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دهیچک
Ziziphus(عناب jujuba Mill.( موادداشتن دلیلبهایران پراکنش دارد. میوه این گیاه ارزشمندي است که در از درختان دارویی

وه یمیو عناصر معدنیکی، مورفولوژییایمیتوشیصفات فین مطالعه برخیدر ا. شوداستفاده میدر صنایع غذایی و دارویی همؤثر
درات محلول کل یشد. کربوهيریگ) اندازهJ1-J23(عناب واقع در ایستگاه تحقیقات بدیعی در بخش گازرون استان قمپیاکوت23

)TSCنمونه (زان یمکمترینو بیشترینر بود. یمتغ% 36/23% تا 54/5ها ازTSSپ یاز اکوتترتیببهها وهیمJ1)13/36% و (
J22)1/16ب (%پ یدست آمد. اکوتJ7یدیاسبیشترینيدارا) ته کلTA (%6/5ن یها بنمونهن یزان پروتئیبود. م%31/3) به میزانJ19 (
يهاپیاز اکوتترتیببهها وم نمونهی، مس، منگنز و کادميم، آهن، رویتروژن، فسفر، پتاسیزان نیمبیشترین) بود. J7(%5/13تا 
J8)6/2% ،(J8)153/0 ،(%J17)25/1% ،(J3)ppm91/28 ،(J4)ppm12/41 ،(J3)ppm27/50 ،(J1)ppm23/80 و (
J8)ppm35/0.و ياه خوشهی. عدم وجود تطابق در تجزم شدندیها به هشت گروه تقسنمونهياه خوشهیاساس تجزبر) حاصل شد

درات یزان کربوهیمکه رسون نشان داد یپیب همبستگیضر.باشدیکیاز تفاوت ژنتیتواند ناشیها در کنار هم مپیقرار نگرفتن اکوت
وزن با صفت طول و نسبت طول به قطر ین همبستگینشان داد. همچنيداریمعنو مثبت یمحلول کل با مواد جامد محلول همبستگ

نشان ندادند.یوه با هم همبستگیمیکیو مورفولوژییایمیتوشیر صفات فیساالبته دار بود. یمعنو وه مثبت یم

Ziziphus(عناب:يدیهاي کلواژه jujuba Mill.(یوه، مواد معدنی، مییایمیتوشی، ف.

مقدمه
Ziziphusعناب ( jujuba Mill.متعلق به ییداروی) درخت

صورت خودرو در ) است که بهRhamnaceaeره عناب (یت
اثرات دارايآنيهاوهیران پراکنش دارد. میاز ایمناطق مختلف

بدن یمنیش ایسرطان و افزادان، ضدقارچ، ضدیاکسیآنت
مورد يمتماديهاغذا از سالعنوانبهن یچن؛ همباشدمی

Mishra(ندگرفتیاستفاده  قرار م et al., Xue؛ 2012 et al.,

Yu؛ 2009 et al., يوه عناب دارایمی). بخش گوشت2012
م، فسفر و آهن است یدرات، کلسی، کربوهین، چربیپروتئ

)Mishra et al., ن یترفراوانازهادراتیکربوه). 2012
واکنش فتوسنتز در یطکه اهان هستندیدر گیعیطبهايبیترک

يه انرژیو اولیها منبع اصلدراتیشوند. کربوهیاه ساخته میگ
Garg(باشند یموجودات زنده میسمیمتابول et al., 2008( .

عناب يهاوه، برگ و گلیدرات محلول کل میزان کربوهیم

DOI: http://dx.doi.org/10.22092/ijmapr.2016.106559
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Zhaoگزارش شد (% 1/5و %8/7، %3/18ترتیببه et al.,

,Sehgal & Sood(يا). در مطالعه2008 ی) برخ2013
ن یپروتئو%75/27وه عناب شامل قند کل یمهايبیترک
م ی%، کلس133/0زان فسفر ین میگزارش شد؛ همچن37/4%

وزن ي% بر مبنا004/0% و آهن 084/0م یزی%، من199/0
,Sarla & Subhashگر (یدیقیدر تحقشد.يریگخشک اندازه

عناب يهاوهیدرات در مین خام و کربوهیزان پروتئی) م2001
گزارش شد.% 31/36و %26/4ترتیببه

انسـان دارد.  یسم و سـالمت یدر متابولینقش مهمیمواد معدن
ـ یزیم، فسفر، منیمانند کلسیاز مواد معدنیبرخ م یم و سـد یم، پتاس
ین مـواد معـدن  یچنهستند. هماد الزم یزان زیبدن انسان به ميبرا

ییوجود عناصـر غـذا  وه دارند.یت میفیکيدر نگهدارینقش مهم
برخوردار اسـت.  یت فراوانیاز در سلول بدن انسان از اهمیمورد ن

ـ مصرف مصرف و هم عناصر کمهم عناصر پر يرويداریاثر معن
ـ تولیدر بخـش خـوراک  ییتجمع مواد غذا ـ دات گی دارنـد.  یاهی

دارنـد و  یدانیاکسـ آنتـی و آهـن نقـش  يمانند روییعناصر غذا
ـ  يمـار یش مقاومت بدن در برابر بیباعث افزا بـدن  شـوند. یهـا م

ـ تغذیزان کافیو آهن به ميکه با رويافراد انـد معمـوالً   ه شـده ی
انـد. کمبـود عناصـر آهـن و     دانت فراوانیاکسآنتیتیخاصيدارا
یخـون باعث اختالالت و عوارض سوء متعدد ازجملـه کـم  يرو
ـ یداسیشدت از اکسبهيشود. عنصر رویم هـا در سـطح   یون چرب

ن عنصر هماننـد عنصـر آهـن    یکند. ایميریجلوگیسلوليغشا
ـ م نیم و سدیپتاسالبته کند.یآزاد را محدود ميهاکالید رادیتول ز ی

ياسـمز يهاتیم فعالیبدن ازجمله تنظيهاتیاز فعالياریدر بس
,Delvin(اثرگذارنـد   در پژوهشـی میـزان عناصـر میـوه     .)2003

ـ %، من199/0م ی%، کلسـ 133/0عناب شامل فسفر  % 084/0م یزی
,Sehgal & Soodگزارش شد (%004/0و آهن  2013  .(
ییشناساين گامها برایاهان از نخستیگيمورفولوژیابیارز

نه، راحت و در دسترس یهزن روش کمی. ااستیکیمنابع ژنت
ار یپالسم موجود در اختدر مورد ژرمیدگاه کلیک دیاست و 

یشناسختیريهایژگیویابیارزدهد.ینژادگران قرار مبه
ک رقم از یصفات مطلوب در يآورو جمعیکیمنابع ژنت

موارد وجود از یاهان است. در برخیمهم در گیاهداف اصالح
از صفات که یو برخیکین صفات مورفولوژیبیهمبستگ

در کنندگاناصالحتواند به یمشکل است مآنهابرآورد 
یاصالحيهانشانگر در برنامهعنوانبهن صفات یاز ايریگبهره

Li(بکند يادیکمک ز et al., ق ین تحقی. هدف از ا)2009
یزان عناصر معدنیو میکی، مورفولوژییایمیتوشیفیابیارز

ران بود.یعناب در اییدارواه یمختلف گيهاتیجمع

هامواد و روش
یاهیمواد گ

ستگاه یز از اییل پایدن کامل در اوایوه در مرحله رسیميهانمونه
ن یدر بخش گازرون شهرستان قم برداشت شدند. ایعیقات بدیتحق

43˚30'ییایو عرض جغراف50˚20'ییایستگاه در طول جغرافیا
.)1واقع شده است (جدول ایاز سطح دريمتر1200و ارتفاع 

محلول يهادراتیکربوهيریگاستخراج و اندازه
ـ کربوهيریگاستخراج و اندازه محلـول براسـاس   يهـا دراتی

گرم نمونه تـازه در هـاون   1ن منظور ی. بدانجام شدروش آنترون 
% بـه آن اضـافه شـد.    95تر اتـانول  یلیلیم5بعد له کرده و ینیچ

ـ یم5با افزودن دوباره محلول را جدا کرده و يقسمت باال تـر  یلیل
ـ 70اتانول  . عصـاره  انجـام گردیـد  اسـتخراج  ی% به رسوبات قبل

قـه  یدر دق4500قـه در دور  یدق15استخراج شـده را بـه مـدت    
درجه - 20يدرات در دمایکربوهيریگکرده و تا اندازهوژیفیسانتر
ـ کربوهن یـی منظور تعشد. بهيگراد نگهداریسانت 100درات کـل  ی

ـ یم3تر از عصاره را برداشته به آن یکرولیم 150تـر آنتـرون (  یلیل
ـ یلیلیم100گرم آنترون خالص+یلیم %) 72ک ید سـولفور یتر اس

قـه در حمـام   یدق10ه شده را اضـافه کـرده و بـه مـدت     یتازه ته
له دستگاه یجوش گذاشته شدند. پس از خنک شدن جذب بوسآب

نانومتر خوانده شد. 625در طول موج )Bio-Rad(اسپکتروفتومتر 
400و300، 200، 100، 50، 0يهـا از گلوکز خالص با غلظـت 

Carroll(استاندارد استفاده شدعنوانبهام یپیپ et al., 1956.(

وهیته میدیو اس)TSS(ن مواد جامد محلول کل ییو تعيریگاندازه
له رفرکتومتر یوسبهوه یميهامواد جامد محلول کل در نمونه

)KRUSS Co. Germany, HR Seriesدرجـه 22ي) در دما
ها بـا اسـتفاده از   وهیته کل میدیشدند. اسيریگگراد اندازهیسانت
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ن شـدند. یـی تع)يمتـر pH(يومتریپتانسـ روش

وه یمیکیمورفولوژصفاتيریگاندازه
گوشت به طول، قطر، وزن، نسبت صفاتش ین آزمایدر ا

. طول و عرض شديریگوه اندازهیمهسته و نسبت طول به قطر 
با دقت ) Placom KP-80N, Koizuml(س یله کولیوسها بهوهیم

تال با یجیديوه با ترازویشدند. وزن ميریگمتر اندازهیلیم01/0
ن شدند.ییتع)DigiWeigh DWP-2004(گرم 001/0دقت 

وه یعناصر ميریگاندازه
وه، ابتدا عمل هضم و یزان عناصر موجود در مین مییتعيبرا
% و قرار 95ک ید سولفوریها با افزودن اسنمونهيسازآماده

د یتر گرما انجام شد. سپس با افزودن اسیهيدادن بر رو
ر هود و در دستگاه هضم به مدت یها را زک نمونهیلیسیسال
ژنه اضافه یشدن آب اکسساعت گذاشته و پس از خنک24

ها را دوباره به دستگاه هضم گذاشته تا کامالً کرده و نمونه
ها اضافه از نمونهیک ت آب مقطر به هریشفاف شوند و در نها

تروژن موجود یزان نیقرائت آماده شدند. ميها براشد و نمونه
شد. قرائت فسفر در يریگها با روش کجلدال اندازهوهیدر م

,Jenway(نانومتر و با دستگاه اسپکتروفوتومتر 470طول موج 

ر عناصر از دستگاه یسايریگاندازهيانجام شد. برا)6505
استفاده شد.)Shimadzu, aa-670(یجذب اتم

هادادهیهزتج
انجام تکرار 3با یتصادفاین آزمایش در قالب طرح کامالً

اي دانکن دامنهها از آزمون چند . براي مقایسه میانگینشد
تعیین ها،استفاده شد. تجزیه واریانس، مقایسه میانگین

.انجام گردیدSASافزار ها با نرمدهدابندي خوشههمبستگی و 

جینتا
ـ ته کل، کربوهیدیاسيهانیانگیسه میج مقاینتا درات محلـول  ی

عنـاب  يهاپین اکوتیدر بوه یمیکیمورفولوژصفاتو TSSکل، 
ـ ن مطالعـه  یدر ا %) و 31/3ن (یشـتر ی). ب1دار بـود (جـدول  یمعن
ـ از اکوتترتیـب بهوه یته کل میدیزان اسی%) م8/0ن (یکمتر يهـا پی

J7  (کم چنـار) وJ17ـ (گل میـزان  ان) بدسـت آمـد. تفـاوت در    ی
دار بـود.  یها معنپیر اکوتیپ کم چنار با سایوه اکوتیته کل میدیاس

ن یشـتر یببیترتبه) 1/16%(J22پ ی) و اکوتJ1)13/36%پ یاکوت
تفـاوت  البته ) را داشتند. TSSزان مواد جامد محلول (ین میو کمتر
ـ J4(هورالک) و J1يهاپیدر اکوت امـا بـا   ،دار نبـود ی(کالوا) معن

ـ   پیر اکوتیسا ـ نشـان دادنـد.  يداریهـا تفـاوت معن ن همـه  یاز ب
ـ مورد مطالعـه اکوت يهاتیجمع ـ ) و اکوتJ7)5/13%پ ی J19پ ی

ـ ميهـا در نمونـه را ن یزان پروتئین مین و کمتریشتری) ب6/5%( وه ی
ـ درات محلول کل در اکوتیصفت کربوه.داشتند (هورالـک)  J1پ ی

ـ بود و تفاوت ا% 4/23زانین و به میشتریب ـ ن اکوتی صـفت  پ در ی
ـ J14پ یدرات محلول کل با اکوتیزان کربوهیم دار ی(اردستان) معن

).  1دار داشت (جدول یها تفاوت معنپیر اکوتیاما با سا،نبود
مورد يهاپیها نشان داد که اکوتنیانگیسه میج مقاینتا

وه، قطر یوه شامل طول میمیکیمطالعه در صفات مورفولوژ
با يداریوه، نسبت گوشت به هسته تفاوت معنیوه، وزن میم

متر) متعلق به یلیم28وه (یهم داشتند. حداکثر طول م
يهاپیپ با نمونه اکوتیاکوتنی) بود و ا1(پوده J12پ یاکوت
J13 2(پوده(وJ11کوهپا)نداشت. يداریه) تفاوت معنی
ه داشت اما ینسبت به بقيشتری(کم چنار) وزن بJ7پ یاکوت

J9آباد)، (دولتJ8يهاپیحاصل از اکوتيهابا نمونه

يداری) تفاوت معن2(نودان J19اسر) و ی(نJ10(نهالستان)، 
بدست J19و J7يهاپیها از اکوتوهیمن یقطورترنداشت.
ن نسبت گوشت یشتریبJ23و J10 ،J19يهاپیاکوتآمدند. 

ها تفاوت پیر اکوتین لحاظ با سایبه هسته را داشتند و از ا
).1نشان دادند (جدول يداریمعن

منگنز و، مسيم، آهن، رویتروژن، فسفر، پتاسیزان نیم
با هم يداریمورد مطالعه تفاوت معنيهاپین اکوتیها در بوهیم

، مسيم، آهن، رویتروژن، فسفر، پتاسیزان نیمبیشترینداشتند. 
J8آباد)، (دولتJ8يهاپیاز اکوتترتیببهها منگنز نمونهو

(مارون)، J3(کالوا)، J4)، 2(پوده J3ان)، ی(گلJ17آباد)، (دولت
J125/1%، 153/0، %6/2زان ی(هورالک) و به م% ،ppm

91/28 ،ppm12/41 ،ppm27/50 ،ppm23/80وppm

).2حاصل شد (جدول 35/0



میایی ...ارزیابی برخی صفات فیتوشی248

هاي عنابهاي صفات فیتوشیمیایی و مورفولوژیکی میوه اکوتیپمقایسه میانگین-1جدول 

هسته/گوشت
میوه

قطر/طول
میوه )g(میوهوزن قطر میوه

)mm(
طول میوه

)mm(

کربوهیدرات محلول
کل 

)TSC %(

مواد جامد محلول
)% TSS(کل 

اسیدیته کل
)TA %(

پروتئین
(%) نام اکوتیپ کد

jk47/4 ef23/1 ghij79/1 j11/15 hij67/18 a4/23 a13/36 e1/2 i6/8 هورالک J1

ijk78/4 f22/1 bcd4/2 efghi04/16 ef55/19 e3/17 d28 g8/1 l8/6 علیاقاضی J2

k17/4 g18/1 cde29/2 abcd18/17 de29/20 f9/16 h6/24 c3/2 l9/6 مارون J3

ijk02/5 g18/1 b57/2 bcd17 ef1/20 b96/22 a1/35 h7/1 m15/6 کالوا J4

fgh97/5 g16/1 efg19/2 cdefg6/16 fgh3/19 d86/19 f26 l3/1 e45/10 1نشین کالغ J5

l06/3 g18/1 efgh11/2 cdef74/16 efg76/19 c96/20 e3/27 j5/1 n9/5 2نشین کالغ J6

hij3/5 g18/1 a98/2 a73/17 cd96/20 i07/13 m7/19 a31/3 a5/13 چنارکم J7

ghi6/5 g16/1 a93/2 defgh55/16 fgh28/19 o04/9 l2/21 d21/2 e5/10 آباددولت J8

hij18/5 g16/1 a91/2 cdef72/16 efgh46/19 m59/10 k95/21 b51/2 j3/8 نهالستان J9

a83/10 d33/1 a88/2 i72/15 cd96/20 h11/14 b30 f9/1 m17/6 نیاسر J10

efg25/6 a48/1 fghi03/2 j89/14 ab08/22 k7/11 l3/21 e11/2 e5/10 1کوهپایه  J11

cd23/7 b42/1 bc52/2 ghi96/15 a8/22 l39/11 n19 i6/1 d11 1پوده  J12

cdef9/6 c37/1 bc51/2 defgh53/16 a72/22 h09/14 o2/18 m2/1 o71/5 2پوده  J13

cdef76/6 g15/1 bcd48/2 abc24/17 ef97/19 a36/23 g2/25 h7/1 c4/11 اردستان J14

defg37/6 hi07/1 k52/1 hi93/15 l06/17 i99/12 i9/23 i6/1 f62/9 نظنز J15

def72/5 ef05/1 bc52/2 bcd09/17 c16/21 g2/14 i1/32 m2/1 f65/9 بیاضیه J16

cde14/7 e27/1 b62/2 bcde94/16 bc55/21 h6/14 j8/22 o8/0 j3/8 گلیان J17

.ندارند% 5احتمالسطحدردارمعنیاختالفدانکنايچنددامنهآزمونمطابقستونهردرمشتركحروفدارايهايمیانگین
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- 1ادامه جدول 

هسته/گوشت
میوه

قطر/طول
میوه

میوه وزن
)g(

قطر میوه
)mm(

طول میوه
)mm(

کربوهیدرات 
محلول

)% TSCکل (

مواد جامد محلول
)% TSSکل (

اسیدیته کل
)TA %(

پروتئین
(%) نام اکوتیپ کد

cd29/7 c4/1 ij83/1 j15 cd21 c11/21 h6/24 f9/1 k8 1نودان  J18

a48/10 d32/1 a96/2 ghi98/15 cd14/21 n89/9 j7/22 k4/1 p6/5 2نودان  J19

b13/9 g16/1 jk75/1 fghi25/16 ghi92/18 n98/9 c7/28 h7/1 b6/11 کالله J20

b8/8 hi04/1 hij92/1 ab48/17 ij26/18 j5/12 n2/19 n05/1 h2/9 ساريعقام J21

c64/7 h09/1 k58/1 hi89/15 kl41/17 l3/11 p1/16 j5/1 h1/9 آبادحمید J22

a15/10 h1/1 def25/2 efghi3/16 jk96/17 k7/11 o2/18 j5/1 g35/9 دهنهالریم J23

.ندارند% 5احتمالسطحدريدارمعنیاختالفدانکنايچنددامنهآزمونمطابقستونهردرمشتركحروفدارايهايمیانگین
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عنابهاياکوتیپمیوهمعدنیعناصرهايمیانگینمقایسه-2جدول
منگنز

)ppm(
مس

)ppm(
روي

)ppm(
آهن

)ppm(
پتاسیم
(%)

فسفر
(%)

نیتروژن
(%) اکوتیپ

jk47/32 ef74/8 ij41/16 a23/80 bcdef94/0 j026/0 g37/1 J1

b12/45 b23/11 gh54/18 m93/47 def861/0 k006/0 k08/1 J2

a27/50 de02/9 a91/28 c39/74 f731/0 f063/0 k08/1 J3

l06/29 a41/12 f38/20 g14/60 cdef9/0 g051/0 l98/0 J4

g94/36 b23/11 de17/22 f02/67 bcde971/0 e083/0 d67/1 J5

f71/38 ef75/8 i79/16 jk21/54 ef804/0 hg047/0 m93/0 J6

l91/28 i74/6 e39/21 j77/54 abcd035/1 k001/0 j22/1 J7

cd28/41 de02/9 b56/24 m89/47 abcd079/1 a153/0 a16/2 J8

f91/38 c21/10 h89/17 l28/50 a206/1 d101/0 d67/1 J9

ef24/39 cd88/9 k47/15 e25/69 bcde961/0 hg042/0 h32/1 J10

jk55/32 gh89/7 f15/20 ij08/55 abcde982/0 c121/0 l98/0 J11

c15/42 i58/6 gh61/18 e91/68 abcd035/1 hg047/0 d67/1 J12

gh81/35 ij23/6 g92/18 i12/56 ab135/1 hi038/0 c76/1 J13

ih67/34 fg23/8 g91/18 i12/56 ef795/0 c124/0 n88/0 J14

k56/31 h45/7 cd34/22 b55/76 abcde024/1 a151/0 b81/1 J15

def74/39 i58/6 c17/23 c69/74 bcdef93/0 ij031/0 e52/1 J16

ij26/33 c44/10 k47/15 n88/41 def871/0 j024/0 o83/0 J17

l76/28 bc58/10 jk89/15 d35/72 abcd079/1 d096/0 h32/1 J18

l02/28 ij99/5 f08/20 a55/79 bcde971/0 f067/0 i27/1 J19

cd23/41 de38/9 cd54/22 h36/58 f722/0 d105/0 n88/0 J20

h28/35 de42/9 f86/19 k15/53 abcde024/1 b137/0 b81/1 J21

cde56/40 gh01/8 b52/24 m19/48 bcdef93/0 f069/0 f47/1 J22

b28/43 de36/9 ij55/16 i97/55 abc124/1 ij029/0 e52/1 J23

.% ندارند5در سطح احتمال يداراي دانکن اختالف معنیآزمون چند دامنههاي داراي حروف مشترك در هر ستون مطابقمیانگین

هاي مختلف، بندي اکوتیپمنظور ارزیابی نحوه گروهبه
اي براساس صفات فیتوشیمیایی، مورفولوژیکی تجزیه خوشه

هاي و عناصر معدنی میوه انجام شد. براساس نتایج، اکوتیپ
). بزرگترین 1گروه تقسیم شدند (شکل 8مورد مطالعه به 

اکوتیپ از نواحی مختلف ایران بود که در 9گروه شامل 

نیز چهار 6قرار گرفتند. در گروه ژنوتیپ 1گروه ژنوتیپ 
هاي مورد آزمایش طالعه شد. بنابراین بیشتر نمونهاکوتیپ م

2و 5هاي ژنوتیپ در این دو گروه جاي گرفتند. در گروه
، 3هاي تعداد سه اکوتیپ مختلف قرار داشتند. گروه ژنوتیپ

تنها داراي یک نمونه بودند. 8و 7، 4
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واقع در ایستگاه تحقیقات بدیعی بخش گازرون استان قم با استفاده از هاي عناباکوتیپايخوشهتجزیه وگرام حاصل از ردند-1شکل 
و معیار مربع فواصل اقلیدوسیWardبر اساس روش ایی و مورفولوژي میوهیصفات فیتوشیم

عناب مورد مطالعههايصفات فیتوشیمیایی و مورفولوژیکی جمعیتهمبستگی بین -3جدول 
میوهطول/قطر )mmطول میوه ( )mmقطر میوه ( )gوزن میوه ( )%(پروتئین  TSS)%( TA)%( TSC)%(

TSC

04/0- TA

013/0 **55/0 TSS

29/0- 32/0 23/0- پروتئین
13/0 15/0- 362/0 13/0- وزن میوه

36/0 12/0- 2/0- 05/0 027/0 قطر میوه
05/0- **58/0 18/0- 18/0- 126/0 023/0 طول میوه

**58/0 3/0 **97/0 12/0- 21/0- 275/0 23/0- طول/قطر میوه
26/0 03/0 2/0- 06/0 002/0 29/0- 34/0- *47/0- گوشت/هسته

%5احتمالسطحدرداريمعنیتفاوت:**

نشـان  3جدول مطالعه درن صفات موردیبیهمبستگ
کـه  رسـون نشـان داد   یپیب همبستگیاست. ضرداده شده

درات محلول کـل بـا مـواد جامـد محلـول      یزان کربوهیم
ــتگ ــت یهمبس ــو مثب ــان داد (يداریمعن . )r=55/0نش

و نسبت طـول  میوه طول میوه باوزن ین همبستگیچنهم

و r=58/0ترتیـب بـه دار بود (یمعنو وه مثبت یبه قطر م
97/0=r(درات محلول کل یزان کربوهی. م)TSCوه بـا  ی) م

داشت.يداریمعنیمنفینسبت گوشت به هسته همبستگ
وه با هم یمیکیو مورفولوژییایمیتوشیر صفات فیساالبته 

نشان ندادند.یهمبستگ

2

1

5
4

6
7 8

3
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بحث
ارزشمند به لحاظ داشتن ارزش يهاتودهییشناسا

و يریمراحل بکارگن یباال از مهمترییو غذاییدارو
است که ییاهان دارویاز گییهاکردن گونهیاهل
صورت خودرو در مناطق مختلف کشور پراکنش دارند. به

يبرايادیزتوانمندي ییک درخت دارویعنوانبهعناب 
ن یخشک و همچنمهینو کشت در مناطق خشک

در يادین مطالعه تنوع زیر کشور دارد. در ایفقيهاخاك
پ یمورد مطالعه عناب مشاهده شد. اکوتيهاپین اکوتیب

J1زان یدرات محلول بود، میاز کربوهییزان باالیميحاو
بود. میزان % 4/23ن مطالعه یدرات کل ایکربوه

و Gaoکربوهیدارت در این مطالعه نسبت به نتایج 
اما در مقایسه با نتایح ،) بیشتر بود2012همکاران (

Sarla وSobhan)2011 و (Sehgal وSood)2013 (
يهاوهیب در مین ترکیایزان کمیکمتر بود. اختالف در م

تواند یمانجام شدهر مطالعات ین مطالعه و سایعناب در ا
هاي مورد بررسی و شرایط و تودهیکیاز تفاوت ژنتیناش

باشد؛ همچنین يبردارمناطق مورد نمونهییآب و هوا
هاي عناب بین تودهتفاوت میزان کربوهیدرات محلول در

ها همه در یک منطقه این مطالعه با توجه به اینکه توده
دهنده تفاوت ژنتیکی این آب و هوایی کشت شدند نشان

) 1391حسینی و همکاران (ها با همدیگر است. شاهتوده
هاي مورد مطالعه در این پژوهش را به لحاظ تنوع توده

هاي تودهژنتیکی بررسی کردند و گزارش کردند که 
کلکسیون مذکور با هم به لحاظ ژنتیکی تفاوت داشتند. 
تفاوت ژنتیکی ارقام نقش مهمی در میزان کربوهیدارت 
کل، اسیدیته و مواد جامد محلول کل میوه عناب دارد 

)Gao et al., (مواد جامد محلول) به TSS). نسبت 2011
TAها (اسیدیته کل) یک شاخص مهم ارزشمند در میوه

Crisostoایجاد طعم و مزه مناسب است (براي  et al.,

TAو TSS). در این تحقیق بیشترین میزان 2003

TAو TSSمیزان البته بود. % 31/3و 13/36ترتیببه

پیشین بیشتر بود هاي گزارشدر این تحقیق نسبت به 
)Gao et al., Gao؛ 2011 et al., 2012 .(

ن مطالعه یعناب در ايهاوهین موجود در میزان پروتئیم
ن یشیر بود. در مطالعات پی) متغJ7(% 5/13) تا J19(6/5از 

گزارش شد % 37/4و 26/4وه عناب ین میزان پروتئیم
)Sehgal & Sood, ,Sarla & Sobhan؛ 2013 ). با 2011

تجزیهمورد يهاتینکه در مطالعه حاضر جمعیتوجه به ا
توان یباال بودند متر از مطالعات ذکر شده درار گستردهیبس

د تفاوت در ین شایه دانست. همچنین تفاوت را قابل توجیا
يهادر تودهیکیژنتيهااز تفاوتیناشهابین ترکیزان ایم
ر مطالعات باشد. ین مطالعه با سایا

دند که پتاسیم، فسفر و منگنز نتایج این مطالعه نشان دا
عناصر ترین مواد معدنی میوه عناب بودند؛ همچنینمهم

روي، آهن و مس از دیگر مواد معدنی مهم میوه عناب بودند. 
میزان پتاسیم در این البته ترین عنصر میوه بود. پتاسیم عمده

Liمطالعه دو تا سه برابر بیشتر از مطالعات پیشین بود ( et

al., % 153/0). بیشترین میزان فسفر در این تحقیق 2009
Liبیشتر بود (بود که نسبت به سایر مطالعات  et al., ؛ 2009

Sarla & Sobhan, ). حداکثر میزان آهن موجود 2011
هاي این مطالعه نیز از مطالعات پیشین بیشتر بود. میزان میوه

در حالیکه در ،بودppm3/82این عنصر در مطالعه حاضر 
گزارش ppm79مطالعات پیشین بیشترین میزان آهن میوه 

Liشد ( et al., ,Sarla & Sobhan؛ 2009 ). میزان 2011
. بودمشابهتقریباًاتروي میوه در این مطالعه با دیگر مطالع

ثیر بر سیستم ایمنی، ترشح أروي به دالیل متعددي ازجمله ت
تغذیه از کبد عنصر مهمی درAانسولین و رهاسازي ویتامین 

,Chausmerآید (و سالمت انسان به حساب می ؛ 1998
Hwang et al., ). نتایج این مطالعه نشان داد که میزان 2002

مختلف ارقام در انجام شدهعنصر مس نسبت به مطالعه 
یک عنصر مهم عنوانبهعناب در کشور چین بیشتر بود. مس 

احیاء دخیل است. - هاي اکسیداسیوندر بسیاري از واکنش
مانند سنتز کالژن هاي آنزیمی مس در بسیاري از سیستم

عنوان کاتالیزور در سنتز هبهمچنین این عنصر ،شرکت دارد
Takahashi(عهده داردههموگلوبین نقشی ب et al., ؛ 2002
Li et al., م، فسفر، یپتاسین عناصر معدنی). در ب2009

عناب وجود يهاوهیدر مییزان باالیم و منگنز به میکلس



2253، شماره32تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد دوماهنامه

زان یز به میوه نیو مس در ميزان آهن، روین میچندارند؛ هم
Liشود (یافت مییمناسب et al., ). در مجموع، میزان 2009

میوه متأثر از آب و هوا، میزان عناصر خاك، یمواد معدن
یک توده مورد مطالعه است. مواد معدنیزمان برداشت و ژنت

ز مهم یاهان نیه گیتغذيه انسان، بلکه برایتغذينه تنها برا
در برابر یکافیمواد معدنياهان حاوین، گیعالوه بر ا. است
و کمبود آب مقاوم هستند و آب یخشکساليهاتنش

,Bouisکمتري نیاز دارند ( 1996.(
رصـد  د،مانند وزن، طول، قطروهیمیکیصفات مورفولوژ

ــت ــت از وگوش ــخامت گوش ــواملض ــا  یع ــه ب ــتند ک هس
ـ اصالح ارقـام جد يتوان برایآنها ميریگاندازه د اسـتفاده  ی
ـ یط اقلیر شـرا یتحـت تـأث  یکیمورفولـوژ صـفات کرد.  ، یم
ن قرار یرند. بنابرایگیش قرار میمحل رویو خاکییایجغراف

از یتوانـد ناشـ  یمختلف مهشت گروه ها در تیگرفتن جمع
ـ ن تحقیباشد. در ایکیو ژنتیطیمحهايعاملتفاوت در  ق ی

درات محلــول کــل بــا مــواد جامــد محلــول یــصـفت کربوه 
فراینـد  جه یگلوکز نتنشان داد.يداریمعنو مثبت یهمبستگ

ـ اهان است. ایفتوسنتز در گ مختلـف  يرهاین مـاده در مسـ  ی
سـنتز  يه بـرا یماده اولعنوانبهاهان یگوناگون گهايبیترک
و TSSن صـفات  یبیوجود همبستگرد.یگیقرار مهابیترک

ـ درات محلول کلیکربوه ـ اسـت، ز یمنطق ـ کربوهرا ی درات ی
ل یوه را تشکیمTSSاز مواد موجود در یمحلول دسته بزرگ

ـ کربوهش یا افزاین با کاهش یدهند. بنابرایم درات محلـول  ی
ـ م با آن تغیک ارتباط مستقیز در ینTSSزان یم ـ یی کنـد.  یر م

داري بـین  ) نشـان داد کـه همبسـتگی معنـی    1392سعیدي (
و کربوهیدرات محلـول در  TSSصفات مورفولوژي و میزان 

هاي نسترن کـوهی ایـران وجـود نداشـت؛ همچنـین      اکوتیپ
با کربوهیدرات محلول کل میوه همبستگی مثبت TSSصفت 

داري داشت. نتایج مشـابهی در زردآلـو و مـانگو در    معنیو 
Pardeepkumarمطالعـات پیشـین گـزارش شـد (     et al.,

Martinic؛ 2006 et al., 2011 .(
که توان گفت هاي این تحقیق میبراساس یافته

از لحاظ صفات J14و J1 ،J4 ،J7هاي اکوتیپ
و اسیدیته کل ارزشمند TSSهاي محلول، کربوهیدرات

J19و J7 ،J8 ،J9 ،J10هاي هستند؛ همچنین اکوتیپ

هاي توان از اکوتیپبیشترین وزن میوه را داشتند. بنابراین می
هاي ارزشمند در انجام کارهاي اکوتیپعنوانبهنامبرده 
در يایی و یا عملکردیبراي اهداف خاص فیتوشیماصالحی 

آینده استفاده کرد.
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Abstract
Jujube (Ziziphus jujube Mill.) is a valuable medicinal tree, distributed in Iran. The fruit of this

plant is used in food and pharmaceutical industries. In this study, some pytochemical,
morphological and minerals of 23 Jujube (J1-J23), located in the Gazeroon research station in
Qom province, were analyzed. Total soluble carbohydrate (TSC) of samples varied from 5.54 to
23.36%. The highest and lowest content of TSS was obtained from J1 (36.13%) and J22
(16.1%) ecotypes, respectively. J7 ecotype had the highest amount of total acidity (TA)
(3.31%). The protein amount of samples was between 5.6 (J19) and 13.5% (J7). The highest
amount of N, P, K, Fe, Zn, Cu and Mn was obtained from J8 (2.16%), J8 (0.153%), J17
(1.25%), J3 (28.91 ppm), J4 (41.12 ppm), J3 (50.27 ppm), J1 (80.23 ppm) and J8 (0.35 ppm)
ecotypes, respectively. Based on dendrogram from cluster analysis, the samples were divided
into eight groups. The lack of consistency in cluster analysis could be due to the differences in
genetic factors. Pearson’s coefficients showed total soluble carbohydrate had significant
correlation with TSS. In addition, correlation between fruit diameter with fruit length and
length/diameter of fruit were significantly positive. Other chemical compositions do not show
correlation with fruit morphological traits.
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