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Introduction 

 Phalaenopsis is one of the beautiful and commercial species of orchid family that there is little research on 
its medicinal properties. Phalaenopsis orchids can be grown outdoors in warm, humid conditions that are damp but 
not wet, in a location that is shady but bright. Since the introduction of orchid meristem culture in 1960, branching 
in micro-propagation methods develop based on using two clearly different culture schemes. It have been used 
from medicinal properties of orchids for anti-rheumatic, anti-inflammatory, anti-viral, anti-cancer, anti-seizure, 
diuretic, nutrient protection, relaxation, anti-aging, wound healing, hypoglycemia, anti-tumor, antimicrobial, 
antibacterial, anti-oxidants and anti-diarrhea. 

Material and Methods 

 The purpose of this study was to evaluate the canonical correlation between morphological and 
phytochemical characteristics of five phalaenopsis orchid varieties: Nottingham, Bucharest, Andorra, Memphis, 
and Dubrovnik. Micro-propagation of orchid seeds was performed after sterilization of capsules by bleach and 
ethanol. Leaf and root organs of 5 orchid varieties were harvested from Chen medium in Institute of Agricultural 
Research, University of Zabol, on 2020. The sliced samples were dried in an oven at 50 °C for 72 hours, after 
separating the leaves and roots of each variety. The powdered leaves and roots of each variety (5 g) were 
separately immersed in 50 ml of ethanol for 24 hours at room temperature. Then the extracts were placed on a 
shaker at room temperature at 120 rpm. 

Result and Discussion 

 The results showed that the first two canonical variables were significant and third variable was not 
significant. The first canonical variable has the highest special value of 65.83 and the second and third canonical 
variables have 4.59 and 0.10 special values, respectively. According to this research the first canonical variable 
with the highest special values, square of canonical correlation and the most cumulative percentages should be 
studied in all morphological and phytochemical characteristics. Significant canonical correlation in 
morphological characteristics fit 94% of the total variance of physiological variables, while significant canonical 
variables in phytochemical characteristics fit 100% of the variance of phytochemical characteristics. Due to the 
fact that phalaenopsis orchid flower has many leaf and root wastes, the findings of this study show that due to the 
medicinal properties of this plant, we can reduce the waste of this plant in greenhouses and production centers of 
this flower. In this study, the amount of phenol, flavonoid and antioxidants were determined. Also the 
relationship between morphological and phytochemical traits showed that this plant has medicinal properties. 
The lowest number of leaves belongs to Memphis variety and the highest number of leaves belongs to 
Nottingham variety, among the studied varieties. Therefore, it can be concluded that the roots are longer and 
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shorter in orchid varieties with white (Nottingham) and purple (Memphis) flower respectively. Also, the second 
focal variable of root trait with the highest coefficient had a negative correlation with the number of leaves and 
root length, which shows that in the second correlation of the number of leaves and root length, the number of 
roots will decrease. In the second focal variable, the number of roots had a positive focal correlation with leaf 
length. That is, the closer we get to the second center of correlations between morphological traits, the more 
direct and positive becomes the relationship between root number and leaf length traits. 

Conclusion 

 According to the results and high percentage of fitness in phytochemical characteristics, it can be concluded 
that phytochemical traits can more precisely express the correlation between the traits. Also it showed 
significance of canonical correlation between two variable groups, the relationship between phytochemical and 
morphological traits of five varieties of phalaenopsis orchid. In general, the results of this study showed orchid 
varieties have high phenolic and flavonoid compounds and have the highest restraint power of free radical in 
canonical correlation, and they can be used as medicine. In this study, it was found that Phalaenopsis orchid 
varieties had phenolic content and good antioxidant capacity relatively and there was a high positive correlation 
between morphological and phytochemical traits and enhanced with adding the plant's length or number of 
leaves containing phytochemical compounds. Also, according to the results of this study and similar findings in 
other research, it was found that the production of secondary metabolites of orchids and other plants under the 
influence of genetic and environmental conditions can affect the production and amounts of chemical 
compounds and medicinal performance of plants.  

 
Keywords: Medicinal traits, Phenol, Secondary metabolite, Morphology    
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 چکیده

ص دارویی آن اندک است. این تحقیق باا هاد    های زیبا و تجاری از خانواده ارکیده بوده و تحقیقات در زمینه خوافاالنوپسیس یکی از گونهارکیده 
، ’Dubrovnik’ ،‘Memphis’ ،‘Andorra‘شناسی و فیتوشیمیایی پان  رماا ارکیاده فاالنوپسایس شاام       ارزیابی همبستگی کانونی صفات ریخت

‘Bucharest’  و‘Nottingham’ ط کشات  رما ارکیده در محی 5های برگ و ریشه حاص  از کشت بافت بذر انجام شد. اندامChen   در پژوهشاکده
گیری شاد. پاس از تهیاه رهااره     برداشت شد. فاکتورهای تعداد ریشه، طول ریشه، تعداد برگ و طول برگ اندازه 9911کشاورزی دانشگاه زاب  در سال 

مورفولاویی و فیتوشایمیایی    کاانونی باین صافات    همبساتگی  اتانولی برگ و ریشه میزان فنول ک ، فالونوئید ک  و فعالیت آنتی اکسیدانی و در نهایات 
 39/55دار نشد. اولین متغیر کانونی دارای بیشترین مقدار ویاژه  باشد و متغیر سوم معنیدار میمحاسبه شد. نتای  نشان داد که دو متغیر کانونی اول معنی

این تحقیق، متغیر کانونی اول با باالترین مقادیر ویژه،  مقادیر ویژه است. با توجه به نتای  91/1و  51/4است و متغیر دوم و سوم کانونی به ترتیب دارای 
دار در شناسی و فیتوشیمیایی مورد بررسی مرار گیرد. متغیرهای کانونی معنیمربع همبستگی کانونی و بیشترین درصد تجمعی باید در تمام صفات ریخت

دار در صفات فیتوشیمیایی کند. در حالی که متغیرهای کانونی معنیمیدرصد از واریانس ک  متغیرهای فیزیولوییک را برازش  14صفات ریخت شناسی، 
توان نتیجه کند. با توجه به نتای  به دست آمده و درصد باالی برازش در صفات فیتوشیمیایی میدرصد از واریانس صفات فیتوشیمیایی را برازش می 911

داری همبساتگی کاانونی باین دو گاروه متغیار،      ن صفات را بیان کنند. همچنین معنیتوانند با دمت بیشتری همبستگی بیگرفت صفات فیتوشیمیایی می
شناسی پن  رما ارکیده فاالنوپسیس را نشان داد. به طورکلی آنالیز نتای  این تحقیق نشان داد ارمام ارکیده دارای ارتباط بین صفات فیتوشیمیایی و ریخت

ها به رنوان دارو استفاده توان از آناند، میهای آزاد را در همبستگی کانونی داشتهترین مدرت مهار رادیکالترکیبات فنلی و فالونوئیدی باالیی بوده و باال
 کرد.

 
 خاصیت دارویی، فنول، متابولیت ثانویه، مورفولویی  کلیدی: هایواژه

 

  3 2 1 مقدمه

های ثانویه به رنوان بخشی از سیستا دفاری گیااه  تولید متابولیت
های مهمی از کیفیت غذای انسان مانناد  ، رالوه بر آن بخشباشدمی

های ثانویاه  کند. برخی از متابولیترنگ، بو و طعا را نیز مشخص می
ها و گیاهان زینتی مها اسات  های گیاهی برای تنوع گ نظیر رنگدانه

ها، ها، ادویهکشها برای تولید داروها، حشرهو تعدادی از این متابولیت
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 Rao andگیرناد ) ها ماورد اساتفاده مارار مای    وشبوکنندهها و خرنگ

Ravishankar, 2002 هاای ثانویاه   (. ترکیبات فنلی در بین متابولیات
اند و معموال به رنوان مورد مطالعه مرار گرفته گیاهی، به طور گسترده

 De La Torre and) آنتای اکسایدان کاربردهاای فراوانای دارناد     

Albericio, 2020    هاای  (.  تجزیاه تشاخیص کاانونی یکای از روش
طور همزمان در تفاوت باین  آماری چندمتغیره است که همه صفات به

گیرناد، ایان روش مقایساه بسایار ماوی از      ارمام مورد بررسی مرار می
د فراها آیها را نسبت به آنچه از تجزیه تک متغیره بدست میجمعیت
تواناد  (. تجزیه تشخیص کانونی مای Yeater et al., 2004سازد )می

ها به وسیله حاداکرر  ها را از اثرهای درون جمعیتاثرهای بین جمعیت
کاه در مقابا  تناوع درون    کردن تشاخیص باین جمعیات هاا زماانی     

(. نتای  تحقیقی بار  Riggs, 1973شود جدا کند )ها آزمون میجمعیت
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روی تأثیر رهاره آبی و اتانولی گیاه سماق نشاان داد مقادار فناول و    
فالونوئید ک  در رهاره آبی باالتر از رهاره اتانولی بود و رهاره آبای  
سماق فعالیت آنتی اکسیدانی و مهاار رادیکاالی ماوثرتری نسابت باه      

 (.Bursal and Koksal, 2011رهاره اتانولی داشت )

از نظار تجااری و امتهاادی جازو      .Phalaenopsis sppی گونه
های گیاهی آن اغلب بدون اساتفاده  ها بوده و مسمتمهمترین ارکیده

های مربوط باه  مانده و سبب آلودگی محیط می گردد. تاکنون گزارش
هاای در معارخ خطار    رکیدهآنالیزهای فیتوشیمیایی معموال در مورد ا

انقراخ و دارویی وجود داشت؛ در گزارشای محققاین پیشانهاد دادناد     
تواناد منباع مناسابی از آنتای     رهاره ریشه هیبرید فاالنوپسایس مای  

توان از ضایعات ایان گیااه در   های طبیعی باشد؛ بنابراین میاکسیدانت
(. Minh et al., 2016تولید صنعتی با اهدا  دارویای اساتفاده کارد )   

چندین ترکیب شیمیایی باا اهمیات داروئای مانناد آلکالوئیادها، پلای       
های نمویافته در شارایط  ها و کاروتنوئیدها در بافتها، آنتوسیانینفنول
(. Bhattacharjee et al., 2015شاوند ) ای سانتز مای  شیشاه درون
زگی مطالعات بر تولید پروتوکورم و کالوس برای استخراج ترکیبات تابه

ای از طریاق سوساانسایون و   شیشاه بیواکتیو در شارایط کشات درون  
 ,.Pant et al., 2014; Pant et alبیورآکتاور متمرکاز شاده اسات )    

کیبااات شاایمیایی و آنالیزهااای بیوشاایمیایی، ای تر(. در مطالعااه2019
های ارکیاده فاالنوپسایس و ترکیباات    ها و گ فعالیت اکسیدانی برگ

 Dendrobium speciosumشاایمیایی و خهوصاایات ضاادرادیکالی 
ای که بر (. در مطالعهLing and Subramaniam, 2007ارزیابی شد )

هیبریدی فاالنوپسیس انجام شاد، نتاای     هایروی رهاره و برگ گ 
حااوی   Chian Xen Queenنشاان داد کاه رهااره بارگ هیبریاد      

 13/4و باالترین فالونوییاد کا     گرمیلیم 52/99 ک باالترین فنول 
ی ریشه بیشاتر از  اکسیدانی رهارهگرم بود؛ همچنین فعالیت آنتیمیلی

ای دیگر نتاای  نشاان داد   (. در مطالعهMinh et al., 2016برگ بود )
هااای حاصاا  از کشاات بافاات بااذر ارکیااده دناادروبیوم،   پروتوکااورم
تاوان از  اناد، بناابراین، مای   های ثانویه بیواکتیو را سنتز کارده متابولیت
کاردن داروهاای   ها برای جداسازی ترکیبات بارای فرمولاه  پروتوکورم

 Paudelبیعی آن گیاه است )گیاهی بدون آسیب رساندن به جمعیت ط

et al., 2020  هاای  (. محققین گزارش کردند رهاره متاانولی ارکیاده
 V. cristataو  D. transparensویاژه  وحشای خاصای در نااال باه    

داری در مقاب  سرطان دهانه رحا و دارای فعالیت سمیت سلولی معنی
رهاره ارکیاده حااوی ترکیباات ضاد     های تومور مغزی داشتند. سلول

سرطانی و آنتی اکسیدانتی مفید باوده و مای تواناد منجار باه تولیاد       
(. De La Torre and Albericio, 2020داروهاای بااارزش شاود )   

گاردد  ها به رنوان داروهای آیورودا در هندوساتان اساتفاده مای   ارکیده
(Kala and Senthilkumar, 2010    کوئرسایتین و فرولیاک اساید .)

های اکسیدانهای موجود در ارکیده هستند. مهر  آنتیآنتی اکسیدان
های اساارم در برابار   طبیعی مانند کوئرسیتین و اسید فرولیک از سلول

گاردد  های اکسیداتیو محافظت کرده و سبب بهبود بااروری مای  تنش
(Yang et al., 2006   در مطالعااه املیمااا و همکاااران باار روی .)

جمعیت مختلف  22بستگی کانونی صفات مورفولویی و فیزیولویی ها
بیان نتای  نشان داد در تجزیاه و تشاخیص کاانونی دو متغیار     شیرین

دار بودند، هر متغیر کانونی، ترکیب خطای مجموراه   کانونی اول معنی
شاده را  گیاری کننده و متغیرهای مجموراه انادازه  بینییشمتغیرهای پ
 (.Eghlima et al., 2019کند )محاسبه می

هد  از ایان مطالعاه، بررسای همبساتگی کاانونی باین صافات        
شناسی و فیتوشیمیایی رهاره اتانولی برگ و ریشاه باه منظاور    ریخت

باشد. معادالت به دست آمده از ت میتعیین رابطه کانونی بین این صفا
توانند الگویی برای ارزیابی شناسی میرابطه کانونی بین صفات ریخت

 شناسی در صفات فیتوشیمیایی باشد. هر صفت ریخت

 

 ها مواد و روش

 گیاهیتهیه نمونه

، زرد گا   باا ’’Dubrovnik‘ پن  رما ارکیده فاالنوپسیس شام  
‘Memphis’  ،با گ  بنفش‘Andorra’     خاالی،  باا گا  بانفش خاال
‘Bucharest’ و گ  بنفش راه راه  با‘Nottingham’   با گ  سافید از

دهنده دارای چناد  (. سامه گ 9شک  ای در پاکدشت تهیه شد )گلخانه
هاا در گلخاناه پژوهشاکده کشااورزی     غنچه و چند گا  باود. گلادان   
درجاه   21گراد شابانه و  درجه سانتی 97دانشگاه زاب  در دمای حدود 

ها با اساتفاده  گرده افشانی گ  9913روزانه نگهداری شدند. در آذرماه 
از سرنگ گرده افشانی ارکیده که در اداره ثبات اختراراات و ساازمان    

های رلمی و صنعتی ایران ثبت شده است )شماره ثبت اختراع پژوهش
(. بسته به نوع رما مدت زمان موردنیااز  2شک  ( انجام شد )119515

روز باوده   921-951افشانی حادود  برای تشکی  کاسول پس از گرده
ها، و شستشو و ضادرفونی طای مراحا     است. پس از رسیدن کاسول

  Chenمختلف با وایتکس و سااس اتاانول، باذور ارکیاده در محایط     
 24±2رشد با دمای های کشت بافتی در اتامک کشت شد. تمام شیشه

مرباع   میکرو مول بر متر 55گراد زیر نور سفید فلورسنت )درجه سانتی
سارت تاریکی مرار داده  3سارت روشنایی و  95بر ثانیه( با دوره نوری

هاا از  ماه پس از کشت، نمونه 5(. Bidarnamani et al., 2020شد )
هاا  از جداسازی برگ و ریشه هر رماا، نموناه  شیشه خارج شدند. پس 

 72گاراد باه مادت    درجه ساانتی  51مطعه مطعه شده در آون با دمای 
 سارت خشک شد. 
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 سیفاالنوپس دهیارک ارقام -1 شکل

Figure 1- Varieties of Orchid Phalaenopsis 

 

 

 
 993300کیده به شماره ثبت اختراع سرنگ تلقیح ار -2 شکل

Figure 2- Orchid pollination Syringa with patent number 

003695 

 

 تهیه عصاره اتانولی

گرم( به طور جداگانه در  5های پودر شده هر رما )ها و ریشهبرگ
ور شادند.  سارت در دمای اتاق غوطاه  24لیتر اتانول به مدت میلی 51

 921ی معمولی اتاق بر روی شیکر باا ساررت   ها در دماساس رهاره
ها با کاغذ صافی واتمان  دور در دمیقه مرار داده شد. پس از آن رهاره
درجاه   4دماای  یخچاال  شماره یک فیلتار شاد و رهااره حاصا  در     

 (.Firouzkuhi et al., 2018گراد نگهداری شد )سانتی

 

 سنجش میزان فنل کل

های فنلی در رهاره اتانولی گیاهی به روش نیا  و پاارک   کیبتر
(Nile and Park, 2013اندازه )گارم  گیری شد و نتای  براساس میلی

گالیک اسید در هر گرم رهاره اتانولی مشخص شاد. بار ایان اسااس     
لیتار در  گرم بر میلیمیلی 9ها با غلظت میکرولیتر از رهاره 211مقدار 
میکرولیتر معر  فولین سایوکالتو و   411های آزمایش ریخته شد. لوله
درصد به مخلوط اضافه گردید. پس از  7میکرولیتر کربنات سدیا  411
دمیقه که در دمای محیط مخلاوط نگهاداری شاد، میازان جاذ        91

نانومتر  755نوری مخلوط توسط دستگاه اساکتروفتومتر در طول موج 
شد. مقدار جذ  رهاره در معادله خطی مربوط به منحنای  گیری اندازه

استاندارد گالیک اسید مرار داده شده و مقدار فن  ک  محاسبه گردیاد.  
گرم گالیاک اساید بار گارم رهااره      واحد میزان فن  ک  معادل میلی

 (. Nile and Park, 2013باشد )می
                    Y=0.002X+0.014                   (  9معادله )

:Y مقدار جذ  ثبت شده در دستگاه اساکتوفتومتر 
X( 1: میزان فن  ک  با واحد-g.mg GAE) 

 

 سنجش فالونوئید کل

سنجی های برگ و ریشه به روش رنگمقادیر فالونوئیدی رهاره
میکرولیتار از   511گیری شد. در ایان روش باه   آلومینیوم کلراید اندازه

میکرولیتار   911درصاد،   31لیتار متاانول   میلای  5/9محلول رهاره با 
میکرولیتار محلاول اساتات     911درصد(،  91محلول آلومینیوم کلراید )

هاا در  لیتر آ  مقطر اضافه گردید. نمونهمیلی 3/2پتاسیا یک موالر و 
دمیقه انکوبه شدند و ساس جاذ  مخلاوط در    41دمای اتاق به مدت 

گیری شد. از کویرساتین باه منظاور رساا منحنای      ازهنانومتر اند 495
گرم اکی واالن کوئرستین استاندارد استفاده شد و نتای  بر حسب میلی

(mg QE/g( در هر گرم رهاره مشخص شد )Dai and Mumper, 

2010 .) 
 Y = 0.018 + 0.005X(                                  2معادله )

:Y  مقدار جذ  ثبت شده در دستگاه اساکتوفتومتر 
X میزان فالونوئید ک : 

 

 اکسیدانسنجش فعالیت آنتی

9سنجش فعالیت مهار رادیکال آزاد 
DPPH      اینگوناه باود کاه بار
-9-دی فنیا   -2و  2اساس تغییر رنگ محلول متانولی بنفش رنگ 

ازین پیکری  هیدر -هیدرازی  به محلول زرد رنگ دی فنی   -پیکری 
میکرولیتاار از محلااول  751میکرولیتاار از رهاااره بااا  251باشااد. ماای

DPPH دمیقه در شرایط تاریکی  91ها به مدت مخلوط شد. این نمونه
 597و دمای اتاق انکوبه شد و ساس میزان جذ  آن در طاول ماوج   

(. Barros et al., 2007نانومتر با دستگاه اساکتوفتومتر مشخص شد )
 های آزاد با فرمول زیر محاسبه می شود.درصد مهار رادیکال

 های آزاددرصد مهار رادیکال (=SA-CA) × 100         (9معادله )

                                                 
1- 2,2-diphenyl-1-picryl-hydrazyl 
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CAمیزان جذ  برای نمونه شاهد : 
SAمیزان جذ  برای نمونه گیاهی : 

 

 آنالیز آماری

 SAS versionافازار آمااری   ها باه کماک نارم   آنالیز آماری داده

صااورت گرفاات. تعیااین تعااداد متغیرهااای کااانونی و انتخااا    9.1.0
همبستگی کاانونی مناساب بار مبناای مقاادیر همبساتگی کانونیاک        

، Wilks' Lambda ،Pillai's Traceهاای  تهاحی  شااده و آزمااون 
Hotelling-Lawley Trace  وRoy's Greatest Root  .انجام شد 

 

 نتایح تجزیه همبستگی کانونی 

شناساای و جزیااه همبسااتگی کااانونی صاافات ریخاات  نتااای  ت
فیتوشیمیایی پن  رما ارکیاده فاالنوپسایس نشاان داد کاه دو متغیار      

(. 9 جادول دار نشاد ) باشد و متغیر سوم معنای دار میکانونی اول معنی

اسات و متغیار    39/55اولین متغیر کانونی دارای بیشترین مقدار ویاژه  
مقادیر ویاژه اسات.    91/1و  51/4وم کانونی به ترتیب دارای دوم و س

نتای  این جدول نشان داد که متغیر کاانونی اول باا بااالترین مقاادیر     
ویژه، مربع همبستگی کانونی و بیشترین درصد تجمعی بایاد در تماام   
صاافات ریخاات شناساای و فیتوشاایمیایی مااورد بررساای ماارار گیاارد.  

درصاد از   14شناسای،  صافات ریخات   دار درمتغیرهای کانونی معنای 
کناد. در حاالی کاه    واریانس ک  متغیرهای فیزیولوییک را برازش می

درصااد از  911دار در صاافات فیتوشایمیایی  متغیرهاای کااانونی معنای  
کند. با توجه باه نتاای  باه    واریانس صفات فیتوشیمیایی را برازش می

تاوان   دست آمده و درصد باالی برازش در صافات فیتوشایمایی مای   
نتیجه گرفت که صفات فیتوشیمیایی با دمت بیشتری همبستگی باین  

داری همبساتگی کاانونی   توانند بیان کنند همچنین معنیصفات را می
شناسای  بین دو گروه متغیر، ارتباط بین صفات فیتوشایمیایی و ریخات  

 پن  رما ارکیده فاالنوپسیس را نشان داد.

 

 فاالنوپسیسدر ارقام ارکیده  شناسیدار بودن صفات فیتوشیمیایی و ریختمال معنیهمبستگی کانونی و سطح احت -1 جدول
Table 1- Canonical correlation and significant probability level of phytochemical and morphological characteristics of 

Orchid Phalaenopsis varieties 

سطح 

 احتمال
P value  

 

 درصد تجمعی
Accumulative 

percentage 

 

 درصد
percentage 

 

 مقادیر ویژه
Special 

values 

 

 مربع همبستگی کانونی
Square of canonical 

correlation 

 

 همبستگی کانونی
Canonical 

correlation 

 

 متغیر کانونی
Canonical 

variable 

 

0.0001 93.34 93.34 65.83 0.98 0.99 1 
0.006 99.85 6.51 4.59 0.46 0.90 2 
0.59 100 0.15 0.10 0.09 0.31 3 

 
ضرایب همبستگی رابطه بین متغیرهای کانونی و متغیرهای اصلی 

شاوند  کناد کاه رموماا ضارایب سااختاری گفتاه مای       را ارزیابی مای 
(Eghlima et al., 2019   برای بررسی این ارتباط، همبساتگی باین .)

ونی و متغیرهاای اصالی در تجزیاه همبساتگی کاانونی      متغیرهای کان
 برای دو جفت متغیر کانونی اول مقایسه شد.

ها درصد از داده 55/37اولین متغیر کانونی صفات ریخت شناسی، 
کند. باالترین ضریب همبستگی کاانونی اول در صافات   را برازش می

ی ( و در همبستگی کانونr=15/1ریخت شناسی مربوط به طول ریشه )
باشاد. اولاین متغیار کاانونی در صافات      دوم مربوط به تعداد ریشه می

شناسی با صفات تعداد برگ، تعاداد ریشاه، طاول بارگ، طاول      ریخت
گیاریا  ریشه و طول برگ همبستگی مربت داشت. بنابراین نتیجه مای 

شویا افزایش هر ها نزدیک میهر چه به سمت کانون اول همبستگی
شود. در ارمام سبب افزایش سایر صفات مییک از صفات مورد مطالعه 

و  ’Memphis‘مورد مطالعه، کمتارین تعاداد بارگ مرباوط باه رماا       
اسات. بناابراین    ’Nottingham‘بیشترین تعداد برگ مربوط به رماا  

ها در توان نتیجه گرفت که در ارمام ارکیده با گ  سفید طول ریشهمی
بااا گاا  باانفش  ای بیشااتر و در ارمااام ارکیااده  کشاات درون شیشااه

(‘Memphis’طول ریشه )       هاا کمتار اسات. همجناین دوماین متغیار
کانونی صفت تعداد ریشه با بیشترین ضریب با صافت تعاداد بارگ و    

دهاد در کاانون دوم   طول ریشه همبستگی منفی داشت که نشان مای 
ها هر چه تعداد برگ و طول ریشه بیشتر شود تعاداد ریشاه   همبستگی

ین متغیر کانونی صفت تعداد ریشاه باا طاول    کمتر خواهد شد. در دوم
برگ همبستگی کانونی مربت داشت. یعنی هر چه باه سامت کاانون    

شویا رابطاه  شناسی نزدیک میهای بین صفات ریختدوم همبستگی
شود. از نتای  بین صفات تعداد ریشه و طول برگ مستقیا و مربت می

اول بهتار  تاوان نتیجاه گرفات کاه متغیار کاانونی       به دست آمده می
 شناسی را برازش کند. تواند همبستگی بین صفات ریختمی

ها را درصد از داده 95/15اولین متغیر کانونی صفات فیتوشیمیایی، 
(. باالترین ضریب همبستگی کاانونی اول در  9جدول کند )برازش می

( و r=1719/1صفات فیتوشیمیایی مربوط به میزان آنتای اکسایدانت )  
باشد. اولاین متغیار   در همبستگی کانونی دوم مربوط به میزان فن  می

کانونی در صفات فیتوشیمیایی با صفات تعداد میزان فن ، فالونویید و 
 آنتی اکسیدانت همبستگی مربت داشت.
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 شناسیدار ریختمعنیبا دو متغیر کانونی  فاالنوپسیسارقام ارکیده  شناسیهمبستگی کانونی صفات ریخت -2 جدول

Table 2- Canonical correlation of morphological traits of Orchid Phalaenopsis varieties with two morphological significant 

canonical variables 

 متغیرهای کانونی
Canonical variables  

 شناسیصفات ریخت
Morphological traits 

 کانونی دوم 
Second canon 

 کانونی اول
First canon 

 تعداد ریشه  0.91 0.27
Number of roots 

 تعداد برگ  0.92 0.11-
Number of leaves 

 طول برگ  0.95 0.09
Leaf length 

 طول ریشه  0.96 0.25-
Root length 

 واریانس متغیر کانونی  87.65 6.12
Variance of canonical variables 

 
ها گیریا هر چه به سمت کانون اول همبستگییجه میبنابراین نت
شویا افزایش هر یک از صفات مورد مطالعه سبب افزایش نزدیک می

شود. در ارمام مورد مطالعه، کمترین میازان فالونوییاد   سایر صفات می
و بیشترین میزان فالونوییاد مرباوط باه     ’Memphis‘مربوط به رما 

ر دومین متغیر کاانونی صافت   است. همجنین د ’Nottingham‘رما 
میزان فن  ک  با بیشترین ضریب با صفت میازان فالونوییاد و آنتای    
اکسیدانت همبستگی منفی داشت که نشان مای دهاد در کاانون دوم    

یشتر شاود میازان   همبستگی ها هر چه میزان فن  اندام هوایی برگ ب

نونی اکسیدانت کمتر خواهد شد. در دومین متغیار کاا  فالونویید و آنتی
صفات میزان فالونویید و آنتی اکسایدانت هاا باا متغیار کاانونی دوم      
همبستگی کانونی مربت داشت. یعنی هر چاه باه سامت کاانون دوم     

های بین صفات فیتوشیمیایی نزدیک می شویا رابطه باین  همبستگی
ها با کاانون دوم همبساتگی   صفات میزان فالونویید و آنتی اکسیدانت

توان نتیجه گرفت د. از نتای  به دست آمده میمستقیا و مربت می شو
تواند همبستگی بین صفات فیتوشیمیایی که متغیر کانونی اول بهتر می

 را برازش کند. 
 

 دار فیتوشیمیاییبا دو متغیر کانونی معنی فاالنوپسیسارقام ارکیده  همبستگی کانونی صفات فیتوشیمیایی -3جدول
Table 3- Canonical correlation of phytochemical traits of Orchid Phalaenopsis varieties with two significant phytochemical 

canonical variables  
 متغیرهای کانونی

Canonical variables   
 صفات فیتوشیمیایی

Phytochemical traits 

 کانونی دوم 

Second canon 

 کانونی اول
First canon 

 ان فن  ک میز  0.97 0.22-
Content of total phenol 

 میزان فالونویید  0.97 0.13
Content of flavonoid 

 فعالیت آنتی اکسیدانی  0.97 0.19
Antioxidant activity 

 واریانس متغیر کانونی  95.36 3.48
Variance of canonical variables 

 
معادالت متغیرهای کانونی اساتاندارد   برای بررسی 4جدول نتای  

شده نشان داد که متغیرهای کانونی اول باه رناوان مهمتارین متغیار     
 5شناسای  ایی و ریخات یبرای بررسی همبستگی بین صفات فیتوشایم 

رما ارکیده فاالنوپسیس مناساب اسات و پاس از آن معاادالت دوم و     

مبساتگی  توانند با متغیرهای مختلاف بارای تعیاین میازان ه    سوم می
 1MORکانونی این صفات مورد توجه مرار گیردند. با بررسای معادلاه   

X 1ی ای که برای مقایسهربارت از معادله 1MORرسد که به نظر می

 1MORباه کاار مای رود. پاس      X)تعداد ریشه( با سایر  متغیرهای  
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باشد. از طر  دهنده تعداد ریشه پن  رما ارکیده فاالنوپسیس مینشان
دارای ضااریب باازرگ مرباات بارای هاار سااه متغیاار   1HTYPدیگار،  

رسد که ظاهرا ارمام باا تعاداد ریشاه    باشد. به نظر میفیتوشیمیایی می
بااال دارای بیشااترین ترکیباات فنلاای، فالنوئیادی و آنتاای اکساایدانی    

باشد. در همبستگی کانونی دوم ظااهرا کمای معادلاه پیچیاده تار      می
باا   X 2ه ای که برای مقایساه  ربارت است از معادل 2MORشود و می

دهناده تعاداد بارگ    نشان  X 2رود. پس به کار می Xسایر متغیرهای 
 2PHTYباشاد و از طرفای   رما ارکیاده فاالنوپسایس مای    5کمتر در 

)مقادیر آنتی اکسیدانت( و ضریب  3Yدارای ضریب مربت بزرگ برای 
گی باشاد. باا توجاه باه همبسات     )میزان فن  ک ( مای   1Yمنفی برای 

کانونی دوم می توان نتیجه گرفت که ظاهرا ارماام داری تعاداد بارگ    
 اکسیدانت بیشتری دارند. کمتر میزان فن  کمتر و میزان آنتی

 
 
 

 معادالت متغیرهای کانونی استاندارد شده -4جدول 
Table 4- Equations of standard canonical variables 

 فرمول

Formula 

 معادله

Equation 

4+0.96X3+0.95X2+0.92X1X+0.91 1MOR 

3+0.97Y2+0.97Y1+0.97Y 1PHTY 

40.25X-3+0.09X20.11X-1+0.27X 2MOR 

3+0.17Y2+0.11Y10.20Y- 2PHTY 

 
داری همبساتگی  هاای معنای  برای بررسی آزماون  5جدول نتای  

یر ویاژه  کانونی صفات فیزیولوییک تلقی  نشان داد که بیشترین مقااد 
 Hotelling-Lawley Traceباارای آزمااون همبسااتگی بااا روش   

 'Wilksهاای دیگار همبساتگی    باشد. مقادیر ویژه بارای آزماون  می

Lambda  114/1برابر ،Pillai's Trace  و آزمون آماری  11/9برابر با
Roy's Greatest Root  هاای  باشد. در تمام آزمونمی 39/55برابر با

مبساتگی کاانونی بارای صافات فیزیولوییاک و      آماری مورد اشااره ه 
 دار شد.معنیریخت شناسی

 
 شناسی ارقام ارکیده فاالنوپسیسفیتوشیمیایی و ریخت داری همبستگی کانونی برای صفاتهای معنیآزمون -0 جدول

Table 5- Significant tests of canonical correlations for phytochemical and morphological traits of Orchid Phalaenopsis 

varieties 

 
P value 

 آزادیدرجه
Freedom degree 

F 

 مقادیر ویژه
Special 

values 

 هاآزمون
Tests 

0.0001> 12 15.66 0.002 Wilks' Lambda 
0.0005 12 4.34 1.90 Pillai's Trace 
0.0001> 12 43.75 70.53 Hotelling-Lawley Trace 

0.0001 4 164.59 65.83 Roy's Greatest Root 
 

 بحث

ترکیبات فنلی بخش ارظمی از رییا غاذایی انساان را تشاکی     
دهند و بیشترین سودمندی آنها در خاصایت ضدسارطانی و آنتای    می

فالونوئیادها و    (.Dai and Mumper, 2010اکسایدانی آنهاسات )  
هاا،  فنلای، اساتیلین، تاانن    دیگر ترکیبات فنلی گیاه مانند اسایدهای 

هاای چاوبی مانناد    ها و بخاش ها معموال در برگها و لیگنینلیگنان
سامه و شاخه وجود دارند. این ترکیبات به صورت مستقیا بارث مهار 

هاای  های فعال سوپراکساید، پراکساید هیادروین، رادیکاال    مولکول
گردند؛ همجنین گزارش شده اسات کاه   هیدروکسی  و پراکسی  می

گیاهان حاوی ترکیبات فالونوئیدی هستند و فعالیت آنتی اکسایدانی  
ها به (. از خواص دارویی ارکیدهSharma et al., 2012باالیی دارند )

اثر ضد روماتیسا، ضد التها ، ضد ویروس، ضد سرطان، ضد تشن ، 
تارمیا زخاا،   ادرارآور، محافظت از مواد مغذی، آرامش، ضاد پیاری،   

کاهش مند خون، ضاد توماور، ضاد میکارو ، ضاد بااکتری، آنتای        
 ,.Moin et alاکسیدان و ضاد اساهال آن هاا اشااره شاده اسات )      

2012; Rokaya et al., 2014; Dalara et al., 2015; 

Bhattacharjee et al., 2014; Ghanaksh and Kushiak, 

1999; Bijaya, 2013; Islam et al., 2013 .) 

بسااتگی کااانونی بااین صاافات مورفولااویی و  در مطالعااات هااا
ها نتای  متفااوتی را نسابت   یایی، ارتباط ساختاری همبستگیفیتوشیم

دهناد. ایان نتاای  متفااوت     به ضرایب کانونی استانداردشده ارائه می
ها و یا کوچک بودن انادازه  خطی بین دادهتواند به رلت پدیده هامی

طاور  تواند سبب ناپایداری ضرایب کانونی شود. باه نمونه باشد و می 
دار برخی از صفات مورفولوییک مانند تعاداد ریشاه   کلی ارتباط معنی

باال با اجزای تشاکی  دهناده فیتوشایمیایی حااکی از آن اسات کاه       
های اصالحی از گزینش غیرمستقیا بارای صافات   توان در برنامهمی

مورفولوییکی برای بهبود و اصالح صفات کیفی و داروئی گ  ارکیده 
له با توجه به هزینه بااال و  فاالنوپسیس استفاده کرد. اهمیت این مسئ

 گردد.گیری مواد موثره داروئی مشخص میدشواری اندازه
شناساای و مطالعااه همبسااتگی کااانونی بااین صاافات ریخاات   

فیتوشیمیایی بین پن  رما ارکیده فاالنوپسیس برای اولین باار ماورد   
توجه مرار گرفته است. مطالعه بین ضرایب همبستگی کانونی صفات 
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همبستگی کانونی اول نشان داد که با افزایش هار  ریخت شناسی در 
شناسی )تعداد برگ، تعداد ریشه، طاول بارگ و   کدام از صفات ریخت

طول ریشه( میزان ترکیباات فیتوشایمیایی مرا  میازان فنا  کا ،       
فالونوئید و آنتی اکسیدان ها افزایش یافت. در این مطالعه دو متغیار  

شناسی داری صفات ریختهمبستگی کانونی اول و دوم به طور معنی
دار و فیتوشیمیایی را برازش کردند. نتای  این مطالعه مبنی بار معنای  

بودن دو همبستگی کانونی اول با نتای  سایر محققین مطابقات دارد  
(Eghlima et al., 2019 Bidarnamani et al., 2020; .) 

با توجه به اینکه گ  ارکیده فاالنوپسیس دارای ضایعات بارگ و  
دهد که توجه به های این تحقیق نشان میریشه فراوانی هست یافته

ها و تواند ضایعات این گیاه را در گلخانهخاصیت دارویی این گیاه می
مراکز تولید این گ  کاهش دهد. در این مطالعه مقدار فن ، فالونوئید 

ها تعیین شد و همچنین ارتباط باین صافات ریخات    اکسیدانو آنتی 
شناسی و فیتوشیمیایی نشان داد که این گیاه دارای خاصیت دارویای  

 است. 
نتای  این مطالعه نشان داد کاه میازان فعالیات ضاد اکسایدانی      
رهاره گ  ارکیده فاالنوپسیس رابطه مستقیمی با میزان فنا  دارد و  

ت ضد اکسیدانی این گیاه مربوط به فن  در وامع می توان گفت فعالی
باشد. در وامع ترکیبات فنلی به رنوان الکترون دهنده رم  در آن می

هاای آزاد  های اکسیداتیو توساط رادیکاال  کنند و از ایحاد واکنشمی
نتاای  ایان مطالعاه     (.Jamshidi et al., 2010جلاوگیری میکنناد )  

همبسااتگی مرباات بااین ترکیبااات فنلاای و فعالیاات    مربااوط بااه  
 Shokrollahiشکراللهی و همکاران ) نتای  تحقیقاکسیدانی با آنتی

et al., 2018.ارتباط مستقیا دارد ) 
بستگی کانونی بین صفات مورفولوییک بر روی هاای در مطالعه
( نتااای  Melissa officinalisهااای گیاااه فرنجمشااک )و اسااانس

بستگی اول نشان داد ارتباط باالیی بین ترکیبات اسانس معادالت ها
بساتگی باین ترکیباات    و صفات مورفولویی وجود داشت که باا هاا  

geranial  وcitronellal     مرتبط بود، طبق نتاای  ایان محققاین دو
طاور غیرمساتقیا باا    باه  ترکیب اخیر که خهوصایات داروئای دارناد   

(. Talle et al., 2012یات مورفولوییک افزایش مای یابناد )  خهوص
( بار روی  Akbarian et al., 2017مطالعاه اکبریاان و همکااران )   

بسااتگی کااانونی صاافات فیتوشاایمیایی و محیطاای گیاااه بیلهاار هااا
(Dorema aucheriنتای  نشان داد ویژگی ،)  های محیطی از جمله

بستگی مربتی با متغیار کاانونی   ارتفاع و سیلتی بودن خاک و دما ها
باا   bاول نشان دادند؛ متغیار کاانونی دوم باا فالونوئیاد و کلروفیا       

بساتگی مربات   های املیمی از جمله خاک رسی و اسیدیته هاویژگی
 ,.Shokrpour et alنشاان داد. در مطالعاه شاکرپور و همکااران )    

بساتگی مربات بااین صافات مورفولااوییکی،    ( باه ارتبااط هااا  2008
فیتوشیمیایی و مولکولی در گیاه ماریتیغال اشاره شده اسات و نتاای    

بساتگی کاانونی   نشان داد که دو متغیر کانونی اول و دوم دارای هاا 
 داری بودند که با نتای  این تحقیق مطابقت دارد. معنی

 

 گیری  نتیجه

استفاده از ارکیده  در طاب سانتی در آسایا، آفریقاا، خاورمیاناه،      
آمریکا و اروپا مشاهده شد و خواص دارویی کاه بارای گیااه در ایان     
کشورها بررسی شده است شام  درماان هیساتری، آساا، جناون و     

خاال، اگزماای پوساتی،    هاای روماتیساا، سا ، تاب    صرع، بیمااری 
باشد. در این تحقیاق مشاخص   رهبی میاختالالت ملبی، تنفسی و 

شااد کااه ارمااام ارکیااده فاالنوپساایس از محتااوای فنلاای و ظرفیاات  
شناسی بی برخوردار است و بین صفات ریختاکسیدانی نسبتا خوآنتی

و فیتوشیمیایی همبستگی کانونی مربت باالیی برمرار بود و با افزایش 
یش یافات.  طول یا تعداد برگ محتوی ترکیباات فیتوشایمیایی افازا   

های مشابه در سایر های این مطالعه و یافتههمچنین با توجه به یافته
هاای ثانویاه گا  ارکیاده و     محققین مشخص شد که تولید متابولیت

سایر گیاهان تحت تاثیر شرایط ینتیکی و محیطی بر تولید و مقاادیر  
تواناد ماوثر   ترکیبات شیمیایی موجود و رملکرد دارویی گیاهاان مای  

بساتگی باین صافات مورفولاویی و     باا اساتفاده از نتاای  هاا    باشد. 
توانناد گیاهاان باا رملکارد     گران میفیتوشیمیایی در گیاهان، اصالح

رویشی باالتر را به منظور رسیدن باه رملکارد فیتوشایمیایی بیشاتر     
 انتخا  کنند.
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