فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،9شماره  ،39آذر و دیماه 1399

مقاله پژوهشی

تغییر محتوی فیتوشیمیایی گیاه دارویی علف مار ( )Capparis spinosaجمعآوریشده از خرد

علی قنبری ،1محمد رضا عظیمی* ،1علیرضا رفیعی ،2پوریا بیپروا 3و محمد علی ابراهیمزاده
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 1گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان 2،گروه ایمونولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران،
ساری 3،گروه علوم پایه ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری 4،گروه شیمی دارویی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران،
ساری
(تاریخ دریافت ،1399/04/16 :تاریخ پذیرش نهایی)1399/06/18 :

چکیده
گیاه علف مار ( )Capparis spinosaیکی از گیاهان دارویی ارزشمندی است که در موقعیتهای اکولوژیکی وسیعی قابلیت رشد دارد .به
منظور بررسی تأثیر اقلیم روی ترکیبات فیزیولوژیکی این گیاه ،نمونههای گیاهی در اواخر تابستان با سه تکرار از مناطق کوهستانی شهرستان
آمل (نمارس تاق ،دالرستاق و بهرستاق) در چهار ارتفاع دارای اختالف  150متری از یکدیگر جمعآوری شدند (کمترین ارتفاع  850متر).
برخی صفات فیزیولوژیکی برگ و میوه اندازهگیری و بهصورت تجزیه مرکب (آشیانهای) در قالب طرح کامالً تصادفی بررسی گردید.
تجزیه دادهها نشان داد تمامی صفات اندازهگیریشده تحت تأثیر اقلیم قرار داشت و از نظر آماری معنیدار بودند ،به نحوی که بیشترین
میزان کلروفیل  ،aکلروفیل  ،bکاروتنوئید ،ویتامین  ،Cفنول ،فالونوئید ،آنتوسیانین ،آنتیاکسیدان در ارتفاع  1650متری منطقه بهرستاق
بهترتیب با  24/66 ،15/60 ،3/59 ،10/56 ،6/75میلیگرم بر گرم وزن تر 2/05 ،4/51 ،میکرومول بر گرم وزن تر و  81/78درصد
مهارکنندگی رادیکال آزاد بهدست آمد و کمترین میزان آنها در ارتفاع  850متری منطقه نمارستاق مشاهده شد .شیب رگرسیون نیز رابطه
معنیدار صفات با منطقه و ارتفاع را ثابت کرد و ظرفیت آنتیاکسیدانی که مهمترین ویژگی دارویی این گیاه است بههمراه کلروفیل

a

باالترین رابطه معنیداری را با منطقه و ارتفاع به خود اختصاص دادند ( .)r² = 0.93همچنین تجزیه ضرایب همبستگی ساده پیرسون اثر
مثبت و معنیداری را بین صفات نشان داد .در مجموع مقدار ترکیبات فیزیولوژیکی اندارهگیریشده که اثرات دارویی دارند با افزایش
ارتفاع از سطح دریا افزایش یافت بنابراین میتوان در مناطق مرتفع کشت برخی گیاهان دارویی نزدیک به این خانواده را توسعه داد.
واژههای کلیدی :ارتفاع از سطح دریا ،اکولوژی ،دارویی ،منطقه ،همبستگی

مقدمه

 .)al., 2019گیاهان عالوه بر متابولیتهای اولیه ضروری (مانند

تنوع باالی گیاهان دارویی از لحاظ ماهیت و غلظت متابولیتها

کربوهیدراتها ،لیپیدها و آمینواسیدها) مقادیر وسیعی از

به آنها کمک میکند که مقابله با تنشهای محیطی تسهیل

ترکیبات با وزن مولکولی پایین تولید میکنند که ترکیبات

گردد و در سازگاری منطقهای نیز نقش دارند (

Labarrere et

فیتوشیمیایی یا متابولیتهای ثانویه نامیده میشود (

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيazimimammadreza@gmail.com :

Dixon,
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 .)2001بهطور خاص متابولیتهای ثانویه مهمترین مواد گیاهی
در ساختار داروهای گیاهی بهشمار میروند (امیدبیگی،

.)1384

 ،)1394گزنه (( )Urtica dioica L.نجار فیروزجایی و
همکاران )1393 ،صورت گرفت.

فیتوشیمیایی تحت تأثیر ژنتیک است ولی عوامل اقلیمی نظیر

زیستی مانند فنولها و فالونوئیدها شناخته میشوند

نور ،بارندگی ،درجه حرات ،باد و ویژگیهای خاک مثل بافت،

( )Tungmunnithum et al., 2018و امروزه بهدلیل میزان باالی

اسیدیته ،مقدار عناصر غذایی مؤثر هستند و عوامل جغرافیایی

آنتیاکسیدانهای طبیعی این گیاهان ،در حوزههای درمانی

هم نظیر ارتفاع از سطح دریا ،مقدار شیب و جهت آن اثرات

جوامع مختلف کاربرد رایجی دارند (راشدی و همکاران،

قابل توجهی بر کمیت و کیفیت ترکیبات فیتوشیمیایی دارند

 .)1393فالونوئیدها و سایر ترکیبات فنولی در گیاهان

(نبوی و همکاران )1396 ،همچنین محققان وجود ارتباط بین

بهخصوص گیاهان دارویی دارای انتشار گستردهای هستند که

محل رویش و تأثیر آن بر میزان ترکیبات شیمیایی گیاهان را

تنوع در اثرات بیولوژیکی مانند آنتیاکسیدانی ،آنتیمیکروبی و

بیان کردهاند .عوامل محیطیِ محل رویش از طریق تأثیر بر مقدار

التهابزدایی آنها سبب بررسیهای بیشماری در میان محققان

کلی مواد مؤثره ،عناصر تشکیلدهنده مواد مؤثره و تولید وزن

شده است (کاغذلو و همکاران.)1396 ،

خشک در کمیت و کیفیت صفات فیتوشیمیایی گیاهان دارویی

گیاه علف مار ( )Caparis spinosa L.گیاهی درختچهای

دخالت دارند (محمدنژاد گنجی و همکاران )1396 ،ضمن

با ساقههای خوابیده بر زمین است که جز گیاهان دارویی دولپه

اینکه ارتفاع از سطح دریا در دسته پراهمیتترین عوامل

متعلق به تیره کاپاریداسه ( )Capparidaceaeاست .این گیاه

محیطی است که بر ترکیبات فیتوشیمیایی گیاهان دارویی

دارای برگهای ساده ،گلهای سفید و معطر است .علف مار

تأثیرگذار است (قربانزاده و همکاران .)1398 ،بنابراین عوامل

بزرگترین جنس این خانواده است که در ایران با نامهای محلی

محیطی که اقلیم یک منطقه را تشکیل میدهند نقش

مختلفی شناخته میشود (قهرمان .)1388 ،گیاه دارویی علف

تأثیرگذاری در تجمع ترکیبات فیزیولوژیکی در گیاهان دارند

مار از جمله گیاهان دارویی باارزشی است که پراکنش وسیعی

( .)Davis and Albrigo, 1994مطالعات زیادی در ایران و

داشته و قابلیت رشد در موقعیتهای گسترده اکولوژیکی را

جهان در مورد تأثیر عوامل اقلیمی بر کمیت و کیفیت ترکیبات

دارا میباشد .در ایران کمیت ترکیبات فیزیولوژیکی اندامهای

Polygonatum

مختلف گیاه علف مار بهصورت موردی بررسی شد (راشدی و

فیتوشیمیایی گیاهانی نظیر مهر سلیمان (

 ،)Suyal et al., 2019( )verticillatumپیرو (

Juniperus

همکاران،

1393؛

2014

al.,

et

Moghaddasian

( )communis L.قربانزاده و همکاران ،)1398 ،پیرو

 )Moghaddasian et al., 2013; Ramezani et al., 2008اما در

(( )Juniperus sabina L.نبوی و همکاران،)1396 ،

مورد تأثیر عوامل توپوگرافی و تغییرات اقلیمی بر ترکیبات و

Demasi et al.,

متابولیتهای این گیاه دارویی تابهحال تحقیقی در ایران

 ،)2018درمنه ( ( )Artemisia Sp.آریانفر و همکاران،)1397 ،

صورت نپذیرفته است ،لذا در این مطالعه با توجه به تأثیر

آقطی (( )Sambucus ebulus L.کاغذلو و همکاران،)1396 ،

عوامل اقلیمی بر گیاهان و همچنین خواص با ارزش دارویی

هندوانه ابوجهل (( )Citrullus colocynthisصابری و همکاران،

این گیاه ،ترکیبات فیزیولوژیکی آن در خرد اقلیمهای با ارتفاع

 ،)1396پونه (( )Mentha longifoliaنوروزی و همکاران،

مختلف بررسی گردید.

اسطوخودوس (( )Lavandula angustifolia

 ،)1396گل راعی (،)Cirak et al., 2017( )Hypericum Sp.
خشخاش (( )Stachys lavandifoliaسروری و همکاران،

مواد و روشها

 ،)1394مریمگلی (( )Salvia hydrangea L.رنجبر و همکاران،

در این تحقیق نمونه میوه گیاه علف مار در مرحله رسیدن کامل
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و برگ از سه رویشگاه شهرستان آمل (نمارستاق با چهار ارتفاع
 ،1300 ،1150 ،1000 ،850دالرستاق با چهار ارتفاع ،1000
 1450 ،1300 ،1150و بهرستاق با چهار ارتفاع ،1350 ،1200
شد و با نگهداری روی یخ به آزمایشگاه و یخچال  4درجه
سانتیگراد منتقل گردید .در ادامه از هر تکرار دو نمونه شستشو
و آمادهسازی شد و از ترکیبات فیزیولوژیکی گیاه مطابق
روشهای زیر اندازهگیری صورت گرفت .سپس نتایج دادهها
براساس تجزیه مرکب (آشیانهای) در قالب طرح کامالً تصادفی
و با کمک نرمافزارهای  SPSSنسخه  16آنالیز و مقایسه
میانگینها از طریق آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال
یک و پنج درصد انجام شد و نمودارها هم از طریق

Excel

نسخه  2013رسم گردید.

مقدار جذب b ،عرض کووت برابر با یک سانتیمتر و  cمقدار
آنتوسیانین برحسب میکرومول بر وزن تر گیاه بیان گردید.
غلظت اسید آسکوربیک عصاره میوه براساس کاهش رنگ
ترکیب  – 6 ،2دیکلروفنول ایندوفنول ( )DCIPتوسط اسید
آسکوربیک اندازهگیری شد ( .)Chang et al., 2002در این
روش ،مقدار یک میلیگرم از بافت میوه با  3میلیلیتر
متافسفریک اسید ( 1درصد) مخلوط و پس از گذشت نیم
ساعت ،مخلوط باال در دمای  4درجه سانتیگراد و  6000دور
در دقیقه بهمدت  15دقیقه سانتریفیوژ شد .از محلول رویی 50
میکرولیتر برداشته و به آن مقدار  200میکرولیتر اضافه گردید.
میزان جذب نمونهها در طولموج  520نانومتر خوانده شد.
غلظت اسید آسکوربیک با استفاده از خط درجهبندی تهیهشده

سنجش رنگیزههای فتوسنتزی :استخراج و اندازهگیری

از غلظتهای مختلف اسید آسکوربیک (،50 ،25 ،12/5 ،6/25

رنگیزههای فتوسنتزی با روش  )1949( Arnonانجام گرفت.

 100و  200میلیگرم در لیتر) در حضور  DCIPمحاسبه

نمونهها در طول موجهای  663و  645و 490نانومتر خوانده و

گردید.

از استن  80درصد بهعنوان شاهد (بالنک) استفاده شد و مقدار
کلروفیل و کاروتنوئید نیز برحسب میلیگرم بر گرم وزن تر

سنجش

محتوای

فنول،

فالونوئید

و

فعالیت

آنتیاکسیدانی :محتوای فنول کل با روش فولین سیوکالتیو

بیان گردید .مقدار کلروفیل  ،aکلروفیل  ،bکلروفیل کل و

تعیین گردید ( .)Waterhouse and Laurie, 2006ابتدا فولین

کاروتنوئید از معادالت زیر بهدست آمد.

سیوکالتیو به نسبت 1:10رقیق شد ،سپس  20گرم کربنات

)Chl.a (mg/g FW) = 12.7(A663) – 2.69 (A645
)Chl.b (mg/g FW) = 22.9 (A645) – 4.68 (A663
)Total Chl (mg/g FW) = 20.2 (A645) + 8.02 (A663
)Car (mg/g FW) = [(A490) - (A663) (0.114) - (0.638
])(A645

سدیم در آبمقطر حل و به حجم  100رسانده شد .در ادامه
 40میکرولیتر از عصاره با  3160میکرولیتر آبمقطر و 200
میکرولیتر فولین سیوکاتیو رقیق شد و با  600میکرولیتر کربنات

سنجش آنتوسیانین کل و ویتامین ث :برای سنجش مقدار

سدیم مخلوط گردید .این محلول  4میلیلیتری را  30دقیقه در

آنتوسیانین نمونهها از روش  )1979( Wagnerاستفاده شد.

تاریکی قرار داده و مقدار جذب آن در  765نانومتر خوانده

بدین منظور یک گرم از نمونه گیاهی را با  10میلیلیتر متانول

شد .اسید گالیک جهت رسم منحنی استاندارد مورد استفاده

اسیدی (متانول خالص و اسید کلریدریک خالص به نسبت

قرار گرفت .میزان کل ترکیبات فنولی موجود در عصاره

حجمی  99به  )1در هاون چینی کامالً سائیده و عصارهی

برحسب معادل اسید گالیک و با استفاده از معادله بهدست آمده

حاصل در لولههای آزمایش سرپیچدار ریخته شد و بهمدت 24

از منحنی استاندارد محاسبه گردید.

ساعت در تاریکی و در یخچال قرار گرفت .سپس بهمدت 10

برای اندازهگیری فالونوئید از روش کلرید آلومینیوم

دقیقه در  4000دور در دقیقه سانتریفوژ و جذب محلول باالیی

استفاده شد ( .)Chang et al., 2002ابتدا  10گرم کلرید

در طولموج  550نانومتر اندازهگیری شد .محاسبه غلظت با

آلومینیوم را در محلول آب و اتانول به حجم  100و سپس

استفاده از معادله زیر بهدست آمد.

 2/41گرم استات پتاسیم در آبمقطر به حجم  10میلیلیتر
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جدول  -1مشخصات رویشگاههای مورد مطالعه
منطقه

نمارستان

دالرستاق

بهرستاق

ارتفاع (متر)

جهت

شیب (درصد)

عرض

طول

850

شمال غربی

10

"36° 05' 48

"52° 16' 12

1000

شمال

17/03

"36° 05' 47

"52° 14' 45

1150

شمال

15/8

"36° 05' 23

"52° 13' 41

1300

شمال شرقی

22/8

"36° 05' 16

"52° 12' 35

1000

شمال شرقی

14/42

"36° 02' 15

"52° 16' 07

1150

شرق

50/60

"36° 02' 19

"52° 15' 52

1300

شمال شرقی

37/44

"36° 02' 13

"52° 15' 41

1450

شمال شرقی

60/22

"36° 02' 05

"52° 15' 35

1200

شمال غربی

26/91

"35° 58' 56

"52° 17' 05

1350

شمال

27/20

"35° 58' 49

"52° 17' 21

1500

شمال غربی

18/44

"35° 58' 46

"52° 17' 40

1650

غرب

29/02

"35° 58' 37

"52° 18' 17

رسانده شد .در ادامه  0/5گرم نمونه گیاهی با  0/1میلیلیتر

کلرید آلومینیوم و  0/1میلیلیتر استات پتاسیم و  4/3میلیلیتر
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آبمقطر مخلوط گردید .محلول بهدستآمده را  30دقیقه در

برده که در شرایط سردتر عامل حفاظتی در مقابل تنش سرمایی

تاریکی نگه داشته و مقدار جذب آن در  415نانومتر خوانده

است تا گیاه قابلیت جبران خسارت ناشی از کاهش فتوسنتز را

شد و فعالیت آنتیاکسیدانی نیز به روش  DPPHبرآورد گردید

تا اندازهای کسب نماید (

( .)Ebrahimzadeh et al., 2010نخست  0/25گرم از بافت

 .)Karlander, 1979در مشاهدات نوروزی و همکاران ()1396

گیاه با آب و متانول به حجم  25میلیلیتر رسانده شد .همچنین

و نجار فیروزجایی و همکاران ( )1393هم که بهترتیب با

 4میلیگرم از  DPPHرا وزن نموده و در  100میلیلیتر متانول

بررسی ارتفاع بر رنگیزههای فتوسنتزی گیاهان پونه و گزنه

حل گردید .سپس دو میلیلیتر از هر کدام برداشته و محلول 4

انجام شد ،نتایج مشابهی ثبت گردید و گزارش کردند که ارتفاع

میلیلیتری ترکیبشده را در دمای اتاق و در تاریکی 15-30

بر این صفات تأثیر مثبت و معنیدار دارد.

خوانده شد.

صفات آنتیاکسیدانی (ویتامین ث ،آنتوسیانین ،فنول و
فالونوئید) :براساس جدول تجزیه واریانس (جدول  )2ویتامین
ث که از جمله خواص آنتیاکسیدانی مهم گیاهان دارویی

نتایج و بحث

است ،تحت تأثیر منطقه و ارتفاع ،معنیدار شد و با افزایش

تجزیه واریانس دادهها (جدول  )2اختالف معنیداری را هم در

ارتفاع روند افزایشی را نشان میدهد بهطوریکه کمترین مقدار

اثرات ساده و هم در اثرات متقابل منطقه و ارتفاع در تمامی

آن از  3/71میلیگرم بر گرم وزن تر در ارتفاع  850منطقه

صفاتِ مورد بررسی نشان داد .بنابراین تأثیر منطقه و ارتفاع از

نمارستاق تا بیشترین مقدار اندازهگیری شده آن 15/60

سطح دریا در صفات مورد بررسی مثبت و متفاوت بود.

میلیگرم بر گرم وزن تر در ارتفاع  1650منطقه بهرستاق متغیر

رنگیزههای فتوسنتزی :اطالعات بهدستآمده از جدول

بود (جدول  .)3ویتامین ث بهعنوان یک آنتیاکسیدان عمل

تجزیه واریانس (جدول  )2بهوضوح نشان میدهد که

میکند و از سلولهای عصبی در برابر رادیکالهای آزاد

رنگیزههای فتوسنتزی (کلروفیل  ،aکلروفیل  ،bکلروفیل کل و

محافظت میکند Kumar .و همکاران ( )2019با مطالعه بر

کاروتنوئید) تحت تأثیر منطقه و ارتفاع معنیدار شدند .براساس

روی سه رقم سیب در دو ارتفاع  1400و  1800متری گزارش

میانگینهای بهدستآمده از تیمارهای مختلف اقلیمی ،روند

کردند که بیشترین مقدار ویتامین ث در ارتفاع  1800متری

افزایشی رنگیزههای فتوسنتزی با افزایش ارتفاع کامالً مشهود

مشاهده شده است و با بررسی منابع اظهار داشتند اسید

است یعنی بیشترین مقدار کلروفیل  ،aکلروفیل  ،bکلروفیل

آسکوربیک با شدت نور باالتر و افزایش فتوسنتز در طی زمان

مجموع و کاروتنوئید بهترتیب با  17/31 ،10/56 ،6/75و 3/59

از قندها ساخته شده و در گیاه تجمع مییابد که این نشان

میلیگرم بر گرم وزن تر در ارتفاع 1650متر از منطقه بهرستاق

میدهد غلظت باالی اسید آسکوربیک در میوههای سیب

بهدست آمد ،درحالیکه کمترین میزان بهترتیب با ،3/63 ،2/99

برداشتشده در ارتفاع باالتر ( 1800متر) که از شدت نور

 6/62و  2/22میلیگرم بر گرم وزن تر در ارتفاع 850متر از

بیشتری برخوردار بودند در مقایسه با میوههای برداشتشده در

منطقه نمارستاق مشاهده شد (جدول  .)3عامل ارتفاع یکی از

ارتفاعات پایینتر و با شدت نور دریافتی کمتر ( 1400متر)

مهمترین عوامل مؤثر بر رشد و صفات بیوشیمیایی گیاهان

ارتباط مستقیم داشت .همچنین عنوان کردند میانگین دمای

است .با افزایش ارتفاع میزان تشعشع و کیفیت نور خورشید و

پایینتر در ارتفاعات باال یکی دیگر از عوامل تجمع ویتامین ث

اختالف دمای شب و روز افزایش یافته که درنتیجه با افزایش

در گیاه و میوه آن است .آنتوسیانین ،فنول و فالونوئیدها هم

میزان فتوسنتز و کاهش شدت تنفس در شب همراه خواهد شد

تحت تأثیر منطقه و ارتفاع معنیدار شدند (جدول  )2که

و همچنین افزایش فتوسنتز میزان ذخیره کربوهیدرات را باال

بیشترین مقدار آنتوسیانین با  2/05میکرومول بر گرم وزن تر در
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جدول  -2تجزیه واریانس صفات فیزیولوژیکی گیاه علف مار

منطقه ()A

2

**4/59

**12/75

**32/56

**0/64

** 2/18

**28/65

** 138/22

** 11/13

** 0/58

0/28

0/24

0/52

0/041

0/027

0/45

2/23

0/26

0/006

**

**

0/76

**

0/09

a

آزادی

()mg/g

خطای a

6

ارتفاع ()B

3

**

8/91

A×B

6

*

0/94

خطای

b

18

b

ضریب تغییرات ()%

**

18/38

**

**

1/80

52/78

*

*

2/29

0/88

0/094

**

99/73

**

3/36

**

**

226/52

*

24/12

**

14/3

1/59

**
*

1/34

0/058

0/31

0/30

0/74

0/032

0/018

0/60

5/30

0/11

0/018

10/80

7/48

6/86

5/96

12/68

9/62

3/10

1/46

3/62

* تفاوت معنیدار در سطح احتمال  5درصد ** ،تفاوت معنیدار در سطح احتمال  1درصد ns ،عدم معنیداری
جدول  -3مقایسه میانگین اثر متقابل منطقه و ارتفاع برای صفات بیوشیمیایی گیاه علف مار
تیمار
منطقه

کلروفیل

نمارستاق

دالرستاق

بهرستاق

()mg/g

ارتفاع (متر)
850

a

f

2/99±0/36

f

کلروفیل b

کلروفیل کل

کاروتنوئید

آنتوسیانین

()mg/g

()mg/g

()mg/g

()µm/g

3/63±0/22

h

6/62±0/27

f

2/22±0/27

g

0/58±0/02

1000

4/59±0/15de

6/31±0/21de

10/90±0/29fg

2/61±0/15e

0/64±0/07efg

1150

5/04±0/10cd

7/64±0/05c

12/68±0/15de

2/89±0/06cde

0/73±0/05efg

1300

5/81±0/37abc

7/81±0/04bc

13/62±0/40bcd

3/21±0/04bc

0/89±0/08de

1000

3/99±0/10e

5/81±0/47e

9/80±0/47g

2/84±0/06de

0/61±0/06fg

1150

4/80±0/05cde

7/05±0/48cd

11/85±0/44ef

2/94±0/04cde

0/80±0/09defg

1300

5/34±0/04bcd

7/77±0/03bc

13/11±0/07cde

3/05±0/02bcd

0/86±0/04def

1450

6/14±0/40ab

8/68±0/56b

14/82±0/88b

3/39±0/04ab

1/33±0/13c

1200

4/67±0/23de

7/38±0/26c

12/04±0/19ef

2/91±0/10cde

0/99±0/01d

1350

5/60±0/04bcd

7/72±0/11bc

13/32±0/26cde

3/08±0/10bcd

1/39±0/15c

1500

6/32±0/04ab

7/97±0/01bc

14/29±0/35bc

3/17±0/07bcd

1/66±0/01b

1650

6/75±0/04a

10/56±0/45a

17/31±0/99a

3/59±0/06a

2/05±0/11a

در هر ستون میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک ،مطابق آزمون چند دامنهای دانکن با هم اختالف معنیداری ندارند.

ارتفاع  1650متر منطقه بهرستاق و کمترین مقدار آن با 0/58

آنتوسیانینهای رنگارنگ و فالونوئیدهای ساده و پیچیده هستند

میکرومول بر وزن تر در ارتفاع  850متر منطقه نمارستاق

( .)Lotfi et al., 2019آنتوسیانیدینها ،فالونوئیدهایی هستند که

بهدست آمده است ،یعنی فاصله بین بیشترین و کمترین مقدار

از نظر ساختمانی با فالونها در ارتباط هستند .فرم

آنتوسیانین تقریباً چهار برابر بود (جدول  .)3بسیاری از

گلیکوزیددار آنها ،آنتوسیانین نامیده میشود .آنتوسیانینها و

عصارههای گیاهی سرشار از ترکیبات مختلف فنولیک هستند

آنتوسیانیدینها در همه بافتهای گیاهی شامل برگها ،ساقهها،

که در مجموع به آنها پلیفنول گفته میشود .پلیفنولها شامل

ریشه ،گلها و میوهها یافت میشوند .رنگ و پایداری این

چندین گروه از ترکیبات مانند اسیدهای فنولیک،

رنگدانهها تحت تأثیر  ،pHنور ،دما و ساختار است .طبق
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()µm/g

()mg/g

اکسیدانتی ()%

()mg/g

()µm/g

منبع تغییرات

درجه

کلروفیل

کلروفیل

کلروفیل کل

کاروتنوئید

آنتوسیانین

ویتامین ث

ظرفیت آنتی

فنول

فالونوئید

تغییر محتوی فیتوشیمیایی گیاه دارویی علف مار (...)Capparis spinosa
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ادامه جدول -3
تیمار
منطقه

دالرستاق

بهرستاق

ارتفاع (متر)

()mg/g

()%

()mg/g

()µm/g

850

3/71±0/28g

62/96±3/48g

18/76±0/30f

3/05±0/02h

1000

5/19±0/05ef

70/77±0/33ef

21/50±0/15d

3/27±0/06fg

1150

7/16±0/25d

73/30±0/23cde

22/87±0/05e

3/74±0/02de

1300

10/15±0/18bc

76/63±0/86bcd

24/15±0/02ab

3/98±0/01bc

1000

4/21±0/33fg

67/20±0/56f

20/40±0/50e

3/44±0/03fg

1150

7/15±0/86d

73/16±0/65cde

22/29±0/10c

3/54±0/01ef

1300

c

bc

b

cd

9/36±0/32

77/07±0/53

23/58±0/28

3/82±0/09

1450

11/23±0/45b

79/92±0/86ab

24/38±0/04a

3/17±0/01b

1200

5/55±0/35e

73/00±0/56de

22/64±0/20c

3/57±0/04ef

1350

7/77±0/58d

76/66±0/66bcd

23/52±0/21b

3/70±0/09de

1500

9/63±0/42c

79/37±0/45ab

24/14±0/07ab

4/03±0/10bc

1650

15/60±0/55a

81/78±0/30a

24/66±0/20a

4/51±0/17a

در هر ستون میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک ،مطابق آزمون چند دامنهای دانکن با هم اختالف معنیداری ندارند.

مطالعات علمی اثرات سالمتی آنتوسیانیدینها و آنتوسیانینها،

علف مار هستند که بهعنوان آنتیاکسیدانهای اصلی ،خواص

( Landi et al.,

دارویی مهم این گیاه را شامل میشوند .در گیاهان دارویی دو

 .)2015; Khoo et al., 2017اختالف ارتفاع بین مکانها (از

گروه اصلی از متابولیتهای ثانویه ،ترکیبات فنولی و

 850تا  1650متر از سطح دریا) در القای کیفیت مختلف نور و

فالونوئیدی هستند که تقریباً در همه اندامهای این گیاهان

میزان درجه حرارت مؤثر بوده و سبب تراکم آنتوسیانین در

یافت میشوند و فقط کمیت و کیفیت آنها در اندامهای

اندامهای گیاه شده است که نوعی مقاومت در مقابل تنشهای

مختلف متفاوت است (صابری و همکاران .)1396 ،مطابق

سرمایی است بهطوریکه  Khayyatو همکاران ( )2020در

جدول  3کمترین مقدار این صفات فیتوشیمیایی (از  18/76و

بررسی نمونههای زرشک حاصل از ارتفاعات مختلف بیان

 3/05میلیگرم و میکرومول بر گرم وزن تر) در ارتفاع  850متر

کردند که برای افزایش رنگ میوه زرشک به آفتاب مستقیم نیاز

منطقه نمارستاق تا بیشترین مقدار آنها ( 24/66و 4/51

است ،با این حال درجه حرارت پایین بهخصوص شبهای

میلیگرم و میکرومول بر گرم وزن تر) در ارتفاع  1650متر

خنک برای رشد رنگ و تجمع آنتوسیانین میوه زرشک مهم

منطقه بهرستاق متغیر بوده است ضمن اینکه فنول در بین

است .همچنین در بررسیهای  Khooو همکاران ( )2017اشاره

ترکیبات آنتیاکسیدانی از اهمیت ویژهای برخوردار است ،این

شده است که با افزایش ارتفاع میزان اشعه  UV-Bافزایش

گروه از ترکیبات در برخی از گیاهان دارویی نظیر علف مار

یافته که سبب بیان بیش از حد ژنهای اکسیداز و سوپراکسید

وجود دارند و دارای قدرت احیاکنندگی باال هستند که

دیسموتاز در گیاه میشوند تا محتویات آنتوسیانین برای جبران

میتوانند رادیکالهای آزاد را به فرم خنثی تبدیل کنند

اثرات زیانبار اشعه ماوراءبنفش تجمع بیشتری داشته باشد.

(قربانزاده و همکاران .)1398 ،بررسیهای تجلی و خزاعیپور

ناشی از خاصیت آنتیاکسیدانی قوی آنها است

فنول و فالونوئیدها هم از جمله ترکیبات موجود در گیاه

( )1381نیز حاکی از آن است که فنول و فالونوئیدهای گیاه
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نمارستاق

ویتامین ث

آنتیاکسیدان

فنول

فالونوئید

172

فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،9شماره  ،39سال 1399

زالزالک ( )Crataegus microphyllaدر ارتفاعات باالتر بیشتر

افزایش مییابد (کاغذلو و همکاران .)1396 ،بهطورکلی

از ارتفاعات پایینتر افزایش داشت بهطوریکه این افزایش در

ترکیبات دارویی گیاهان در ارتفاعات باالتر در مقایسه با

ارتفاع  1000متری بیشتر از ارتفاعات پایینتر مشاهده شد.

ارتفاعات پایین بیشتر است و دارای حداکثر پتانسیل

آنتیاکسیدانی یکی دیگر از صفات بیوشیمیایی مهم در گیاهان

توانایی گیاهان در مقابله با استرس غیرزنده از درجه حرارت

دارویی است که نشاندهنده قابلیت عصاره گیاه در برابر مهار

پایینتر و اشعه ماوراءبنفش باالتر باشد (.)Cirak et al., 2017

رادیکالهای آزاد میباشد ،طبق اطالعات بهدستآمده از جدول

همانطور که عنوان شد عوامل مختلفی بر روی عصاره گیاهان

تجزیه واریانس (جدول  )2این صفت هم معنیدار شد و با

دارویی اثر میگذارد .گیاه در مقابل ارتفاعهای مختلف

افزایش ارتفاع مقدار آن نیز افزایش یافت ،یعنی بیشترین مقدار

واکنشهای مختلفی را از خود نشان میدهد .یکی از آنها

ظرفیت آنتیاکسیدانی با  81/78درصد مهار رادیکال آزاد در

افزایش تولید رادیکال آزاد است .گیاه اختالف ارتفاع را

ارتفاع  1650متر منطقه بهرستاق و کمترین مقدار آن 62/96

بهعنوان تنش محاسبه میکند و برای مقابله با آن مکانیسم

درصد مهار رادیکال آزاد در ارتفاع  850متر منطقه نمارستاق

دفاعی خود را فعال میکند و درنتیجه میزان رادیکال آزاد

مشاهده شده است (جدول  .)3همچنین براساس شکل  2میزان

افزایش مییابد .تولید رادیکال آزاد هم نوعی واکنش منفی

تغییرات رنگیزههای فتوسنتزی ،پارامترهای آنتیاکسیدانی و

تلقی میشود و هم واکنش مثبت .رادیکالهای آزاد ترکیبات

ظرفیت آنتیاکسیدانی در ارتفاعهای مختلف مناطق سهگانه

بیولوژیکی هستند که حاوی یک یا چند الکترون جفت نشدهاند

براساس معادله خطوط و شیب خط رسمشده مشخص گردید

و برای جبران کمبود الکترون باعث تخریب  ،DNAپروتئینها

 ،r² = 0.86 :bکاروتنوئید:

و غیره میشوند .چون در اوربیتال آخر رادیکال آزاد یک

 ،r² = 0.88آنتوسیانین ،r² = 0.84 :ویتامین ث،r² = 0.85 :

الکترون کم دارد و برای جبران الکترون خود به پروتئینها و ...

آنتیاکسیدانی:

میچسبد و آنها را تخریب میکند بنابراین نقش منفی دارند

 ،)r² = 0.93که میزان آنها با افزایش ارتفاع از سطح دریا روند

( ،)Alkadi, 2020از طرفی وقتی گیاه تحت تأثیر تنش قرار

صعودی داشت و شیب خط رگرسیون برای تمامی صفات

میگیرد بعضی از قسمتها نباید فعال شوند بنابراین بعضی از

مثبت و تأییدکننده این رابطه بود .بیشترین مقدار رابطه

پروتئینها که در مسیر فعال میشوند باید از کار بیافتند که

رگرسیونی هم در کلروفیل  aو ظرفیت آنتیاکسیدانی مشاهده

رادیکال آزاد اینکار را انجام میدهد بنابراین نقش مثبت

شد .با بررسی گیاه گزنه در ارتفاعات مختلف ،نجار فیروزجائی

خواهند داشت همچنین گیاه برای جلوگیری از آسیب

و همکاران ( )1393گزارش نمودند شیب رگرسیون ترکیبات

پروتئینهای خودش از دو طریق آنزیمی و غیرآنزیمی

فنولی و فالونوئیدی در ارتفاعات پایینتر از  1000متر بسیار

فعالیتهایی را تنظیم میکند تا رادیکالهای آزاد را مهار کند.

کمتر از ارتفاعات باالتر بود بهطوریکه در ارتفاعات باالتر

روش غیرآنزیمی با تولید آنتیاکسیدانهایی مثل فنولها و

شیب خط رگرسیون افزایش بیشتری نشان داد.

فالونوئیدها کمبود الکترون رادیکالهای آزاد را جبران میکنند

(کلروفیل  ،r² = 0.93 :aکلروفیل

فنول ،r² = 0.85 :فالونوئید ،r² = 0.91 :ظرفیت

تولید ترکیبات فیزیولوژیکی در گیاهان با استرسهای

و باعث مهار میگردد که با  DPPHیا درصد مهار رادیکال آزاد

محیطی افزایش مییابد .به همین دلیل گیاهان خودرو و کشت

سنجیده و بهعنوان ظرفیت آنتیاکسیدانی شناخته میشود .فنول

شده در ارتفاعات کوهستانی در مقایسه با گیاهان مناطق پست

و فالونوئیدها چون منشأ مشترک دارند و افزایش هر کدام از

بهدلیل شرایط خشکی ،میزان نور و اشعه فرابنفش تحت

آنها باعث افزایش دیگری میشود و در اکثر موارد افزایش

استرسهای شدید قرار گرفته و ترکیبات فیزیولوژیکی در آنها

فنولها و فالونوئیدها باعث افزایش ظرفیت آنتیاکسیدانی
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b

d

c

f

e

g
شکل  -2رگرسیون مثبت بین ارتفاع و رنگیزههای فتوسنتزی ( ،)a, b, cرگرسیون مثبت بین ارتفاع و آنتوسیانین ( )dرگرسیون مثبت بین
ارتفاع و ویتامین ث ( )eرگرسیون مثبت بین ارتفاع و فنول ( )fرگرسیون مثبت بین ارتفاع و فالونوئید ( )gرگرسیون مثبت بین ارتفاع و
آنتیاکسیدان ( )hدر گیاه دارویی علف مار
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جدول  -4ضرایب همبستگی ساده پیرسون صفات بیوشیمیایی اندازهگیری شده در گیاه علف مار
کلروفیل
کلروفیل

a

کلروفیل

b

a

کلروفیل b

کلروفیل کل

کاروتنوئید

آنتوسیانین

ویتامین ث آنتیاکسیدان

1
**0/941
0/978

کاروتنوئید

**

0/940

1
**

0/991

**

0/953

1
**

1

0/962

آنتوسیانین

**0/829

**0/791

**0/817

**0/787

ویتامین ث

**

**

**

**

0/909

0/903

0/918

0/904

1
**

1

0/820

**0/985

**0/947

**0/976

**0/934

**0/803

**0/898

فنول

**

0/968

**

0/935

**

0/961

**

0/921

**

0/719

**

0/850

فالونوئید

**

0/942

**

0/939

**

0/954

**

0/965

**

0/821

**

0/959

1
**

0/983

**

0/927

1
**

0/903

1

** تفاوت معنیدار در سطح احتمال  1درصد * ،تفاوت معنیدار در سطح احتمال  5درصد

میشود بجز در موارد محدودی مثل گل پامچال و مهر سلیمان

همکاران ،)1398 ،آقطی (کاغذلو و همکاران ،)1396 ،هندوانه

که با افزایش ارتفاع و کاهش دمای هوا بعضی از آنزیمهای

ابوجهل (صابری و همکاران )1396 ،و بقیه موارد نتایج

مؤثر در تولید فنول و فالونوئیدها غیرفعال میشوند و میزان

متفاوتی گزارش کردند و همبستگی ارتفاع از سطح دریا با

آنها کاهش مییابد .آنتیاکسیدانها ترکیباتی هستند که بهطور

ترکیبات فنولی را منفی ارزیابی کردند.

قابل توجهی اکسیدشدن سوبستراها را به تأخیر میاندازند یا از

نتایج حاصل از تجزیه ضرایب هبستگی ساده پیرسون بین

آن جلوگیری میکنند .در حقیقت ،رادیکالهای آزاد محصول

صفات بیوشیمیایی اندازهگیریشده در گیاه علف مار (جدول

جانبی متابولیسم ارگانلها هستند و اثرات مخرب آنها از طریق

 )4نشان داد بین کلروفیل  aو کلروفیل کل و همچنین بین

;Alkadi, 2020

کلروفیل  bو کلروفیل کل همبستگی مثبت و معنیدار وجود

سیستم دفاعی آنتیاکسیدانی خنثی میشوند (

 .)Caunii et al., 2015نتایج این بخش از تحقیق با نتایج

دارد ( r = 0.978و  .)r = 0.991از آنجا که مجموع کلروفیل

تحقیقات برخی از محققین که اثر ارتفاع را بر میزان ترکیبات

و  bمیزان کلروفیل کل را تعیین مینمایند بدیهی است که

فنولی و آنتیاکسیدانی گیاهانی نظیر درمنه (آریانفر و همکاران،

افزایش هر یک از این ترکیبات موجب افزایش کلروفیل کل

 ،)1397پونه (نوروزی و همکاران ،)1396 ،گزنه (نجار

گردد .همچنین بین میزان کلروفیل کل و کاروتنوئید نیز که هر

فیروزجایی و همکاران ،)1393 ،نسترن (سعیدی و همکاران،

دو جز رنگدانههای فتوسنتزی هستند ،همبستگی مثبت و

 ،)1393گلگاوزبان ایرانی (باباخانزاده سیرجانی و همکاران،

معنیدار وجود دارد ( .)r = 0.962ترکیبات بسیاری در گیاهان

 ،)1392گردو ( ،)Ghasemi et al., 2011بادرنجبویه (عسگری

دارویی ظرفیت آنتیاکسیدانی را تشکیل میدهند و تجزیه

و سفیدکن )1383 ،و  ...بررسی کردند مطابقت دارد .آنها بیان

ضرایب همبستگی (جدول  )4به وضوح نشان میدهد

کردند که تحت شرایط جغرافیایی مرتفعتر ،کاهش دمای هوا و

پارامترهای آنتیاکسیدانی (ویتامین ث ،آنتوسیانین ،فنول و

رطوبت نسبی و همچنین افزایش کیفیت نور مهمترین دالیلی

فالونوئید) که از اجزای بسیار مهم ترکیبات بیوشیمیایی گیاهان

هستند که موجب تحریک مکانیسم سنتز رنگیزههای فتوسنتزی

دارویی را شامل میشوند با ظرفیت آنتیاکسیدانی در گیاه علف

و ترکیبات فنولی خواهد شد ،اگرچه محققین دیگر با مطالعه

مار همبستگی باالیی دارند

(r = 0.983 ،r = 0.803 ،r = 0.898

در مورد مهر سلیمان ( ،)Suyal et al., 2019پیرو (قربانزاده و

و  )r = 0.927که نشاندهنده ارزش دارویی ویژه این گیاه

a
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**

آنتیاکسیدان

فنول

فالونوئید
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رادیکالهای آزاد تولیدشده از عوامل محیطی میپردارد و هم

مثبت و معنیدار را نشان داد و بیشترین ضریب همبستگی نیز

بدن انسان را از رادیکالهای آزاد حفظ خواهد نمود .همبستگی

مربوط به صفات فوق بود که تأییدکننده رابطه مثبت بین این

مثبت و معنیدار آنتوسیانین و فالونوئید در کل جمعیت

صفات و منطقه و ارتفاع میباشد .طبق مطالعات انجامشده هم

گاوزبان ایرانی بنگین با ارتفاع  1300متر در مطالعه باباخانزاده

گیاه علف مار که از پراکنش گستردهای برخوردار است دارای

سیرجانی و همکاران ( )1392بیان شد .همچنین ارتباط بین

پتانسیل غنی از ترکیبات فیزیولوژیکی بوده و در مناطق مرتفع

میزان ترکیبات فالونوئیدی ،فنول و فعالیت آنتیاکسیدانی در

نیز میزان این ترکیبات افزایش چشمگیری دارد .بنابراین با

مطالعات  28فراورده گیاهی شامل دانههای روغنی ،دانههای

شناسایی رویشگاههای مختلف و ارزیابی تأثیر عوامل محیطی

غالت و گیاهان دارویی گزارش گردیده است (کاغذلو و

بر عملکرد کمی و کیفی ترکیبات فیزیولوژیکی گیاهان دارویی،

همکاران.)1396 ،

میتوان برای اهلیکردن و حفظ تنوع ژنتیکی این گیاهان تالش
نمود و پس از شناسایی شرایط اقلیمی مناسب میتوان جهت

نتیجهگیری

تولید متابولیتهای خاص گیاه در محیطکشتهای مصنوعی

نتایج این مطالعه نشان داد که ترکیبات فیزیولوژیکی گیاه

برنامهریزی انجام داد .همچنین میتوان در مناطق اشارهشده

دارویی علف مار کامالً تحت تأثیر عامل ارتفاع قرار گرفت و

کشت گیاهان هم خانواده یا نزدیک به این گیاه را نیز توسعه و

کمیت همه صفات بهصورت مثبت و معنیدار افزایش داشت.

رونق داد.

بهطوریکه کلروفیل  ،aظرفیت آنتیاکسیدانی و فالونوئید
بیشترین رابطه را با منطقه و ارتفاع نشان دادند (شکل .)2
منابع
آریانفر ،م ،.اکبری نودهی ،د ،.همتی ،خ .و رستمپور ،م )1397( .تأثیر ارتفاع و جهت در عملکرد اسانس و برخی از خواص
فیتوشیمیایی گونههای دارویی  Artemisia aucheri Boiss.و  Artemisia sieberiدر مراتع خراسان جنوبی .نشریه مرتع
.281-294 :12
امیدبیگی ،ر )1384( .تولید و ساخت گیاهان دارویی .انتشارات بهنشر .مشهد.
باباخانزاده سیرجانی ،ا ،.هادیان ،ج ،.آبدوستی و .و الریجانی ،ک )1392( .تأثیر رویشگاههای مختلف بر محتوای فالونوئید و
آنتوسیانین  Echiumamoenom fish and meyدر اشکورت استان گیالن .سومین همایش گیاهان دارویی ،آمل ،ایران.
تجلی ،ا .و خزاعیپور ،م )1381( .تأثیر ارتفاع از سطح دریا و اندام بر فالونوئیدهای زالزالک ( .)Crataegus microphyllaمجله بین
المللی علوم زیستی .54-58 :7
راشدی ،ه ،.امیری ،ح .و قارزی ،ا )1393( .بررسی فیتوشیمیایی و خواص آنتیاکسیدانی گیاه علف مار استان خوزستان .مجله دانشگاه
علوم پزشکی قزوین .11-17 :18
رنجبر ،س ،.ابراهیمی ،م .و اکبرزاده ،م )1394( .بررسی کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی  Salvia hydrangea L.در رویشگاههای
مختلف استان مازندران .فصلنامه اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی .12-24 :3
سعیدی ک .و امیدبیگی ر )1388( .اندازهگیری میزان ترکیبات فنولی ،کربوهیدراتهای محلول ،کاروتنوئیدها و عناصر معدنی میوه
نسترن کوهی ( )Rosa canina L.در جنوب غربی ایران .تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران .203-215 :25
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سعیدی ،ک ،.سفیدکن ،ف .و بابائی .ا )1393( .تعیین محتوای کاروتنوئید و لیکوپن میوه نسترن در مناطق ایران .فصلنامه گیاهان
دارویی و معطر .839-842 :30
سروری ،الف ،.دیانتی ،ق ،.رضایی ،م .ب .و زادبر ،م )1394( .تأثیر برخی فاکتورهای محیطی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه
صابری ،م ،.نیکنهاد ،ح ،.حشمتی ،غ ،.بارانی ،ح .و شهریاری ،ع )1396( .بررسی میزان تغییرات برخی مواد مؤثره عصاره اندامهای
گیاه هندوانه ابوجهل ( )Citrullus colocynthis L. Schrabدر دو دو رویشگاه استان سیستان و بلوچستان .نشریه حفاظت زیست
بوم گیاهان .49-63 :5
کاغذلو ،ز ،.همتی ،خ .و خراسانینژاد ،س )1396( .تأثیر ارتفاع بر برخی متابولیتهای ثانویه اندامهای مختلف

Sambucus ebulus L.

در سه شهر استان گلستان .نشریه فیزیولوژی محیطی گیاهی .1-13 :12
عسگری ،ف .و سفیدکن ،ف )1383( .مقایسه اسانس ( )Melissa officinalisاز مناطق مختلف .نشریه تحقیقات گیاهان دارویی و
معطر ایران .229-237 :20
قربانزاده ،ا ،.قاسمنژاد ،ع ،.خوشحال سرمست ،م .و نژاد ابراهیمی ،ص )1398( .بررسی و مقایسه فیتوشیمیایی اسانس و عملکرد
آنتیاکسیدانی سرشاخههای گیاه دارویی  Juniperus communis L.در رویشگاههای مختلف مازندران و گلستان .اکوفیتوشیمیایی
گیاهان دارویی .15-32 :7
قهرمان ،ع )1388( .کروموفیتهای ایران (سیستماتیک گیاهی) .جلد دوم .انتشارات دانشگاه تهران.
محمدنژاد گنجی ،م ،.مرادی ،ح .و قنبری ،ع )1396( .کمیت و کیفیت مثانویه گیاه اسطوخودوس تحت تأثیر عامل بومشناختی ارتفاع
از سطح دریا .یافتههای نوین در علوم زیستی .166-172 :4
نبوی ،س .ج ،.زالی ،س .ح ،.قربانی ،ج .و کاظمی .س .ی )1396( .بررسی اثر برخی از عوامل اکولوژیک بر مواد مؤثره (عصاره)
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Abstract
Capers (Capparis spinosa) are one of the valuable medicinal plants that can grow in a wide range of ecological
situations. In order to investigate the effect of climate on the physiological compounds of this plant, plant samples were
collected in late summer with three replications from the mountainous areas of Amol city (Namarastagh, Dollarstaq and
Behrastagh) at four altitudes with a difference of 150 meters (minimum altitude 850 meters). Some physiological traits
of leaves and fruits were measured and analyzed by compound analysis (nest) in a completely randomized design. Data
analysis showed that all the measured traits were affected by climate and were statistically significant, so that the
highest amount of chlorophyll a, chlorophyll b, carotenoids, vitamin C, phenol, flavonoids, anthocyanins, antioxidants
at an altitude of 1650 meters in Behrestagh region with 6.75, 10.56, 3.59, 15.60, 24.66 mg/g fresh weight, 4.51, 2.55
μmol/g fresh weight and 81.78% inhibition, respectively, and the lowest was observed at an altitude of 850 meters in
Nemarstagh area. Regression slope also proved the significant relationship between traits and region and altitude, and
antioxidant capacity which is the most important medicinal property of this plant, along with chlorophyll a, had the
highest relationship (r² = 0.93). Also, the analysis of Pearson simple correlation coefficients showed a positive and
significant effect between the traits. In general, with increasing altitude, an increase in the amount of measured
physiological compounds that have medicinal effects was observed, so it is possible to develop the cultivation of some
medicinal plants close to this family in the highlands.
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