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  مختلف هایجمعیت وهیم فیتوشیمیایی و مورفولوژیکی خصوصیات بررسی

 لرستان استان در (.Rosa canina L) وهیک نسترن
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 چکیده

 ایران مختلف قاطن در که است (Rosaceae) سرخگل تيره به متعلق دارویی ارزش با هایگونه از (.Rosa canina L) کوهی سترنن    

 آوریجمع اليگودرز و دورود الشتر، نورآباد، آباد،خرم هایشهرستان از گياه این مختلف هایجمعيت ميوه مطالعهاین  در .دارد پراکنش

 صفات گرفتند. قرار ارزیابی مورد فيتوشيميایی و مورفولوژیکی صفات نظر از تکرار شش با تصادفی کامل آزمایش یک در و شدند

 اسيد ميزان فالونوئيد، و فنل محتوای فرابر، عرض دانه، وزن ميوه، گوشت خشک و تر وزن ميوه، تر وزن شامل: بررسی ردمو

 طوربه ميوه( فرابر عرض )بجز بررسی مورد صفات همهکه  داد نشان واریانس تجزیه نتایج بودند. روغن درصد و آسکوربيک

 وزن صفات مقدار بيشترین نورآباد جمعيت ميانگين، مقایسه نتایج ساسابر .گرفتند قرار آوریجمع منطقه تأثير تحت داریمعنی

 فنل محتوای ،(29/16 ،18/22) فالونوئيد محتوای متر(،ميلی 96/24) ميوه طول گرم(، 11/1) دانه وزن گرم(، 95/0) ميوه خشک

 داد. اختصاص خود به را (56/14) روغن و (42/0) سکوربيکآ داسي درصد متانولی(، و اتانولی عصاره نوع دو )در (25 ،81/50)

 گردید. مشاهده ميوه در دانه وزن و ميوه خشک وزن با روغن درصد و سکوربيکآ اسيد ميزان بين نيز داریمعنی و مثبت همبستگی

 همبستگی این از ایدش و هستند بيشتری دارویی و غذایی ارزش دارای احتماالً تردرشت هایميوه که گرفت نتيجه توانمی بنابراین

 عنوانبه را نورآباد جمعيت توانمی آزمایش نتایج به توجه با کرد. استفاده مورفولوژیکی صفات براساس انتخابی گزینش برای بتوان

 کرد. توصيه آینده در سازیاهلی و اصالحی هایفعاليت برای برتر اکوتيپ
 

 .(.Rosa canina L)ن کوهی نستر کل، فنل روغن، سکوربيک،آ اسيد :کلیدی هایهواژ
 

 مقدمه

 ایدرختچه L. canina saoR علمی نام با کوهی نسترن
 دارای که است متر 2-3 ارتفاع به کنندهخزان و دائمی
گل و داردندانه برگچه 7 تا 5 با ایشانه مرکب هایبرگ

al et Razungles,. ) باشدمی کمرنگ صورتی رنگ با هایی

 دارو عنوانبه هادارونامه بيشتر در نسترن ميوه از .(1989
 آرتروز، اختالالت درمان برای آن از و است یادشده
 هایبيماری و سرماخوردگی سياتيک، نقرس، روماتيسم،
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 و معده مخاط التهاب از پيشگيری نزا،الآنفلو مانند عفونی
 مورد پوستی هایزخم و هابيماری بهبود و معده زخم
؛ Alpaslan, & ildizY 2012) گيردمی قرار استفاده
2010 .,al et Guimaraes). ميوه، ارزشمند و اصلی بخش 
 مانند مختلفی محصوالت آن از توانمی که است آن فرابر
 شربت، مارماالرد، مربا، گياهی، چای دارویی، هایفرآورده
 .(al et Szentmihalyi,. 2002) کرد تهيه نوشابه و ژله

 وزن مانند کوهی نسترن ميوه مورفولوژیک هایویژگی
 بذر تعداد و گوشت ضخامت گوشت، درصد ميوه، طول ميوه،
 و گيریاندازه که هستند مهمی صفات ازجمله ميوه هر در

 کندمی کمک جدید ارقام اصالح به هاآن مبنای بر گزینش
(2005 .,al et Uggla).  

 شرایط به نسبت و بوده وردسانان تيره از گياه این
 آب( کمبود و ایصخره و فقير های)خاک متفاوت محيطی
 در مذکور گياه که شده باعث هاویژگی این است. مقاوم
 رشد آسيا غرب و اروپا غربیشمال اروپا، از وسيعی مناطق
 از وسيعی هایبخش در دارویی گونه این ایران در .کند
 شرقشمال و مرکز غرب،جنوب غرب، غرب،شمال شمال،
 یک کوهی نسترن ميوه (.al te Cseke,. 2006) دارد پراکنش
 داشتن دليلبه که است فسفر و پتاسيم از غنی منبع
 ها،فنلپلیمانند  ارزشمند هایترکيب و مختلف هایویتامين
 نظر از چرب اسيدهای و هاکربوهيدارت تنوئيدها،وکار
 (.,Ercisli 2007) است ارزشمند بسيار دارویی و غذایی
 ،آلی هایاسيد قندها، از غنی گياه هایميوه براینعالوه
 .(al et Szentmihalyi,. 2002) باشدمی روغن و پکتين
 اسيدهای شامل مختلف چرب اسيدهای از متفاوتی مقادیر
 بذر در استئاریک و پالميتيک اولئيک، لينولنيک، لينولئيک،
 یاسيدها ترینعمده بين این در که دارند وجود نسترن کوهی

 و لينولئيک و لينولنيک اسيدهای آن غيراشباع چرب
 است پالميتيک اسيد آن اشباع چرب اسيد ترینعمده
(2007 Ercisli,). مهمترین از بتاکاروتن و ليکوپن 

Razungles ) روندمی شماربه گياه این ميوه کاروتنوئيدهای

1989 .,al et.) Yilmaz و Ercisli (2011)، مقدار 
 گرمميلی 2/28 را وهیک نسترن ميوه در موجود آنتوسياین

 همکاران و Saeedi و گلوکوزید-3-سيانيدین ليتر بر
 را ميوه کل آنتوسيانين مقدار کمترین و بيشترین (2014)
 گلوکوزید -3-سيانيدین ليتر بر گرمميلی 17/7 و 7/32

 .کردند گزارش
 برای جداگانه صورتبه ميوه از بخشی ایمطالعه در
 داد نشان نتایج ،شد بررسی اسيد آسکوربيک محتوای تعيين
 اسيد آسکوربيک توجهی قابل ادیرمق دارای کوهی نسترن که
Georgieva ) است متمرکز ميوه پوست در آن بيشتر که است

2014 .,al et). اسيد آسکوربيک ميزان مختلف مطالعات در 
 است شده گزارش باالیی سطح در کوهی نسترن ميوه
(a2009 Omidbeigi, & Saeedi).  

 ثانویه هایمتابوليت توليد بر اقليمی و جغرافيایی واملع
 است. مؤثر دارویی گياهان مورفولوژیکی هایویژگی و

می ساخته ژنتيکی فرایندهای هدایت با همؤثر مواد اگرچه
 عوامل تأثير تحت توجهی قابل مقدار به آنها توليد اما شوند،
 گيرد.می قرار دریا سطح از ارتفاع و دما نور، مانند محيطی
تشکيل عناصر ه،مؤثر مواد کلی مقدار بر محيطی عوامل
می تأثير گياه مورفولوژی و خشک وزن توليد آن، دهنده
 مختلفیمطالعات  تاکنونالبته  .(al et Cseke,. 2006) گذارد
 مختلف دارویی گياهان کيفی و یکمّ صفات بررسی زمينه در
 هایگونه مورد در است. شده انجام متفاوت مناطق در

 شد داده نشان کاسنی و کنگر هواچوبه، ،گلپر مرزه، دارویی
 مواد ميزان و ارتفاع افزایش ميان مستقيم ارتباط یک که
et Mazandarani ) دارد وجود فالونوئيدی و یفنل همؤثر

2011 .,al 2012؛ .,al et Moghaddam-Zarghami.) 
Yazdani و اسانس ميزان تحقيقی طی (2002) همکاران و 
 مناطق در شده کاشته فلفلی نعناع دررا  موجود منتول
 که رسيدند نتيجه این به و کردند مقایسه کشور مختلف
 و اقليم تأثير بيانگر منتول ميزان و اسانس مقدار تغييرات
 مطالعه مورد گياه در اسانس توليد کيفيت و يتکمّ بر ارتفاع
 که ندداد نشان (2012) ارانهمک و Mirazadi. است بوده
 درختچه ساسان هایيبترک در يفیک و یکمّ  یهاتفاوت
 یگرد با لرستان استان در مورد چم یشگاهرو مورد دارویی
 تفاوت از یناش تواندیم درختچه ینا يعیطب یهایشگاهرو
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 سطح از ارتفاع ،رطوبت مانند مناطق یکاکولوژ یهایژگیو
 یهاتيعجم بنابراین .باشد ياییجغراف و یخاک عوامل ،یادر
 یمتفاوت یاکولوژ و یمياقل طیشرا رد که گونه کی یوحش

 بيترک و یرشد پيت ،یمورفولوژ نظر از ،اندرشد کرده
 به توجه با و اساس همين بر .تندهس ناهمگن ییايميش

 با شمندزار دارویی گياه یک عنوانبه کوهی نسترن اهميت
 بر یمحيط و اقليمی شرایط تأثير به نظر و مفيد هایترکيب
 بررسی منظوربه تحقيق این دارویی، گياهان يتکمّ و کيفيت
 در نسترن کوهی مختلف جمعيت چند کيفی و یکمّ صفات

 جمعيت بهترین انتخاب و لرستان استان مختلف مناطق
 و سازیاهلی کشت، اصالحی، هایفعاليت شروع رمنظوبه

 شد. انجام دارویی هایشرکت به معرفی
 
 هاروش و مواد
 مهم هایرویشگاه انتخاب با 1396 سال در تحقيق این   

 شامل لرستان استان مختلف مناطق در وحشی نسترن
 اليگودرز و رودود الشتر، نورآباد، آباد،خرم هایشهرستان
 (.1 )شکل شد انجام

 

 
 مطالعه مورد منطقه یتموقع -1 شکل

 

 از یک هر برای جغرافيایی و هوایی و آب اطالعات
 لرستان استان هواشناسی هایهایستگا از بررسی ردمو مناطق
 مناطق از آمدهبدست هایداده (.1 )جدول شد آوریجمع
 الً کام طرح قالب در بودن، نرمال آزمون از پس مختلف
 .گرفت قرار وتحليلتجزیه مورد تکرار شش با تصادفی
 که طوریبه ،بود تصادفی کامالً صورتبه بردارینمونه روش
 دمای در هانمونه .شد آوریجمع نمونه شش یشگاهرو هر از
 خشک جداگانه صورتبه گراد(سانتی درجه 25-30) اتاق
 مورد صفات شدند. نگهداری هاآزمایش انجام زمان تا و

 وزن گوشت، خشک و تر وزن ميوه، کل وزن شامل مطالعه
 کل، فالونوئيد و فنل محتوای فرابر، عرض ميوه، در دانه
 بود. آسکوربيک اسيد درصد و روغن درصد
 بذر نمونه هر از گرم 20 بذرها، کردن جدا از پس
 هگزان حالل و سوکسله دستگاه از استفاده با و شد آسياب
 در گردید. اقدام روغن استخراج به نسبت ساعت 6 مدت به
حالل  جداسازی به اقدام روتاری دستگاه از استفاده با ادامه
فالونوئيد کل  (. فنل وSaeedi & Omidbaigi, 2009bشد )

 گيری شد.عصاره اتانولی و متانولی اندازه
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 مطالعه مورد مناطق هواشناسی هایایستگاه جغرافیایی و هوایی و آب اطالعات -1 جدول

 سطح از ارتفاع

 (m) دریا

 جغرافیایی عرض

(ºN) 

 جغرافیایی طول

(ºE) 

 دمای متوسط

 (ºC) سالیانه

 بارندگی میانگین

 (mm) سالیانه
 جمعیت

 نورآباد 8/465 9/11 48 03/34 5/1859

 آبادخرم 499 2/17 17/48 26/33 1155

 الشتر 1/444 9/12 15/48 49/33 15/1567

 دورود 1/627 2/16 49 31/33 1522

 الیگودرز 7/387 4/12 42/49 24/33 2022

 
 فولين معرف از کل فنل ميزان گيریاندازه منظوربه

 صورتبه وهيم کل فنل مقدار و شد استفاده سيوکالتيو
 وهيم خشک عصاره گرمیليم در دياس کيگال کروگرميم

به (Slinkard & Singleton, 1977) شد گزارش و محاسبه
 کلرید سنجیرنگ روش از کل فالونوئيد گيریاندازه منظور
 نيروت کروگرميم صورتبه آن زانيم و شد استفاده آلومينيوم
 دیگرد گزارش و محاسبه خشک عصاره گرمیليم در
(Zhishen et al., 1999). دستگاه از HPLC مدل  
(Shimadzu 10AVP-SCL) 18 ستون باC مدل  Wakosil

II 5C18RS و مترميلی 6/4 قطر متر،سانتی15 طول به 
 طول به محافظ ستون و مترميکرو 5 پرکننده ذرات اندازه
 دستگاه این .شد استفاده نمونه آناليزبرای  مترسانتی یک
 زدایگاز یک آون، یک برگشتی، و رفت پمپ یک به مجهز
 سازآشکار یک و ليترميکرو 10 اندازه به نمونه لوپ پيوسته،

UV/Visible مدل  SPD-10 AVP.کنترل بود HPLC و 
 .انجام شد Class-VP V.R 6.1 افزارنرم با هاداده پردازش
برای  Hamilton شرکت ساخت µL100 سرنگ يکروم از

 شد. استفاده دستگاه به تزریق و ظرف از نمونه برداشتن
 از استفاده با ميوه اسکوربيک اسيد کيفی و یکمّ شناسایی
 حالل با ایزوکراتيک شویشی برنامه با HPLC دستگاه
 (v:v) نسبت با pH9/2  با %1/0 اسيد استيک و استونيتریل
 اریانسو )تجزیه آماری هایوتحليلتجزیه شد. انجام 95:5
 با مطالعه مورد آزمایشی طرح براساس ها(ميانگين مقایسه و

 مقایسه شد. انجام 9.1 نسخه SAS افزارنرم از استفاده

 دارمعنی تفاوت حداقل روش از استفاده با نيز هاميانگين
(LSD) گردید انجام %5 احتمال سطح در. 

 
 جینتا
 ماريت اثر که داد نشان هاداده انسیوار هیتجز جینتا
 عرض وه،يم طول صفات بر (یآورجمع مختلف )مناطق
 دانه وزن و وهيم خشک وزن گوشت، وزن وه،يم وزن وه،يم
 مناطق تأثير تحت وهيم فرابر عرض کهيحال در ،بود داریمعن

 (.2 )جدول نگرفت قرار آوریجمع مختلف

( نشان داد که بيشترین 3نتایج مقایسه ميانگين )جدول 
های نورآباد و يوه متعلق به جمعيتمقدار وزن خشک م

گرم( و کمترین مقدار  91/0و  95/0ترتيب با اليگودرز )به
گرم( بود. بيشترین وزن دانه در  48/0متعلق به جمعيت الشتر )
 ترتيب با های نورآباد و دورود )بهميوه متعلق به جمعيت

گرم( و کمترین مقدار آن متعلق به جمعيت اليگودرز  1و  11/1
گرم( بود. برای صفت وزن تر گوشت، جمعيت دورود با  18/0)

گرم دارای  85/1گرم و اليگودرز با ميانگين  06/2ميانگين 
گرم دارای کمترین  95/0بيشترین و جمعيت الشتر با ميانگين 

وزن تر گوشت بودند. جمعيت دورود و الشتر بيشترین و 
 کمترین ميزان وزن کل ميوه را به خود اختصاص دادند

گرم(. بيشترین عرض ميوه  80/1و  06/3ترتيب با ميانگين )به
 و  79/15ترتيب و عرض فرابر در جمعيت اليگودرز )به

و کمترین مقدار صفات مذکور در جمعيت  متر(ميلی 52/2
 ( مشاهده شد. مترميلی 99/1و  4/13ترتيب الشتر )به
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 آوریجمع مختلف مناطق تأثیر تحت کوهی نسترن میوه مورفولوژیک صفات واریانس تجزیه -2 جدول

 تغییرات منابع آزادی درجه میوه طول میوه عرض میوه وزن فرابر عرض گوشت وزن دانه وزن خشک وزن

**27/0 *09/0 **21/1 ns28/0 **66/1 **70/6 **75/30 5 تیمار 

 خطا 30 81/1 82/0 13/0 18/0 07/0 02/0 007/0

 (%ضریب تغییرات ) - 97/5 09/6 59/14 99/18 82/16 27/17 56/11

ns: 5 و %1 احتمال سطح در داریمعن اختالف :** و * دار؛یمعن اختالف عدم%  

 

 

 کوهی نسترن مختلف هایجمعیت مورفولوژیکی صفات میانگین مقایسه -3 جدول

 میوه طول

 متر()میلی

 میوه عرض

 متر()میلی

 کل وزن

 )گرم( میوه

 رابرف عرض

 متر()میلی

 تر وزن

 )گرم( گوشت

 در دانه وزن

 )گرم( میوه

 خشک وزن

 )گرم( میوه
 جمعیت

a96/24 a70/15 a90/2 ab47/2 a78/1 a11/1 a95/0 نورآباد 

b72/21 bc14/14 b16/2 ab18/2 b33/1 b83/0 c53/0 آبادخرم 

c84/19 c41/13 b80/1 b99/1 c95/0 b90/0 c48/0 الشتر 

a87/24 a40/15 a06/3 ab25/2 a06/2 ab00/1 b76/0 دورود 

b42/21 a79/15 a66/2 a52/2 a85/1 b81/0 a91/0 الیگودرز 

 .ندارندبا هم  یداریمعن اختالف %5 احتمال سطح در یآمار لحاظ از ستون هر در مشترک حروف یدارا یهانيانگيم

 

 

 آوریجمع فمختل مناطق تأثیر تحت نسترن کوهی میوه فیتوشیمیایی صفات واریانس تجزیه -4 جدول

 درصد

 روغن دانه

 درصد

 Cویتامین 

 فالونوئید

 عصاره اتانولی

 فالونوئید

 عصاره متانولی

 فنل

 عصاره اتانولی

 فنل

 عصاره متانولی

 درجه

 آزادی
 منابع تغییر

 تیمار 5 68/108** 82/50** 33/546** 85/73** 04/0** 66/15**

 خطا 30 07/0 14/0 25/0 05/0 004/0 01/0

 (%تغییرات ) ضریب - 68/1 26/3 27/1 23/1 12/28 97/0

ns: 5 مالتاح سطح در داریمعن اختالف **: و داریمعن اختالف عدم% 
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 لرستان استان کوهی نسترن مختلف هایجمعیت کل فنل محتوای -2 شکل

 
ترتيب دارای های نورآباد و الشتر بهدر نهایت جمعيت

 متر(ميلی 84/19و کمترین ) متر(ميلی 96/24بيشترین )
 طول ميوه بودند. 

نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات فيتوشيميایی ميوه 
نسترن کوهی نشان داد که اثر تيمار بر همه صفات مورد 

 (.4دار بود )جدول بررسی معنی
 که داد نشان فيتوشيميایی صفات ميانگين مقایسه نتایج

 25 و 81/50) فنل مقدار بيشترین دارای نورآباد جمعيت
 )شکل خشک( عصاره گرمميلی در اسيد گاليک روگرمکمي
 29/16 و 18/22) فالونوئيد محتوای بيشترین و (3و  2

 در ترتيببه خشک( عصاره گرمميلی در روتين ميکروگرم
 این همچنين (.5و  4 )شکل بود متانولی و اتانولی عصاره دو

 روغن و آسکوربيک اسيد درصد بيشترین دارای جمعيت
 (.9تا  6 )شکل بود (%56/14 و %42/0 با ترتيببه)

 

 
 کل فنل سنجشبرای  اسید گالیک استاندارد منحنی -3 شکل
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 لرستان استان کوهی نسترن مختلف هایجمعیت فالونوئید محتوای -4 شکل

 

 

 
 کل فالونوئید سنجشبرای  روتین استاندارد منحنی -5 شکل
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 لرستان استان کوهی نسترن مختلف هایمعیتج کآسکوربی اسید درصد -6 شکل
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 آسکوربیک اسید نمونه استاندارد پیک -7 شکل
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 نورآباد جمعیت آسکوربیک یدسا استاندارد پیک -8 شکل
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 لرستان استان کوهی نسترن مختلف هایجمعیت روغن درصد -9 شکل

 

 

نتایج همبستگی نشان داد طول ميوه با درصد روغن 
همبستگی  %1ا وزن گوشت در سطح و ب %5در سطح 

(. صفت وزن 5داری نشان داد )جدول مثبت و معنی
خشک ميوه با صفات محتوای فالونوئيد عصاره اتانولی و 
متانولی، محتوای فنل عصاره متانولی و درصد اسيد 

و با صفت محتوای فنل عصاره  %1آسکوربيک در سطح 
از خود  داریهمبستگی مثبت و معنی %5متانولی در سطح 
 با %1 سطح در اسيد آسکوربيک نشان دادند. درصد

 %5 سطح در و عصاره اتانولی فنل و خشک وزن صفات
 و مثبت همبستگی متانولی و اتانولی فالونوئيد عصاره با

 .داد نشان خود از داریمعنی
 

 بحث

 صفات مورفولوژیکی

 قطر طول، وزن، مانند ميوه یمورفولوژیک خصوصيات
 و ینژادبه برای مهمعوامل  از يوهم گوشت درصد و

 هستند یکوه نسترن در برتر یهاژنوتيپ یافتن
(Ercisli, 2007در .) محل هایویژگی گرفتن نظر 

 که هستند عواملی از طبيعت در گياه موقعيت و رویش

 تأثير گياهان مؤثره مواد کيفيت و کمّيت بر توانندمی
ن داده شد نشا 3گونه که در جدول باشند. همان داشته

صفات مورفولوژیکی مورد بررسی در مناطق مختلف از 
لحاظ آماری با هم اختالف داشتند. ازجمله دالیلی که 
باعث بروز اختالف در صفات مورفولوژیکی نسترن 
 توانکوهی مناطق مختلف استان لرستان شده است می

، کرد ذکر را متفاوت جغرافيایی و هوایی و آب شرایط
های در مناطق سردتر استان )شهرستانای که گونهبه

 شده گيرینورآباد و اليگودرز( مقادیر صفات اندازه
( 2014و همکاران ) Saeedi. بود مناطق سایر از بيشتر

در تحقيقی گزارش کردند که شرایط متفاوت اقليمی محل 
کوهی های مورفولوژیکی گياه نسترن رویش بر ویژگی

شت، وزن دانه در وزن کل ميوه، وزن تر و خشک گو)
گذار بوده است که با نتایج این ( تأثيرميوه، عرض فرابر

Omidbaigi (2009a )و  Saeediتحقيق همخوانی دارد. 
غربی ایران در تحقيق خود تأثير تغييرات اقليمی جنوب

و اسيدهای  Cهای مورفولوژیک، ویتامين را بر ویژگی
 نسترن کوهی بررسی کردند.  هایچرب ميوه



 

 لرستان استان کوهی نسترن مختلف هایجمعیت در مطالعه مورد مختلف صفات بین همبستگی -5 ولجد

 فرابر عرض میوه وزن میوه عرض میوه طول 
 وزن

 گوشت
 دانه وزن

 وزن

 خشک

 فالونوئید

 عصاره

 اتانولی

 فالونوئید

 عصاره

 متانولی

 فنل

 اتانولی

 فنل

 متانولی

 اسید

 آسکوربیک

            ns49/0 میوه عرض

           85/0** 77/0** میوه وزن

          ns12/0 ns42/0 ns29/0 فرابر عرض

         ns39/0 95/0** 90/0** 63/0* گوشت وزن

        ns35/0 **67/0 ns09/0- ns42/0 76/0** دانه وزن

       ns46/0 **74/0 ns34/0 72/0** 84/0** 50/0* خشک وزن

      ns25/0 ns31/0 ns13/0 ns38/0 ns12/0 ns10/0 *63/0 نولیاتا عصاره فالونوئید

     ns31/0 ns24/0 ns11/0 ns29/0 ns08/0 ns14/0 *55/0 **96/0 متانولی عصاره فالونوئید

    ns15/0 ns41/0 ns21/0 ns43/0 ns21/0 ns12/0 **71/0 **93/0 **82/0 اتانولی عصاره فنل

   ns48/0 ns92/0 ns29/0 ns27/0 ns17/0 ns47/0 *54/0 **69/0 **64/0 *69/0 متانولی عصاره فنل

  ns24/0 ns25/0 ns08/0 ns25/0 ns09/0 ns02/0 *50/0 **83/0 **86/0 *65/0 ns47/0 اسید آسکوربیک

 ns36/0 ns47/0 ns13/0 ns33/0 *59/0 ns45/0 ns43/0 ns48/0 ns33/0 **84/0 ns36/0 75/0** روغن درصد

ns: 5 و %1 احتمال سطح در دارمعنی اختالف **: و * ؛دارمعنی اختالف عدم% 
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نتایج آنان نشان داد که طول، ضخامت، درصد گوشت، 
داری طور معنبیوزن و گوشت نسببت ببه ببذر ميبوه ببه

متفاوت بود، اما عرض و نسببت طبول ببه عبرض ميبوه 
ای دیگبر در در مطالعبهداری با هم نداشتند. تفاوت معنی

نسترن کوهی در مناطق مختلف کشبمير  هایژنوتيپهند، 
از نظر شباهت بين کيفيت ميبوه، پارامترهبای عملکبرد و 
تنوع ژنتيکی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج این مطالعه 

 هایهای مختلف از لحاظ ویژگینشان داد که بين جمعيت
ژنتيکی و فنوتيپی )ارتفاع بوته، قطر ميوه، طول ميوه، وزن 

، وزن خمير ميوه، ميوه نسبت به خمير و تعبداد دانبه ميوه
  Vermaدر هر بوته( تنوع قابل تبوجهی وجبود داشبت )

., 2015et al.) 
 

 فیتوشیمیایی صفات
 دمبا ميانگين و ارتفاع نور، مانند هوایی و آب شرایط
 در شببيميایی هببایترکيب سبباخت بببر بسببزایی تببأثير

erry,P & Klein ) دارنبد دارویبی و بباغی محصبوالت

 طوربه رز جنس مختلف هایگونه دارویی خواص .(1982
 اسبت. ارتبباط در آنهبا فنلبی هایترکيب ميزان با عمده
 دو هبر هدایت با دارویی گياهان همؤثر مواد نوع و ميزان
 شبببودمبببی مشبببخ  ژنتيکبببی و محيطبببی عامبببل

(2006 .,al et Urbonaviciute). صبببفات بررسبببی 
 مورد صفات بين که داد ننشا تحقيقاین  در فيتوشيميایی
 و روغبن درصبد کبل، فالونوئيبد و فنل )محتوای مطالعه
معنی اختالف لرستان استان مختلف مناطق در (C ویتامين
 دارای نورآبباد جمعيبت که ایگونهبه داشت، وجود داری
 بود. ارزیابی مورد صفات برای مقادیر بيشترین

dieSae  وOmidbaigi (2009b) و dieSae ارانهمک و 
 فيتوشبيميایی خصوصبيات جداگانه مطالعاتی در (2014)
 را ایبران شبمال و غربجنوب در کوهی نسترن هایميوه
 تحقيقات، این هاییافته براساس .دادند قرار بررسی مورد
 تأثير تحت داریمعنی طوربه کوهی نسترن در همؤثر مواد

ایبن  نتبایج ببا که گرفتند قرار آوریجمع مختلف مناطق
 و فالونوئيبدها ميزان بررسی نتایج دارد. همخوانی طالعهم

 داد نشان لهستان در کانينا رزا هایگونه اسيد آسکوربيک
 مختلبف منباطق در گونه این مختلف هایجمعيت بين که

al et Adamczak,. ) داشبت وجبود داریمعنبی تفباوت

2012). Rahnavard خصوصببيات (2013) همکبباران و 
 شرایط در کوهی نسترن مختلف هایجمعيت فيتوشيميایی

 و تنکبابن رامسبر، ارتفاعبات) ایبران شمال هوایی و آب
 پبژوهش ایبن نتبایج دادند. قرار بررسی مورد را (هریس
 آسببکوربيک، اسبيد ميبزان و عارتفبا ببين کبه داد نشبان
 وجبود مثببت همبسبتگی فنلی و فالونوئيدی هایترکيب
 کببل غبنرو درصبد ببا ارتفباع ببين حاليکبه در ،داشبت

al et Rahnavard,. ) شبتدا وجبود منفبی همبسبتگی

2013.) 
 طوربه تواندمی روغن شيميایی وی فيزیک خصوصيات

 و آب شبرایط ازجملبه مختلفبی عوامبل از متأثر مستقيم
 نتبایج .(,Ogunniyi 2006) باشبد خباک نبوع و هبوایی
 نسبترن هسبته روغبن درصبد ميانگين مقایسه از حاصل
 ببين کبه داد نشبان مطالعبه مورد مناطق از حاصل کوهی
 ميبانگين داشبت. وجود داریمعنی اختالف مناطق بيشتر
 کبه بود %44/11 تحقيق این در آمدهبدست روغن درصد
 )ميببزان Khataei (2017) و Zaringhalami نتببایج بببا
 کردند(، گزارش %6/10 را زنجان در نسترن هسته روغن

Eyvazzadeh هسبته روغبن )ميزان (2010) همکاران و 
 و کردنببد( گببزارش %9 را خلخببال در کببوهی نسببترن

Szentmihalyi هسبته روغن )ميزان (2002) همکاران و 
 %2/3-68/6 را مجارسببتان کشببور در کببوهی نسببترن
 ناشی تواندمی اختالف این داشت. مغایرت کردند( گزارش
 فاکتورهای تأثير و رویش محل اقليمی مختلف شرایط از

  اشد.ب روغن درصد بر ژنتيکی
 موجود یفنل هایيبترک يزانم شده انجام اتمطالع در
 يداس يکگال گرميلیم 98 تا 83 ينب یکوه نسترن يوهم در
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 تحقيق این از اصلح یجنتا با که است شده گزارش گرم بر
 شبرایط تبأثير از ناشبی نيبز هباتفاوت این .دارد تفاوت
 باشبدمبی کبوهی نسترن گياه رشد مناطق مختلف اقليمی
(a,b2009 Omidbaigi, & eediSa ؛ & Zaringhalami

2017 Khataei,). توسببط کببه تحقيقببی در Sharma و 
 ببين داریمعنبی اخبتالف شبد، انجبام (2012) همکاران
آنتبی قابليبت و هبافالونوئيبد محتبوای کبل، فنل مقادیر

 درکببرده  رشببد (.somnifera W) بببادپنيببر اکسببيدانتی
 گيباه بررسی در .ستا شده گزارش مختلف هایرویشگاه
 که شد داده نشان (oxyacantha Crataegus) وليکسرخ
 فالونوئيد و فنل ميزان بر اندام نوع و ارتفاع رویش، مکان
 بباالتر، ارتفاعات در شد مشخ  و دارد داریمعنی تأثير
 توليبد گياه در بيشتری الونوئيدف و فنل هایترکيب ميزان
 مقبادیر در تفاوتلبته ا .(al et Hemati,. 2003) شودمی
 و فنلبی هایترکيب ازجمله فيتوشيميایی هایترکيب یکمّ

 ناشی تواندمی مختلف مناطق هایتوده بين در فالونوئيدی
 هارویشگاه بر حاکم اکولوژیکی شرایط یا ژنتيکی تنوع از
 ببا دادند نشان محققان .( al etValizadeh,. 2015) باشد

 در فالونوئيببدی هببایيبترک ميببزان بببر ارتفبباع افببزایش
 زیببرا ،شبودمبی افبزوده ميببوه ماننبد گيباهی هبایانبدام
 و هبافبالون ماننبد نبور جباذب فالونوئيبدی هایترکيب

 محافظت برای بنفشماوراء اشعه به پاسخ در هاآنتوسيانين
 در اشبعه، ایبن از ناشبی هبایآسيب از درونی هایبافت
laJako & ) کننبدمبی پيبدا تجمبع اپيبدرم هبایسبلول

2010 ,Hohtola). 
 

 صفات همبستگی
 دماننب صبفاتی داد نشبان پيرسبون همبستگی ضریب
 وزن صبفت ببا کبل فالونوئيد و فنل محتوای ،C ویتامين
 همچنين ،داشتند داریمعنی و مثبت همبستگی ميوه خشک
 صبفت ببا مثبت و دارمعنی همبستگی دارای روغن درصد
 تبوانمی همبستگی نای از بنابراین بود. ميوه در دانه وزن

 مورفولبوژیکی صبفات براسباس انتخبابی گبزینش برای
 کبه گرفبت نتيجبه چنبين تبوانمی کل در و کرد استفاده
 دارویی و غذایی اهميت دارای تردرشت هایميوه احتماالً
 هستند. بيشتری
 جمعيبتتبوان گفبت کبه می کلی گيرینتيجهعنوان به
 طبول دانه، وزن ميوه، خشک وزن بيشترین دارای نورآباد
 عصباره دو هبر در کبل فالونوئيبد و فنبل محتوای ،ميوه
 ببود. روغن درصد و C ویتامين درصد ،متانولی و اتانولی
 ه،مؤثر مواد ميزان که کرد گيرینتيجه توانمی براینعالوه
 شبرایط تأثير تحت گياه روغن درصد و آسکوربيک اسيد
ویژگبی در وتتفاالبته  گيرد.می قرار رویش محل اقليمی
 در کوهی نسترن هایرویشگاه در ميوه کيفی و یکمّ های
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Abstract 
     Dog rose (Rosa canina L.) is one of the most valuable medicinal plants belonging to 

Rosaceae, which is distributed in different parts of Iran. In this study, the fruit of different 

populations of the species was collected from Khorramabad, Noorabad, Aleshtar, Dorud and 

Aligudarz cities of Lorestan province, and evaluated for morphological and phytochemical traits 

in a completely randomized design with six replications. The traits included the fresh weight of 

fruit, fresh and dry weight of flesh, seed weight per fruit, flesh width, the content of phenols and 

flavonoids, ascorbic acid content and oil percentage. The results of ANOVA indicated that all 

traits studied (except flesh width) were significantly affected by the region. According to the 

mean comparison results, Noorabad population had the highest amount of fruit dry weight  

(0.95 g), seed weight per fruit (1.11 g), fruit length (24.96 mm), flavonoids (22.18 and 16.29 µg 

routine/ mg dry extract, respectively in ethanolic and methanolic extracts) and phenols (50.81 

and 25 µg gallic acid/ mg dry extract, respectively in ethanolic and methanolic extracts) content, 

and ascorbic acid (0.42) and oil (14.56) percentage. There was a positive and significant 

correlation between ascorbic acid and oil percentage with fruit dry weight and seed weight per 

fruit. Therefore, it can be concluded that the bigger fruits are probably more nutritious and more 

medicinal, and maybe, this correlation can be used for selective selection of superior dog rose 

ecotypes based on morphological traits. According to the results of the present research, 

Noorabad population can be recommended as the superior ecotype for future breeding programs 

of the species. 
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