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 چکیده

منظور ارزيابي  است. اين تحقيق، به Rhamnaceaeمتعلق به تيره دارويي -گياهي باغي( .Zizyphus jujuba Millعناب )     

يابي به اکوتيپ دارويي برتر به اجرا در  های عناب در ايران جهت دست فيتوشيميايي اکوتيپ های صفات مورفولوژيکي و ترکيب

در قالب  5591در بهار خراسان جنوبي )بيرجند( چهارده اکوتيپ عناب از کلکسيون عناب جهاد دانشگاهي واحد  آمد. طرح با

های برگ و ميوه رسيده از لحاظ مورفولوژيکي و فيتوشيميايي مورد ارزيابي  شد. نمونه اجراتکرار  5طرح کامالً تصادفي در 

نه با طول ميوه، عرض ميوه و نسبت طول به عرض ميوه همبستگي مثبت و عملکرد وزن صد دانتايج نشان داد که قرار گرفتند. 

دار نشان  نسبت طول به عرض ميوه و نسبت طول به عرض برگ نيز با عرض برگ همبستگي مثبت و معني .داری دارد معني

اکسيداني تنها با فنل کل  تيدار نبود. ظرفيت آن داد. همبستگي عملکرد فالونوييد کل و فنل کل با ديگر صفات فيتوشيميايي معني

دار با  های مورد مطالعه تفاوت معني تجزيه واريانس صفات مورفولوژيک نشان داد که اکوتيپ دار داشت. همبستگي مثبت معني

ای، چهارده اکوتيپ در  پالسم متنوع عناب در ايران است. بر اساس نتايج تجزيه خوشه يکديگر داشته و اين نشان از وجود ژرم

ی مورد مطالعه وجود دارد که ها اکوتيپ درای  تنوع قابل مالحظهنتايج اين تحقيق نشان داد که  شه جداگانه قرار گرفتند.دو خو

 های اصالحي اين گونه مورد استفاده قرار گيرد. در برنامه تواند مي

 

 .فيتوشيميايي، تنوع مورفولوژيکي تنوع اکوتيپ، ،(.Zizyphus jujube Mill) عناب :های کلیدی هواژ

 

 مقدمه
 تيهره  بهه  .Zizyphus jujuba Mill علمي نام با عناب

Rhamnaceae ساده، برگهای با چوبي گياهي دارد. تعلق 
 ها گلبرگ و ها کاسبرگ حامل ها لبه در برگي، 4-3 ها گل

 کهروی  شفت، عناب درخت ميوه اند. رفته تحليلاغلب  که
 شهود.  مي ديده تيره ای قهوه يا قرمز رنگ به بيضوی، يا و

 بهه بعهد   و تيهره  سبز ابتدا عناب درخت جوانهای  شاخه
 ,.Yao et al؛ Pouyan, 2016) آيند مي در تيره قرمز رنگ
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 خواص با و دارويي گياه يک عنوان به عناب ميوه .(2008
 قابههل مقههادير دارای و بههوده ارزشههمند و بههاا ای تغذيههه
 ازجملهه  مختله  های  ويتامين و معدني امالح ای مالحظه
 قنهدی،  مهواد  آههن،  و فسهفر  کلسهيم،  ،C، B، A ويتامين
 سههيتريک و ماليههک اسههيدهای ،ژموسههيال يههدها،يفالونو
 و گوشت پوست، در عناب اکسيداني آنتي فعاليت .باشد مي
 های ترکيب باای مقادير وجود به و گزارش آنهای  هسته
 .(Chiti et al., 2013) اسههت شههده داده نسههبت يفنههول
 گاليهک،  لروزنيهک،  اسهيدهای  شهامل  يفنهول  های ترکيب
؛ Mirhaydar, 1993) است ينچکات های ترکيب و کافئيک

Omidbaigi, 2009). شههامل فالونوييههدی هههای ترکيههب 
 ويتکسهين  ويتکسهين،  هيپروزييهد،  روتين، فالونوييدهای

 ,Zargari) اسهت  اليگومريکهای  پروسيانيدين و رامنوز

 دارد وجهود  Zizyphus جنس در گونه 4۴ حدود .(1992
 Chiti et) باشد مي يکروموزوم 24 و ديپلوئيد همگي که

al., 2013). پهس  و چين کشور در ابتدا دارويي گياه اين 
 و پاکسههتان افغانسههتان، هندوسههتان، کشههورهای در آن از
 سهال  درعنهاب   (.Ghos, 2009) اسهت شده  کشت رانيا

 قلتمن آمريکا مختل  های باغ به فرانسه جنوب از 5875
 یدارو عنههوان بههه عنههاب (.Omidbaigi, 2009) شههد
 ن،يمل ،يعموم یمقو اعصاب، کننده آرام خون، کننده هيتصف

 پوسهت  و شهه ير بهرگ،  ؛رود مهي  بکهار  مهدر  و ضدسرفه
 Khakdaman et) دارد دارويي استفاده نيز عناب درخت

al., 2007.) اسهتان  عناب پرورش و کشت مرکز مهمترين 
 اينکه به توجه با .(Pouyan, 2016) است جنوبي خراسان
 فيتوشههيميايي و مورفولوژيههک خصوصههيات از بسههياری
 دارنهد،  قهرار  ژنتيکهي  عوامهل  تأثير تحت دارويي گياهان
 مناسهب  گيهاهي  ارقهام  يها  و هها  گونهه  انتخاب با بنابراين
 و يکم ه  لحهاظ  از دههي  محصول ميزان حداکثر به توان مي
 (.Omidbaigi, 2009) يافت دست کيفي

 بهرای  هها  گهام  نخستين از گياهان مورفولوژی ارزيابي
 راحهت  هزينه، کم روش اين است. ژنتيکي منابع شناسايي

ههای   ويژگهي  مورد در کلي نگرشي و است دسترس در و
 ارزيابي گذارد. مي گراننژاد به اختيار در موجود پالسم ژرم

 آوری جمهع  و ژنتيکهي  منهابع  شناسهي  ريختهای  ويژگي
 & Mirza) اسهت  مهم اصالحي اهداف از مطلوب صفات

Sefidkon, 1999). در يکم ه  ههای  گهزارش کهه   طوری به 
 نظهر  از عنهاب  مختله  ههای   گونهه  تنهوع  بررسهي  مورد

 دارد. وجود فيتوشيميايي و مورفولوژيکي خصوصيات

 و مورفولوژيک شناسي، گياه خصوصيات ای مطالعه در
 قهرار  مطالعهه  مهورد  عناب گياه از گونه 29 فيتوشيميايي
 و ظهههاهری خصوصهههيات در اختالفهههاتي و گرفهههت

 Khakdaman) گرديد مشاهده ها گونه اين ميکروسکوپي

et al., 2007).  
 مختله  ههای   گونهه  بهين  در مورفولهوژيکي  تنوع وجود
 و گلستان مازندران، مختل  مناطق از شده آوری جمع عناب
 Shanejat-Bushehriو  Abdmishani توسه   نيز خراسان

 توسه   کهه  ای مطالعهه  در اسهت.  رسهيده  اثبهات  به (5998)
Singh قابهل  ژنتيکهي  تنهوع  شد، انجام (2۴۴9) و همکاران 
 طهول  وزن، قبيل از مختل  خصوصيات براساس ای مالحظه

 گرديد. مشاهده گياه ارتفاع و ميوه عرض و
 و روتهين  فالونوييهدهای  حضهور  فيتوشيميايي مطالعه
 کمههک بههه اسههيد کلروژنيههک همچنههين و هيپروزيههد

تهوان   دهنهده  نشهان  گياههان  در نازک ايه کروماتوگرافي
 & Rastegar) باشهد  مي دارو توليد برای آنها در موجود

Hasanzadeh, 2015.) 
 ژنوتيپ 55 روی بر هرمزگان استان در که هايي بررسي در

Ziziphus ههای   ژنوتيپ که است شده مشخص ،شده انجامI و 
XII هسهتند  فالونوييدی محتوای بيشترين دارای (Rastegar 

& Hasanzadeh, 2015.) داده نشهان  ديگهری  پژوهش نتايج 
 اکوتيهپ  دو در اکسهيدان  آنتهي  و فالونوييد کل، فنول ميزان که

 یدار معنهي  تفهاوت  دارای Ziziphus گونه از خواف و بيرجند
 بهه  ايران کشور اينکه به توجه .(Chiti et al., 2013) دنباش مي
 پهراکنش  منهاطق  از يکهي  عنوان به خاص اقليمي شراي  علت
 ابه  پهژوهش  ايهن  شهود،  مي محسوب عناب مختل های  گونه

 فيتوشههيميايي  و مورفولههوژيکي  صههفات  ارزيههابي  هههدف 
 بهه  دسهتيابي بهرای   ايهران  در عنهاب  دارويي گياههای  اکوتيپ
 .شد اجرا برتر دارويي عناب اکوتيپ



 بررسی تنوع مورفولوژیکی و ...                                                               584

 جنوبی خراسان واحد دانشگاهی جهاد کلکسیون عنابهای  اکوتیپ مشخصات -1 جدول
 اکوتیپ کد

Ecotype No. 
 Location مکان

 جغرافیایی مختصات
Geographical Coordinates 

 -Jujube collection, ACECR, Mohamadyeh ايران -جنوبي خراسان -محمديه 5۴5

South Khorasan- Iran 

32º  51'  47.210''N 

59º  12'  59.928''E 

(ارتفاع)  Elevation:1379m 

 Syojan- South Khorasan- Iran ايران -جنوبي خراسان -سيوجان 5۴2
32º  51'  59.015'' N 
58º  57'  53.948'' E 

Elevation:1362m (ارتفاع) 

 Syojan- South Khorasan- Iran ايران -جنوبي خراسان -سيوجان 5۴5

33º  0'  1.192''N 

60º  13'  47.570''E 

(ارتفاع)  Elevation:1400m 

 Gezik- South Khorasan- Iran ايران -جنوبي خراسان -گزيک 5۴4
33º  0'  1.192''N 

60º  13'  47.570''E 

(ارتفاع)  Elevation:1400m 

 Birjand- South Khorasan- Iran ايران -جنوبي خراسان -بيرجند 5۴3
32º  51'  47.210''N 

59º  12'  59.928''E 

(ارتفاع) Elevation: 1466m 

 Birjand- South Khorasan- Iran ايران -جنوبي خراسان -بيرجند 5۴1
32º  52'  3.029''N 

59º  10'  49.782''E 

(ارتفاع)  Elevation:1450m 

 Alghorat- South Khorasan- Iran ايران -جنوبي خراسان -القورات 5۴7
33º  5'  36.264''N 

59º  21'  59.985''E 

(ارتفاع) Elevation:2013m 

 Alghorat - South Khorasan- Iran ايران -جنوبي خراسان -القورات 5۴8
33º  5'  25.909''N 

59º  22'  23.468''E 

(ارتفاع)  Elevation:2086m 

 Taghab- South Khorasan- Iran ايران -جنوبي خراسان -تقاب 5۴9
32º  50'  20.578''N 

58º  55'  51.462''E 

(ارتفاع)  Elevation:1343m 

 Taghab- South Khorasan- Iran ايران -جنوبي خراسان -تقاب 55۴
32º  50'  26.517''N 

58º  55'  52.858''E 

(ارتفاع)  Elevation:1345m 

 Taghab- South Khorasan- Iran ايران -جنوبي خراسان -تقاب 555
32º  50'  16.813''N 

58º  55'  45.437''E 

(ارتفاع)  Elevation:1340m 

 Khosf- South Khorasan- Iran ايران -جنوبي خراسان -خوس  552
32º  46'  36.731''N 

58º  52'  49.049''E 

(ارتفاع)  Elevation:1293m 

 Asyaban- South Khorasan- Iran ايران -جنوبي خراسان -آسيابان 555
33º  8'  59.732''N 

59º  42'  53.364''E 

(ارتفاع)  Elevation:1948m 

 Asyaban- South Khorasan- Iran ايران -جنوبي خراسان -آسيابان 554
33º  8'  46.974''N 

59º  42'  54.250''E 

(ارتفاع)  Elevation:1945m 
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 ها مواد و روش

 مواد گیاهی

 Zizyphusدر اين تحقيق چهارده اکوتيپ گياه دارويي 

jujube Mill.   از کلکسيون عناب جهاد دانشگاهي واحهد
خراسهان جنههوبي )بيرجنهد( در اسههتان خراسهان جنههوبي    

های گياه عنهاب در   عنوان يکي از رويشگاه (، به5)جدول 
ههای بهرگ از اواسه  تها اواخهر       ايران انجام شد. نمونهه 

های ميوه در مرحله رسيدن کامل  و نمونه 5591فروردين 
آوری  ر شههريورماه جمهع  يعني از اواس  مهرداد تها اواخه   

 گرديدند.
 

 مورفولوژیکی خصوصیات

 مانند مورفولوژيک پارامترهای از برخي تحقيق اين در

 دانه صد وزن همراه به ميوه قطر و طول برگ، عرض و طول

 .شد گيری اندازه تکرار سه در

 

 فیتوشیمیایی خصوصیات

 و يفنول های ترکيب :اکسیدان آنتی و فنولی های ترکیب
 تعيين Makkar (2۴۴5) روش از استفاده با اکسيدان آنتي
 و فنولي های ترکيب گيری اندازه و استخراج منظور به گرديد.
  حرارت درجه در قبالً که را ميوههای  نمونه ،اکسيدان آنتي
 شده خشک کامالً ساعت 5۴ مدت به گراد سانتي درجه 58
 ساييده کامالً هاون از استفاده با بعد و نموده آسياب بودند
 داخل را شده خشک نمونه از گرم ميلي 2۴۴ مقدار شدند.
% 7۴ استون ليتر ميلي 8۴ آن به و ريخته پالستيکيهای  بطری
 تکان آرامي به دقيقه 3 تمد به حاصل مخلوط .گرديد اضافه
 .شد سانتريفيوژ دقيقه 3 تمد به 5۴۴۴ دور در بعد و شد داده
 های ترکيب گيری اندازهبرای  حاصل استوني عصاره سپس
 های ترکيب استخراج برای گرديد. استفاده اکسيدان آنتي و فنولي
 لوله يک در را نمونه استوني عصاره از ليتر ميلي 5/۴ فنولي
 مقطر، آب ليتر ميلي 9/۴ آن به و ريخته (تکرار سه) آزمايش

  (Folin ciocalteu) شيکالتو فنول فولين معرف ليتر ميلي 3/۴
 .شد اضافه %2۴ سديم کربنات معرف ليتر ميلي 3/2 و موار 5

  تمد به آزمايشگاه دمای در و داده تکان را حاصل محلول
  ،اکسيدان آنتي استخراج برای گرديد. نگهداری دقيقه 53
 حاوی آزمايش لوله يک به نمونه استوني عصاره از ليتر ميلي 2

 شد. اضافه (پيروليدون پلي وينيل پلي) PVP گرم ميلي 5۴۴
 کرده وژيسانتريف 5۴۴۴ دور در دقيقه 3 مدت به را فوق طمخلو
 آزمايش لوله در را آن افشف عصاره از ميکروليتر 5۴۴ بعد و

  مقطر، آب ليتر ميلي 9/۴ آن به و (تکرار سه) ريخته
 کربنات ليتر ميلي 3/2 و شيکالتو فولين معرف ليتر ميلي 3/۴

  مدت برای دادن تکان از پس و گرديد اضافه %2۴ سديم
 تهيه منظور به .شد نگهداری آزمايشگاه دمای در دقيقه 53

 ليتر ميلي 5۴۴ در را اسيدتانيک گرم ميلي 3۴ استاندارد، محلول
 فوق عصاره از ليتر ميلي 5۴ حجم بعد و نموده حل %7۴ استون
 گرم ميلي 3/۴) شد رسانده ليتر ميلي 5۴۴ به مقطر آب توس 
 مقادير حجم آن از پس حالل(. ليتر ميلي هر در تانيک اسيد
 فوق عصاره از ميکروليتر 5۴۴ و 8۴ ،1۴ ،4۴ ،2۴ ،5۴ ،صفر
 ترتيب به نهايت در و شده رسانده ليتر ميلي 5 به مقطر آب توس 
 کربنات ليتر ميلي 3/2 و موار يک شيکالتو ليترفولين ميلي 3/۴

 که است توضيح به ازم .گرديد اضافه آنها از يک هر به سديم
 سديم کربنات و شيکالتو فولين معرف مقطر، آب افزودن مرحله
 )کل TEPH (Total Extractable Phenols) گيری اندازه برای
 -2 و2 معرف) DPPH و استخراج( قابل يفنول های ترکيب
 ظرفيت ميزان سنجش برای (هيدرازيل پيکريل -5 فنيل دی
 نگهداری از پس. شد استفاده ميوه گوشت اکسيداني آنتي
 برای آزمايشگاه، دمای در دقيقه 53 مدت به آزمايشهای  لوله
 توس  جذب عدد استخراج، قابل فنولي های ترکيب گيری اندازه
 شد. قرائت نانومتر 723 موج طول در اسپکتروفتومتر دستگاه
 از حاصل منحني به مربوط رابطه از استفاده با اينجا در

 براساس استخراج قابل فنولي های ترکيب غلظت استانداردها،
 درصد محاسبه برای گرديد. محاسبه شده، قرائت جذب اعداد
 شد استفاده زير فرمول از استخراج قابل فنولي های ترکيب

(Ebrahimzade et al., 2008.) 
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 (خشک ماده گرم هر در گرم ميلي) اکسيدان آنتي ميزان
 .گرديد محاسبه زير فرمول از استفاده با نيز

 

5۴۴×
جذب نمونه جذب شاهد

جذب شاهد
 = ظرفيت 

 

 با مطابق يديفالونو گيری اندازه و استخراج :یدیفالونو
 گياه در (2۴55)و همکاران  Chiti توس  شده استفاده روش
 باا کارايي با مايع کروماتوگرافي دستگاه از استفاده با عناب
 ميوههای  نمونه نمودن پودر از پس منظور، بدين .دش انجام
 هرهای  نمونه از گرم 2 مقدار ها، گونه از يک هر به مربوط
 دار درب آزمايشهای  لوله درون جداگانه طور به اکوتيپ
 از يک هر به %93 متانول ليتر ميلي 5۴ سپسشد.  ريخته
 در دقيقه 3 مدت به ها نمونه گرديد. اضافه آزمايشهای  لوله
 شد. گذاشته گراد سانتي درجه 1۴ دمای با آبي حمام داخل
 دمای در ساعت 48 مدت به ها نمونه مرحله، اين از پس

 محتويات سپس گرفتند. قرار تاريک شراي  در و آزمايشگاه
 حجم و داده عبور صافي کاغذ از را ها لوله از يک هر درون
 دستگاه به تزريق زمان تا ها عصاره و شد گيری اندازه عصاره

HPLC شدند نگهداری تاريک و خنک محلي در. 

 از مشخصي مقدار حاوی استاندارد محلول تهيه منظور به
 ساخت روتين از گرم ميلي 3۴ و 23 مقادير روتين، فالونوييد
  در نمودن حل از بعد و تهيه %93 خلوص با سيگما شرکت
 ليتر ميلي 23 حجم به متانول توس  DMSO ليتر ميلي 5

 و 2 غلظت با استانداردهای  محلول ترتيب بدين .شد رسانده
 منحني رسم برای آنها از که آمد بدست گرم بر گرم ميلي 5

 HPLC دستگاه گرديد. استفاده HPLC دستگاه کاليبراسيون
 که بود Waters شرکت ساخت تحقيق اين در استفاده مورد
 ،Waters 510 پمپ عدد دو وجود توان مي آن مشخصات از

( UV-Vis) آشکارساز ،Waters U6K تزريق دستگاه
Waters 480 اپاک ميکروباند ستون C18 

10μm-4.6×300mm، موج طول nm28۴=λ، جريان 
 فاز و ميکروليتر 5۴ تزريق حجم دقيقه، در ليتر ميلي 5

 انجام برای برد. نام را فسفريک اسيد و متانول متحرک
HPLC، توس  مجهول و استاندارد از اعم ها نمونه همه 
های  محلولبعد  و شده صاف ميکرومتر 43/۴ فيلترهای
 و تهيه نمونه هر برای قبلي محلول 5/۴ رقت با ديگری

 دستگاه به ها نمونه از يک هر از ميکروليتر 5۴ ميزان به
HPLC موجود روتين فالونوييد درصد سپس گرديد. تزريق 
 .شد محاسبه زير رابطه توس  گياهيهای  نمونه در

a.v/v.m=%Rutin 

 

a: دستگاه توس  شده گزارش روتين مقدار HPLC برحسب 
 ؛گرم ميلي

V: ؛ليتر ميلي برحسب گيری عصاره از حاصل نهايي حجم 
v :؛ليتر ميلي برحسب نظر مورد نمونه از تزريق حجم 

m: گرم ميلي به گيری عصاره برای مصرفي خشک گياه وزن 
 .باشد مي
 

 آماری وتحلیل تجزیه

 در مختل  اکوتيپ 54 به مربوطهای  داده وتحليل تجزيه
 تجزيه شد. انجام تکرار سه با تصادفي کامالً طرح قالب
 آماری افزار نرم س تو PROC GLM از استفاده با ها داده

SAS آزمون وسيله به ها ميانگين مقايسه. شد انجام LSD در 
 بندی گروه. گرفتند قرار مقايسه مورد ۴3/۴ احتمال سطح
 مورفولوژيکي صفات براساس ها جمعيت ای( خوشه )تجزيه

 نيز صفات بين همبستگي و WARD روش به فيتوشيميايي و
 شد. انجام SAS افزار نرم توس  پيرسون روش به

 

 نتایج
 تأثير تحت بررسي مورد صفات کليه که داد نشان نتايج

 صفات از تعدادی برای واريانس تجزيه بودند. اکوتيپ نوع
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 به طول نسبت برگ، طول شامل مطالعه مورد مورفولوژيکي
 قطر به طول نسبت و ميوه قطر ميوه، طول برگ، عرض
های  گونه بين در دار معني تفاوت وجود از حکايت ميوه
 همچنين (.2 جدول)دارد  %5 احتمال سطح در مطالعه مورد
 تفاوت برگ عرض صفت نظر از مطالعه موردهای  گونه بين
 با (.2 جدول) داشت وجود %3 احتمال سطح در یدار معني
 دانه صد وزن با رابطه در واريانس، تجزيه نتايج به توجه
 سطح در یدار معني تفاوت بررسي موردهای  گونه بين نيز

 (.2 جدول) شد ديده %5 احتمال

 مورد مورفولوژيک صفات لحاظ از ها گونه ميانگين
 بيشترين برگ، به مربوط صفات نظر از که داد نشان مطالعه
 اکوتيپ به مربوط (متر ميلي 14/4) برگ طول مقدار
 متر( ميلي 79/2) آن مقدار کمترين و (5۴7)کد القورات
 عرض نظر از ؛(5 )جدول است 5گردويي اکوتيپ به مربوط
 اکوتيپ به مربوط (متر ميلي 84/5) مقدار بيشترين برگ

 مربوط متر( ميلي 3۴/۴) مقدار کمترين و (5۴7)کد القورات
 مقدار بيشترين همچنين باشد. مي (555)کد تقاب اکوتيپ به

 به مربوط (متر ميلي 32/3) برگ عرض به طول نسبت
 (متر ميلي 83/5) آن مقدار کمترين و (555)کد تقاب اکوتيپ
 نظر از (.4 )جدول داشت تعلق (5۴9)کد تقاب اکوتيپ به

 و طول مقدار بيشترين ميوه، به مربوط مورفولوژيکي صفات
 به متعلق متر( ميلي 55/22 و ۴۴/29 ترتيب )به ميوه عرض
 صفت دو اين مقدار کمترين و (5۴3)کد بيرجند اکوتيپ
 اکوتيپ به مربوط متر( ميلي 41/5 و 91/3 ترتيب )به

 نسبت بيشترين همچنين (.5 )جدول بودند (5۴4)کد گزيک
 اکوتيپ به مربوط (متر ميلي 7۴/2) ميوه عرض به طول
 ميوه عرض به طول نسبت کمترين و (555)کد تقاب
 باشد مي 4خرمايي اکوتيپ به مربوط (متر ميلي ۴9/5)

 (.4 )جدول

 

 عنابهای  اکوتیپ دانه صد وزن و مورفولوژیک صفات واریانس تجزیه -2 جدول

 منابع

 تغییرات

 درجه

 آزادی

 میانگین مربعات

 طول

 برگ

 عرض

 برگ

 نسبت طول به

 عرض برگ

 طول

 میوه

 عرض

 میوه

 نسبت طول

 به عرض میوه

 وزن

 دانه صد

 91/5713** 37/۴** 72/535** 22/533** 59/2** 29/۴** 19/1** 55 اکوتیپ

 55/۴ ۴5/۴ 11/۴ 74/5 ۴۴/۴ ۴۴/۴ ۴۴/۴ 28 خطا

 28/۴ 57/7 84/3 71/1 71/5 9۴/2 15/2 ضریب تغییرات

ns* ، باشند مي %3 و %5 احتمال سطح در دار معني و دار معنيغير ترتيب به ،** و. 

 

 عنابهای  اکوتیپ فیتوشیمیایی صفات واریانس تجزیه -3 جدول

 درجه آزادی منابع تغییرات
 میانگین مربعات

 اکسیدان آنتی فالونویید کل کل فنول

 ۴4/7** 43/۴** 95/5** 55 اکوتیپ

 55/۴ ۴3/۴ 42/۴ 28 خطا

 54/5۴ ۴2/54 93/53  تغییرات ضریب

ns* ،  باشند مي %3 و %5 احتمال سطح در دار معني دار و غيرمعني ترتيب به ،**و. 
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 عنابهای  اکوتیپ دانه صد وزن و مورفولوژیک صفات میانگین مقایسه -4 جدول

 صفات

 اکوتیپ

 طول برگ

 متر( )میلی

 عرض برگ

 متر( )میلی

 نسبت طول به

 عرض برگ

 میوهطول 

 متر( )میلی

 عرض میوه

 متر( )میلی

به  نسبت طول

 عرض میوه

دانه  وزن صد

 )گرم(

 e55/5 ed4۴/5 gf25/2 cd55/24 c55/57 d4۴/5 b73/53۴ محمديه 5۴5

 d45/5 b15/5 gh55/2 e11/51 de۴۴/9 b81/5 e7۴/5۴2 سيوجان 5۴2

 d58/5 c3۴/5 gf24/2 fg۴۴/55 e3۴/8 ef29/5 f8۴/5۴5 سيوجان 5۴5

 bc84/5 cd41/5 bc15/2 h91/3 h41/5 bc75/5 e85/5۴2 گزيک 5۴4

 e51/5 ef5۴/5 de45/2 a۴۴/29 a55/22 de5۴/5 a۴۴/532 بيرجند 5۴3

 c19/5 ef54/5 b74/2 ab85/27 a85/22 efg25/5 a۴۴/532 بيرجند 5۴1

 a14/4 a84/5 cd32/2 bc85/23 a55/22 efg51/5 ef51/5۴2 القورات 5۴7

 f91/2 c3۴/5 ih97/5 c11/24 a3۴/22 g۴9/5 b۴5/535 القورات 5۴8

 f91/2 b1۴/5 i83/2 d55/22 b۴۴/2۴ fg55/5 g۴5/5۴5 تقاب 5۴9

 d48/5 c47/5 ef53/2 d55/22 c11/51 de55/5 b۴4/535 تقاب 55۴

 g79/5 g3۴/۴ a32/3 d55/22 ef25/8 a7۴/2 f92/5۴5 تقاب 555

 d48/5 b37/5 gf2۴/2 e91/57 d91/9 bc8۴/5 g۴5/5۴5 خوس  552

 b95/5 a78/5 gf2۴/2 f91/52 gf99/1 bc83/5 d۴4/5۴4 آسيابان 555

 e57/5 f5۴/5 de42/2 g۴۴/5۴ g91/3 c17/5 c۴2/5۴1 آسيابان 554

lsd lsd 535/۴ ۴7/۴ 53/۴ 29/2 51/5 58/۴ 37/۴ 

 ندارند. %3 سطح در یدار معني آماری تفاوت مشترک، حرف يک حداقل دارایهای  ميانگين ردي  هر در

 

  دانه صد وزن ميزان بيشترين تحقيق، اين در
 و (5۴3)کد بيرجندهای  اکوتيپ به مربوط گرم( ۴۴/532)

 به مربوط گرم( ۴5/5۴5) ميزان کمترين و (5۴1)کد بيرجند
 باشد مي (552)کد خوس  و (5۴9)کد تقابهای  اکوتيپ
  (.4 )جدول

 

 فیتوشیمیایی صفات

 موردهای  اکوتيپ بين که داد نشان واريانس تجزيه نتايج
 نظر از %5 احتمال سطح در داری معني تفاوت مطالعه
 دارد وجود کلفالونوييد  و اکسيداني آنتي فنولي، های ترکيب

 (.7 ل جدو)
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 عناب فیتوشیمیایی صفات میانگین مقایسه -5 جدول

 صفات

 اکوتیپ            

 کل فنول

 در گرم( گرم میلی)

 فالونویید کل

 در گرم( گرم میلی)

 اکسیدان آنتی

 در گرم( گرم میلی)

 a45/3 ab19/5 a41/8 محمديه 5۴5

 abc88/4 a85/5 bc87/1 سيوجان 5۴2

 ab59/3 a82/5 e5۴/3 سيوجان 5۴5

 bcd52/4 a79/5 e24/3 گزيک 5۴4

 cde83/5 a99/5 b45/7 بيرجند 5۴3

 ef۴3/5 a92/5 ef85/4 بيرجند 5۴1

 cde۴8/4 a83/5 bc35/1 القورات 5۴7

 de75/5 a79/5 gf24/4 القورات 5۴8

 def14/5 a79/5 h38/2 تقاب 5۴9

 f1۴/2 a73/5 de32/3 تقاب 55۴

 cde95/5 bc58/5 g15/5 تقاب 555

 abcd44/4 d78/۴ de41/3 خوس  552

 abcd43/4 c25/5 ef55/3 آسيابان 555

 def39/5 d83/۴ cd4۴/1 آسيابان 554

lsd lsd ۴9/5 57/۴ 94/۴ 

 ندارند. %3 سطح در یدار معني آماری تفاوت مشترک، حرف يک حداقل دارایهای  ميانگين ردي  هر در

 

 عناب دانه صد وزن و مورفولوژیکی صفات بین همبستگی ضرایب -6 جدول

 صفات
 طول

 برگ

 عرض

 برگ

 طول بهنسبت 

 عرض برگ

 طول

 میوه

 عرض

 میوه

 نسبت طول به

 عرض میوه

 وزن

 دانه صد

       5 برگ طول

      5 1۴/۴** برگ عرض

     ns25/۴- **81/۴- 5 برگ عرض به طول نسبت

    ns55/۴- ns54/۴- ns5۴5/۴ 5 میوه طول

   ns۴۴8/۴ ns51/۴ ns25/۴- **89/۴ 5 میوه عرض

  ns59/۴- **1۴9/۴- **75/۴ *5۴5/۴- **18/۴- 5 میوه عرض به طول نسبت

 ns22/۴- ns۴9/۴- ns51/۴- **15/۴ **11/۴ **43/۴- 5 دانه صد وزن

ns* ،  باشند مي %3 و %5 احتمال سطح در دار معني دار و غيرمعني ترتيب به ،**و. 
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 عناب فیتوشیمیایی صفات بین همبستگی ضرایب -7 جدول

 اکسیدان  آنتی فالونویید کل کل فنول صفات

   5 کل فنول

  ns۴5/۴ 5 کل فالونویید

 ns۴8/۴ 5 51/۴* اکسیدان آنتی

          ns* ،  باشند مي %3 و %5 احتمال سطح در دار معني دار و غيرمعني ترتيب به ،**و. 

 

 قابل فنولي های ترکيب درصدهای  ميانگين مقايسه نتايج
 اکوتيپ که داد نشان مطالعه موردهای  اکوتيپ در استخراج
 فنولي های ترکيب درصد بيشترين دارای (5۴5)کد محمديه
 بيرجند اکوتيپ و (گرم در گرم ميلي 45/3) استخراج قابل
  ها ترکيب اين درصد کمترين دارای (5۴3)کد
 .(3 جدول) هستند گرم( در گرم ميلي 83/5)

 در گرم ميلي 99/5) فالونوييد عملکرد ميزان بااترين
 آن عملکرد کمترين و (5۴3)کد بيرجند اکوتيپ در (گرم
 (552)کد خوس  اکوتيپ در (گرم در گرم ميلي 78/۴)
 .(3 جدول) باشد مي
 مهاده  کهه  شد مشخص ،ها اکوتيپيي ايميتوشيفي بررس با
 وجهود  يرانيا عناب اکوتيپ همه ميوه در اکسيدان آنتي ثرهؤم

 (،5۴5)کهد  محمديهه  اکوتيهپ  سهه  در مقدار بيشترين و دارد

 وجهود  (8 جهدول ) (5۴5)کهد  سيوجان و (5۴2)کد سيوجان
 محمديهه  عنهاب  ميهوه  در اکسيدان آنتي مقدار نيشتريب .دارد
 اکوتيههپ در آن مقههدار نيکمتههر و (391۴/23) (5۴5)کههد

ي بررسهه بهها .باشههد مههي (5259/5) (5۴5)کههد سههيوجان
 مشهخص  ،بهاا  اکسيدان آنتي دارای پيتاکو سه ييايميتوشيف
 سهه  ههر  ميوه در کل فالونوييد و کل فنول ثرهؤم ماده که شد

 و نيشهتر يب (.8 جهدول ) دارد وجهود  يرانه يا عنهاب  اکوتيپ
 محمديهه  اکوتيپ عناب ميوه در ترتيب به فنول مقدار کمترين
 (5۴2)کهههد سهههيوجان اکوتيهههپ و (577۴/5) (5۴5)کهههد

 فالونوييهد  مقهدار  کمتهرين  و نيشهتر يب .باشد مي (2872/2)
 (5۴2)کههد سههيوجان اکوتيههپ عنههاب ميههوه در ترتيههب بههه
 .است (2358/۴) (5۴5)کد محمديه اکوتيپ و (5214/4)

 
های  اکوتیپ) یرانیا عناب اکوتیپ سه در شده،ی ریگ اندازه (ppm برحسب) فالونویید و فنول ،اکسیدان آنتی ماده غلظت زانیم -8 جدول

 ((103)کد سیوجان و (102)کد سیوجان (،101)کد محمدیه

 (103)کد سیوجان اکوتیپ (102)کد سیوجان اکوتیپ (101)کد محمدیه اکوتیپ ثرهؤم ماده ردیف

 5259/5 4959/5 391۴/23 اکسيدان يآنت 5
 5211/5 2872/2 577۴/5 کل فنول 2
 5873/۴ 5214/4 2358/۴ کل فالونوييد 5

 

 بحث
 فيتوشهيميايي  و مورفوفيزيولوژيهک  صهفات  بهه  توجه با
 بررسهي  مهورد های  اکوتيپ بين تحقيق، اين در شده ارزيابي
 عوامهل  کهه  رسهد  مهي  نظر به و شود مي مالحظه باايي تنوع

 مورفولهوژيکي  صهفات  باشهند.  دخيهل  تنوع اين در مختلفي

 & Mirza) هسههتند ژنتيههک و اقليمههي شههراي  از ثرأمتهه

Sefidkon, 1999). 
 نيهز  توسه   ميهوه  مختله   صهفات  در تنوع وجودالبته 
 در .(Khakdaman et al., 2007) اسههت شههده گههزارش
 خصوصههيات کههه انههد داده نشههان ديگههر محققههان تحقيقههي
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 عرض به طول نسبت عرض، طول، شامل برگ مورفولوژيک
 در وليهک های  گونه از تعدادی در برگهای  بريدگي تعداد و
 اسهت  متفهاوت  يوگسهالوی  و يونهان  هوايي و آب منطقه دو
(Singh et al., 2009). اقليم و ييپژنوت عامل دو هر بنابراين 
 .هستند گذارتأثير ها برگ نهايي مورفولوژی بر

 توسهه  معمههول طههور بههه عنههاب مختلهه هههای  اکوتيههپ
 کهه  ای مطالعهه  در شهوند.  مي شناخته ميوه مختل های  اندازه
 طهول  ميانگين شد، انجام عناب روی Ghos (2۴۴9) توس 
 ،5/1 ترتيب به گردويي و خرمايي نخودی، اکوتيپ برای ميوه
 طهول  با قبامط حدودی تا که آمد دستب متر ميلي 24 و 28
 تقاب و (5۴3)کد بيرجندهای  اکوتيپ برای شده گزارش ميوه
 Chiti ديگری، آزمايش در باشد. مي تحقيق اين در (5۴9)کد

 بهرای  را ميهوه  عهرض  بهه  طهول  نسبت (2۴55)و همکاران 
 کهه  نمودند برآورد متر ميلي 5۴/5 ،)بيرجند( خرمايي اکوتيپ
 در (5۴3)کد بيرجند اکوتيپ برای آمده دستب مقدار از بيشتر
 Nakhaei تحقيهق،  نتايج برخالف است. (5۴/5) تحقيقاين 
 و (5۴4)کهد  گزيهک  اکوتيهپ  دو برای را ميوه طول (2۴51)

 گهزارش  متهر  ميلهي  55 و 8 تها  1 ترتيب به (5۴3)کد بيرجند
 Hossein توس  درشت هسته اکوتيپ برای ميوه طول نمود.

Ava  وSaifi (2۴۴2،) 58 توسه   و متهر  ميلي 2۴ تا Ghos 
 قطر به طول نسبت است. شده گزارش متر ميلي 59 ،(2۴۴9)

 پسهتانکي  و )محمديهه(  درشهت  هسته اکوتيپ دو برای ميوه
 شهده  گهزارش  متهر  ميلهي  7۴/5 و 5۴/5ترتيب به )آسيابان(

(Chiti et al., 2013) تحقيهق  اين در آمده بدست نتايج با که 
 گونهه  نوع بنابراين است. متفاوت گوناگونهای  اکوتيپ یبرا
 .باشد ثرؤم گياه اين دانه صد وزن بر تواند مي اکوتيپ يا

 در ليوفنه  ههای  ترکيب ساير و هافالونوييد نهايي ترکيب
 مشهخص  محيطهي  و ژنتيکهي  فهاکتور  دو هر دليل به گياهان
 (2۴54)و همکهاران   Khirakhosyan تحقيقهي  در .شود مي
 و خشهکي  قبيهل  از محيطيهای  تنش کاربرد که دادند نشان
 در هافالونوييهد  ازجمله فنولي پلي مواد افزايش موجب سرما
  و C. monogynaهههای  گونههه هههای( )ميههوه هههای بههرگ

C. laevigata در کهه  انهد  داده نشهان  نتهايج  ايهن . شهود  مي 
 ههايي  تهنش  چنين تأثير تحت وليکهای  گونه که هايي مکان

 گيهاه،  مختله  ههای   اندام در موجود ثرهؤم مواد دارند، قرار
 خهواص  رو ايهن  از و يابد مي افزايش ها برگ و ها گل ويژه به

 يابهد  مهي  بهبهود  داروهها  انهواع  توليهد  برای نيز آنها دارويي
(Khirakhosyan et al., 2014.) 

 که جنوبي خراسان منطقه مانند هايي اقليم در بنابراين
 و گرم روزهای سرد، نسبتاً های شب هوای و آب دارای
 موجود فنولي های ترکيب ميزان بودن باا باشد، مي زا تنش
 در است. انتظار مورد ها گونه اين برگ و گلهای  نمونه در
 برای کل تانن مقدار بيشترين مقدار، نظر از نيز پژوهشاين 

 آمد. دستب درشت هسته اکوتيپ
 قسمت است شده ذکر منابع از بسياری در که همانطور

 را Ziziphus جنسهای  گونه در موجود تانن و فنول اعظم
؛ Chang et al., 2002) دهند مي تشکيل متراکم مواد

Westwood, 1988). درصد که ای گونه هر نتيجه در 
 احتمااً دهد، اختصاص خود به را يفنول مواد از بااتری
 تری توجه قابل اکسيداني آنتي و درماني اثرهای دارای
 و اکسيداني آنتياثرهای  نيز مطالعات از برخي .باشد مي

 متراکم فنولي مواد به ها عناب در را قلبي های بيماری درمان
 . اثرهای(Khirakhosyan et al., 2014) دهند مي نسبت
 عمده صورت به Ziziphus جنس داروييهای  گونه دارويي

 مقايسه است. ارتباط در آنها فنوليکي های ترکيب ميزان با
 تفاوت مطالعه موردهای  گونه بين که داد نشان ها ميانگين
 در حاليکه دارد. وجود فالونوييد وجود نظر از محسوسي
 و 5۴3)کد بيرجندهای  اکوتيپ که داد نشان تحقيق اين نتايج
 به نسبت بيشتری یفالونوييد ظرفيت دارای (5۴1کد

 مقدار .باشد مي (554کد و 555)کد آسيابانهای  اکوتيپ
 اين در مطالعه موردهای  نمونه در موجود هایفالونوييد
و  Chiti توس  شده گزارش مقادير از بيشتر مراتب به بررسي
 خواف و بيرجند منطقه دو در که باشد مي (2۴55) همکاران
 از برخي تأثير از ناشي تواند مي اين که است شده انجام
 طوری به باشد. گياه اين در فالونوييد توليد بر اقليمي عوامل
 Albrigo (5994)و  Davies توس  شده انجام تحقيقات که
 آنها توليد که داده نشان مرکبات هایفالونوييد برخي روی بر
 گرم مناطق از بيشتر خنک هوای و آب با مناطقي در
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 و يافته افزايش سلولي تقسيم دوره طول زيرا باشد، مي
 شود. مي بيشتر نيز هافالونوييد از برخي توليد آن دنبال به

 
 صفات همبستگی ضرایب
 از توان مي مختل های  جمعيت رواب  بررسي برای
 کرد. استفاده فيتوشيميايي و مورفولوژيکي فاکتورهای
 ژنتيک و اقليمي شراي  از ثرأمت مورفولوژيکي صفات
 صفات بين همبستگي وجود موارد برخي در .هستند

 به تواند مي فيتوشيميايي صفات و مورفولوژيکي
 کند زيادی کمک اصالحيهای  برنامه در کنندگان اصالح

(Salehi et al., 2017.) 
 دانه صد وزن عملکرد که داد نشان نتايج مطالعه اين در
 ميوه، عرض به طول نسبت و ميوه عرض ميوه، طول با

 به طول نسبت و ميوه عرض به ميوه طول نسبت همچنين
 یدار معني و مثبت همبستگي برگ عرض با نيز برگ عرض
 ديگر با فنول و فالونوييد عملکرد .(1و  3 های )جدول دارد
 اکسيدان آنتي عملکردالبته  نبود. دار معني فيتوشيميايي صفات
بقيه  بين اما داشت. یدار معني مثبت همبستگي فنول با تنها

 همبستگي گونه هيچ فيتوشيميايي و مورفولوژيکي صفات
 استان در که هايي بررسي در نشد. مشاهده یدار معني

 ،شده انجام Ziziphus ژنوتيپ يازده روی بر هرمزگان
 بيشترين دارای XII و Iهای  ژنوتيپ که است شده مشخص
 ,Rastegar & Hasanzadeh) هستند فالونوييدی محتوای

 کل، فنول ميزان که داده نشان ديگری پژوهش نتايج (.2015
 از خواف و بيرجند اکوتيپ دو در اکسيدان آنتي و فالونوييد
 Chiti et) باشد مي یدار معني تفاوت دارای Ziziphus گونه

al., 2013). 
 

 ای خوشه تجزیه
 گونه از مطالعه مورد اکوتيپ چهارده بندی گروه

Zizyphus jujube Mill. و مورفولوژيک صفات براساس 
 دندروگرام .انجام شد (Ward) وارد روش به فيتوشيميايي

های  جمعيت در صفات تمام ای خوشه تجزيه از آمده دستب
 است. آمده 5 شکل در شده، آوری جمع

  به شده مطالعههای  اکوتيپ دندروگرام، آناليز براساس
 محمديههای  اکوتيپ شدند، بندی تقسيم اصلي گروه دو
 بيرجند ،(5۴3)کد بيرجند ،(55۴)کد تقاب ،(5۴5)کد
های  اکوتيپ و A گروه در (5۴8)کد القورات و (5۴1)کد

 ،(555)کد آسيابان ،(5۴5)کد سيوجان ،(5۴2)کد سيوجان
 ،(555)کد تقاب ،(554)کد آسيابان ،(5۴4)کد گزيک
 در (5۴9)کد تقاب و (5۴7)کد القورات ،(552)کد خوس 
 گروه يک در ها اکوتيپ گرفتن قرار گرفتند. قرار B گروه
 نسبت گروه آنهای  اکوتيپ در بيشتر يکنواختي دهنده نشان
 در ها اکوتيپ گرفتن قرار سويي از هاست. جمعيت ساير به
 نظر از ها جمعيت تنوع دليل به تواند مي جداگانه گروه دو

 باشد. آنها آوری جمع محل محيطي شراي  و ژنتيکي
 ارزيابي براساس ها اکوتيپ بندی گروه آزمايش اين در
 لحاظ از بندی گروه با فيتوشيميايي و مورفولوژيکي صفات
و همکاران  Salehi نداشت. مطابقت آنها ظاهری شکل
 براساس ها اکوتيپ بندی گروه که کردند گزارش نيز (2۴57)

 پراکنش با فيتوشيميايي و مورفولوژی صفات ارزيابي
 (.Salehi et al., 2017) نداشت مطابقت آنها جغرافيايي
های عناب  طور کلي نتايج نشان داد که اکوتيپ به

Zizyphus jujube Mill. ای برای مالحظه قابل ژنتيکي تنوع 
در برنامه  دتوان د که ميندار ايران در مطالعه مورد صفات
نژادی اين جنس مورد استفاده قرار گيرد. با توجه به اينکه  به

(، 5۴4های گزيک )کد های مورد مطالعه، اکوتيپ در بين گونه
( دارای درصد قابل 5۴9( و تقاب )کد5۴3بيرجند )کد

اکسيداني هستند،  فنوليک و آنتي های توجهي از ترکيب
ها دارای اولويت  پاکوتي منظور توليد دارو نسبت به ساير به

ثر از أباشند که ممکن است مت عنوان اکوتيپ برتر مي بوده و به
های بيرجند  همچنين اکوتيپ ژنتيک و مورفولوژی باشد.

( دارای ميزان فالونوييد بااتری 552( و خوس  )کد5۴3)کد
داری  بوده و با اکوتيپ گردويي مجاور خود تفاوت معني

ان چنين نتيجه گرفت که تو . از اين مشاهدات ميندداشت
عوامل ژنتيکي ممکن است بيش از عوامل مورفولوژيکي و 

ثر بوده باشند. مؤشکل ظاهری بر صفات فيتوشيميايي 
گيری قطعي نياز به انجام مطالعات  اين برای نتيجه وجودبا
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باشد. با توجه به آنکه ازمه اصالح گياهان  بيشتری مي
با گزينش اکوتيپ  رو از اينباشد،  دارويي وجود تنوع مي

توان به کشت  های مطلوب مي برتر با در نظر گرفتن صفت

کمک به توليد  برایاکوتيپ برتر اين گياه دارويي در ايران 
 داروهای گياهي از عناب بپردازيم.

 

 
 WARD روش اساس بر شده مطالعه .Zizyphus jujuba Mill عنابهای  اکوتیپ ای خوشه تجزیه -1 شکل

 

 منابع مورد استفاده
- Abdmishani, C. and Shanejat-Bushehri, A.A., 1998. 

Advanced Plant Breeding (Vol. 2: Plant 

Biotechnology). Tehran University Publications, 

335p. 

- Chang, Q., Zuo, Z., Harrison, F. and Chow, M.S.S., 

2002. Hawthorn. The Journal of Clinical 

Pharmacology, 42(6): 605-612. 

- Chiti, S., Mortazavi, S.A., Basiri, Sh. and Sharifi, A., 

2013. Evaluation of some physicochemical and 

nutritional characteristics of two jujube cultivars in 

Khorasan province. The First Regional Conference 

of Medicinal Herbs in the North of the Country, 

Iran, Golestan province, Gorgan, May 8.  

- Davies, F.S. and Albrigo, L.G., 1994. Citrus. CAB 

International Press, Wallington, 254p.  

- Ebrahimzade, M.A., Pourmorad, F. and Hafezi, S., 

2008. Antioxidant activities of Iranian corn silk. 

Turkish Journal of Biology, 32: 43-49. 

- Ghos, K., 2009. Forgotten Fruit Jujube, South 

Khorasan Jihad Organization. Saeedi Manesh 

Publications, 368p. 

- Hossein Ava, S. and Saifi, A., 2002. Jujube. Technical 

Publications of the Tate Organization Promotion, 

Tehran: 17p. 

- Khakdaman, H., Pourmidani, A. and adenani, M., 

2007. Study of genetic variation in Iranian jujube 

(Zizyphus jujuba Mill.) ecotypes. Iranian Journal of 

Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic 

Research, 14(4): 202-214. 

- Khirakhosyan, A., Kaufman, P., Warber, S., Zick, S., 

Aaronson, K., Bolling, S. and Change, S.C., 2014. 

Applied environmental stresses to enhance the levels 

of polyphenolics in leaves of hawthorn plants. 

Physiologia Plantarum, 121: 182-186. 

- Makkar, H.P.S., 2003. Effects and fate of tannins in 

ruminant animal adaptation to tannins and strategies 

to overcome detrimental effect of feeding tannin-

rich feed. Small Ruminant Research, 49: 241-256. 



 بررسی تنوع مورفولوژیکی و ...                                                               594

- Mirhaydar, H., 1993. Plant Education: The Use of 

Medicinal Herbs in the Prevention of Disease 

Treatment (Vol. 2). Office of the Publishing of 

Islamic Culture, 535. 

- Mirza, M. and Sefidkon, F., 1999. Essential oil 

composition of two Salvia species from Iran, Salvia 

nemorosa L. and Salvia reuterana Boiss. Flover and 

Fragrance Journal, 14: 230-232. 

- Nakhaei, A., 2016. Atlas of genetic reserves of garden 

products in South Khorasan province. Fekre Bekr 

Press, Tehran. 

- Omidbaigi, R., 2009. Production and Processing of 

Medicinal Plants (Vol. 4). Astan Quds Razavi 

Publishing House, 438p. 

- Pouyan, M., 2016. Medicinal Plants of Southern 

Khorasan. Islamic Azad University, Birjand, 112p. 

- Rastegar, S. and Hasanzadeh, H., 2015. Evaluation of 

quantitative and qualitative characteristics of fruit of 

11 indigenous (Ziziphus mauritiana) genotypes in 

Hormozgan province. Journal of Plant Productions, 

38(3): 105-111. 

- Salehi, F., Aroee, H., Naghdi badi, H., Nemati, S. and 

Toliat, M., 2017. Evaluation of morphophysiological 

and phytochemical traits of different ecotypes  

(Salvia multicaulis Vahl.) of Hamedan province. 

Journal of Medicinal Plants, 4(64): 123-136. 

- Singh, A.K., Singh, R. and Singh, N.K., 2009. 

Comparative evaluation of genetic relationships 

among ber (Ziziphus sp.) genotypes using RAPD 

and ISSR markers. The Indian Journal of Genetics 

and Plant Breeding, 69(1): 106-118. 

- Westwood, M., 1988. Temperate-zone Pomology. 

Timber Press, 428p. 

- Yao, M., Ritchie, H.E. and Brown-Woodman, P.D., 

2008. A reproductive screening test of hawthorn. 

Journal of Ethnopharmacology, 118: 127-132. 

- Zargari, A., 1992. Medicinal Plants (Vol. 1). Tehran 

University Press, 889. 

 

  



195                                                                                           Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, Vol. 35, No.2, 2019   

Morphological and phytochemical diversity of some jujube ecotypes  

(Zizyphus jujuba Mill.) 
 

S. Kohansal Vajvargah1, R. Baradaran2*, S.Gh. Mousavi3, M. Tolyat Abolhasani4  

and D. Yazdani4 
 

1- Ph.D. student of Medicinal Plants, Department of Horticulture, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran 

2*- Corresponding author, Group of Agriculture and Plant Breeding, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran 

    E-mail: r.baradaran@yahoo.com 

3- Group of Agriculture and Plant Breeding, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran 

4- Research Center of Medicinal Plants, Institute of Medicinal Plants, ACECR, Karaj, Iran 

 

Received: October 2018         Revised: December 2018   Accepted: December 2018 

 

Abstract 
     Jujube (Zizyphus jujuba Mill.) is a horticultural-medicinal plant belonging to the family 

Rhamnaceae. This research was conducted to evaluate the morphological traits and 

phytochemical compounds of jujube ecotypesin Iran to achieve superior medicinal ecotype. The 

plan with fourteen jujube ecotypes of jujube collection of Jahad University of Southern 

Khorasan (Birjand) was carried out in spring-2018 in a completely randomized design with 

three replications. Leaf and riped fruit samples were evaluated morphologically and 

phytochemically. The results showed that the yield of 100-seed weight was positively and 

significantly correlated with fruit length, fruit width and length to fruit width ratio.  Also, length 

to fruit width ratio and length to leaf width ratio had a positive and significant correlation with 

leaf width. The correlation of total flavonoid and total phenol traits with other phytochemical 

traits was not significant. Antioxidant capacity was significantly correlated only with total 

phenol. Analysis of variance of morphological traits showed that the studied ecotypes had a 

significant difference with each other, which indicates the existence of a variety of jujube 

germplasm in Iran. Based on the cluster analysis results, fourteen ecotypes were placed in two 

separate clusters. The results of this study showed that there is a considerable diversity in the 

studied ecotypes that can be used in breeding programs of the species. 

 

Keywords: Jujube (Zizyphus jujube Mill.), ecotype, morphological diversity, phytochemical 

diversity. 


