینا در شد. گيری اندازه یدکلر ينيومآلوم
 1/6 ،%95 اتانول ليتر ميلی 5/1 با عصاره محلول از ليتر ميلی
 يمپتاس استات ليتر ميلی 1/6 %،16 یدکلر ينيومآلوم ليتر ميلی

 از بعد .یدگرد مخلوط مقطر آب ليتر ميلی 3/6 و موالر 1
 جذب يقه،دق 86 مدت به اتاق دمای در ها نمونه نگهداری
 .(Chang et al., 2002) شد خوانده نانومتر 415 در مخلوط

 آزاد رادیکال مهار روش با یاکسیدان آنتی فعالیت سنجش
DPPH: سنجش برای یجرا های روش از یکی روش ینا 

 روش، ینا در .ستياهيگ یها نمونه یاکسيدان آنتی يتفعال
 وارد DPPH آزاد های یکالراد با نمونه های اکسيدان آنتی

 514 موج طول در جذب يزانم کاهش به منجر و شده واکنش
 1 ابتدا DPPH روش به گيری اندازه برای .شوند می نانومتر

 1/6 غلظت با DPPH ليتر ميلی 1 با آبی عصاره از ليتر ميلی
 ليتر ميلی 1 شاهد نمونه تهيه برای .گردید مخلوط موالر ميلی

 شد. داده قرار متانولی عصاره ليتر ميلی 1 جای به خالص متانول
 دقيقه 86 از پس شد. استفاده خالص متانول از بالنک برای

 توسط نانومتر 514 موج طول در ها نمونه جذب ميزان تاریکی،
 توسط آمده بدست اعداد شد. قرائت اسپکتروفتومتر دستگاه

 شد. تبدیل آزاد رادیکال مهار درصد به 1 رابطه
 

DPPH= 100 (1 - AS/AC)                    1 رابطه  

 و نمونه جذب عدد با برابر يبترت به Ac و As ،رابطه ینا در
 های رادیکال مهار درصد با برابر آمده بدست اعداد .است کنترل
 .(Wu et al., 2003) باشد می ها نمونه آبی عصاره در آزاد

 زدایی یونکات روش با یاکسیدان آنتی ظرفیت سنجش
 های ينپروتئ ABTS یکالراد مهار فعاليت :ABTS رادیکال
 و You توسط شده یحتشر روش از استفاده با شده هيدروليز
 يبترک با ABTS یکالراد محلول .شد يينتع (6616) همکاران

 و موالر ميلی 4 غلظت در ABTS از یکسانی یحجم نسبت
 در مخلوط .یدگرد يهته پرسولفات پتاسيم موالر ميلی 45/4
 از قبل ساعت 10 تا 16 مدت به يطمح یدما در و یکیتار

 يدتول و يداسيوناکس مدت، ینا در شد. داده قرار مصرف
 قبل .شود یم انجام پرسولفات يمپتاس يلهوس به ABTS یکالراد
 و موالر PBS (6/6 از استفاده با ABTS محلول آزمون، از

pH4/4) سپس شد. رقيق نانومتر 484 در 4/6+6/6 جذب تا 
 شده يقرق محلول ليتر ميلی 4 به نمونه هر از ميکروليتر 46

ABTS و ورتکس شدت به يهثان 86 یبرا مخلوط شد. افزوده 
 یینها محلول جذب شد. داده قرار یکیتار در يقهدق 0 مدت به
 شد. گيری اندازه نانومتر 484 در

 ینا در :FRAP روش با یاکسیدان آنتی فعالیت سنجش
 در (+Fe3) یکفر یها یون يایاح در ها عصاره ییتوانا روش

 یها یون احيای با .شود می گيری اندازه ها اکسيدان آنتی حضور
 pH در (+Fe2) فرو یها یون به آن یلتبد و (+Fe3) فریک

 ،(TPTZ) یازینتر اس یدیلپر یتر حضور در و يدیاس
 است. یآب آن رنگ که شود می يلتشک Fe-TPTZ کمپلکس

 البته .شود می گيری اندازه nm598 در ینور سنجش آن از پس
 بر غلبه یبرا اکسيدان آنتی یک ییتواناکه  کرد اشاره یدبا

 به +Fe3 ياءاح یبرا آن ییتوانا بر منطبق الزاماً آزاد یها یکالراد
Fe2+ براساس یاکسيدان آنتی کل يتظرف گيری اندازه .نيست 

 شده يشنهادپ Strain (1990) و Benzie توسط که روشی
 عمل یرز شرح به FRAP واکنشگر يهته برای شد. انجام است،

 TRAP (،pH=0/8) با موالر ميلی 866 استات بافر .شود می
 به آهن یدکلر محلول و موالر ميلی HCL 46 در موالر ميلی 16

 طور به یدبا FRAP محلول .شود می مخلوط 16:1:1 نسبت
 درجه 84 یدما در مصرف از قبل و شده يهته روزانه
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 منحنی .شود  قرائت نانومتر 598 در جذب ميزان گراد، تینسا
 تا 166 معمول محدوده در آهن، سولفات کمک با استاندارد

 صورت به نتایج آن زا استفاده با و شده رسم ميکروموالر 6666
 شد. بيان نمونه گرم در آهن ميکروموالر معادل

 معرف يهته یبرا :(TAOC) کل اکسیدان آنتی ارزیابی
TAOC 2 موليبدات يومونمآ ازMoO4 (NH4) 4 موالر ميلی، 

 فسفات سدیم و موالر 0/6 (H2SO4) سولفوریکاسيد
(Na3PO4) 63 از ميکروليتر 166 به شد. استفاده موالر ميلی 

 شد. اضافه TAOC معرف ليتر ميلی 1 مقدار یمتانول عصاره
 و يقهدق 96 مدت به یشآزما یها لوله کردن، ورتکس از پس
 از پس شد. انکوبه ماری بن گراد سانتی درجه 95 یدما در

 ،ها نمونه شدن سرد از بعد بالفاصله و زمان مدت این طی
 عصاره( بجز ها يبترک )همه شاهد به نسبت آنها جذب عدد
 اسپکتوفتومتر دستگاه از استفاده با نانومتر 095 موج طول در

  .(Sun et al., 2011) شد قرائت

 با را برگ نمونه از گرم 1 :آنتوسیانین میزان گیری اندازه
 1 و خالص متانول ليتر ميلی 99) اسيدی متانول ليتر ميلی 16

 ساعت 64 برای عصاره و اضافه (هيدروکلریکاسيد ليتر ميلی

 محلول جذب و شد داده رقرا گراد سانتی درجه 4 دمای در
 نانومتر 566 موج طول در اسپکتوفتومتری از استفاده با باالیی
 .(Wagner, 1979) شد قرائت

 برای :کاروتنوئیدو کل ،a، b کلروفیل محتوای گیری اندازه
 برگ بافت از گرم 5/6 ابتدا کاروتنوئيد و کلروفيل گيری اندازه
  سپس ریخته، آزمایش لوله داخل در و کرده خورد را تازه

 اضافه آن به خالص سولفوکسيد ميتل دی اسيد ليتر ميلی 16
 درجه 46 دمای با آون در ساعت 8 مدت به بعد و کرده

 برگی بافت و استخراج ها رنگيزه تا شد داده قرار گراد سانتی
 کاغذ با ها نمونه کردن صاف از بعد سپس .دشو رنگ بی کامالً

  حجم به و برداشته را شده صاف محلول از ليتر ميلی 1 واتمن،

 آمده بدست محلول جذب ميزان بعد و رسانده ليتر ميلی 5
 ،045 ،008 های موج طول در اسپکتوفتومتری دستگاه توسط
، b و a ليکلروف يزانم شد. گيری اندازه نانومتر 516 و 436

 ،8، 6 های رابطه از استفاده با ترتيب به کاروتنوئيدو  کلکلروفيل 
 شد محاسبه نمونه تر وزن گرم بر گرم ميلی حسب بر (5 و 4
(Barens et al., 1992). 
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 مورد SAS (9.1) افزار نرم از استفاده با آمده بدست های داده
 آزمون از استفاده  با صفات ميانگين و گرفتند قرار وتحليل تجزیه
 .شدند مقایسه (LSD) دار معنی اختالف حداقل
 

 نتایج
 یدار معنی فاختال (4 )جدول انسیوار هیتجز جینتا

 از یبررس مورد یهاتيجمع نيب %1 احتمال سطح در را
 شامل ییايميتوشيف و یکیلوژویزيمورفوف اتيخصوص رنظ

اندام  وزن تر ریشه، طول ،اندام هوایی طول برگ، )تعداد

 سطح ،اندام هوایی خشک وزن ریشه، وزن تر ،هوایی
 ،کاروتنوئيد ،کلروفيل کل ،b کلروفيل ،a کلروفيل برگ،

 آنتوسيانين، ،کل اکسيدان آنتی کل،  فالونوئيد ،فنل کل
ABTS، DPPH، FRAP) اهيگ Viola spp. که داد نشان 

 یدارا مختلف مناطق یها نمونه از یک هر جیتان نیا طبق
 وزن مورفولوژی صفات .بودند یظاهر خاص یها یژگیو

 اختالف ،ریزوم تعداد و انشعابات تعداد ریشه، خشک
 های ریزوم مشاهداتی لحاظ به د.دنندا نشانرا  یدار معنی
 داشتند. کامل مانی زنده شده، کشت



 

 

 

 Viola spp. کشت شده های صفات در تودهبرخی تجزیه واریانس  -4جدول 
Table 4. ANOVA of some traits in cultivated Viola spp. populations 
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Population 8 52.95** 24.7** 23.07** 1.73** 0.12** 0.11** 0.02n.s. 1.33n.s. 1.02n.s. 30.61** 

Experimental error 18 4.92 4.51 7.15 0.14 0.03 0.01 0.02 0.7 0.8 1.28 

C.V. (%) - 23.4 1.27 22.96 30.72 40.67 38.94 71.21 70.15 72.73 15.59 
n.s. and **: non-significant and significant at 1% probability level, respectively. 
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Continued Table 4. … 
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Population 8 0.88** 0.11** 1.43** 0.21** 0.003* 403.9** 33.44** 381.02** 419.8** 11.49** 4.62* 
Experimental 

error 
18 0.05 0.02 0.1 0.02 0.001 22.53 5.03 14.28 11.5 1.77 1.47 

C.V. (%) - 11.14 18.76 11.10 12.95 18.52 21.92 15.75 7.71 24.23 23.87 18.9 
n.s., *, and **: non-significant and significant at 5 and 1% probability levels, respectively. 

 

 
  



 

 

 

 بنفشه  کشت شده یها عملکرد توده اجزای نیانگیم سهیمقا -5جدول 
Table 5. Means comparison of yield components in cultivated Viola spp. populations  

               Areas 

 

Characteristics 

Afratakhte 
(V. alba) 

Qarnabad 

(V. odorata) 
Alangdareh 

(V. sieheana) 
Ziyarat 

(V. odorata) 

Ziyarat 

(V. alba) 
Bandargaz 

(V. odorata) 
Amol 

(V. odorata) 
Kleybar 

(V. ignobilis) 
Kermanshah 

(V. ignobilis) 

Number of leaves 6.33 e 12.66 b 10.3 bcd 11 bc 18.6 a 7.66 cde 8.33 cde 7 de 4.66 e 

Aerial parts length (cm) 8.66 de 7.5 e 16.9 a 13 b 12.5 bc 12 bcd 9.16 cde 11.4 bcd 13.5 ab 

Root length (cm) 11.1 bc 9.33 c 15.8 a 10.6 bc 12 abc 14.66 ab 8.16 c 8.66 c 14.3 ab 

Aerial parts fresh weight 

(g) 
0.76 de 0.86 de 0.77 de 0.88 de 2.1 ab 1.08 cd 0.24 e 1.61 bc 2.66 a 

Aerial parts dry weight 

(g) 
0.17 bc 0.23 bc 0.25 bc 0.29 b 0.61 a 0.24 bc 0.07 c 0.27 bc 0.66 a 

Root fresh weight (g) 0.35 bcd 0.53 abc 0.6 ab 0.22 cd 0.35 bcd 0.77 a 0.18 d 0.35 bcd 0.68 a 

Leaf area (cm2) 15.8 bc 13.3 c 18.9 ab 20.71 a 15.5 bc 15.4 bc 18.9 ab 14.1 c 22.7 a 

In each column, the means with common letters are in the same statistical group at 5% probability level (LSD test). 
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  ارزیابی خصوصیات مورفولوژی
  گونااه ،(5)جاادول  نيانگياام سااهیمقا جیمطااابق نتااا 

V. odorata  و شاه یر طول زانيم نیشتريبمنطقه النگدره از 
 شاه، یر تار  وزن زانيم نیشتريبو  داشت را اندام هوایی طول
 و ساطح بارگ   اندام هوایی خشک وزن ،اندام هوایی تر وزن

 در باود،  کرمانشااه  منطقاه  از V. ignobilisمربوط به گوناه  
وزن  ،انادام هاوایی   خشک و وزن تر زانيم نیکمترکه   حالی
 باا جمعيات   آمال مرباوط باه منطقاه     شهیو طول ر شهیتر ر

V. odorata انادام   طاول  و بارگ  سطح زانيم نیکمتر. است
 شد. دهید V. odorata در گونه آباد قرن منطقه در زين هوایی

 

 ییایمیتوشیف و فیزیولوژیکی اتیخصوص جینتا
 ینسب تغلظ زانيم که داد نشان ميانگين مقایسه جیتان

  بندرگز تيجمع در نيانيآنتوس و ها ليکلروف
(V. odorata) ارتیز تيجمع در و مقدار نیشتريب یدارا 
(V. odorata) (.4 و 8 های )شکل است مقدار نیکمتر  

 با ارتیز منطقه ميانگين، مقایسه نتایج طبق :فنل کل
 برابر گرم ميلی 44/45 نيانگيم با V. alba تيجمع

 مقدار نیشتريب یدارا خشک عصاره گرم بر کيگالدياس

 با V. odorata تيجمع با ارتیز منطقه و فنل کل
 عصاره گرم بر کيگالاسيد برابر گرم ميلی 60/11 نيانگيم

  .بود (5 )شکل فنل کل زانيم نیکمتر یدارا خشک،
 یها تيجمع کل  ديئونوفال سهیمقا :کل  دیفالونوئ

 V. alba  تيجمع ،فنل کل جینتا همانند که داد نشان بنفشه
 به نسبت یشتريب کل ديئونوفال ،ارتیز منطقه از

 64/66 با برابر مقدار نیا که داشتند گرید یها تيجمع
 همچنين ،بود خشک عصاره گرم بر نيکوئرست گرم ميلی
 فالونوئيد ميزان کمترین V. odorata جمعيت با منطقه این
 (.5 )شکل داد نشان را کل

 گيری اندازه در آمده بدست جینتا مطابق :اکسیدان آنتی
 (0 )شکل ABTS و DPPH روش به یاکسيدان آنتی فعاليت

 V. odorata تيجمع با افراتخته منطقه از زانيم ینشتريب
 )شکل کل اکسيدان آنتی زانيم نیشتريب همچنين .شد دهید
 با و V. alba جمعيت با زیارت منطقه به مربوط (4

  تيجمع با آباد قرن منطقه آن از بعد کمی اختالف
V. odorata روش در و بود FRAP نیشتريب (4 )شکل 

  .است (V. odorata) آباد قرن منطقه به مربوط زانيم

 

 

 شده بنفشه کشت های تودهبین  bوکلروفیل  aکلروفیل مقدار  نیانگیم سهیمقا -3شکل 

Figure 3. Means comparison of chlorophylls a or b between cultivated Viola spp. populations 
Afratakhte (V. alba), Qarnabad (V. odorata), Alangdareh (V. sieheana), Ziyarat (V. odorata), Ziyarat (V. alba), Bandargaz (V. odorata),  

Amol (V. odorata), Kleybar (V. ignobilis), and Kermanshah (V. ignobilis). 

bc 
b 

b 

d 

b 

a 

cd 

a 

b 

bc bc 
b 

bc bc 

a 

c bc 
c 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

C
h

lo
ro

p
h

y
ll

 a
 a

n
d

 b
 c

o
n

te
n

t 
(m

g
.g

-1
)

 

Chlorophyll a Chlorophyll b



 048    4، شماره 83فصلنامه تحقيقات گياهان دارویی و معطر ایران، جلد 

 

 

 

 کشت شده بنفشه های تودهبین  تنوئیدوکلروفیل کل و کار نیانگیم سهیمقا -4شکل 
Figure 4. Means comparison of total chlorophyll and carotenoids between cultivated Viola spp. populations 

Afratakhte (V. alba), Qarnabad (V. odorata), Alangdareh (V. sieheana), Ziyarat (V. odorata), Ziyarat (V. alba), Bandargaz (V. odorata),  

Amol (V. odorata), Kleybar (V. ignobilis), and Kermanshah (V. ignobilis). 

 

 

 
 کشت شده بنفشه های تودهبین  کل  فنل کل و فالونوئید نیانگیم سهیمقا -5شکل 

Figure 5. Means comparison of total phenols and total flavonoids between cultivated Viola spp. populations 
Afratakhte (V. alba), Qarnabad (V. odorata), Alangdareh (V. sieheana), Ziyarat (V. odorata), Ziyarat (V. alba), Bandargaz (V. odorata),  

Amol (V. odorata), Kleybar (V. ignobilis), and Kermanshah (V. ignobilis). 
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 کشت شده بنفشه های تودهبین  ABTSو  DPPH های اکسیدانی با استفاده از روش فعالیت آنتی نیانگیم سهیمقا -6شکل 
Figure 6. Means comparison of antioxidant activity by DPPH and ABTS methods between cultivated Viola spp. 

populations 
Afratakhte (V. alba), Qarnabad (V. odorata), Alangdareh (V. sieheana), Ziyarat (V. odorata), Ziyarat (V. alba), Bandargaz (V. odorata),  

Amol (V. odorata), Kleybar (V. ignobilis), and Kermanshah (V. ignobilis). 

 

 

 

 

 کشت شده بنفشه های تودهاکسیدان کل بین  و آنتی FRAP  اکسیدانی با استفاده از روش فعالیت آنتی نیانگیم سهیمقا -7شکل 
Figure 7. Means comparison of antioxidant activity by FRAP method and total antioxidants between cultivated 

Viola spp. populations 
Afratakhte (V. alba), Qarnabad (V. odorata), Alangdareh (V. sieheana), Ziyarat (V. odorata), Ziyarat (V. alba), Bandargaz (V. odorata),  

Amol (V. odorata), Kleybar (V. ignobilis), and Kermanshah (V. ignobilis). 
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 بحث
 همالحظ قابل تنوع وجود از حکایت ميانگين مقایسه جینتا

 نتایج این .دارد یبررس مورد صفات یبرا بنفشه یها تيجمع
 لحاظ از .Viola spp مختلف های توده بين در که داد نشان

 عوامل تأثير بر عالوه فيتوشيميایی، و مورفولوژیکی صفات
 تنوع این درک دارد. وجود نيز زیادی ژنتيکی تنوع محيطی،

 های سمالپ ژرم حفاظت و مدیریت در دتوان می ژنتيکی یاالب
 فاتتالاخ ليدل به است ممکن تنوع نیا باشد. مفيد بنفشه
 یگاه ای ،یطيمح طیشرا فاتاختال علت به ای افراد، یتيجمع

 باشد آمده بوجود طيمح و تيجمع متقابل هایاثر توسط
(Osamny & Siosemardeh, 2009.) هیتجز جدول طبق 

 نیا در شده یابیارز یکیمورفولوژ صفات بيشتر انس،یوار
 یگزارش تاکنونالبته  بودند. یدار معنی فاختال یدارا قيتحق
 انيب بنفشه اهيگ یکیمورفولوژ اتيخصوص سهیمقا بر  یمبن

 های جنگل در خودرو صورت به بنفشه رشد وجود  با .است نشده
انجام  آن کردن اهلی و شناسایی روی بر زیادی تحقيقات ایران،
 بر  یمبن یگزارش تاکنون و (Moradi et al., 2021) است نشده

 .تاس نشده انيب بنفشه اهيگ یکیمورفولوژ اتيخصوص سهیمقا
 و Mohammadi جینتا با پژوهش نیا نتایج ،حالنیباا

 .دارد مطابقت بابونه اهيگ یها توده یرو بر (6614) همکاران
 و یبررس بابونه اهيگ در را کیمورفولوژ صفات محققان نیا

 در بود. دار معنی یبررس  مورد صفات شتريب که دندکر گزارش
 دهنده نشان ها داده ،(6666) همکاران و Baharmast پژوهش

 های اکوتيپ) جغرافيایی های تفاوت از توجهی  قابل تأثير
  است. پونه توليد و رشد و مورفولوژی بر (مختلف
 بنفشه بررسی مورد های جمعيت بين در تفاوت نوع دو

 در ست.ها گونه بين تفاوت این که طوری به ،شود می دیده
 وجود با V. ignobilis گونهکه  شد مشخص ،راستا همين

 اختالف ،کرمانشاه و کليبر منطقه دو از مشابه ژنوتيپ
 شده بررسی صفات لحاظ از %5 احتمال سطح در یدار معنی
 اقليمی شرایط که شود می استنباط گونه این بنابراین داد، نشان
 شده منطقه دو های توده بين در ظاهری اختالفات سبب
 همکاران و Momeni Monfared پژوهش نتایج. است

 ریحان های توده برخی خصوصيات ارزیابی روی بر (6613)

(Ocimum basilicum) نشان اهواز هوایی و آب شرایط در 
 را ها توده بين در موجود های تفاوت از بخشی که داد
 این د.دا نسبت اهواز شهرستان محيطی شرایط به توان می

 و Khub-Khadivi توسط آمده بدست نتایج با نتایج
 بررسی با ژنتيکی تنوع ارزیابی روی (6615) همکاران

 Satureja) یبختيار مرزه مورفولوژیکی صفات

bachtiarica) که کردند گزارش آنان داشت. مطابقت 
 گياه، وزن گياه، قطر شاخه، تعداد نظر از مختلف های توده
 بودند. متفاوت شاخه وزن و گل و برگ وزن

 خشک  وزن و برگ سطح که داد نشان یبررس نیا جینتا
 یادیز تفاوت یدارا شده کشت یها تيجمع در بنفشه

 یدارا کرمانشاه تيجمع از شده کشت اهانيگ و باشد می
 کسانی ليدل به .است خشک وزن و برگ سطح نیشتريب

 در شده کشت اهانيگ وکار کشت و ییهوا و آب طیشرا بودن
 یبرتر نیا ليدل توان می ،گرگان یکشاورز دانشگاه مزرعه

 و آب جذب در کرمانشاه تيجمع زومیر یباال ییتوانا را
 انيب مزرعه طیشرا به اهيگ یسازگار نيهمچن و ییغذا مواد
 آوری جمع V. alba گونه با ارتباط در صورت همين به .کرد
 در یدار معنی تفاوت زیارت و افراتخته مناطق از شده

 دو بين فيتوشيميایی و مورفولوژیکی و رشدی صفات
 و تر وزن و برگ تعداد که طوری به .شد دیده جمعيت
 ،بود افراتخته توده از بيشتر زیارت توده در هایی اندام خشک

 فعاليت مانند فيتوشيميایی صفات لحاظ از که  حالی در
 باالتری مقادیر از افراتخته توده فنل کل و یاکسيدان آنتی

  شده شناخته گونه مورد در همچنين بود. برخوردار
V. odorata، تفاوت شده، کشت  توده چهار بين در 

 و رشدی مورفولوژیکی، های ویژگی لحاظ از یدار معنی
 و برگ تعداد باالترین که طوری به ،شد دیده فيتوشيميایی

 وزن و طول بيشترین آباد، قرن توده از یاکسيدان آنتی فعاليت
 توده به مربوط کل فالونوئيد و فنل کل ،هوایی اندام خشک
 و آمل توده از کل یاکسيدان آنتی فعاليت باالترین ،زیارت

 کلکلروفيل  ،b و a روفيللک ،ریشه وزن تر و طول بيشترین
 توجه بایدبنابراین  آمد. بدست بندرگز توده از کاروتنوئيد و

 به و است ژنتيکی شده مشاهده تنوع از بخشی که کرد
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 مختلف جغرافيایی مناطق از که ها توده بين واقعی فالاخت
 دارد بستگی اند شده آوری جمع متفاوت اقليمی شرایط با
(Yousefi et al., 2021.) بر محيط اثر نتایج وجوداین با 

 یکی جغرافيایی های تفاوت .است مشهود خصوصيات تفاوت
 تاس دارویی گياهان رشد بر مؤثر پارامترهای مهمترین از
(Chen et al., 2014.) راتييتغ قیطر از اهيگ ستگاهیز 

 در هیثانو یها تيمتابول ليتشک ندیافر بر دتوان می یمياقل
 ,.Mehpour et al ) باشد گذارتأثير اهيگ مختلف یها اندام

 زانيم و بارش ،دما فاختال به توجه  با رو نیااز (.2015
 رمقدا در تفاوت أمنش توان می ،مناطق نيب نور تابش

 طیشرا فالاخت به را آنتوسيانين و کاروتنوئيد ها، کلروفيل
 زومیر در هاآن از حاصل اتتأثير که داد نسبت ییهوا و آب

 کشت محل در را خود تأثير بعد سال در و شده رهيذخ اهيگ
 روی تحقيقی در راستا، همين در .دهد یم نشان دیجد

 در (.Sambucus ebulus L) آقطی گياه ثانویه های ترکيب
 ارتفاع افزایش با شد که مشخص گلستان، استان در شهر سه
 بهترین و شده کاسته کل فالونوئيد و فنل کل یامحتو از

 آورد دستب توان می پایين ارتفاعات در گياهانی از را کيفيت
(Kaghazloo et al., 2017). برای  که بررسی در همچنين

 و مورفولوژیکی خصوصيات بر ارتفاع اثرارزیابی 
 در (.Urtica dioica L) گزنه گياه برگ بيوشيميایی

که  داد نشان نتایج شد، انجام گلستان و مازندران های استان
 اسيدکلروژنيک، فالونوئيدها، و فنلی های ترکيب ميزان

 ارتفاع افزایش با گزنه گياه برگ در روتين و اسيدکافئيک
 در ذکرشده های ترکيب ميزان بيشترین که نحوی به ؛شد بيشتر
گردید  مشاهده مازندران کوه له منطقه متری 6656 ارتفاع

(Najjar Firoozjaee et al., 2014.) پژوهش در Fathi و 
 تنوع از ییالبا سطوح که داد نشان نتایج (6619) همکاران

 و مورفولوژی های ویژگی نظر از تابستانه مرزه های توده بين
 این نتایج با که دارد وجود ونوئيدالف و کلروفيل محتوای
 یمؤثر نقش یکیوژاکول عوامل راتييتغ .یکسان است تحقيق

 اهانيگ مؤثره  مواد تيفيک و تيکمّ شیافزا و رشد بر را
 ش،یرو محل یها یژگیو گرفتن رظن در .دارند ییدارو
 بر کیاکولوژ عوامل تأثير و اهيگ اندام ،ییايجغراف تيموقع

 دنتوان می که هستند یعوامل عمده از عت،يطب در اهيگ یرو
 دنباش داشته یادیز تأثير اهيگ مؤثره  مواد زانيم بر
(Mehpour et al., 2015.) بين در دار معنی فالاخت وجود 

 خاصيت بر وهالع ها گونه از یک هر در مختلف های اکسشن
 محيط با تطابق و سازش دليل به دتوان می ژنتيکی ذاتی

 دارای فنلی های کيبتر (.Zargari, 1997) باشد شده حاصل
 حذف سبب و بوده قوی بسيار یاکسيدان آنتی خاصيت
 هيدروپروکسيدازها تجزیه از جلوگيری و آزاد های رادیکال

؛ Zheng & Wang, 2001) شوند می آزاد های رادیکال به
Razali et al., 2008.)  

 بين یدار معنی تفاوت نيزشده  کشت یها گونه بررسی با
 یها گونه بين که طوری به ،شد دیده مطالعه مورد صفات

 رشدی، صفاتلحاظ  از رفت، می انتظار که طور همان متفاوت،
 شد. مشاهده مشهودی های تفاوت فيتوشيميایی و مورفولوژیکی

 و برگ تعداد بيشترین دارای V. alba گونهکه  داد نشان نتایج
 اندام طول بيشترین V. sieheana گونه ،کل فالونوئيد و فنل کل
 سطح بيشترین دارای V. ignobilis گونه ریشه، طول و هوایی
  گونه و ریشه تر وزن و هوایی اندام خشک و تر وزن و برگ

V. odorata کلروفيل بيشترین دارای a و b،  کلکلروفيل ،
 که داد نشان نتایج بود. یاکسيدان آنتی فعاليت و کاروتنوئيد

 موجود های ترکيب مهمترین از یکی عنوان به فنلی های ترکيب
 نتایج در که طور همان د.هستن بنفشه جنس مختلف یها گونه در

 فعاليت و کل  فالونوئيد ،فنل کل ميزان شد مشاهده
 تأثير  تحت آوری جمع محل و گونه به با توجه یاکسيدان آنتی

 در پژوهشگران سایر نتایج با که ستا متفاوت محيطی شرایط
 همکاران و Bystricka. دارد مطابقت مختلف دارویی گياهان

 گياهان در فنلی های ترکيب نوع و ميزان که دادند نشان (6616)
 دارد. بستگی گياه رشد مرحله و اندام نوع گونه، به دارویی

 نشان مختلف دارویی گياهان روی شده انجام های پژوهش
 و ژنوتيپ تأثير تحت گياه های اندام فنلی های ترکيب که دهد می

 پژوهش در (.Orhan et al., 2007)است  رشدی عادت
Norani خصوصيات مقایسهبرای  که (6619) همکاران و 

 خر پای دارویی گياه جمعيت هفت فيتوشيميایی و مورفولوژیکی
(Tussilago farfara) هوایی  و آب شرایط در شده کشت 
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 فنل کل بين که داد نشان واریانس تجزیه نتایجشد،  انجام تهران
 یدار معنی فتالاخ بررسی مورد های جمعيت کل  فالونوئيد و

 ميانگين با نور جمعيت و داشته وجود %1 احتمال سطح در
 بيشترین خشک عصاره گرم بر گاليکاسيد گرم ميلی 646
 برابر IC50 با نور جمعيت برگ عصاره و داشت را فنل کل مقدار

 در همچنين .داد نشان را یاکسيدان آنتی فعاليت بيشترین ،641 با
 سجن از گونه سه یرو مشابهی تحقيق رد ارتباط همين

 تفاوتکه  داد نشان نتایج (.Lavandula spp) اسطوخودوس
 که دارد وجود بررسی مورد یها گونه بين یدار معنی بسيار

 در دهد. تغيير محيطی های تنش برابر در را آنها کارکرد تواند می
 دتوان می تفاوت این ژنتيکی، دالیل بر عالوه شده بيان تحقيق این

 خاک و جغرافيایی مختصات اقليمی، شرایط در تفاوت از ناشی
 Gorgini) باشد بررسی مورد یها گونه برداشت اوليه محل

Shabankareh et al., 2021.) پژوهشی در Ghani همکاران و 
 گياه از جمعيت 65 اییيبيوشيم تنوع بررسی از پس (6614)

 نظر از مطالعه مورد های جمعيت بين که کردند گزارش نعنا
 کل نوئيدالوف و ونالف تنوئيد،وکار و b و a کلروفيل ميزان

 .شد مشاهده یدار معنی تفاوت
 های ویژگی از آگاهیباید گفت که  کلی گيری نتيجهعنوان  به

 حالاص در را نژادگران به فيتوشيميایی، و مورفولوژیکی مختلف
 کاربردی تحقيقی مطالعه این کند. می یاری گياهان سازی اهلی و

 مطلوب های توده انتخاب منظور به گزینش امکان ایجاد برای
Viola spp. ییالبا سطوح که داد نشان تحقيق این نتایج .است 

 و یکیمورفولوژ های ویژگی نظر از بنفشه های توده بين تنوع از
 که داد نشان مطالعه این مجموع در دارد. وجود فيتوشيميایی

  و V. odorata، V. sieheana، V. alba های توده
V. ignobilis و خوردارندرب ییالبا عملکردی قابليت از 

 تفاوت از ناشی تنوع این از بخشی که گرفت نتيجه توان می
 ادافيکی و اقليمی عوامل تأثير  تحت بخشی و ها جمعيت ژنتيکی
 ایطرش در ها جمعيت این آميز موفقيت کشت نهایت  دراست. 
 دهد. می نوید را جنس این موفق سازی اهلی امکان مزرعه
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Abstract 
    This study was aimed at comparing Viola spp. populations collected from north and 

northwest of Iran to investigate the adaptability and feasibility of their domestication under 

climatic conditions of Gorgan. The whole plant samples together with their rhizomes were 

collected from nine habitats in Golestan, Mazandaran, Gilan, East Azerbaijan, and Kermanshah 

provinces during the growing season. After botanical approval and receiving herbarium code, 

the rhizomes were cultivated under the same soil and climate with three replications. Their yield 

components and physiological, morphological, and phytochemical traits were measured after 

one crop year at flowering stage. The results showed that these populations were from V. alba 

Besser, V. odorata L., V. sieheana W.Becker, and V. ignobilis Rups. species. All populations 

produced flowers and seeds after one crop year. The populations differed significantly (P<0.01). 

V. ignobilis from Kermanshah had the highest amount of root and aerial parts fresh weight, 

aerial parts dry weight, and leaf area. The highest amount of root and aerial parts length 

belonged to V. sieheana from Alangdare. V. alba from Ziarat had the highest amount of total 

phenols (45.74 mg gallic acid per gram of dry extract) and total flavonoids (20.24 mg quercetin 

per gram of dry extract). The highest amount of chlorophylls a and b, total chlorophyll, 

carotenoids, and anthocyanins was observed in V. odorata from Bandargaz. The highest 

antioxidant activity by DPPH and ABTS methods was found in V. alba from Afratakhte and the 

highest one by FRAP was observed in V. odorata from Qarnabad. The highest amount of total 

antioxidant was measured in V. alba and V. oderata populations from Ziarat region. Overall, the 

results proved the considerable traits diversity in Viola spp. populations. This diversity could be 

due to the high genetic potential among different populations, differences in environmental 

conditions, or the interaction of population and environment. 
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