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بررسی تغییرات فنل و آنتوسیانین کل در اندامها و مراحل مختلف رشد میوه در
دو گیاه دارویی آلو ( )Prunus spinosa L.و ازگیل ()Mespilus germanica L.
در رویشگاههای طبیعی استان گلستان
فصیحه لیوانی*
کارشناسارشد علوم گیاهی ،دانشگاه آزاداسالمی واحد گرگان ،گرگان ،ايران
تاريخ دريافت 21/3/12 :؛ تاريخ پذيرش21/5/1 :

چکیده
دو گیاه آلو ( )Prunusspinosa L.و ازگیل ( )Mespilusgermanica L.از درختچههای خاردار متعلق به تیره گلسرخیان
میباشند که بهصورت خودرو در اغلب جنگلهای استان گلستان میرويند و در طب سنتی منطقه از هر دو گیاه بهعنوان ضد
التهاب ،ضد عفونیکننده و مقوی قلب استفاده میشود .در اين تحقیق اندامهای دو گیاه از رويشگاههای مختلف استان
(گرمابدشت 077 -متر و روستای زيارت  2121-متر) بهصورت تصادفی جمع آوری شد و بهترتیب اثر میزان ارتفاع روی میزان
فنل کل (در برگ و میوه نارس آلو) و آنتوسیانین کل (در برگهای ازگیل و گلهای آلو)؛ همچنین تغییرات مقدار فنل کل در میوه
آلو در  4مرحله از بلوغ (نارس ،بالغ ،رسیده و بعد از بلوغ) بررسی شد .مقدار فنل کل با روش فولن-سیکالتو و مقدار آنتوسیانین
کل با روش اختالف  pHبا دستگاه اسپکتروفوتومتر در  3تکرار سنجش و مقايسه شد .نتايج نشان داد که مقدار فنل کل در
برگهای آلو از میوههای آن بیشتر بود .مقدار فنل کل در میوههای آلو بهطور پیوسته در طی بلوغ کاهش میيافت .مقايسه
میانگین دادهها تحت  ANOVAدر سطح  1درصد نشان داد که عامل ارتفاع در همه موارد (به غیر از مقدار فنل کل در میوههای
نارس آلو) اثر معنیداری داشته است.
واژگان کلیدی :ازگیل ،آلو ،آنتوسیانین ،فنل ،مراحل بلوغ

2

*نويسنده مسئولlivani_f@yahoo.com :
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گیاه ازگیل يا کندس

مقدمه

1

با نام علمی Mespilus

رشد و عملکرد گیاهان در اکوسیستمها ،تحت

 germanica L.در منطقه به ارتفاع  3تا  1متر ،دارای

تاثیر عوامل مختلفی نظیر نوع گونه ،اقلیم منطقه،

تیغهای سخت و محکم ،برگهای خزانکننده و نیزهای

محیط خاک ،ارتفاع از سطح دريا و موقعیت

تا واژ تخم مرغی ،گلهای درشت ،سفید ،منفرد و انتهايی

جغرافیايی قرار دارد .هر يک از اين عوامل میتواند

و میوه شفت هستند (خاتمساز2302 ،؛ قهرمان2301 ،؛

تاثیر به سزايی بر کمیت و کیفیت محصول گیاهی

زرگری .)2301 ،قسمت مورد استفاده دارويی اين گیاه،

داشته باشد (حبیبی و همکاران .)2331 ،ايران با

برگ و میوه آن است و جوشانده آن بهصورت غرغره در

تفاوتهای اقلیمی رويشگاههای مختلف خود متشکل

رفع آفت و ورم مخاط گلو موثر واقع میشود (حسینی و

از  01777-37777گونه گیاهی است که اکوتیپهای

همکاران( )2330 ،زرگری .)2301 ،تحقیقات نشان داده

متنوعی از گونههای مختلف گیاهان دارويی را به

که ازگیل بهدلیل داشتن اثرات دارويی بهعنوان مقوی

وجود آورده است ( .)Donohue, 2002همچنین در

قلب و ضربان قلب و درمان فشار خون استفاده میشود

شناسايی گیاهان دارويی و صنعتی مراتع استان

و همچنین عصاره برگ آن برای بیماریهای دهانی و

گلستان ،تعداد  147گونه گیاه دارويی از  14تیره و

عفونت گلو مفید است (

 237جنس معرفی شده است (حسینی.)2337 ،

.)Mazandarani, 2008

and

Tabatabaei

آلو 2با نام علمی  Prunus spinosa L.گیاهی چند

بیشتر گیاهان دارويی با توجه به کثورت ترکیبوات

ساله درختی يا درختچهای موجوود اسوت (مظفريوان،

فنلوووی ،خووووان آنتووویاکسووویدانی بوووا يی دارنووود

سوفید ( )Erturk, 2009و

( )Dawidowicza et al., 2006و ثابت شده است کوه

پووراکنش وسوویعی در نووواحی معتدلووه شوومالی دارد

ارتباط معنیداری بین مقدار ترکیبات فنلی و عملکورد

(مظفريان .)2301 ،قسمتهای مورد استفاده اين گیاه،

آنتویاکسویدانی آنهوا وجوود دارد ( Sawdogo et al.,

پوست ساقه ،برگ ،گل و میوه است (زرگری.)2301 ،

 .)2006پلیفنلها دارای ساختار کامل شیمیايی بورای

در آلو  1آنتوسیانین به نامهای سانیدين -3گزيلوزيود،

غیرفعووال کووردن راديکووالهووای آزاد هسووتند (Sokol-

سیانید -3گلوکوزيد ،سیانیدين -3روتینوزيد ،پئونیدين

 .)Letowska et al., 2007پلویفنولهوا از مهمتورين

-3گلوکوزيد و پئونیدين -3روتینوزيد گوزارش شوده

آنتیاکسویدانهوای طبیعوی در میووههوا ،سوبزيجات و

است ( .)Usenik, 2009در طب سونتی ،عصواره میووه

گیاهان دارويی هستند که باعث کاهش و يا مانع مرگ

آلو بهصورت غرغره برای التهابات و شستشوی دهان،

سلولهای عصبی میشوند؛ کوه هموین امور ،از بوروز

گلو ،لثه و شربت آن بهعنوان مسهل يا مدر ،گولهوای

بیماریهای مرتبط با پیری 3مانند پارکینسون و آلزايمر

آلوووو در درموووان سووورماخوردگیهوووای معموووولی و

جلوگیری بهعمل میآورد ( .)Boudet, 2007همچنین،

بیماریهای مزمن مجرای تنفسوی و بوهعنووان ملوین،

ترکیبات فنلی باعث کاهش کلسترول میشوند که اين

مسووهل و بوورای پیشووگیری و درمووان اسپاسوومهووا و

امر در سالمت قلب مهم میباشد (.)Luo et al., 2009

نارسووايیهووای معوودی و در مصوورف خووانگی بوورای

آنتوسیانینها بهطور گستردهای در سلسوله گیواهی

نارسايیهای قلبی و سوردردهای عصوبی کواربرد دارد

بهويژه در بافت برگ ،ساقه ،دانه ،ريشوه و انودامهوای

 .)2301گلهايی بوه رنو

(.)Fleming et al., 2000
2- Medlar or Kondos
3- Neurodegenerative

1- Blackthorn or Plum
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تولیدمثلی يافت میشوند و نقش مهمی نیز در جلوب

تغییرات مقدار فنلهای تام در میوه آلوو (در  4مرحلوه

حشرات گردهافشان دارند (Crozier, 2006؛ Jaakola

از بلوغ) در رويشگاه  077متری میباشد.

 .)and Hohtola, 2010همچنین ،با جذب ذرههای بوا
انرژی با  ،راديکوالهوای آزاد و ROSهوارا غیرفعوال

مواد و روشها

میکنند و بودينترتیوب کلروپالسوتهوا را از تجزيوه

موقعیت جغرافیايی و شرايط دمايی مناطق

نوری حفاظت میکنند (.)Fraga, 2010

نمونهبرداری

از آنجايی که اکوسیستم ،مرحله بلوغ و اندامهوای

جنگل گرمابدشت در  20کیلومتری شرق گرگان

گوناگون گیاهی ،نقوش عمودهای در بیوسونتز موواد و

و  1کیلومتری جاده آسفالته گرگان -گنبد واقع است.

متابولیووتهووای ثانويووه دارن ود ،مطالعووه توواثیر عواموول

وضعیت دمای منطقه گرمابدشت نشان داد که بهمن

اکولوژيک و فیزيولوژيک نقش عمدهای در بهبود کمی

سردترين ماه ( 0درجه سانتیگراد) و تیر گرمترين ماه

و کیفی تولید مواد موثره گیاهان میتواند داشته باشود.

سال (12/1درجه سانتیگراد) است .آبشار زيارت در

هدف از اين پژوهش ،بررسی تغییرات احتمالی مقدار

 23/32کیلومتری جنوب گرگان واقع شده است.

فنل و آنتوسیانین کول در دو گیواه آلوو (بورگ ،گول و

وضعیت دمای منطقه زيارت نشان داد که دی

میوووه) و ازگیوول (بوورگ) تحووت توونش ارتفاعوودر دو

سردترين ماه سال ( 4/1درجه سانتیگراد) و مرداد

رويشگاه مختلف جنگلی از استان گلسوتان ،يکوی بوا

گرمترين ماه سال ( 11/11درجه سانتیگراد) است

ارتفاع حدود  2121متری (آبشار زيوارت) و ديگوری

(جدول .)2

حوودود  077متووری (گرمابدشووت) از سووطح دريووا و
جدول  :2مشخصات مناطق مورد مطالعه
نام محل نمونهبرداری
گرمابدشت
آبشار زيارت

اطالعات جغرافیايی
14˚34΄71/23˝E
32˚44΄22/10˝N
14˚10΄12/17˝E
32˚47΄43/33˝N

ارتفاع (متر از سطح دريا)

میانگین درجه حرارت سالیانه

~ 077

 13/4درجه سانتیگراد

~ 2121

 23/12درجهسانتیگراد

بعد از گلدهی ظهور کرد بهعنوان میوه نارس در نظر

نمونهبرداری
در استان گلستان ،در اواخر فصل زمستان (اسفند

گرفته شد .بلوغ میوه از ماه سوم گلدهی آغاز شد و

سال  )2330گلهای درختان آلو از هر دو رويشگاه مورد

در ماه پنجم به پايان رسید .میوههای نمونهبرداری شده

مطالعه جهت تعیین میزان آنتوسیانینکل برداشت و پس

بر مبنای رن

و وضعیت بلوغ به نارس ،بالغ ،رسیده

از جمعآوری ،دور از نور و با جريان هوا خشک ،سپس

و پس از بلوغ تقسیم شدند (جدول  .)1برگهای

در مکانی خنک و دور از نور نگهداری شد.

ازگیل در ارديبهشت ماه سال  ،2333همزمان با فاز

جمعآوری برگها در اوايل فروردينماه (سال

گلدهی گیاه از هر دو رويشگاه مورد مطالعه برداشت

 ،)2333میوهها نیز در انتهای تیر و ابتدای مردادماه

و همانند مراحل ذکر شده برای گل آلو ،خشک و

کامالً رسیدند .در اين تحقیق ،میوهای که در ماه اول

نگهداری شد.
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جدول  :1مجموعه اطالعات ،رن
شماره برداشت

تاريخ برداشت

وضعیت بلوغ

2

2333/2/27

نارس

1

2333/1/37

بالغ

3

2333/1/1

رسیده

4

2333/1/32

پس از بلوغ

و وضعیت بلوغ میوه آلو ()Prunusspinosa L.
رن
نرسیده ،رن

پوست سبز ،رن

نرسیده ،رن

پوست سبز ،رن

رسیده ،رن
پس از رسیدن ،رن

و تشريح وضعیت بلوغ میوه
گوشت سفید ،ديواره هسته نرم
گوشت سفید ،ديواره هسته سخت

پوست قرمز ،رن

گوشت سفید متمايل قرمز

پوست قرمز متمايل به قهوهای ،رن

گوشت سفید متمايل به قرمز

معنیداری از لحاظ مقدار فنلهای کل در میوه رسیده

تعیین مقدار فنل کل
مقدار فنل کل طبق روش  Mattaو همکاران ()2121

و پس از رسیدن مشاهده نشد اما بین میوههای نارس،

و با استفاده از معرف فولن  -سیکالتو محاسبه گرديد.

بالغ و رسیده اختالف معنیدار وجود داشت (در سطح

جذب نمونهها در مقابل محلول بالنک مناسب در طول

 1درصد).

موج  247نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر خوانده

آنالیز آماری در سطح  1درصد نشان میدهد که

شد .نتايج نهايی بر اساس میلیگرم برگرم وزن تر گیاه

عامل ارتفاع بر روی مقدار فنل کل در برگ آلو اثر

معادل اسیدگالیک بیان شد.

معنیداری داشته است ،چنانکه با افزايش ارتفاع مقدار

تعیین مقدار آنتوسیانینهای کل

اين ترکیبات افزايش يافته است ،اما مقايسه مقدار فنل کل

مقدار آنتوسیانین کل با روش اختالف  pHو با

در میوه نارس آلو در دو رويشگاه مختلف فاقد اختالف

استفاده از دو بافر کلريد پتاسیم و استات سديم

معنیدار بود (شکل  .)1مطابق با جدول ( )3مقدار فنل

محاسبه گرديد ( .)Lako et al., 2007نتايج نهايی

کل در برگ آلو از میوههای آلو بهصورت معنیداری (در

براساس میلیگرم بر گرم وزن خشک گیاه معادل

سطح  )1بیشتر است.

سیانیدين-3-گلوکوزيد بیان شد.

مقدار آنتوسیانین کل در گلهای آلو و برگهای ازگیل
بیشترين مقدار آنتوسیانین کل ،در برگهای ازگیل
در رويشگاه آبشار زيارت و کمترين مقدار آن در

آنالیز آماری
در تحقیق حاضر  3تکرار از هر نمونه تهیه شد.

گلهای آلو در رويشگاه گرمابدشت مشاهده شد.

تجزيه آماری دادهها با نرمافزار  SPSSو مقايسه میانگین

همچنین عامل ارتفاع اثر معنیداری بر مقدار

دادهها با آزمون دانکن در سطح  1درصد انجام گرفت.

آنتوسیانین کل در برگ ازگیل و گل آلو داشته است

نمودارها بوسیله نرمافزار  Excelرسم شد .نتايج

(در سطح  1درصد) .بهعبارت ديگر افزايش ارتفاع

بهصورت میانگین±انحراف معیار ارائه شده است.

باعث افزايش مقدار اين ترکیبات در اندام مورد مطالعه
در هر دو گیاه شده است (شکل .)3

نتايج

بحث

مقدار فنل کل در برگ و میوههای آلو

رسیدن میوه با تغییرات مهم بیوشیمیايی شامل

با توجه به شکل ( ،)2با ترين مقدار فنلهای کل

تغییر در رن  ،بافت ،مزه و صفات کیفی ديگر گیاه

در میوه نارس آلو با مقدار  1/10±7/71میلیگرم در

اتفاق میافتد (.)Butkhup and Samappito, 2011

گرم وزنتر معادل اسیدگالیک يافت شد و در طی

اغلب میزان فنل کل با نمو و رسیدن میوه بهطور

دوره رسیدگی میوه ،مقدار آن کاهش يافت .اختالف
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پیوسته کاهش میيابد .با توجه به نتايج گزارش شده

و مشابه با گزارشاتی برای تمشک سیاه و توت فرنگی

توسط محققین ،پلیفنل میوهها در طی رسیدن کاهش

(Alarcao-( arbutus berry ،)Wang and Lin, 2000

میيابد که باعث از دست دادن طعم ترش آنها

 ،)E-Silva et al., 2001میوههای فلفل ( Navaro et

میشود (Taylor, 1993؛  Atanasova et al., 2002؛

 ،)al., 2006تمشک ( Tosunو همکاران )1773 ،و

Vidal et al., 2004؛  )Yan et al., 2006که همسو با

آب انار ( )Labbe et al., 2010میباشد.

نتايج بدست آمده در تحقیق حاضر میباشد (شکل )2

شکل  :2مقدار فنل کل در میوههای آلو در مراحل مختلف نموی
( 3تکرار ،آنالیز آماری تحت  ،ANOVAحروف غیرمشابه نشاندهنده وجود اختالف معنیدار در سطح )5%
جدول  :3مقدار فنلهای تام در برگ و میوههای آلو ( )Prunusspinosa L.در رويشگاه گرمابدشت
مقدار فنل تام

برگ

میوه نارس

میوه بالغ

میوه رسیده

میوه پس از بلوغ

4/03±7/33 a

1/10±7/71 b

2/44±7/22 c

2/22±7/71 c

2/27±7/20 c

مقادير ارائه شده بهصورت میانگین  ±انحراف معیار ( 3تکرار) و بر حسب میلیگرم بر گرم وزنتر معادل گالیک اسید (آنالیز آماری تحت
آزمون دانکن ،حروف غیر مشابه نشاندهنده وجود اختالف معنیدار در سطح )5%

در تحقیق حاضر مقدار فنل کل برای میوه و برگ

تاثیر  UVقرار میگیرند و آسیبپذيرتر هستند (نصیبی

آلو (جدول  )3در محدوده مقادير گزارش شده (-4/70

و همکاران .)2331 ،محققین بیان داشتند که در

 2/20میلیگرم بر گرم وزنتر معادل اسیدگالیک) توسط

ارتفاعات با تر از  2177متر ،مقادير با تری از

ديگر محققین قرار میگیرد (Erturk et al., 2009؛

ترکیبات فنلی وجود دارد ( )Jaakola et al., 2004که

 .)Jablonska-Rys et al., 2009همچنین مقدار فنل کل

تايید کننده نتايج ما است (شکل  .)1در تحقیقی ديگر،

در برگ آلو از میوههای آن بیشتر است ،که با نتايج

يک رابطه خطی بین ارتفاع از سطح دريا با تعدادی از

گزارش شده برای تمشکهای سیاه ،توت فرنگیها و

ترکیبات شیمیايی گیاه آويشن گزارش شده است

red raspberryها ( )Wang and Lin, 2000مطابقت

( .)Corticchiato et al., 1998شدت نور ،دورههای

دارد و با نتايج گزارش شده برای برگ و میوه ازگیل

نوری و دما بر روی سنتز بسیاری از متابولیتهای

مغايرت دارد (.)Nabavi et al., 2011

ثانويه تاثیر میگذارند (.)Hohtola, 2007

در میان موجودات زنده ،گیاهان بهدلیل احتیاج
اجتناب ناپذيرشان به نور برای فتوسنتز ،بیشتر تحت
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شکل  :1مقدار فنل کل در برگ و میوه آلو در دو رويشگاه آبشار زيارت و گرمابدشت
( 3تکرار ،آنالیز آماری تحت  ،ANOVAحروف غیرمشابه نشاندهنده وجود اختالف معنیدار در سطح  5درصد)

اپیدرمی تجمع میيابند .اين ترکیبات حذف کنندههای

بررسی مقدار آنتوسیانین کل
آنتوسیانینها جزو گروه پلیفنلها مویباشوند کوه

قوی ROSها هستند و به اين ترتیب از پراکسیداسیون

مسئول به وجود آمدن رن های قرمز ،آبی و بنفش در

لیپیدها در بافتهای گیاهی جلوگیری مویکننود .بیوان

بافتهای گیاهی هستند .اين ترکیبات تا حد زيادی به

شده است که عامل ارتفاع بر روی مقدار متابولیتهای

درک بصری میوهها کموک مویکننود ( Butkhup and

ثانويه در گیاهان عالی اثر میگذارد .به عالوه موجوب

 .)Samappito, 2011در بسیاری از گونههوای گیواهی

بسیاری از تفواوتهوای اقلیموی مویشووند .افوزايش

مشخص شده که سنتز برخی از مشتقات مسویر فنیول

ترکیبات فنلی با با رفتن ارتفاع به عنوان پاسوخی بوه

پروپانوئیوود شووامل فالونوئیوودها مثوول فالونووونهووا،

افزايش اشعه  UVمیباشود (Buchholz et al., 1995؛

فالونولها و همچنین آنتوسیانینها در پاسوخ بوه UV

Tosserams et al., 1996؛ Jaakola and Hohtola,

تشويق میشود ( .)Buchholz et al., 1995گیاهوان از

 ،)2010که همسو با نتايج تحقیق حاضراسوت (شوکل

نظر حساسیت به  UVمتفاوت هسوتند و ايون تفواوت

 .)3محققین اظهار داشتند کوه غلظوت آنتوسویانینهوا،

مربوط به تفواوت گونوه گیواهی ،واريتوه کشواورزی،

کاتشووینهووا ،فالونووولهووا و اسوویدهای هیدروکسووی

مراحل رشد ،منبع نوری ،مدت زمان برخورد و شرايط

سینامیک در برگهای قرهقاطی که بهصوورت مسوتقیم

محیطی است ( .)Santos et al., 1999محلهای هدف

در معرض خورشید قرار دارند با تر است ( Jaakola

 UVدر گیاهان شامل پوروتئینهوا ،غشواهای زيسوتی،

 .)et al., 2004در تحقیق وی گووزارش شوود قنوودهای

رنگدانووههووای فتوسوونتزی ،فتوسیسووتمهووای نوووری،

احیوواءکننووده -کووه بیووانگر میووزان فتوسوونتز هسووتند-

هورمونهای گیاهی و  DNAمیباشد ( Krizek et al.,

بخصون در ساقه گیاهک کلزا تحت تیمار اشعه UV

 .)1998مشخص شوده اسوت کوه بورای محافظوت از

کاهش معنیداری يافت و اندازهگیری ترکیبات جذب

بافتهای داخلی برگها و ساقه از اثرات مخرب اشعه

کننده (فالونوئیدها و آنتوسیانینهوا) ،افوزايش آنهوا را

ماوراء بنفش ترکیبات فالونوئیدی جاذب نور به ويوژه

تحت تاثیر اين اشعه خصوصا در تیمارهوای  UV-Bو

فالونولهوا و آنتوسویانینهوا در واکوئول سولولهوای

 UV-Cنشان داد (نصیبی و همکاران .)2331 ،با توجه
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به اين مسئله ،میتووان اشوعه  UVرا عواملی مووثر در

مقدار ايون ترکیبوات در گونوههوای موورد مطالعوه را

ارتفاعات برای تنش در نظور گرفوت و احتموا ً روی

پیشنهاد کند.

مقدار آنتوسیانین کل اثور دارد کوه مویتوانود افوزايش

شکل  :3بررسی مقدار آنتوسیانین کل در گلهای آلو و برگ های ازگیل در دو رويشگاه آبشار زيارت و گرمابدشت؛
(آنالیز آماری تحت  ،ANOVAحروف غیرمشابه نشان دهنده وجود اختالف معنیدار در سطح )5%

همچنین در اين تحقیق با افزايش ارتفواع ،کواهش

يافتند .محققوین نتیجوه گرفتنود دموا ،مسویر بیوسونتز

دما مشاهده شد (جدول  )2و در ارتفاع با بوا دموای

آنتوسیانین را هم در دمای با و هوم در دموای پوايین

پايینتور ،مقودار آنتوسویانین در هور دو نمونوه موورد

تنظیم میکند .طی تحقیقاتی مشخص شد کوه اغلوب،

مطالعووه (بوورگ ازگیوول و گوول آلووو) افووزايش يافووت.

دمای با (ماکسویمم  31درجوه سوانتیگوراد) مقودار

تحقیقات متعددی در رابطه با اثر دما روی ترکیب و يا

آنتوسیانین تامرا در پوست انگور نسبت به نمونههوای

غلظت فالونوئید انجام شده است .دماهای پايین باعث

شاهد (ماکسیمم  11درجه سانتیگراد) کاهش داد .اين

القای سنتز آنتوسیانین در گونههای مختلف شده است.

امر پیشنهاد میکند کاهش آنتوسیانینهوا تحوت دموای

از طرفی تجمع آنتوسیانین در دمای پوايین وابسوته بوه

با میتواند هم بوه علوت کواهش و هوم ممانعوت از

نور است .در نبوود نوور ،دموای پوايین موانع از سونتز

رونويسوی  mRNAباشود ( Jaakola and Hohtola,

آنتوسوویانین شووده اسووت .نقووش نووور در القووای سوونتز

 .)2010با توجه به مسائل ذکر شوده و نتوايج تحقیوق

آنتوسیانین در اقلیم سرد هنووز بوه خووبی قابول درک

حاضر میتوان اينطور استنباط کرد که احتما ً بهعلوت

نیست .در گیاه آرابیدوپسیس که نسبت به تنش سورما

افزايش ارتفواع و کواهش دموای ناشوی از آن و قورار

( 4درجه سانتیگراد) و اشعه ماوراء بونفش سوازگاری

گرفتن در معرض اشعه  ،UVمقودار ترکیبوات ثانويوه

داشته است ،مشاهده شد تحت شرايط ذکر شده میزان

گیاهی افزايش يافته است.

فالونوئید و آنتوسیانین افزايش يافتوه اسوت .در گیواه
 Plantagolanceolataتحووووت توووونش سوووورما20 ،
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Total phenol and anthocyanin variation in different parts of
Prunus spinosa L. and Mespilus germanica L. in Golestan province
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Abstract
Prunus spinosa L. and Mespilus germanica L. are belonging to Rosaceae family, which
have been used in traditional medicine as tonic antiseptic and anti-inflammation. In this study
the leaves, flowers and fruit of both plants were collected from (Garmabdasht -700 m and Ziarat
village -1215 m) randomly in Golestan province and the effect of height content on total phenol
and total anthocyanin changes were measured in 4 development maturity stages of fruit
(immature, mature, ripe, over ripe). Total phenol content were determined by Folin-ciocalteu
reagent and total anthocyanin content by pH difference method in Spectrophotometery in 3
replicated. Results showed that amount of total phenol in blackthorn leaves are higher than
M.germanica fruits and the total phenol content in its fruits reduced in during maturity periods
constantly. Comparison of data mean by ANOVA in 5% level (P<0.05) showed that height
factor in all cases (except the total phenol content in M.germanica immature fruits) had
significant effects.
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