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مطالعة برخی ویژگیهای فیتوشیمیایی و مورفولوژی میوة نسترن کوهی
) (Rosa canina L.در شمال ایران
3

کرامتاله سعيدي ،1فاطمه سفيدکن  ،*2و علیرضا بابایی

 .1دانشجوي دکتري ،گروه علوم باغبانی ،دانشکدة کشاورزي ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ایران
 .2استاد ،بخش تحقيقات گياهان دارویی ،مؤسسة تحقيقات جنگلها و مراتع ،پيکانشهر ،ایران
 .3استادیار گروه علوم باغبانی ،گروه علوم باغبانی ،دانشکدة کشاورزي ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ایران
تاریخ وصول مقاله1392/05/06 :

تاریخ پذیرش مقاله1393/06/30 :

چكيده
نسترن كوهی از گياهان دارويی ارزشمند تيرة رزاسه و ميوة آن برای دستگاه گوارش مفيند اسنت و بنه صنورت غنذا و چنای اسنتفاده
میشود .اين تحقيق به منظور بررسی برخی صفات فيتوشيميايی و مورفولوژيکی ميوة نسترن كوهی در ده رويشگاه شنمال اينران انجنام
شد .برای اندازهگيری بتاكاروتن ميوه از دستگاه  HPLCو برای سننجش كربوهيندراتهنای محلنول كنل و آنتوسنياين كنل از دسنتگاه
اسپکترفوتومتر استفاده شد .برای مطالعة تأثير مناطق مختلف بر خصوصيات فيتوشيميايی و مورفولنوژيکی مينوه روش  GGE biplotبنه
كار رفت .بين صفات مورد مطالعه در مناطق مختلف تفاوت معناداری وجود داشت .بتاكاروتن ميوه بين  0/05تا ( 0/٣2٣ميلنیگنرم بنر
گرم وزن تر) متفاوت بود .مقدار كربوهيدرات محلول كل ميوه از  5/٩تا  2٣/٣درصد متغير بود .بيشترين مقندار آنتوسنيانين كنل مينوه
 2٣/7و كمترين مقدار آن ( 7/7١ميلیگرم بر ليتر سيانيدين -٣-گلوكوزيد) بود .بيشترين و كمترين مقدار  TSSمينوه در رويشنگاههنای
مورد مطالعه به ترتيب  ١5/72و  ٣4/٩درصد بود .براساس نمودار چندضلعی ،رويشگاه چنالوس ) (IR56بيشنترين مقندار بتاكناروتن را
داشت .بيشترين مقدار كربوهيدرات محلول و آنتوسيانين كل ميوه در گياهان منطقة رودبار ) (IR51بنه دسنت آمند .ضنريب همبسنتگی
پيرسون نشان داد طول ميوه با وزن و درصد گوشت ميوه همبستگی مثبت معناداری داشت .قطنر مينوه بنا وزن مينوه همبسنتگی مثبنت
معناداری داشت .همچنين ،كربوهيدرات محلول با آنتوسيانين كل و  TSSهمبستگی مثبت معناداری داشت.
كلیدواژهها :آنتوسیانین ،بتاكاروتن ،كربوهیدرات ،مورفولوژی ،میوة نسترن كوهی..

* نويسنده مسئول

Email: Sefidkon@rifr-ac.ir

كرامتاله سعیدی و همکاران

 .1مقدمه

كربوهيدراتهای محلول كل در ميوههای نسترن كوهی

نسترن كوهی درختچهای از تيرة وردسانان است .اين گياه در

 ١7/١4-١٣/٣4درصد گزارش شد [ .]2مقدار قند كل ميوة

بخشهای وسيعی از ايران در شنمال ،شنمال غنرب ،غنرب،

نسترن كوهی  ١٣/28درصد بود [ .]١8آنتوسيانينها

جنوب غرب ،مركز و شمال شنرق اينران پنراكنش گسنترده

رنگدانههای محلول در آباند و اغلب در شيرة واكوئلی

دارد [ .]١از ميوة نسترن كوهی در اكثر دارونامهها بنه عننوان

يافت میشوند .اين تركيبات در بسياری از گلها و ميوهها

دارو ياد شده است .ميوة اين گياه به دليل داشتن ويتامينهای

يافت میشود .مقدار آنتوسيانين كل ميوههای نسترن كوهی

مختلننف و تركيبننات ارزشمننند ديگننر نظيننر پلننیفنننولهننا،

( 28/2ميلیگرم بر ليتر سيانيدين -٣-گلوكوزيد) است

كاروتنوئينندها ،كربوهينندراتهننا و اسننيدهای چننرب از نظننر

[ .]25ويژگیهای مورفولوژيکی ميوههای نسترن كوهی

غذايی و دارويی بسيار ارزش مند است [ .]٩ ،8مينوة نسنترن

مانند وزن ،طول ،قطر ،درصد گوشت ،ضخامت گوشت،

كوهی برای درمنان اخنتالالت آرتنروز ،روماتيسنم ،نقنرس،

تعداد بذر در هر ميوه از جمله فاكتورهای مهم ميوه است

سننياتيک ،سننرماخوردگی و بيمنناریهننای عفننونی از جملننه

كه اندازهگيری آنها به اصالح ارقام جديد كمک میكند.

آنفلوآنزا ،پيشنگيری از التهناب مخناط معنده و زخنم معنده

در تحقيقی ،طول ميوة نسترن كوهی  24-١٣ميلیمتر ،قطر

مناسب است [ .]2٣ ،١6 ،4از ميوههای تنازه نسنترن كنوهی

ميوه  ٩-5ميلیمتر و وزن ميوهها  2/56-0/56گرم گزارش

مربا ،مارماالد ،چای ،آب ميوه و شربت تهيه میشود [.]6

شد [ .]١٣طول ميوه  ٣٣/55-١4/7١ميلیمتر ،قطر ميوه

فاكتورهای جغرافيايی و اقليمی بر توليد متابوليتهای

 2١/02-١0/27ميلیمتر و وزن ميوه  7/7-0/88گرم بود

ثانويه و ويژگیهای مورفولوژی گياهان مؤثر است .مواد

[ .]١0طول ميوههای گونههای مختلف رز از  26-١٣و قطر

مؤثر اگرچه با هدايت فرايندهای ژنتيکی ساخته میشود،

ميوهها از  ١8 -١0ميلیمتر متفاوت بود و بين وزن ميوه و

توليد آنها به طور بارزی تحت تأثير عوامل محيطی مانند

درصد گوشت ميوه نيز رابطة منفی وجود داشت [.]22

نور ،درجة حرارت ،ارتفاع و بارندگی قرارمیگيرد .عوامل

هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی برخی

محيطی بر مقدار كلی مواد مؤثر ،عناصر تشکيلدهندة مواد

ويژگیهای فيتوشيميايی و مورفولوژی ميوة گياه دارويی

مؤثر و مقدار توليد وزن خشک و مورفولوژی گياه تأثير

نسترن كوهی در شمال ايران جهت تعيين بهترين ژنوتيپ

میگذارد [.]7

دارويی بود.

ميوههای نسترن كوهی حاوی ميزان بااليی كاروتنوئيد
است [ .]١2مهمترين تركيبات كاروتنوئيدی ميوة نسترن

 .2مواد و روشها

كوهی بهترتيب ليکوپن  ١١/١و بتاكاروتن ( 7/2ميلیگرم

در بهار  ١٣٩0نمونههای گل گياه دارويی نسترن كوهی از

بر  ١00گرم وزن تر) مشاهده شد [ .]١7كربوهيدراتها از

ده منطقه واقع در استانهای مازندران ،گيالن و گلستان

فراوانترين تركيبات طبيعی در گياهان است كه طی واكنش

جمعآوری و جهت شناسايی به بخش گياهشناسی مؤسسه

فتوسنتر در گياه ساخته میشود .مقدار كربوهيدراتهای

جنگلها و مراتع كشور منتقل شد .پس از شناسايی،

موجود در ميوههای گونههای مختلف رز 24/52-5/86

نمونههای ميوه در پاييز از اين مناطق جمعآوری (جدول)١

ميلیگرم بر  ١00گرم است [ .]١5در پژوهشی در پنج

و بالفاصله به فريزر  -20تا زمان انجام آزمايشهای

منطقة

مختلف

در

جنوب

غرب

ايران،

استخراج و اندازهگيری منتقل شد.

مقدار
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جدول  .1مشخصات مناطق مورد مطالعه
ارتفاع

ارتفاع

استان -منطقه

كد

گيالن -رودبار

IR51

604

گيالن -ماسال

IR52

١04

مازندران -صالحالدين كال

گيالن– رضوانشهر

IR53

56

مازندران -آمل

IR58

گيالن -هفتدغنان

IR54

5

مازندران -پل سفيد

IR59

6٩7

مازندران -نوشهر

IR55

-١5

گلستان -گرگان

IR60

2078

() m

برای استخراج بتاكاروتن ابتدا  0/2گرم ميوة تازه در

استان -منطقه

كد

مازندران -چالوس

IR56

48١

IR57

-١8
١77

() m

آشکارساز UVمدل  )Knauer, Germany( K2500در
طول موج  450نانومتر انجام گرفت.

ازت مايع كامالً پودر شد .بالفاصله  ١0ميلیليتر حاللهای
استون-متانول -پتروليوم اتر (به نسبت  ١ :2 :٣حجمی) به

استخراج و اندازهگيری كربوهيدراتهای محلول

ميوههای پودر شده اضافه و به مدت پنج ساعت در تاريکی

براساس روش آنترون صورت گرفت [ .]5بدينمنظور0/5 ،

نگهداری شد .در مرحلة بعد عصارههای استخراج شده

گرم نمونة تازه در اون چينی له و  5ميلیليتر اتانول ٩5

فيلتر و با استفاده از دستگاه روتاری حاللها جدا شد.

درصد به آن اضافه شد .پس از جداكردن قسمت باالی

باقيمانده دوباره در اتيل اتر حل شد .به حالل اتری مقداری

محلول ،دوباره  5ميلیليتر اتانول  70درصد به رسوبات

آب افزوده شد .به منظور صابونی كردن ،حجم مساوی از

قبلی اضافه شد .عصارة استخراج شده به مدت پانزده دقيقه

 KOHمتانولی  ٣0درصد به محلول اتری اضافه و در تمام

در دور  4500در دقيقه سانتريفيوژ و تا اندازهگيری

طول شب در دمای  -5درجة سانتیگراد نگهداری شد.

كربوهيدرات در دمای  -20درجة سانتیگراد نگهداری شد.

تركيبهای غيرصابونی با چندين مرتبه شستشو با آب

به منظور تعيين كربوهيدرات كل ١00 ،ميکروليتر از عصاره

خارج شد و شستشو تا زمان رسيدن به اسيديتة خنثی ادامه

برداشته و به آن  ٣ميلیليتر آنترون ( ١50ميلیگرم آنترون

يافت .در مرحلة بعد كاروتنوئيدها موجود در فاز اتری در

خالص  ١00 +ميلیليتر اسيد سولفوريک  72درصد) تازه

دمای  ١0درجة سانتیگراد روتاری و حالل تبخير شد .در

تهيه شده اضافه و به مدت ده دقيقه در حمام آب جوش

نهايت ،رنگيزههای موجود در بالن (باقیمانده) در هگزان

گذاشته شد .پس از خنک شدن جذب با دستگاه

حل شد [.]١2

اسپکتروفوتومتر ) (Scinco, 2100در طول موج 625

مقدار بتاكاروتن نمونهها با دستگاه  HPLCبا ستون

نانومتر خوانده شد .گلوكز خالص با غلظتهای صفر،50 ،

)Vertex Eurospher 100-5 C18 (250×4mm, dp=3m
( )Knauer, Germanyتعيين شد .استونيتريل /متانول /دی

 ٣00 ،200 ،١00و  400پیپیام به عنوان استاندارد به كار
رفت.

كلرومتان /هگزان (به نسبت حجمی  )5 :5 :40 :50با

غلظت آنتوسيانين كل با روش ديفرانسيلی اسيديته

سرعت جريان  ١ميلیليتر بر دقيقه ،فاز متحرك بود .حجم

تعيين شد .دو سيستم بافری مورد استفاده شامل بافر پتاسيم

تزريق  20ميکروليتر و عمل جداسازی در دمای اتاق با

كلرايد  0/025موالر در اسيديتة  ١و  4و بافر سديماستات
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در اسيديتة  4/5بود 200 .ميکروليتر نمونه حاوی

(انتخاب تصادفی) با كوليس ( Placom KP-80N,

آنتوسيانين با  ١/8ميلیليتر از بافرهای پتاسيم كلرايد و

 )Koizumlبا دقت  0/0١ميلیمتر اندازهگيری شد .برای

سديم استات مخلوط و جذب محلول با استفاده از فرمول

تعيين وزن ميوه از ترازوی ديجيتال (DigiWeigh DWP-

 ١در دو طول موج شامل طول موج بيشينة نمونه و طول

) 2004با دقت  0/00١گرم استفاده شد.
دادههای بهدست آمده در قالب با استفاده از روش

موج  700نانومتر خوانده شد.

تجزيه واريانس يکطرفه و با سه تکرار برای صفت آناليز

()١
– A= (Absλvis – max – Abs700nm) pH1.0 – (Absλvis – max

شد .مقايسة ميانگينها با استفاده از آزمون چنددامنهای

Abs700nm) pH4.5

دانکن انجام شد .دادهها با استفاده از نرمافزار آماریSPSS

محاسبة غلظت رنگدانة آنتوسيانين مونومری در

(نسخة  )١6تجزيه و تحليل شد .روش  GGE biplotو

نمونههای اصلی از رابطة  2به دست آمد.

گرافهای آن برای بررسی اثر محيط بر مواد مؤثر استفاده

()2

شد.

× Monomeric anthocyanin pigment (mg/ liter)= (A

 .3نتایج و بحث

)MW × DF × 1000)/ (Ɛ × 1
در رابطة  MW 2وزن مولکولی آنتوسيانين غالب و DF

نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه بين مناطق مورد مطالعه از

فاكتور رقت و  εجذب مولی است كه در متون علمی

نظر مقدار بتاكاروتن ميوة نسترن كوهی تفاوت معناداری در

مقادير آن تعيين شده است [.]2١

سطح احتمال  5درصد وجود داشت (جدول  .)2مقدار

مواد جامد محلول كل در نمونههای ميوه با رفركتومتر

بتاكاروتن ميوه در ده رويشگاه مختلف بين  0/05تا 0/٣2٣

( )KRUSS Co. Germany, HR Seriesدر دمای  22درجة

(ميلیگرم بر گرم وزن تر) متفاوت بود .نتايج حاصل از

سانتیگراد اندازهگيری شد.

مقايسة ميانگينها نشان داد بيشترين مقدار بتاكاروتن از
رويشگاه چالوس ) (IR56و كمترين مقدار از رويشگاه پل

در اين آزمايش ،فاكتورهای طول ،قطر ،وزن و درصد

سفيد ) (IR59حاصل شد (جدول .)4

گوشت ميوه اندازهگيری شد .طول و قطر پنجاه نمونه ميوه

جدول  .2تجزیة واریانس برخی ویژگیهای فیتوشیمیایی در مناطق مورد مطالعه
ميانگين مربعات
)(MS

منابع تغييرات

درجة آزادی

منطقه
اشتباه

٩
20

كل

2٩

بتاكاروتن

كربوهيدرات محلول كل

آنتوسيانين كل

مواد جامد محلول

*0/0١80٩
0/00005

*87/6٣
١/0٣

*66/٩8
0/0٩٣

*١4١/87
0/٣06

* تفاوت معنادار در سطح احتمال  5درصد

دوره   16شماره   3پاییز 1393
548

مطالعة برخی ویژگیهای فیتوشیمیایی و مورفولوژی میوة نسترن كوهی ) (Rosa canina L.در شمال ایران

جدول  .3تجزیة واریانس خصوصیات مورفولوژیکی میوه در مناطق مورد مطالعه
ميانگين مربعات
منابع تغييرات

درجة آزادی

)(MS

طول ميوه

قطر ميوه

وزن ميوه

گوشت ميوه

منطقه

٩

*2٣/47

*0/٩٣٩

*0/٣4٩

*٣١8/52

اشتباه

20

0/0٣١

0/05

0/00٩

0/١8

كل

2٩

* تفاوت معنادار در سطح احتمال  5درصد

جدول  .4میانگین صفات برخی ویژگیهای فیتوشیمیایی میوة نسترن كوهی در مناطق مورد مطالعه
بتاكاروتن

كربوهيدرات محلول كل

آنتوسيانين كل

مواد جامد محلول

()mg/g FW

()%

()mg/L cyaniding 3-glucoside

()%

IR51

0/١8١d

2٣/٣a

2٣/7a

28b

IR52

0/١١8

١0/٩

١0/6١

كد

e

d

IR53

0/١6٩d

8/2٣e

IR54

0/20٩

5/٩

IR55
IR56
IR57

c

g
a

0/076

0/٣2٣

d

0/١74

IR58

0/2٣٩b

IR59

0/05

IR60

h

e

0/١5٣

e

d
d
d

ee

١١/١e

e

h

١١/٣

g

١0/٣٩

h

١0/67

١0/08d
c

7/5٩
8/84
7/7١

١2/5d

c

١5/0٩

b

١0/٣١

١٣/٣5

b

20/25

١4/٩٣

g

١5/72

١6/07eg
ee
e

١6/74

١7/42

d

22/64

eg

١6/٣5

26/66c
a

b

٣4/٩

28/84
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از روشهای بسيار نوين و مهم در تعيين منطقة مناسب

مناطقی كه حداكثر فاصله را از مبدأ دارند به يکديگر وصل

و نيز مطالعة اثر متقابل محيط و ژنوتيپ روش بایپالت

و يک چندضلعی حاصل میشود .سپس ،از مبدأ مختصات

است .يکی از كاربردهای مهم روش  GGE biplotنمودار

خطوطی بر اضالع اين چندضلعی رسم و محيطهای بزرگ

چندضلعی است كه با استفاده از اين نمودار تفسيرهای

مشخص میشود [ .]24بيشترين مقدار بتاكاروتن در IR56

گوناگون بهدست میآيد .نمودار چندضلعی مربوط به

حاصل شد .عالوه بر اين IR58 ،دارای تشابه زيادی به لحاظ

ميانگينهای مواد مؤثر ميوة نسترن كوهی در ده رويشگاه

مقدار بتاكاروتن با  IR56بود .در واقع ،اين دو منطقه از

شمال كشور نشان داده شده است (شکل  .)١در اين نمودار،

لحاظ مقدار بتاكاروتن در يک گروه قرارمیگيرند.
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شکل  .1نمایش گرافیکی  GGE biplotویژگیهای فیتوشیمیایی در ده رویشگاه مختلف

)(IR51-IR60

 = BCبتا-كاروتن؛  =TACآنتوسیانین كل؛  =TSCكربوهیدرات محلول؛  =STTمواد جامد محلول

نتايج تجزية واريانس نشان داد كه از نظر مقدار

آنتوسيانين كل در بين همة مناطق مورد مطالعه معرفی كرد.

كربوهيدرات محلول كل ،آنتوسيانين كل و مواد جامد

محيط شمارة ( IR60رويشگاه گرگان) دارای تشابه نسبتاً

محلول ( )TSSميوة نسترن كوهی بين مناطق مورد مطالعه

زيادی با محيط  IR51بود .در واقع ،اين دو محيط در يک

تفاوت معناداری در سطح احتمال  5درصد وجود داشت

گروه قرارگرفتند .همچنين ،بر اساس همين شکل بيشترين

(جدول  .)2مقدار كربوهيدرات محلول كل ميوه از  5/٩تا

مقدار  TSSاز منطقة پل سفيد ) (IR59بهدست آمد و مناطق

 2٣/٣درصد متغير بود .بيشترين مقدار آنتوسيانين كل ميوه

 IR60و  IR51تشابه زيادی با اين محيط داشتند .بنابراين،

 2٣/7و كمترين مقدار آن ( 7/7١ميلیگرم بر ليتر

رويشگاههای  IR60 ،IR59و  IR51در يک گروه

سيانيدين-٣-گلوكوزيد) بود .بيشترين و كمترين مقدار

قرارگرفتند و بهترين مناطق از جهت بيشترين مقدار مواد

مواد جامد محلول ميوه در رويشگاههای مورد مطالعه

جامد محلول ميوه بودند.

بهترتيب  ١5/72و  ٣4/٩درصد بود .بيشترين مقدار

مقدار بتاكاروتن ميوة نسترن كوهی در ماههای مهر و

كربوهيدرات محلول و آنتوسيانين كل ميوه از رويشگاه

آبان ( ١٩2-١64ميکروگرم بر گرم وزن خشک) بود [.]٣

رودبار ) (IR51بهدست آمد (شکل  .)١بنابراين ،میتوان

فاكتورهای ژنتيکی [ ،]20منطقة كاشت و شرايط

اين رويشگاه را منطقة برتر به لحاظ كربوهيدرات محلول و

آبوهوايی محل كاشت [ ]١١بر مقدار تركيبات فنولی
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گياهان تأثيرگذار است .اثر فاكتورهای محيطی بر تشکيل و

خاك ،مواد و عناصر غذايی) و عوامل ژنتيکی باشد.

شکلگيری آنتوسيانينها در گياهان كامالً روشن و مبرهن

فاكتورهای آبوهوايی و جغرافيايی نظير نور ،ارتفاع و

است [ .]١٩در مطالعهای مقدار آنتوسيانين كل ميوههای

ميانگين درجة حرارت تأثير بسزايی بر ساخت تركيبهای

نسترن كوهی ( 28/2ميلیگرم بر ليتر سيانيدين-٣-

شيميايی در محصوالت باغی و دارويی دارد [.]١4

گلوكوزيد) گزارش شد [ .]25مقدار كربوهيدراتهای

نتايج تجزية واريانس و مقايسة ميانگينها تفاوت

محلول كل ميوة نسترن كوهی در پنج رويشگاه مختلف در

معناداری را در ويژگیهای مورفولوژيکی ميوه در سطح

جنوب غرب ايران  ١7/١4-١٣/٣4درصد بود [.]2

احتمال  5درصد نشان داد (جدولهای  ٣و  .)5حداكثر و

همچنين ،براساس مطالعهای ديگر ،مقدار قند كل ميوة

حداقل طول ميوه در مناطق مورد مطالعه بهترتيب  28/25و

نسترن كوهی  ١٣/28درصد گزارش شد [ .]١8بهطوركلی،

 ١5/7٩ميلیمتر بود .حداكثر قطر ميوه  ١٣/2١و حداقل آن

مقدار تركيبات فيتوشيميايی مورد مطالعه در اين تحقيق با

 ١١/٣5ميلیمتر بود .براساس نتايج اين آزمايش حداكثر

نتايج حاصل از مطالعات پيشين تقريباً مطابقت دارد اما اين

وزن و درصد گوشت ميوه در بين تودههای مختلف مورد

تفاوت در مقدار تركيبات فيتوشيميايی ميوة نسترن كوهی

مطالعه بهترتيب  2/١7گرم و  80/0١درصد بود (جدول .)5

در رويشگاههای مورد مطالعه و ساير نقاط دنيا ممکن است

براساس نتايج آناليز بایپالت ،حداكثر طول و درصد

ناشی از عوامل مختلف آبوهوايی (از جمله ،نور ،درجة

گوشت ميوه از تودة IR60كه در رأس چندضلعی است

حرات ،بارش و رطوبت نسبی) ،فاكتورهای جغرافيايی

بهدست آمد (شکل .)2

(ارتفاع ،طول و عرض جغرافيايی) ،شرايط خاك (بافت

جدول  .5میانگین صفات مورفولوژیکی میوة نسترن كوهی در مناطق مورد مطالعه
طول ميوه

عرض ميوه

وزن ميوه

گوشت ميوه

()mm

()mm

()g

()%

IR51

22/٣١c

١2/56b

2/١2a

6١/0٩d

IR52

١7/48

١١/8٩

١/24

48/47

كد

IR53
IR54
IR55
IR56
IR57
IR58
IR59
IR60

g
e

h
b
e
g

a

١5/7٩
27/١6

20/04

d
e

20/٩5

١7/78
2١/88

20/00
28/25

c
a

١٣/2١

bc
a

١٣/08

bc
b
b
d
c

١2/١7
١2/2٣
١2/45

١2/42
١١/٣5

١١/86
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e

b
e
a

١/٩١

١/24
2/١7

d
d

١/62
١/5١

cd
e

١/68

١/٣2

cb

١/8١

i

h
g
b
e
c

52/٩2
76/٩4

5٩/5٣
65/١٣

d
e

5١/١8

60/٩5

58/8٣

a

80/0١
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شکل  .2نمایش گرافیکی  GGE biplotویژگیهای مورفولوژیکی در ده رویشگاه مختلف :(IR51-IR60) FL
طول میوه؛  :FRدرصد گوشت میوه؛  :FWوزن میوه؛  :FWIعرض میوه

در

بنابراين ،میتوان اين رويشگاه را منطقة برتر از نظر

اين

پژوهش،

همبستگی

بين

ويژگیهای

صفات طول و درصد گوشت ميوه در بين همة مناطق مورد

فيتوشيميايی و مورفولوژيکی ميوة نسترن كوهی بررسی

مطالعه معرفی كرد .رويشگاه  IR55تشابه زيادی به لحاظ

شد .ضريب همبستگی پيرسون نشان داد طول ميوه با وزن

اين صفات با رويشگاه  IR60داشت .پس اين دو منطقه در

و درصد گوشت ميوه همبستگی مثبت معناداری دارد .قطر

يک گروه قرارمیگيرند .بيشترين قطر ميوه از منطقة IR53

ميوه با وزن ميوه همبستگی مثبت معناداری دارد و با ساير

بهدست آمد و ميوههای رويشگاه  IR55بيشترين تشابه را با

صفات همبستگی معناداری ندارد .تمامی فاكتورهای

آن داشت .ميوههای رويشگاه  IR55حداكثر وزن را داشت

فيتوشيميايی ميوه با صفات مورفولوژيکی هيچ گونه

كه با رويشگاه  IR51بيشترين تشابه را دارد .بنابراين ،در

همبستگی معناداری نشان نداد .در بين خصوصيات

يک گروه به لحاظ بهترين مکانها برای وزن ميوه

فيتوشيميايی ،كربوهيدرات محلول با آنتوسيانين كل و TSS

قرارگرفتند .خصوصيات مورفولوژيکی ميوه مانند وزن،

همبستگی مثبت معناداری داشت (جدول  .)6تاكنون

طول ،قطر ،و درصد گوشت ميوه از فاكتورهای مهم جهت

مطالعهای در زمينة همبستگی بين صفات فيتوشيميايی و

بهنژادی و يافتن ژنوتيپهای برتر در نسترن كوهی است.

مورفولوژی در گياه نسترن كوهی صورت نگرفته است.

در مطالعات پيشين كه در تركيه و شيلی انجام شد حداكثر

نتايج اين پژوهش پيشنهاد میكند كه میتوان از اين

طول ،قطر و وزن ميوة نسترن كوهی بهترتيب ٣٣/55

همبستگیهای مثبت بين صفات ذكر شده در برنامههای

ميلیمتر 2١/02 ،و  2/56گرم گزارش شد [.]١٣ ،١0

اصالحی نسترن كوهی در آينده استفاده كرد.
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جدول  .6همبستگی ساده ) (rبین ویژگیهای فیتوشیمیایی و مورفولوژیکی
طول ميوه

صفات

وزن ميوه

عرض ميوه

گوشت ميوه

بتا-كاروتن

آنتوسيانين

مواد جامد

كل

محلول

طول ميوه
0/22٣

عرض ميوه

*

وزن ميوه

0/754

*

0/704

گوشت ميوه

**0/8٣5

0/077

0/54٩

بتا-كاروتن

-0/250

0/١6٣

-0/02

-0/١٩4

آنتوسيانين كل

0/228

-0/١42

0/٣42

0/02٣

-0/0٣8

مواد جامد محلول

0/٣46

-0/572

0/06٣

0/287

-0/١٣١

كربوهيدرات محلول

0/574

-0/250

0/44١

0/467

-0/22٩

0/55٩
**

0/820

*

0/670

* و **  :بهترتيب معنادار در سطح احتمال  5و  ١درصد
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