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مطالعه ویژگیهای فیتوشیمیایی و آنتیاکسیدانی ژنوتیپهای مختلف ریواس)(Rheum ribes L.

جمعآوری شده از مناطق مختلف ایران
2

قادر قاسمی ،1محمد فتاحی* 2و ابوالفضل علیرضالو
تاریخ دریافت96/1/31 :

تاریخ پذیرش96/9/12 :

 1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه
 2استادیار گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه
*مسئول مکاتبهEmail: mo.fattahi@urmia.ac.ir :

چکیده
جنس ریواس ( )Rheumیکی از مهمترین سردههای خانواده علف هفتبند ( )Polygonaceaeمیباشد .ساقه گلدهنده
ریواس حاوی مقادیر باالیی از ترکيبات فنوليکی و آنتیاکسيدانی هستند که اثرات مفيد بر سالمتی انسان دارند .هدف این
پژوهش،بررسی ویژگیهای فيتوشيميایی و فعاليت آنتیاکسيدانی ژنوتيپهای جمعآوری شده از  16منطقه مختلف ایران
بود .نتایج نشان داد که منطقه جغرافيایی تاثير معنیداری روی ویژگیهای فيتوشيميایی شامل فنول کل ،فالونوئيدکل،
ویتامين ث ،تانن کل ،کربوهيدرات محلول ،کارتنوئيد کل ،کلروفيل aو  ،bاسيدیته قابل تيتر pH ،و مواد جامد محلول
ریواس دارد .بيشترین ميزان فنول کل ریواس ( 16/33ميلیگرم معادل گاليک اسيد بر گرم وزن خشک گياه) در نمونههای
منطقه تکاب و بيشترین ميزان فالونوئيد کل( 0/37ميلی گرم معادل کوئرستين بر گرم وزن خشک گياه) در سقز مشاهده
شد .بيشترین ميزان ویتامينث در نمونههای سقز ( 28/18ميلیگرم بر گرم وزن خشک گياه) مشاهده شد .نتایج تجزیه
واریانس نشان داد که فعاليت آنتیاکسيدانی گياه ،تحت تاثيرمنطقه جمعآوری بود .بيشترین ( 91/24درصد) و کمترین
( 10/80درصد) فعاليت آنتیاکسيدانی در روش  DPPHبه ترتيب در نمونههای مناطق سقز و کرمانشاه مشاهده شد .در
روش  FRAPبيشترین فعاليت آنتیاکسيدانی در ساقه گلدهنده ژنوتيپ( G8لواسان) با  15/98و کمترین آن در
ژنوتيپ( G10کرمانشاه) با  0/14ميکرومول بر گرم وزن خشک گياه مشاهده شد .در دندروگرام حاصل (بر اساس 13
صفت)باروش  ،Wardنمونهها به سه گروه اصلی تقسيم شدند .در کل نمونههای جمعآوری شده از مناطق اشنویه (،)G1
لواسان ( )G8و سقز ()G13دارای خصوصيات ارزشمندی هستند که با مطالعات تکميلی میتوان در برنامههای بهنژادی
از اینژنوتيپها استفاده کرده و گامی مهم در جهت بهرهبرداری از مواد موثره این گياه در صنایع داروسازی و غذایی
کشور برداشت.
واژگان کلیدی:آنتیاکسيدانی ،ریواس ،ویتامين ،فالونوئيد ،فنول
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مقدمه

میشود .خانواده فالونوئيدها شامل فالونها ،فالوناول-

ریواس با ناام جانس  Rheumمتعلاق باه خاانواده علاف

هااا ،ایزوفالونوئياادها و آنتوساايانيدینهااا میشااود .ایاان

هفتبند ( )Polygonaceaeمیباشد (عماد  .)1391ریواس

دسته از ترکيبات خوا

ضد ویروسی ،ضاد ميکروبای

گياااهی علفاای ،چندساااله،با ریشااه ضااخيم و گوشااتی و

و توانایی آنتیاکسيدانی باالیی دارند (رایاس کارموناا و

برگهای چرمی و ضخيم است که در فصل بهار و اوایال

همکاران  .)2005ساقه گلدهنده و گلهای ریواس حاوی

تابستان میروید (لی و همکاران  .)2003گلها باه رنا

مقادیر باالیی از ترکيبات فنوليکی هستند که اثارات مفياد

سبز بوده و در انتهاای سااقه اصالی ایجااد مایگردناد.

بر ساالمتی انساان دارناد (ادوارد و همکااران .)2012

ميوههای بالدار و قرمز رن گياه در اواخر اردیبهشت و

آنتیاکساايدانهای طبيعاای ایاان توانااایی را دارنااد کااه

اوایل خرداد ماه رسيده و قابل جماعآوری اسات .سااقه

رادیکالهای آزاد را ،قبل از اینکاه واکنشهاای زنجياری

گالدهناده کاه قسامت خاوراکی و دارویای ریاواس را

اکسایشی را در غشای سلول و یا بخشهای حاوی ليغيد

تشکيل میدهد ،گوشتی بوده و طول آن به بايش از نايم

در سلول آغاز کنند ،پاکساازی نمایناد .غيرفعاالساازی

مترمیرسد (عماد .)1391

گونههای واکنشنر رادیکالی اثار شاخصای بار پایاداری

نتایج پژوهشهاای مختلاف نشاان میدهاد کاه ریاواس

ترکيبااات ساالولی آساايبپذیر داشااته و موجااب تاا مين

دارای تانن،آنتراکينون،آنتروگليکوزیااادها ،فالونوئيااادها،

سااالمتی ساالولها و بافتهااای باادن میشااود .در واقااع

انااواا اساايدهای آلاای،آهن ،پتاساايم نساابتايزیاد و انااواا

عملکرد باه موقاع آنتیاکسايدانهادر مهاار واکنشهاای

مختلف ویتامينها میباشد .ریواس حاوی کلسيم فراوان

اکسایشاای رادیکالهااا ضااامن سااالمتی موجااود اساات.

بوده و یکی از بهترین منابع دریافت کلسايم بادن اسات.

امروزه گياهاان دارویای باه عناوان یکای از مناابع مهام

برگهاای ریاواس تحریاک

ترکيبااات آنتیاکساايدان طبيعاای مطاارب بااوده و از ن اار

لوزالمعاده بارای ترشا انساولين باوده وقناد خاون را

پژوهشهای باالينی موقعيات ممتاازی دارناد (شاریفر و

کاهش میدهد ،لذا برای مبتالیان به قناد خاون ساودمند

همکاران .)2007

اساات (چاان و همکاااران  .)2009اثاارات ضااد ساارطانی

وجود ترکيباات آنتراکيناونی ،گلوکوزیادهای دیاانترون،

ریواس یکی از مهمتارین خصوصايات آن باوده کاه در

ساانوزید  ،Aراپونتيسااين ،گلوکوزیااد اسااتيلبن ،آنتاارون،

پژوهشهای مختلف به اثبات رسايده اسات (لای .)2003

پایرون و فالونوئيدها در گيااه باه اثباات رسايده اسات

ریاواس دارای طبيعات سارد و باا خاصايت مساهل و

(گيو و همکاران  ،2011کرن و همکااران  ،2004چاوی و

اشتهاآور است .از عصاره این گياه اثرات ضد ویروسی

همکاااران  ،2005بااابو و همکاااران  ،2004کوماتسااو و

داشته و در کاهش ميزان کلسترول و فشار خون بوده و

همکاااران  2006و وی و همکاااران  .)2005در آزمایشاای

باعث تقویت معاده وروده مایشاود (اکساو و همکااران

راجکومار و همکااران ( )2011ترکيباات فناولی (تاکسای

.)2007

فولين ،فالونولها ،کوئرستين ،برخی اسايدهای فنولياک)

ترکيبات فنولی گروه بزرگ و متنوعی از ترکيبات شاامل

عصاااره الکلاای ریاازومهااای گونااه  R. emodiرا مااورد

اساايدهای فنااولی ساااده تااا پليمرهااای بساايار باازرگ و

بررسی قرار دادناد .همچناين پژوهشهاای انجاام شاده

پيچيده مانند تاننهاا و لينناينهاا را شاامل مای شاوند.

روی گونههای ( R. emodiرهمان وهمکاران R. ،)2014

فالونوئيدها نيز از جمله این ترکيبات محسوب میشوند.

( officinaleلئونااااااارد و همکاااااااران ،)2006

R.

بيوسنتز بسياری از ترکيبات فنولی باا اسايدهای آميناه

( maximowicziiکوگااااور و همکاااااران ،)2004

R.

آروماتيااک فنياال آالنااين ،تيااروزین و تریغتوفااان آغاااز

( coreanumجينمااو و همکاااران  )2017وجااود ترکيبااات

یکای از مهمتارین خاوا
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آنتیاکساايدانی در اناادامهای مختلااف ریااواس را نشااان

جمعآوری ریواس در مطالعه حاضر در جادول  1آورده

دادهاند .ماتسودا ( )2001بيان داشاتند کاه فالونوئيادها،

شده است .ساقه گلدهنده ریواس در مناطق مختلف پس

آنتراکيناونهاا ،اساتيلبنهاا و گليکوزیادهای نفتاالينی از

از رسيدن کامل برداشت شده و برای انجام آزمایشاات

مهمترین ترکيبات آنتیاکسيدانی ریواس میباشند کاه از

به گروه علاوم باغباانی دانشاناه ارومياه منتقال شادند.

فعاليت رادیکالهای آزاد جلوگيری میکنند .همچناين در

سااغس نمونااههااای گياااهی خشااک شااده وویژگاایهااای

تحقيقی فعاليت آنتیاکسيدانی ،فالونوئيد کل و فناول کال

فيتوشيميایی و آنتیاکسيدانی بررسی شدند.

عصااارههای ریشااه و ساااقه ریااواس ( )R. ribesمااورد

عصارهگیری :نمونههای ساقه گلدهنده ریاواس خشاک

آزماایش قارار گرفات .بيشاترین ميازان فناول کال ( µg

شده ژنوتيپهای مختلف با اساتفاده از نيتارروژن ماایع

 )48 PEs/mg extractدر عصاااره کلروفرماای ریشااه و

پودر شده و عصارهگيری متانولی از آنها با اساتفاده از

کمترین ميزان آن در عصاره کلروفرمی سااقه مشااهده

دستناه اولتراسونيک انجام گرفتياک گارم از هار نموناه

شد .همچنين بيشترین ميزان فالونوئيدها ( µg QEs/mg

داخل فالکونهای 50ميلیليتری قرار داده شده و پاس از

 )145 extractدر عصاااره کلروفرماای ریشااه و کمتاارین

اضافه کردن  20ميلیليتار متاانول  80درصاد عصااره-

مياازان آن در عصاااره متااانولی ساااقه وجااود داشاات

گياااری باااه مااادت نااايم سااااعت در دماااای 30درجاااه

(اوزتورک  .)2007ویتامينها و برخی عناصر معدنی که

اولتراسااونيک و قاادرت  120هرت از ( )Elmasonicانجااام

از عواماال ایجاااد کننااده خصوصاايات آنتیاکساايدانی در

گرفت.

ریواس میباشند توسط مونذراوغلوو همکااران ()2000

اندازهگیری فنول کل

در ترکيه مورد تحقيق قرار گرفتند .نتاایج نشاان داد کاه

اندازهگيری مواد فنولی با استفاده از معرف فولين

ریواس دارای سطوب متفاوتی از ویتامينهای  E ،Aو C

سيوکالتيو صورت گرفت 100 .ميکروليتر عصاره از

میباشد.

محلول استخراج شده اصلی برداشته و به حجم  1ميلی

با وجود پوشش انبوه مناطق مختلف کشور از ژنوتياپ-

ليتر رسانده شد ( 10برابر رقيق شد) .سغس  1/6ميلی

های مختلف ریواس ،بر اساس داناش ماا تااکنون هاي

ليتر آب دی یونيزه به 200ميکروليتر از نمونه رقيق

تحقيق جامعی مبنی بر ارزیابی ترکيبات فيتوشيميایی و

شده اضافه شد .در مرحله بعد  200ميکروليتر فولين به

ميزان فعاليت آنتیاکسيدانی انادام سااقه گالدهناده در

مخلوط افزوده و بعد از  5دقيقه به آن  2ميلی ليتر

منابع علمی انجام نشده است.

کربنات سدیم  7درصد اضافه شد و در نهایت با آب دی

هدف این پژوهش ،اندازهگيری ویژگیهای فيتوشايميایی

یونيزه به حجم  5ميلیليتر رسانده شد .پس از آن

و بررسی فعاليت آنتیاکسيدانی ژنوتيپهای جماعآوری

نمونهها به مدت  30-45دقيقه در دمای اتان قرار داده

شده از  16منطقه مختلف ایران بود.

شدند .نهایتاي جذب در طول موج  760نانومتر توسط
اسغکتروفتومتر ( )MODEl: UV2100 PCقرائت شد.

مواد و روشها

آب دی یونيزه به عنوان شاهد و اسيدگاليک به عنوان

جمعآوری مواد گیاهی

استاندارد مورد استفاده قرار گرفت .منحنی استاندارد

این آزمایش در طی بهاار ساال  1395در شامال غارب،

بر اساس اسيدگاليک ،ترسيم و نتایج به صورت mg

مرکااز و شاامال شاارن ایااران انجااام گرفاات .مکااانهااای

 GAE/g DWگزارش شد (ابراهيم زاده وهمکاران

انتخاب شده از مهمترین مناطق دارای پاراکنش ریاواس

.)2008

در ایران مایباشاند .مشخصاات جغرافياایی  16منطقاه
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اندازهگیری فالونوئید کل

تکااان داده و در دمااای آزمایشااناه بااه ماادت 30دقيقااه

برای سنجش ميزان فالونوئيد کل باه  500ميکروليتار از

ننهاااداری و جاااذب در طاااول ماااوج  517ناااانومتر در

هاار عصاااره  1/5ميلاایليتاار متااانول ( 80درصااد)100 ،

اسغکتروفتومتر قرائت شد .جهت تهيه شاهد (بلناک) نياز

ميکروليتر محلاول آلومينياوم کلرایاد ( 10درصاد)100 ،

به روش بااال عمال کارده فقاط باه جاای عصااره از 50

ميکروليتر محلول استات پتاسايم  1ماوالر و  2/8ميلای-

ميکروليتر اتانول  80درصاد اساتفاده شاد (ناکاجيماا و

ليتر آب مقطر اضافه شد .جذب مخلاوط بعاد از گذشات

همکاران .)2004

 40دقيقه در طول ماوج  415ناانومتر نسابت باه شااهد
قرائت گردید .برای رسم منحنی استاندارد از کوئرستين
استفاده شد .ميزان فالونوئيد کل عصاارههاا بار اسااس
ميلیگرم معادل کوئرساتين بار گارم وزن خشاک گيااه

(Abs control)t = 30 min − (Abs sample)t = 30 min
= RSA
× 100
(Abs control)t = 30min

 :Abs controlميزان جذب بلنک
 :Abs sampleميزان جذب نمونه

گزارش شد (چان وهمکاران .)2002

اندازهگیری فعالیت آنتیاکسیدانی به روش FRAP

کاروتنوئید کل و کلروفیل

عصارههای رقيق شده نموناههاا و  3ميلایليتار معارف

برای سنجش ميزان کاروتنوئيد و کلروفيل ،مقادار 0/05

تااازه ( FRAPبااافر اسااتات ساادیم  300ميلاایمااوالر بااا

گرم از بافت تازه ساقه گالدهناده گيااه باا  5ميلایليتار

اسيدیته  ،3/6فریک-تری پریدیل-اس-تریاازین1و فریاک

استون در یک هاون چينی سرد و در حمام یا هماوژن

کلرید) باهم مخلوط شدند .مخلوط حاصال باه مادت 30

شد .سغس به هموژنات حاصال  1گارم ساولفات سادیم

دقيقااه در حمااام آب گاارم (دمااای  )37˚Cقاارار گرفاات و

بدون آب اضافه و باا اساتفاده از کاغاذ صاافی ،صااف

جااذب آن در طااول مااوج  593نااانومتر و بااا اسااتفاده از

گردید .محلول صاف شده با استون به حجام  10ميلای-

دستناه اسغکتروفتومتر نسبت به شاهد خواناده شاد .از

ليتر رسانده شد و به مدت  10دقيقه و در  2600دور در

سااولفات آهاان باارای رساام منحناای اسااتاندارد اسااتفاده

دقيقه سانتریفيوژ گردید .فاز رویی جداساازی و جاذب

گردید و نتایج دادهها براساس  µmol Fe++/g DWبياان

محلااول در طااول مااوجهااای  645 ،662و  470نااانومتر

شد (زوگيک و همکاران .)2014

نسبت به شاهد اندازهگياری شاد .از اساتون باه عناوان

اندازهگیری کربوهیدرات محلول

شاهد استفاده شد .ميزان کاروتنوئياد و کلروفيال  aو b

اسااتخراج و اناادازهگيری کربوهياادراتهای محلااول باار

برای هر عصاره با استفاده از فرمولهای زیار محاسابه

اساس روش آنترون صورت گرفات .بادین من اور 0/5

گردید (لي تنتالر :)1987

گاارم نمونااه تااازه در هاااون چيناای لااه شااد و سااغس 5

Chl a11/24 =A662- 2/04A645

ميلیليتر اتانول  %95به آن اضافه گردید .قسامت بااالی

Chl b20/13 =A645 - 4/19A662

محلول جدا شده و مجدداي با افازودن  5ميلیليتار اتاانول

Ct1000=A 470-1/9A Chl a - 63/14 Chl b / 214

 70%به رسوبات قبلی استخراج صورت گرفات .عصااره

اندازهگیری فعالیت آنتیاکسیدانی به روش DPPH

استخراج شاده را باه مادت  15دقيقاه در دور  4500در

برای اندازهگيری فعاليت آنتیاکسيدانی به روش ،DPPH

دقيقه سانتریفيوژ کرده و تا اندازهگيری کربوهيدرات در

 5ميکروليتاار از عصاااره متااانولی  5براباار رقيااق شااده

دمای  -20درجه سانتیگراد ننهاداری شاد .باه من اور

نمونه را در یاک لولاه آزمایشای ریختاه و باه آن 2000

تعيااين کربوهياادرات کاال  100ميکروليتاار از عصاااره را

ميکروليتر از محلول  6×5-10( DPPHمول بر ليتار – 95
درصد رادیکالهای آزاد) اضافه شد .محلاول حاصال را

1

)2,4,6-Tris(2-Pyridyl)-S-Triazine (TPTZ
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برداشااته بااه آن  3ميلیليتاار آنتاارون ( 150ميلیگاارم

به من ور تعيين اسيدیته قابل تيتر یک گرم از ساقه گال-

 100ميلیليتاار اساايدسااولفوریک )%72

دهنده ریواس در هاون چينای لاه گردیاد و باه تادریج 3

تازه تهيه شده را اضافه کارده و باه مادت  10دقيقاه در

ميلیليتر آب مقطر به آن اضافه شد .عصااره باه دسات

حمام آب جوش گذاشته شدند .پس از خنک شدن جاذب

آمااده بااه ماادت  30دقيقااه در  4000 rpmسااانتریفيوژ

با دستناه اسغکتروفتومتر ) (MODEl: UV2100 PCدر

گردید .قسامت فوقاانی محلاول ساانتریفيوژ شاده هماه

باا

نمونهها را به حجم  10ميلیليتر رسانده و پس از قرائت

غل تهااااای  300،400 ،200 ،100 ،50و  ppm 500بااااه

 pHعصاره با دساتناه  pHمتار ) Metrohmمادل ،744

عنوان اساتاندارد اساتفاده شاد (ایرینویاون و همکااران

ساخت ساوئيس) ،جهات تعياين اسايدیته قابال تيتار باا

.)1992

محلااول سااود  0/1نرمااال تااا رساايدن بااه  8/3 pHتيتاار

اندازه گیری ویتامین ث

گردیااد و پااس از قاارار دادن مقاادار سااود مصاارفی در

 1گرم نمونه گياهی را با استفاده از هااون چينای پاودر

فرمول زیر اسيدیته بر اسااس ميلیگارم اسايدماليک در

شد و در داخل فالکون  50ميلی ليتری ریختاه شاد .بعاد

 100گرم بافات سااقه گالدهناده محاسابه شاد (چان و

 20ميلی ليتر متانول  80درصد به آن اضافه کارده وباه

ملنتين .)1981

آنتاارون خااال

طول موج  625نانومتر خوانده شد .از گلوکز خاال

𝑉 ∗ 𝑁 ∗ 𝑀 ∗ 100
𝑛∗𝑆

مدت  30دقيقه التراسونيک شد .در مرحله بعد نموناههاا

= TA

از کاغااذ صااافی عبااور داده شاادند .مقاادار مشخصاای

در این فرمول :TA :مقدار اسيدیته بار اسااس ميلیگارم

عصاره را باا  2ميلای ليتار نشاساته  1درصاد مخلاوط

اسيد ماليک در  100گرم نمونه :M ،وزن مولکولی اسايد

کرده ،به روش تيتراسيون و باا اساتفاده از یدیدپتاسايم

غالب (برای اسايد مالياک  186اسات) :n ،ظرفيات اسايد

تيتر را انجاام داده تاا زماانی کاه رساوبهاای تياره یاا

غالااب (باارای اساايد ماليااک  2اساات) :V ،حجاام سااود

تشکيل شود .با اساتفاده از مقادار تيتار

مصاارفی :S ،وزن نمونااه عصاااره گيااری شااده و :N

خاکستری رن

ازطریق فرمول زیر مقدار ویتاامين ث در یاک گارم وزن

نرماليته سود مصرفی میباشد.

خشک گياه گزارش کردیم (چوروی .)2007

میزان کل مواد جامد محلول میوه ()TSS

 ∗ 0.01 ∗ 0.747 ∗ 88.1 ∗ 100)/10مقدارتیتر(
10

= Vitamin C

اندازه گیری تانن کل
برای اندازهگيری محتوای تاننها مقادار  0/5گارم بافات
ساقه گلدهنده در  10ميلی ليتار متاانول عصاارهگياری
شد و به مدت  20دقيقاه در دماای اتاان قارار گرفات2 .
ميلی ليتراز محلول رویی با  5ميلی ليتر معارف وانيلاين
(وانيلين 1درصد ،کلریدریک اسيد  8درصد با نسابت 50
به  50در متانول) حل و به مدت 20دقيقه در دمای 28˚C
ننهداری شاد .ساغس ،هار نموناه در شادت جاذب 520
نانومتر قرائت شد (لودر و کرفت .)1999
اسیدیته قابل تیتر و  pHعصاره میوه

جهاات تعيااين بریکساايا مااواد جامااد محلااول ()TSS
ازرفرکتاومتر در دماای  20˚Cاساتفاده شاد .بارای ایان
من اور از قندسانج قابلحمال مادل  9703سااخت ژاپان
استفاده گردید (هوهن و همکاران .)2003

تجزیه و تحلیل آماری
دادههای به دست آمده باا ساه تکارار و در قالاب طارب
کامالي تصادفی با استفاده از نرم افزارهاای  SASآنااليز
شادند .از آزمااون  LSDبارای مقایسااه ميااننين دادههااا
استفاده شد .خوشهبندی بر اساس روش  Wardو معيار
مربع فواصل اقليدسی انجام شد .همچنين در این تحقياق
آناليز مولفههای اصلی1روی دادهها انجام گرفت.

1

)Principal Components Analysis (PCA
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جدول  -1مناطق جمعآوری ژنوتیپهای ریواس ()Rheum ribes L.
ژنوتيپ

محل جمع آوری

گونه

طول جغرافيایی

عرض جغرافيایی

ارتفاا (متر)

G1

آذربایجان غربی /اشنویه

R. ribes

"45º11´34

"37º05´24

1943

G2

آذربایجان غربی  /خوی

R. ribes

"45º06´00

"38º23´06

1593

G3

آذربایجان غربی  /تکاب

R. ribes

"46º51´09

"36º31´11

2191

G4

آذربایجان غربی  /بوکان

R. ribes

"45°58´20

"36°33´26

1718

G5

آذربایجان شرقی /شبستر

R. ribes

"45°21´52

"38°22´37

1790

G6

آذربایجان شرقی  /سرای

R. ribes

"45°33´34

"37°51´44

1311

G7

آذربایجان شرقی  /مراغه

R. ribes

"46°19´21

"37°28´24

2976

G8

تهران  /لواسان

R. ribes

"51°36´51

"35°50´04

2134

G9

مرکزی  /اراک

R. ribes

"49°45´01

"34°02´41

2268

G10

کرمانشاه  /کرمانشاه

R. ribes

"47°14´21

"34°25´12

3035

G11

زنجان  /زنجان

R. ribes

"48°33´28

"36°44´08

2399

G12

کردستان  /بانه

R. ribes

"45°54´42

"36°02´33

2078

G13

کردستان  /سقز

R. ribes

"46°18´39

"35°56´27

1896

G14

لرستان  /دلفان

R. ribes

"48°33´28

"36°44´08

1814

G15

خراسان رضوی /نيشابور

R. khorasanicum

"45°54´42

"36°02´33

1508

G16

البرز  /کرج

R. ribes

"46°18´39

"35°56´27

1585

نتایج و بحث

داشت .بيشترین ميزان فالونوئيد کل در منطقه سقز

نتایج تجزیه واریاانس نشاان داد کاه مکاان جماعآوری

کردستان ( 0/37ميلیگرم معادل کوئرستين بر گرم

تاااثير معناایداری در سااط احتمااال  1درصااد روی

وزن خشک گياه) و کمترین ميزان آن در منطقه نيشابور

خصوصيات فيتوشيميایی شامل فنول کل ،فالونوئيادکل،

خراسان رضوی ( 0/04ميلیگرم گياه کوئرستين بر

ویتامين ث ،تانن کل ،کربوهيدرات محلول ،کارتنوئيادکل،

گرم وزن خشک گياه) وجود داشت .نتایج نشان داد که

کلروفياال  aو  ،bاساايدیته قاباال تيتاار pH ،و مااواد جامااد

تفاوتهای معنیداری ميان مناطق دلفان ،بانه ،زنجان،

محلول ریواس دارد (جدول .)2

بوکان ،خوی و شبستر از ن ر ميزان فالونوئيد کل

مقایسه مياننينها نشان داد که بيشترین ميزان فنول کل

وجود ندارد (جدول  .)4ویتامين ث که یکی از مهمترین

ریواس در نمونههای منطقه تکاب آذربایجان غربی

پارامترهای تغذیهای ریواس محسوب میشود نيز

(16/33ميلیگرم معادل گاليک اسيد بر گرم وزن خشک

همانند سایر ترکيبات بين مناطق مختلف متغير بود.

گياه) و کمترین ميزان فنول کل ( 2/77ميلیگرم معادل

بطوریکه بيشترین ميزان ویتامين ث در نمونههای جمع-

اسيد گاليک بر گرم وزن خشک گياه) در نمونههای

آوری شده از منطقه سقز کردستان ( 28/187ميلیگرم

جمعآوری شده از منطقه کرمانشاه وجود داشت .بين

بر گرم وزن خشک گياه) و کمترین ميزان آن در نمونه

نمونههای مناطق بوکان ،سرای ،دلفان ،بانه و مراغه

کرمانشاه ( 5/48ميلیگرم بر گرم وزن خشک گياه)

اختالف معنیداری وجود نداشت (جدول .)4ميزان

مشاهده شد (جدول  .)4محدوده تانن کل نمونههای

فالونوئيد کل نمونهها در محدوده  0/04تا  0/37ميلی-

ریواس به صورت  0/17-3/46ميلیگرم بر صد گرم

گرم معادل کوئرستين بر گرم وزن خشک گياه قرار

وزن خشک گياه میباشد .بيشترین ميزان تانن در منطقه
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خوی آذربایجان غربی ( 3/46ميلیگرم بر گرم صد
وزن خشک گياه) و کمترین ميزان آن در منطقه نيشابور
( 0/17ميلیگرم بر گرم صد وزن خشک گياه) وجود
داشت .مقایسه مياننينها نشان داد که تفاوتهای معنی-
داری ميان مناطق مراغه ،اراک و بوکان از ن ر تانن کل
وجود ندارد (جدول  .)4مقایسه مياننينها نشان داد که
ميزان کربوهيدرات ساقه گلدهنده ریواس اندازهگيری
شده در نمونههای مناطق مختلف اختالف معنیداری با
یکدینر دارند .محدوده کربوهيدرات محلول ساقه گل-
دهنده ژنوتيپهای مختلف بين  0/31-8/92ميلیگرم بر
صد گرم وزن خشک گياه متغير است .بيشترین
کربوهيدرات محلول ( 8/92ميلیگرم بر صد گرم وزن
خشک گياه) مربوط به منطقه بانه استان کردستان و
کمترین کربوهيدرات محلول ( 0/31ميلیگرم بر صد
گرم وزن خشک گياه) مربوط به منطقه سقز میباشد
(جدول  .)4نتایج مقایسه مياننينها نشان داد که منطقه
جمعآوری سبب تغييراتی روی تجمع رننيزههای
کارتنوئيدی و کلروفيل میشود .بطوریکه بيشترین
ميزان کارتنوئيد در ژنوتيپهای مناطق بوکان (15/62
ميکروگرم بر گرم وزن خشک گياه) ،کرمانشاه (15/46
ميکروگرم بر گرم وزن خشک گياه) و سقز (14/63
ميکروگرم بر گرم وزن خشک گياه) مشاهده شد.
همچنين بيشترین ميزان کلروفيل  aو  bبه ترتيب در
نمونههای جمعآوری شده از مناطق بانه (0/14
ميکروگرم بر گرم وزن خشک گياه) و دلفانو کرمانشاه
( 0/11ميکروگرم بر گرم وزن خشک گياه) مشاهده شد.
بين برخی مناطق تفاوت معنیداری از لحاظ کارتنوئيد و
کلروفيل مشاهده نشد که در جدول  4نشان داده شده
است.
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جدول  -2تجزیه واریانس ویژگیهای فیتوشیمیایی ژنوتیپهای ریواس در مناطق مختلف

منابع

درجه

تغييرات

آزادی

مياننين مربعات )(MS
فنول

فالونوئيد

ویتامين

تانن

کربوهيدرات

کارتنوئيد

کلروفيل

کلروفيل

کل

کل

ث

کل

محلول

کل

a

b

TA

TSS

pH

مکان جمعآوری

15

**43/475

**0/036

**95/503

**3/486

**15/557

**49/002

**0/004

**0/003

**0/332

**4/077

**0/811

اشتباه

32

0/609

0/000

11/047

0/010

0/032

1/321

0/000

0/000

0/000

0/023

0/024

کل

47

CV%

11/13

15/15

21/27

5/80

6/04

12/35

49/63

12/07

** معنی داری در سط احتمال یک درصد
جدول  -3تجزیه واریانس ویژگیهای آنتیاکسیدانی ژنوتیپهای مختلف ریواس

منابع

درجه

مياننين مربعات )(MS

تغييرات

آزادی

فعاليت آنتیاکسيدانی ()DPPH

فعاليت آنتیاکسيدانی ()FRAP

مکان جمعآوری

15

**2279/269

**70/055

اشتباه

32

23/887

0/207

کل

47

CV%
** معنی داری در سط احتمال یک درصد

9/812

10/005

1/133

2/882

3/886
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نتایج مقایسه مياننينها نشان داد که ميزان ماواد جاماد

محصول میشوند و کميت و کيفيت ماده مرثره را تحات

محلول در مناطق مختلف جماعآوری متفااوت میباشاد.

ت ثير قرار میدهند (اورباناا ویکاوت و همکااران .)2006

مياازان  TSSدر ژنوتيااپهااا بااين  3/73-8/46درجااه

اثرات دارویی ژنوتياپهاای مختلاف گياهاان دارویای از

بریکساانزارش شااد .مقایسااه مياننينهااا نشااان داد کااه

جمله ریواس به صورت عمده با ميزان ترکيباات فناولی

بيشترین ميزان مواد جامد محلول ( 8/46درجه باریکس)

آنها در ارتباط است .نتاایج ایان تحقياق نشاان داد کاه

مربوط به نمونههای منطقه اراک و کمترین ميازان ماواد

ميزان فناول تاام باه طاور معنایداری تحات تااثير ناوا

جامد محلول ( 3/73درجه بریکس) مربوط به نمونههاای

ژنوتيپ و محل کاشات قارار دارد کاه مطاابق باا نتاایج

جمعآوری شده از منطقه نيشابور مایباشاد (جادول .)4

سایر محققين روی گياهان دارویی میباشد .در تحقيقای

مقایسه مياننينها نشان داد که محدوده  pHسااقه گال-

که فالونوئيد و فناول کال عصاارههاای ریشاه و سااقه

دهنااده ریااواس در مناااطق مختلااف  3/19-5/01متغياار

گونهای از ریواس ( )R. ribesمورد آزمایش قرار گرفات

اساات .بيشااترین  )5/01( pHمربااوط بااه ژنوتيااپ G6

نتااایج نشااان داد کااه بيشااترین مياازان فنااول کاال ( µg

(سرای آذربایجان شرقی) و کمترین  )3/19( pHمرباوط

 )48 PEs/mg extractدر عصاااره کلروفرماای ریشااه و

به ژنوتيپ ( G15نيشاابور خراساان رضاوی) میباشاد

کمترین ميزان آن در عصاره کلروفرمی سااقه مشااهده

(جدول  .)4مقایساه مياننينهاا نشاان داد کاه بيشاترین

شد .همچنين بيشترین ميزان فالونوئيدها ( µg QEs/mg

اسيدیته قابل تيتر مربوط باه نموناه جماعآوری شاده از

 )145 extractدر عصاااره کلروفرماای ریشااه و کمتاارین

منطقاااه نيشاااابور خراساااان رضاااوی ( 3/02درصاااد)

مياازان آن در عصاااره متااانولی ساااقه وجااود داشاات

میباشااد .همچنااين کمتاارین اساايدیته قاباال تيتاار (1/95

(اوزتورک  .)2007برخی مطالعات پيشنهاد کرده اناد کاه

درصد) مرباوط باه ژنوتياپ ( G8لواساان تهاران) باود

ترکيبات فنولی اندامهای مختلاف گياهاان دارویای تحات

(جدول .)4

تاااثير ژنوتيااپ و عااادت رشاادی ماایباشااد (اورهااان و

همانطور کاه نتاایج نشاان داد شارایط محيطای و محال

همکاران  )2007و همچنين شارایط محيطای و اقليمای از

نمونهبارداری تااثير معنایداری بار کلياه خصوصايات

جملاااه ارتفااااا از ساااط دریاااا ،دماااا ،ناااور و ميااازان

فيتوشيميایی گياه دارویی ریاواس دارد .متفااوت باودن

حاصلخيزی خاک نياز مایتواناد متابوليسام مسايرهای

خصوصاايات فيتوشاايميایی در مکااانهااای مختلااف در

بيوساانتز ترکيبااات فنااولی را تحاات تاااثير قاارار دهااد

پژوهشهای سایر محققين روی گياهان دارویی مختلاف

(دیکسااون و پاویااا  .)1987مرحلااه بلااوا گياااه در زمااان

از جملااه ليساايوم (ژننااا و همکاااران  ،)2010باارگ بااو

برداشت نيز یکای از فاکتورهاای خيلای مهام بار ميازان

(مرزوکی و همکاران  ،)2009دارچين (کومار و همکاران

ترکيبات فنوليک میباشد .ميزان ماواد جاماد محلاول در

 ،)2012شاهدانه (کيراالن و همکاران  )2012و مریم گلی

اندامهای خوراکی محصوالت مختلف بستنی باه رقام و

(آیرزا و کوتس  )2004نيز به اثبات رسيده است .ماواد

شرایط محل کاشت دارد (اوزتاورک و همکااران .)2009

ماارثره اگرچااه بااا هاادایت فرایناادهای ژنتيکاای ساااخته

چن و همکاران ( )2007ذکر کردند که ميزان مواد جاماد

میشوند ولی تولياد آنهاا باه طاور باارزی تحات تا ثير

محلول بين ژنوتيپهای مختلف متفاوت است.

عواماال محيطاای قاارار میگياارد .عواماال محيطاای باعااث
تغييراتی در رشد ،مقدار و کيفيات ماواد مارثره گياهاان
دارویی میشاود.عالوه بار عوامال آب و هاوایی عوامال
خاک از جمله عناصر غذایی باعث تغييراتای در عملکارد
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جدول  –4ویژگیهای فیتوشیمیایی ژنوتیپهای ریواس

ژنوتيپ

محل جمعآوری

فنول

فالونوئيد

کل

کل

G1

آذربایجان غربی /اشنویه

mg
GA/g
DW
11/470

ویتامين ث

تانن کل

mg/g
DW

mg/g
DW

کربوهيدرات

کارتنوئيد

کلروفيل

کلروفيل

محلول

کل

a

b

mg/100g
DW

mg/g DW

mg/g
DW

mg/g
DW

TSS

TA

pH

Mg
درجه
MA/100
بریکس
g DW
2/718
5/033

mg
QUE/g
DW
0/336

3/787

13/383

0/806

3/510

8/353

0/026

0/016

2/293

3/800

G2

آذربایجان غربی  /خوی

5/700

0/150

16/013

3/460

1/810

6/933

0/016

0/026

5/033

4/030

G3

آذربایجان غربی  /تکاب

16/330

0/276

17/987

0/656

0/830

13/143

0/033

0/073

4/600

2/293

G4

آذربایجان غربی  /بوکان

5/270

0/170

21/277

2/773

0/893

15/623

0/013

0/020

6/000

2/306

4/917

G5

آذربایجان شرقی  /شبستر

9/833

0/190

15/577

1/216

1/403

4/973

0/023

0/013

6/233

2/880

3/853

G6

آذربایجان شرقی  /سرای

4/443

0/056

13/380

2/173

1/850

8/560

0/050

0/010

5/017

2/560

5/016

G7

آذربایجان شرقی  /مراغه

5/020

0/073

17/110

2/716

3/386

4/190

0/080

0/003

5/933

2/383

4/453

G8

تهران  /لواسان

9/063

0/330

8/337

1/440

5/526

11/030

0/116

0/046

5/767

1/956

3/773

G9

مرکزی  /اراک

6/616

0/233

16/123

2/646

1/810

7/913

0/066

0/030

8/467

2/466

4/327

G10

کرمانشاه  /کرمانشاه

2/776

0/053

5/483

2/473

5/653

15/460

0/090

0/110

5/600

2/263

4/087

G11

زنجان  /زنجان

10/960

0/183

13/160

0/420

1/253

8/393

0/036

0/056

5/967

2/186

4/340

G12

کردستان  /بانه

5/383

0/143

21/497

3/276

8/920

6/426

0/143

0/013

5/033

2/490

3/873

G13

کردستان  /سقز

9/296

0/376

28/187

1/296

0/316

14/630

0/020

0/030

4/000

2/073

4/500

G14

لرستان  /دلفان

4/176

0/130

19/743

0/630

0/713

13/416

0/066

0/110

4/083

2/953

4/480

G15

خراسان رضوی  /نيشابور

2/916

0/043

8/227

0/170

2/060

5/910

0/010

0/016

3/733

3/026

3/190

G16

البرز  /کرج

2/910

0/050

14/480

2/473

4/566

3/860

0/040

0/010

4/100

2/966

3/343

LSD

1/74

0/059

7/43

0/232

0/401

2/57

0/014

0/04

0/34

0/06

0/351
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جدول  - 5میزان فعالیتهای آنتیاکسیدانی ژنوتیپهای ریواس
فعاليتآنتیاکسيدانی

فعاليتآنتیاکسيدانی

()DPPH

()FRAP

G1

آذربایجان غربی /اشنویه

R. ribes

86/40

10/413

G2

آذربایجان غربی  /خوی

R. ribes

38/93

1/700

G3

آذربایجان غربی  /تکاب

R. ribes

68/49

3/553

G4

آذربایجان غربی  /بوکان

R. ribes

49/56

1/556

G5

آذربایجان شرقی  /شبستر

R. ribes

66/36

6/390

G6

آذربایجان شرقی  /سرای

R. ribes

14/71

0/366

G7

آذربایجان شرقی  /مراغه

R. ribes

21/33

0/983

G8

تهران  /لواسان

R. ribes

83/29

15/983

G9

مرکزی  /اراک

R. ribes

69/00

3/293

G10

کرمانشاه  /کرمانشاه

R. ribes

10/80

0/143

G11

زنجان  /زنجان

R. ribes

60/58

5/520

G12

کردستان  /بانه

R. ribes

37/02

2/480

G13

کردستان  /سقز

R. ribes

91/24

13/280

G14

لرستان  /دلفان

R. ribes

63/82

5/670

G15

خراسان رضوی  /نيشابور

R. khorasanicum

15/51

0/183

G16

البرز  /کرج

R. ribes

19/91

1/273

10/92

1/01

ژنوتيپ

گونه

محل جمعآوری

LSD

مجموا مواد جامد محلول هننام رسيدن افزایش یافتاه و

آنتیاکس ايدانی ژنوتيااپهااا از  10/80تااا  91/24درصااد

مناسبی برای بلوا ميوه میباشاند (کااجيورا و

متغير بود (جدول .)5بيشترین ( 91/24درصد) و کمترین

ساتو  .)1979مجموا اسيدهای آلی به تدریج هننام بلوا،

( 10/80درصااد) فعالياات آنتاایاکساايدانی بااه ترتيااب در

رسيدن و ننهداری محصول کاساته میشاوند .عطار و

نمونههای مناطق ساقز و کرمانشااه مشااهده شاد .باين

طعم ميوه ترکيبی از ميزان ونوا قندها ،اسيدهای آلای و

مناااطق اراک ،تکاااب ،شبسااتر ،دلفااان و زنجااان تفاااوت

مااواد آروماتيااک میباشااند .چاان و همکاااران ()2007

معنیداری از ن ر فعاليت آنتیاکسيدانی با روش DPPH

گزارش کردند کاه ميازان اسايدیته قابال تيتار بساته باه

مشاااهده نشااد .در روش  FRAPمياازان فعالياات آنتاای-

ژنوتيپ و فصل متفاوت است .در این پژوهش که فعاليت

اکسيدانی ژنوتياپهاا از  0/14تاا  15/98ميکروماول بار

آنتیاکسيدانی ساقه گلدهنده نمونههاای ریاواس جماع-

گاارم وزن خشااک گياااهمتغير بااود (جاادول .)5بيشااترین

آوری شده از مناطق مختلف کشور با دو روش DPPH

فعاليت آنتیاکسايدانی در سااقه گالدهناده ژنوتياپ G8

و  FRAPمااورد ارزیااابی قاارار گرفاات ،نتااایج تجزیااه

(منطقااه لواسااان تهااران) بااا  15/98و کمتاارین آن در

واریااانس نشااان داد کااه فعالياات آنتیاکسايدانياین گياااه

ژنوتيپ ( G10منطقه کرمانشاه) با  0/14ميکروماول بار

همانند سایر ترکيباات فيتوشايميایی ،تحات تااثير مکاان

گرم وزن خشک گياه مشاهده شد (جدول .)5

شاخ

جمعآوری بوده و در سط احتمال یک درصد معنایدار
میباشااد (جاادول  .)3در روش  DPPHمياازان فعالياات
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امروزه گياهاان دارویای باه عناوان یکای از مناابع مهام

ایان دو مولفاه در مجماوا  51درصاد( 32درصاد بارای

ترکيبااات آنتیاکساايدان طبيعاای مطاارب بااوده و از ن اار

مولفه اول و  18درصد برای مولفه دوم) از تغييرات کال

پژوهشهای باالينی موقعيات ممتاازی دارناد (شاریفر و

را توجيه نمودند (شکل  .)1اولين مولفه همبستنی بااالیی

همکاران  .)2007متفاوت باودن فعاليات آنتایاکسايدانی

باا محتاوای فناول کال ،فالونوئياد کال و فعاليات آنتای-

گياهان دارویی در مناطق مختلف توسط ساایر محققاين

اکساايدانی ( FRAPو  )DPPHساااقه گاالدهنااده ریااواس

نيز به اثبات رسيده است.پژوهشهای انجاام شاده روی

داشاات .دوم اين مرلفااه نمونااهها را از لحاااظ تاااننکاال،

گونااههااای ( R. emodiرهمااان و همکاااران R. ،)2014

کلروفيل TSS ،TA ،pH ،aو کربوهيدرات محلاول سااقه

( officinaleلوناااااااارد و همکااااااااران ،)2006

R.

گلدهنده متمایز کرد (شکل .)1

( maximowicziiکوگااااور و همکاااااران ،)2004

R.

برای ترسيم دندروگرام صافات فيتوشايميایی و فعاليات

( coreanumجينمااو و همکاااران  )2017وجااود ترکيبااات

آنتیاکسيدانی نمونههای ساقه گلدهناده ریاواس جماع-

آنتیاکسايدانی در انادامهاای مختلاف ریاواس را نشاان

آوری شااده از مناااطق مختلااف ایااران از روش Ward

دادهانااد .جينمااو ( )2017بيااان داشااتند کااه فالونوئياادها،

استفاده شد .در دندروگرام حاصال از دادههاای بدسات

آنتراکيناونهاا ،اساتيلبنهاا و گليکوزیادهای نفتاالينی از

آمده (بر اساس  13صفت) ،نمونهها به سه گروه اصالی

مهمترین ترکيبات آنتیاکسيدانی ریواس میباشند کاه از

تقسيم شدند .در گروه اول نمونههای جمعآوری شده از

فعاليت رادیکالهای آزاد جلوگيری میکنند .همچناين در

مناطق اشنویه ( ،)G1لواساان ( )G8و ساقز ( )G13قارار

تحقيقی فعاليت آنتیاکسيدانی عصارههای ریشه و ساقه

گرفت که از لحااظ فناول کال ،فالونوئياد کال و فعاليات

ریاواس ( )R. ribesماورد آزماایش قارار گرفات .نتاایج

آنتیاکسيدانی ميزانهای باالتری نسبت به بقيه نمونهها

نشان داد که اندامهای مختلف این گيااه از خصوصايات

داشت .تعداد زیادی از نمونههاا کاه در گاروه دوم قارار

آنتیاکسيدانی قابل مالح اهای برخاوردار اسات کاه باا

داشتند دارای ميزانهاای بااالی ویتاامين ث و همچناين

تحقيق حاضر مطابقت دارد (اوزتورک  .)2007همچناين

ميزانهااای متوسااط فعالياات آنتیاکساايدانی و ترکيبااات

در پژوهشی دینر نشان داده شد که ویتامينها ( E ،Aو

فنولی در ساقه گلدهنده بودند .در گاروه ساوم نموناه-

 )Cو برخاای عناصاار معاادنی از عواماال ایجاااد کننااده

هااای جمااعآوری شااده از مناااطق ساارای ( ،)G6مراغااه

خصوصاايات آنتاایاکساايدانی در ریااواس ماایباشااند

( ،)G7کرمانشاااه ( ،)G10نيشااابور ()G15و کاارج ()G16

(مونذراوغلو و همکاران.)2000 ،

جای گرفتند که ایان نموناههاا دارای ميازانهاای پاایين

دستهبندی ژنوتیپهاای جماعآوری شاده از منااطق

فعاليت آنتیاکسيدانی و ترکيبات فنولی بودند (شکل.)2

مختلف
در این پژوهش تجزیه و تحليل چند متغياره ،باه من اور
دسااتهبناادی نمونااههااا بااا توجااه بااه خصوصاايات
فيتوشيميایی (فنول کل ،فالونوئيد کل ،ویتاامين ث ،تاانن
کل ،کربوهيدرات محلول ،کارتنوئيد کل ،کلروفيال  aو ،b
اسيدیته قابل تيتر pH ،و مواد جاماد محلاول) و فعاليات
آنتیاکسيدانی (با روش  FRAPو  )DPPHانجام شد .باا
استفاده از تجزیه به مرلفههای اصلی 13متغير اولياه در
قالب دو متغير جدید (دو مرلفه اصلی) تعياين شادند کاه
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TT
Cla
pH

3

T SS

G12
G9

G8

CH

2
G10

G4
G7

CAR

G2

G11

0

DPPH
T PC

Clb

G3
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Abstract
The genus Rheum L. is one of the most important members of the Polygonaceae family. Rhubarb
stems are as rich sources phenolic compounds and antioxidants that have beneficial effects on
human health. The aim of this study was to investigate the phytochemical characteristics and
antioxidant activity of sixteen genotypes of Rheum collected from different places in Iran. The
results showed that location has significant effect (P<0.01) on phytochemical characteristics
(including total phenol content, flavonoid content, vitamin C, total tannin, soluble carbohydrate,
carotenoid, chlorophyll a and b, TA, pH and TSS). The highest total phenolic content (16.33 mg
GAE/g DW) and total flavonoid content (0.37 mg QUE/g DW) were in G3 and G13 genotypes,
respectively. Vitamin C was in its highest values in the stems of G13 genotype (28.18mg/g DW).
The results showed that location has significant effect (P<0.01) on antioxidant activity of Rhubarb
genotypes. Antioxidant capacity (by DPPH) was in its highest values in G13 (91.24%), whereas the
lowest capacity was found in G10 (10.80%). In the FRAP method, antioxidant capacity was in its
highest values in G8 (15.98 µmol Fe2+/g DW), whereas the lowest capacity was found in G10 (0.14
µmol Fe2+/g DW). Multivariate analysis and clustering revealed three distinct categories of
genotypes based on their antioxidant activity and phytochemical traits. These results showed that
different genotypes of Rheume specially G1 (Oshnavieh), G8 (Lavasan) and G13 (Saqqez) are
promising sources of natural antioxidants and other bioactive compounds beneficial to be used in
the food or the pharmaceutical industries.
Keywords: Antioxidant capacity, Rhubarb, Vitamin, Flavonoid, Phenolic content

