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چکیده
ولیک ،نام عمومی گونههای گیاهی موجود در جنس  Crataegus spp.متعلق به خانواده  ،Rosaceaeگیاهی باغی با خواص دارویی
Crataegus
میباشد .در این تحقیق ،گونههای مختلف ولیک شامل ،Crataegus meyeri ،Crataegus monogyna
 Crataegus pentagyna ،pseudoheterophyllaو  Crataegus ponticaدر منطقه طالقان واقع در استان البرز شناسایی شدند و سپس
براساس خصوصیات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی ارزیابی گردیدند .نتایج تجزیه واریانس با استفاده از صفات مورفولوژیک شامل طول
برگ ،عرض برگ ،نسبت طول به عرض برگ ،طول میوه ،قطر میوه ،نسبت طول به قطر میوه و وزن هزار دانه نشان داد که ژرم پالسم
متنوعی از گیاه ولیک در ایران وجود داشته و بین گونههای مورد مطالعه تفاوت معنیدار آماری وجود دارد .از نظر تمامی صفات
مورفولوژیک مورد مطالعه به جز صفات نسبت طول به عرض برگ و نسبت طول به قطر میوه ،گونه  C. ponticaدارای مقادیر حداکثر
بود .بین گونههای مورد مطالعه از نظر ترکیبات فیتوشیمیایی نیز اختالف معنیدار آماری مشاهده گردید .از میان گونههای مورد
مطالعه ،گونههای  C. pentagyna ،C. meyeriو  C. pseudoheterophyllaدارای درصد قابل توجهی از ترکیبات فنولی ،تاننی و فالونوئید
روتین بودند .نتایج نشان داد که ارزیابی ترکیبات فیتوشیمیایی می تواند راهکاری مناسب برای تشخیص گونه های دارای اولویت دارویی
در این جنس باشد.
واژههای کلیدی :فنول ،تانن ،فالونوئیدروتین ،ژرم پالسم،

Rosaceae
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اوقلو 3و همکاران ( )2004و دنمز ( )2007به اثبات رسیده است.
در مطالعهای که توسط یانوار 0و همکواران ( )2011انجوام شود،
تنو ژنتیکی قابولمالحظوه ای براسواس خصوصوات مختلوف از
قبیل وزن ،طول و عرض میوه و ارتفا گیاه مشاهده گردید.
میوهها ،برگها و گلهای ولیوک دارای شوماری از ترکیبوات
ثانویه شیمیایی مانند ،فالونوئیدها ،الیگومریک پروسیانیدین ها،
تریترپن اسیدها ،اسیدهای ارگانیک ،استرول ها و مقدار کموی
از آمینهای فعالکننده تحرکات قلبوی موی باشود .از بوین ایون
ترکیبات فالونوئیدها و الیگومریک پروسیانیدین ها بهعنووان دو
گروه اصلی مواد فعال زیستی محسوب می شوند کوه بسویاری از
محصوالتی که از ولیکها ساخته میشوند ،براسواس کمیوت و
کیفیووت همووین ترکیبووات استانداردسووازی و کنتوورل کیفیووت
میشوند (چانوگ و همکواران .)2002 ،از عمودهتورین ترکیبوات
فالونوئیدی گیاه دارویی ولیک میتوان به فالونوئیدهای روتوین،
هیپروزیوود ،ویتکسووین ،ویتکسووین رامنوووز و پروسوویانیدینهووای
الیگومریک (دهیدروکتکینها ،کتکینها و اپیکتکینهوا) اشواره
نمود (تریسی و کینگسوتون .)2007 ،9در بررسویهوایی کوه در
کشور ترکیه بر روی گونوههوای مختلوف ولیوک انجوام گرفتوه،
مشوخص شوده اسوت کوه گول و بورگ گونوههوای Crataegus
 microphyllaو  Crataegus steveniiدارای بیشترین محتووای
فالونوئیدی هستند (مریسولی و ملیوک اوقلوو .)2002 ،18نتوایج
پژوهش دیگری نشوان داده کوه میوزان فنول کول ،فالونوئیود و
پروآنتوسویانیدین در دو واریتوه از گونوه Crataegus azarolus

مقدمه
ولیک نام عموومی گونوههوای گیواهی جونس Crataegus spp.

متعلق به خانواده گل سرخ ( )Rosaceaeاسوت .درختچوههوا یوا
درختان کوچک کم و بیش خارداری هستند که دارای برگهای
سبز و روشن ،گلهای سفید یا صورتی رنگ بر روی گول آيیون
دیهیم میباشند .میوهها کروی تا بیضوی ،قرمز ،زرد ،ارغووانی و
یا سیاهرنگ میباشند که هر میوه (بسته به گونه) حاوی  3 ،1یا
 5عدد بذر است (چانگ 1و همکاران .)2002 ،جنس Crataegus
دارای حوودود  288الووی  1288گونووه در سراسوور جهووان اسووت
(کریستنسوون .)1984 ،2ایوون جوونس عضوووی از زیوورخووانواده
 Maloideaeمیباشد که با جنسهای Mespilus ،Pyracantha
و  Hesperomelesارتبووان نزدیکووی دارد .یکووی از مراکووز تنووو
ژنتیکی اصلی این جنس منطقه ای وسیع از ترکیه تا ایران است
(دنمز .)2004 ،3براساس آخرین مطالعات تاکسوونومیک ،جونس
 Crataegusدر ایووران دارای  22گونووه و  5هیبریوود موویباشوود
(خاتم ساز .)1992 ،1گونههای مختلف جنس  Crataegusبسوته
به رنگ میوه« ،سرخ ولیک»« ،سیاه ولیک» و یوا «زرد ولیوک»
نامیده میشوند ولی نام محلی آنها در هر یک از مناطق کشوور
متفواوت اسووت .بووا توجوه بووه ایوونکووه بسوویاری از خصوصوویات
مورفولوژیک ،فیزیولوژیک و فیتوشیمیایی گیاهان دارویی تحوت
تأثیر عوامل ژنتیکی قرار دارند ،بنابراین با انتخاب گونوههوا و یوا
ارقام گیاهی مناسب می توان به حداکثر میزان محصولدهوی از
لحاظ کمّی و کیفی دست یافت (امیودبیگی .)2007 ،5گزارشوات
کمی در مورد بررسی تنوو گونوههوای مختلوف ولیوک از نظور
خصوصووویات مورفولووووژیکی و فیتوشووویمیایی وجوووود دارد .در
مطالعوووهای ،خصوصووویات گیووواه شناسوووی ،مورفولوژیوووک و
فیتوشیمیایی دو گونه از گیاه ولیک مورد مطالعه قورار گرفوت و
اختالفاتی در خصوصیات ظاهری و میکروسکوپی ایون دو گونوه
مشوواهده گردیوود (قاسوومی دهکووردی 1و همکوواران .)1335 ،در
مطالعات فیتوشیمیایی حضور فالونوئیدهای روتین و هیپروزیود
و همچنین اسید کلروژنیک به کمک کروماتوگرافی الیوه نواز
در این گیاهان مشخص شد که نشاندهنده پتانسیل موجوود در
آنها برای تولید دارو میباشد (قاسومی دهکوردی و همکواران،
 .)1335وجود تنو مورفولووژیکی در بوین گونوههوای مختلوف
ولیک جمع آوری شده از مناطق مختلف ترکیه نیز توسط تور

دارای تفاوت معنیداری میباشد (بهری سواهلول .)2009 ،11بوا
توجه به اینکوه کشوور ایوران بوهعلوت شورایط اقلیموی خواص
بهعنووان یکوی از منواطق پوراکنش گونوههوای مختلوف ولیوک
محسوب میشود ،این پژوهش با هدف جموعآوری و شناسوایی
گونههای مختلف ولیوک و سوپس بررسوی تنوو آنهوا براسواس
صفات مختلف مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی انجام گرفت.
مواد و روشها
مواد گیاهی
این تحقیق در منطقه طالقان واقع در غرب استان البرز بهعنوان
یکووی از رویشووگاههووای گیوواه ولیووک در ایووران ،انجووام گرفووت.
نمونههای گل و برگ در مرحلوه تموام گول ،یعنوی از اوایول توا
اواسط اردیبهشت ماه و نمونههای میوه در مرحله رسیدن کامل

1. Chang
2. Christensen
3. Donmez
4. Khatamsaz
5. Omidbaigi
6. Ghasemi Dehkordi

7. Turkoglu
8. Yanar
9. Tracy and Kingston
10. Mercili and Melikoglu
11. Bahri-Sahloul
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 2/5میلیلیتر کربنات سودیم  28درصود اضوافه شود و پوس از
تکان دادن برای مدت  35دقیقه در دمای آزمایشوگاه نگهوداری
شد.
بهمنظور تهیه محلول استاندارد 58 ،میلیگرم اسیدتانیک را
در  188میلیلیتر استون  38درصد حل نموده و سوپس حجوم
 18میلیلیتر از عصاره فوق توسط آب مقطر به  188میلیلیتور
رسانده شد ( 8/5میلیگرم اسید تانیک در هر میلیلیتر حلّوال).
پوووس از آن حجوووم مقوووادیر  08 ،18 ،18 ،28 ،18 ،8و 188
میکرولیتر از عصاره فوق توسط آب مقطر به  1میلیلیتر رسانده
شده و در نهایت بهترتیب  8/5میلیلیتور فوولین شویکالتو یوک
موالر و  2/5میلیلیتر کربناتسدیم به هر کدام از آنهوا اضوافه
گردید .الزم به توضیح است که مرحله افزودن آب مقطر ،معرف
فولین شیکالتو و کربنات سودیم جهوت انودازهگیوری 1TEPH
(کل ترکیبات فنلی قابول اسوتخراج) و ( 5TETکول توانن قابول
استخراج) و تهیّه محلول استاندارد ،بهطور همزمان انجام گردید.
پس از نگهداری لولههای آزمایش بهمودّت  35دقیقوه در دموای
آزمایشگاه ،برای اندازهگیری ترکیبات فنولی قابل استخراج ،عدد
جذب توسط دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج  325نوانومتر
قرائت شد .در اینجا بوا اسوتفاده از معادلوه مربوون بوه منحنوی
حاصل از استانداردها ،غلظت ترکیبوات فنوولی قابول اسوتخراج
براساس اعداد جذب قرائت شده ،محاسبه گردید .برای محاسوبه
درصد ترکیبات فنولی قابل استخراج از فرمول زیر استفاده شد.

یعنی از اواسط تا اواخر مهر ماه جمعآوری گردیدند .نمونههوای
هرباریومی تهیه شده از گل ،برگ و میووه ،بوا اسوتفاده از نکوات
درج شده در فلورهای موجوود در بخوش هربواریوم گوروه علووم
باغبانی دانشگاه تهران مورد بررسوی قورار گرفتنود و گونوههوای
( Crataegus monogynaسوورخ ولیووک)،Crataegus meyeri ،
Crataegus pentagyna ،Crataegus pseudoheterophylla
(سیاه ولیک) و ( Crataegus ponticaزرد ولیک) در این منطقه
شناسایی شدند.
خصوصیات مورفولوژیکی
در این تحقیق برخی از پارامترهای مورفولوژیک ماننود طوول و
عرض برگ ،طول و قطر میوه بههموراه وزن هوزار دانوه در سوه
تکرار اندازهگیری گردیدند.
خصوصیات فیتوشیمیایی
ترکیبات فنولی و تانن کل :ترکیبات فنلی و تانن کل با اسوتفاده
از روش ماکووار )2003( 1تعیووین گردیوود .بووهمنظووور اسووتخراج و
اندازهگیری ترکیبات فنولی و تانن کل ،نمونههای گل را که قبالً
در درجه حرارت  18درجه سانتیگراد بهمدت  10ساعت کوامالً
خشک شده بودند آسیاب نموده و سوپس بوا اسوتفاده از هواون
کامالً ساییده شدند .مقدار  288میلیگرم از نمونه خشک شوده
را داخل بطریهای پالسوتیکی ریختوه و بوه آن  08میلویلیتور
استون  38درصد اضافه گردیود .مخلوون حاصول را بوهمودّت 5
دقیقه به آرامی تکان داده شد و سپس در دور  3888بهمدّت 5
دقیقه سانتریفیوژ گردید .سپس عصاره اسوتونی حاصوله جهوت
انوودازهگیووری ترکیبووات فنووولی و تووانن اسووتفاده گردیوود .بوورای
استخراج ترکیبات فنولی 8/1 ،میلیلیتر از عصاره استونی نمونه
را در یک لوله آزمایش (سه تکرار) ریخته و به آن  8/9میلیلیتر
آب مقطر 8/5 ،میلیلیتر معرف فولین فنول شیکالتو 1 2موالر و
 2/5میلیلیتر کربنوات سودیم  28درصود اضوافه شود .محلوول
حاصل را تکان داده و در دمای آزمایشوگاه بوهمودّت  35دقیقوه
نگهداری گردید .برای استخراج توانن 2 ،میلوی لیتور از عصواره
استونی نمونه به یک لوله آزمایش حاوی  188میلیگورم 3PVP
(پلیوینیل پلی پیرولیدون) اضافه شد .مخلون فوق را بهمدت 5
دقیقه در دور  3888سانتریفوژ کرده و سپس  188میکرولیتر از
عصاره شفّاف آن را در لوله آزمایش ریخته (سه تکرار) و بوه آن
 8/9میلیلیتر آب مقطر 8/5 ،میلیلیتر معرف فولین شویکالتو و

1. Makkar
2. Folin ciocalteu
3. Poly Vinyl Pyrrolidone

4. Total Extractable Phenols
5. Total Extractable Tannin
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غلظت ترکیبات فنولی قابل استخراج نمونه (میلیگرم)
×011

= درصد ترکیبات فنولی قابل استخراج نمونه

وزن خشک نمونه (میلیگرم)

گردید.
محاسبه
میزان تانن کل (میلیگرم در هر گرم ماده خشک) نیز با استفاده از فرمول زیر
)TEPH
(
) TEPHباقیمانده بعد از افزودن  = TEPH – (PVPغلظت تانن کل ()TET

همچنین برای محاسبه درصد تانن قابل استخراج از فرمول زیر استفاده شد.
غلظت تانن قابل استخراج نمونه (میلیگرم)
×011

= درصد تانن قابل استخراج نمونه ()TET

وزن خشک نمونه (میلیگرم)

میزان  18میکرولیتر از هر یک از نمونههوا بوه دسوتگاه
تزریووق گردیوود .سووپس درصوود فالونوئیوود روتووین موجووود در
نمونههای گیاهی توسط رابطه زیر محاسبه شد.

فالونوئید روتین :استخراج و اندازهگیری فالونوئید روتین مطابق
با روش بهکار گرفته شده توسط همتی 1و همکاران ( )1301در
گیاه ولیک و با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی مایع با کوارایی
باال انجام گرفت .بدینمنظور ،پس از پودر نمودن نمونههای گل
مربون به هر یک از گونهها ،مقدار  2گرم از نمونههای هر گونوه
بهطور جداگانه درون لولههوای آزموایش درب دار ریختوه شود.
سپس  18میلیلیتر متانول  95درصد به هور یوک از لولوههوای
آزمایش اضافه گردید .نمونهها بهمدت  5دقیقه در داخل حموام
آبی با دمای  18درجه سوانتیگوراد گذاشوته شود .پوس از ایون
مرحله ،نمونهها بهمودت  10سواعت در دموای آزمایشوگاه و در
شرایط تاریک قرار گرفتند .سوپس محتویوات درون هور یوک از
لوله ها را از کاغذ صافی عبور داده و حجم عصواره انودازهگیوری
شده و عصاره ها تا زمان تزریوق بوه دسوتگاه  HPLCدر محلوی
خنک و تاریک نگهداری شدند.
بهمنظور تهیه محلول اسوتاندارد حواوی مقودار مشخصوی از
فالونوئید روتین ،مقادیر  25و  58گرم از روتین ساخت شورکت
سیگما با خلوص  95درصود تهیوه و بعود از حول نموودن در 3
سیسی  DMSOتوسط متانول به حجوم  25سویسوی رسوانده
شودند .بودینترتیوب محلوولهوای اسووتاندارد بوا غلظووت  2و 1
میلیگرم بر کیلوگرم بهدست آمد که از آنها برای رسم منحنی
کالیبراسیون دستگاه  HPLCاسوتفاده گردیود .دسوتگاه HPLC
مورد استفاده در این تحقیق سواخت شورکت واتورز بوود کوه از
مشخصووات آن موویتوووان وجووود دو عوودد پم و ،Waters 510
دستگاه تزریق  ،Waters U6Kآشکارسواز  ،Waters 480سوتون
میکروبانود اپوا  ،µm – 4.6 × 300 mm C18 18طوول مووج
 ،nm=λ 208جریان  1میلیلیتور در دقیقوه ،حجوم تزریوق 18
میکرولیتر و فاز متحر متانول و اسیدفسفریک را نام برد .برای

HPLC

 :aمقدار روتین گزارش شده توسوط دسوتگاه  HPLCبرحسوب
میلیگرم%Rutin=a.v/v.m ،

 :Vحجم نهایی حاصل از عصارهگیری برحسب میلیلیتر،
 :vحجم تزریق از نمونه موردنظر برحسب میلیلیتر،
 :mوزن گیاه خشک مصرفی جهت عصارهگیری بوه میلویگورم،
میباشند.
تجزیههای آماری
تجزیه و تحلیل دادههای مربون به 5گونه مختلف در قالب طرح
کامالً تصادفی با سه تکرار با استفاده از نرمافزار آماری Minitab
انجام گرفت .مقایسه میانگینها بهوسیله آزمون چنود دامنوهای
دانکن توسط نرمافزار  MSTAT-Cانجام گرفت.
نتایج و بحث
خصوصیات مورفولوژیکی
نتایج این تحقیق نشان داد که کلیه صفات مورد بررسوی تحوت
تأثیر نو گونه بودند .تجزیه واریوانس بورای تعودادی از صوفات
مورفولوژیکی مورد مطالعه شامل طول بورگ ،نسوبت طوول بوه
عرض برگ ،طول میوه ،قطر میوه و نسبت طول بوه قطور میووه
حاکی از وجود تفاوت معنیدار در بین گونههوای موورد مطالعوه
در سطح احتمال  1درصد میباشد (جودول  .)1همچنوین بوین
گونههای مورد مطالعه از نظر صفت عرض برگ تفاوت معنویدار
در سطح احتمال  5درصد وجود داشت (جدول  .)1با توجوه بوه
نتایج تجزیوه واریوانس ،در رابطوه بوا وزن هوزار دانوه نیوز بوین
گونههای مورد برّرسوی تفواوت معنویدار در سوطح احتموال 1
درصد دیده شد (جدول  .)1وجود تنو در صفات مختلف میووه
توسووط یانووار و همکوواران ( )2011نیووز گووزارش شووده اسووت .در
تحقیقووی ،کریستنسوون ( )1984نشووان داده کووه خصوصوویات
مورفولوژیک برگ شامل طول ،عرض ،نسبت طوول بوه عورض و

انجام  ،HPLCهمه نمونهها اعم از اسوتاندارد و مجهوول توسوط
فیلترهای  8/15میکرومتور صواف شوده و سوپس محلوولهوای
دیگری با رقّت یک دهم محلول قبلی برای هر نمونه تهیّه و بوه

1. Hemmati
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نسبت طول به عووورض بورگ ( )1/08مربووووون بوه گونوه
 pentagynaو کمترین مقدار آن ( )1/83به گونه C. monogyna
تعلق داشت (جدول  .)2از نظر صفات مورفولوژیکی مربون بوه
میوه ،بیشترین مقدار طوول و قطور میووه (بوهترتیوب  15/88و
 10/32میلیمتر) متعلق به گونه  C. ponticaو کمتورین مقودار
این دو صفت (بهترتیب  9/00و  0/19میلیمتر) مربون به گونوه
 C. monogynaبودند (جودول  .)2همچنوین بیشوترین نسوبت
طول به قطور میووه ( )1/11مربوون بوه گونوه  C. monogynaو
کمترین نسبت طول به قطر میوه ( )8/01مربوون بوه گونوه C.
 ponticaمی باشد (جدول .)2

تعداد بریدگیهای برگ در تعدادی از گونههوای ولیوک و در دو
منطقه آب و هوایی یونان و یوگسالوی متفاوت اسوت .بنوابراین
هر دو عامول ژنوتیو و اقلویم بور مورفولووژی نهوایی بورگهوا
تأثیرگووذار موویباشووند .میووانگین گونووههووا از لحوواظ صووفات
مورفولوژیک مورد مطالعه نشان داد که از نظر صفات مربون بوه
برگ ،بیشترین مقدار طول برگ ( 3/09سانتیمتور) مربوون بوه
گونه  C. ponticaو کمترین مقدار آن ( 2/81سانتیمتر) مربون
به گونه  C. monogynaاست (جودول  .)2از نظور عورض بورگ
بیشترین مقدار ( 3/31سانتیمتر) مربون به گونه  C. ponticaو
کمووترین مووقدار ( 1/08سووانتیمتر) مربووون بوه گوووونوووه
 C. pseudoheterophyllaمیباشد .همچنوین بیشوترین مقودار

C.

جدول  :1نتایج تجزیه واریانس صفات مورفولوژیک در گونههای مورد مطالعه ولیک
Table 1: Results of analysis of variance for morphological characteristics in studied species of hawthorn
میانگین مربعات ()Mean of squares
درجه
وزن هزار
نسبت طول به
منابع تغییرات
طول
عرض
آزادی
قطر میوه
دانه
قطر میوه
برگ
عرض
به
طول
نسبت
برگ
طول
Source of
میوه
برگ
Degree
Fruit
variation

گونه

of
freedom

Leaf length

Leaf
width

Leaf lenth/Leaf width

Friut
length

diameter

Fruit
legth/Friut
diameter

1000 seed
weight

4

**1.61

*0.17

**2.70

**2.78

**2.76

**0.06

**3862.40

Species

خطا

10

0.04

0.04

0.16

0.15

0.17

7.20

0.00

Error

ضریب تغییرات

7.5

7.8

13.5

12.9

13.8

2.1

6.1

CV%

* و ** بهترتیب معنیدار بودن در سطح احتمال  %5و  %1میباشند.
* and **: significant at the 5% and 1% probability levels, respectively

جدول  :2مقایسه میانگینهای صفات موروفولوژیک در گونههای مورد مطالعه ولیک
Table 2: Mean comparision of studied species of hawthorn based on morphological characteristics

گونه
Species

طول
برگ

عرض برگ
Leaf width

Leaf length
C. meyeri
C. pontica
C. pentagyna
C. monogyna
C.pseudoheterophylla

2.83bc
3.89a
3.22b
2.04d
2.33cd

2.05b
3.71a
1.84b
1.97b
1.80b

نسبت طول
به عرض
برگ
Leaf
lenth/Leaf
width
1.37ab
1.04c
1.80ab
1.03c
1.28bc

قطر
میوه

نسبت طول به
قطر میوه

Friut length

Fruit
diameter

Fruit legth/Friut
diameter

11.26bc
15.00a
12.02ab
9.88c
9.99c

11.27ab
18.32a
10.63bc
8.49c
8.79c

0.99a
0.81b
1.12a
1.16a
1.14a

طول
میوه

وزن هزار
دانه
1000 seed
weight
118.17c
181.33a
86.66e
134.67b
105.83d

برای هر صفت ،میانگینهای با حروف مشابه اختالف معنیدار در سطح احتمال  %1و با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن ندارند
For each trait, means having at least a same letter are not significantly different by Duncan’s Multiple Range Test at
1% level of probability
میوووه بوورای گونوهای ،C. meyeri ،C. aronia ،C. orientalis

گوونههای مختلف ولیوک بوهطوور معموول توسوط انودازههوای
مختلف میوههایشووان شنوواخته مویشووند .در مطالعوهای کوه
تووسوط بالتا 1و همکاران ( )2006انجام شود ،میوانگیوون طوول

 C. tanacetifoliaو  C. ponticaبهترتیوب ،12/5 ،15/2 ،13/3
 28/2و  11/1میلیمتر بهدست آمد که تاحودودی در توافوق بوا
طوول میووه گوزارش شوده بورای گونوههوای  C. ponticaو C.
 meyeriدر این تحقیق مویباشود .در آزموایش دیگوری ،توور

1. Balta
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شناسایی و ارزیابی ویژگیهای مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی...

اوقلو ( )2004میانگین طول میوه را برای گونوه ،C. monogyna
 11/85میلیمتر برآورد نمودند که بیشتر از مقدار بهدست آمده
برای این گونوه در تحقیوق حاضور اسوت .بورخالف نتوایج ایون
تحقیق ،بالتا و همکاران ( )2006قطر میوه را برای دو گووونه C.
 ponticaو C. meyeriبهترتیب  19/1و  15/2میلیمتر گوزارش
نمودند .قطر میوه برای گونه  C. monogynaتوسط ابسو و هررا1

مختلف گیاه ،بهویژه گلها و برگ ها افزایش مییابد و از ایونرو
خواص دارویی آنها نیز برای تولید انوا داروها بهبوود موییابود
(کراکوزیان و همکاران .)2004 ،بنوابراین در اقلویمهوایی ماننود
منطقووه طالقووان کووه دارای آب و هوووای نسووبتاً سوورد و توونشزا
میباشد ،باال بودن میزان ترکیبات فنولی موجود در نمونوههوای
گل و برگ این گوووونههوا مووووورد انتوووظار اسوت .از نظوووور
مقدار تانوون کل ،بیشووووترین مقودار ( 3/98درصوووود) بورای
گونه  C. pseudoheterophyllaبهدست آمود (جودول  .)1گونوه
های  C. monogyna ،C. pontica ،C. meyeriو C. pentagyna
نیز بهترتیوب دارای مقوادیر  5/30 ،5/29 ،1/89و  1/19درصود
بودند (جدول  .)1همانطور که در بسیاری از منوابع يکور شوده
است قسمت اعظم تانن موجود در گونههای جونس Crataegus
را تاننهای متراکم تشکیل میدهند (چانگ و همکاران 2002 ،و
یووائو 5و همکوواران .)2008 ،برخووی از مطالعووات نیووز اثوورات
آنتیاکسیدانی و درمان بیماریهای قلبی را در ولیکها به موواد
فنووولی و توواننهووای متووراکم نسووبت موویدهنوود (کراکوزیووان و
همکاران .)2004 ،در نتیجه هر گونوهای کوه درصود بواالتری از
تاننها را بهخود اختصاص دهد ،احتماالً دارای اثورات درموانی و
آنتیاکسیدانی قابل توجّهتری میباشد .مقایسات میانگین نشوان
داد که بین گونههای موورد مطالعوه تفواوت محسوسوی از نظور
وجوووووود فالونوئیوود روتیووووون وجووووود دارد .بوواالترین میووزان
عملووووکرد فالونووووئید روتووین ( 8/9درصووود) در گوووووونه
 C. pentagynaو کمووووترین عملکورد آن ( 8/25درصووود) در
گونووه  C. pseudoheterophyllaمیباشد (جدول  .)1در بیشتر
مطالعاتی که بر روی گونوههوای مختلوف جنوووس Crataegus
انجام گرفته است ،از گونههوای  C. monogynaو C. laevigata
بهعنوان بهترین منابع تولید فالونوئیدها و از گونههوووایی چوون
 C. pentagynaبهعنوان منابع محدودتر تولیود فالونوئیودها نوام
برده شده است (یائو و همکاران 2008 ،و رائودنیس 1و همکاران،
 .)2009حال آنکه ،نتایج این تحقیوق نشوان داد کوه گونوه C.
 pentagynaدارای ظرفیت فالونوئیدی بیشتری نسبت به گونوه
 C. monogynaمیباشد .مقودار فالونوئیودها روتوین موجوود در
نمونههای مورد مطالعه در این بررسی به مراتب بیشتر از مقادیر
گزارش شده توسط همتی و همکاران ( )1301میباشود کوه در
دو منطقه گرم و مرطوب شمال کشور انجام گرفته است که این
میتواند ناشی از تأثیر برخی از عوامل اقلیمی بر تولید فالونوئید
روتین در این گیاه باشد .چنانچه تحقیقات انجوام شوده توسوط
داویس و آلبریگو )1994( 3بر روی برخی فالونوئیدهای مرکبات

( 3 ،)1994تووا  18میلوویمتوور و توسووط هموو 18 ،)2003( 2
میلیمتر گزارش گردیده که در توافوق بوا نتوایج تحقیوق حاضور
میباشند .نسبت طول به قطر میوه برای دو گونه  C. ponticaو
 C. meyeriبهترتیب 8/01و  8/02میلیمتر گزارش شده (بالتا و
همکاران )2006 ،که با نتایج بوهدسوت آموده در ایون تحقیوق و
برای این دو گونه متفاوت است .در این تحقیق ،بیشترین میزان
وزن هزار دانه ( 101/33گورم) مربوون بوه گونوه  C. ponticaو
کمترین میزان ( 01/11گورم) مربوون بوه گونوه C. pentagyna
میباشد (جدول  .)2بنابراین نو گونه میتواند بر وزن هزار دانه
این گیاه مژثر باشد.
خصوصیات فیتوشیمیایی
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین گونههای موورد مطالعوه
تفاوت معنیدار در سوطح احتموال  1درصود از نظور ترکیبوات
فنولی ،تانن کل و فالونوئید روتین وجود دارد (جدول .)3
نتایج مقایسه میوانگینهوای درصود ترکیبوات فنوولی قابول
استخراج در گونههای مووورد مطالعه هم نشووان داد که گووونه
 C. meyeriدارای بیشووترین درصوود ترکیبووات فنووولی قابوول
اسوتخراج ( 11/01درصود) و گونوههوای  C. monogynaو C.
 ponticaدارای کمترین درصد این ترکیبوات (بوهترتیوب 0/25
درصوود و  3/53درصوود) هسووتند (جوودول  .)1اثوورات دارویووی
گونههای جنس  Crataegusبهصورت عمده با میوزان ترکیبوات
فنولیکی آنها در ارتبان است .ترکیب نهایی فالونوئیدها و سایر
ترکیبات فنولی در گیاهان بهواسوطه هور دو فواکتور ژنتیکوی و
محیطی مشخص میشود (اوربناویسویوت 3و همکواران.)2006 ،
در تحقیقوی کراکوزیووان 1و همکووارن ( )2004نشووان دادنود کووه
کاربرد تونشهوای محیطوی از قبیول خشوکی و سورما موجوب
افووزایش مووواد پلوویفنووولی ازجملووه فالونوئیوودها در بوورگهووای
گونههای  C. monogynaو  C. laevigataمیشوود .ایون نتوایج
نشان دادهاند که در مکانهایی که گونههای ولیک تحوت توأثیر
چنین تنشهایی قرار دارند ،مواد موثثره موجوود در انودامهوای
1. Obeso and Herrera
2. Hampe
3. Urbonaviciute
4. Kirakosyan

5. Yao
6. Raudonis
7. Davise and Albrigo
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دارد که میتواند در برنامووووههای بهنژادی این جنوووس موورد
استفاده قووورار گیرد .با توجوووه به اینکه در بیووون گونههوای
مووووورد مطالعوه ،گونوههوای  C. pentagyna ،C. meyeriو C.
 pseudoheterophyllaدارای درصوود قابوولتوووجهی از ترکیبووات
فنولیک ،تاننی و فالونوئید روتین هستند ،بهمنظوور تولیود دارو
نسبت به سایر گونهها دارای اولویت میباشند.

نشان داده که تولید آنها در مناطقی با آبوهوای خنک بیشوتر
از مناطق گرم میباشد ،زیرا طول دوره تقسیم سولولی افوزایش
یافتووه و بووهدنبووال آن تولیوود برخووی از فالونوئیوودها نیووز بیشووتر
میشود.
نتیجهگیری کلی
نتایج این پژوهش نشان داد که تنو ژنتیکوی قابول مالحظوهای
برای صفات مووووورد مطالعه در گونههای ولیک در ایران وجود

جدول  :3تجزیه واریانس خصوصیات فیتوشیمیایی در گونههای ولیک
منابع تغییرات

Table 3: Analysis of variance of phytochemical characteristics in studied species of hawthorn
میانگین مربعات ()Mean of squares
درجه آزادی

Source of variation

Degree of
freedom

ترکیبات فنولی

تانن کل

فالونوئید روتین

Phenolic compounds

Total tannin

Rutin flavonoid

4

**10.28

**3.48

**0.97

گونه
Species

خطا

10

0.17

0.045

0.37

Error

ضریب تغییرات

4.2

0.86

9.8

CV%

** معنیدار بودن در سطح احتمال  %1میباشد
**: significant at the 1% probability levels

جدول  :1مقایسه میانگینهای خصوصیات فیتوشیمیایی در گونههای مورد مطالعه ولیک
Table 4: Mean comparision of studied species of hawthorn based on phytochemical characteristics
گونه

ترکیبات فنولی

تانن کل

فالونوئید روتین

Species

Phenolic compounds

Total tannin

Rutin flavonoid

C. meyeri

11.86a

6.09b

0.45b

C. pontica

7.53c

5.29b

0.43b

C. pentagyna

10.47b

6.69ab

0.90a

b

b

C. monogyna
C. pseudoheterophylla

c

5.38
7.90a

8.25
11.01ab

0.66
0.25c

برای هر صفت ،میانگینهای با حروف مشابه اختالف معنیدار در سطح احتمال  %1و با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن ندارند
For each trait, means having at least a same letter are not significantly different by Duncan’s Multiple Range Test at
1% level of probability
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Identification and Evaluation of Morphological and Phytochemical Characteritics in
Some Hawthorn (Crataegus spp.) Species in Iran
Khohkheil1, A., Hatami Maleki2*, H. and Alirezalou3, A.

Abstract
Hawthorn, as the general name for the species of Crataegus genus belonged to Rosaceae family, is of horticultural
crops with medicinal characteristics. In this study, several species of hawthorn including Crataegus monogyna,
Crataegus meyeri, Crataegus pseudoheterophylla, Crataegus pentagyna and Crataegus pontica were identified in
Taleghan region of Alborz province, Iran and then, evaluated based on morphological and phytochemical charactersitcs.
Results of analysis of variance for morphological characters including leaf length, leaf width, ratio of leaf length to leaf
width, fruit length, fruit diameter, ratio of fruit legth to fruit diameter and 1000 seed weight revealed the existence of
divergence for Hawthorn germplasm in Iran and significant differences among the studied species. Among studied
species, C. pontica had the maximum values of studied morphological characters exception of ratio of leaf length to leaf
width and ratio of fruit legth to fruit diameter. There were significant differences among studied species based on
phytochemical characters. Species including Crataegus meyeri, Crataegus pseudoheterophylla, Crataegus pentagyna
had noticeable percentage of phenolic compounds, tannen and rutin flavonoid. The results manifested that evaluation of
phytochemical compounds could be a suitable method in identification of species having medical priority in this
species.
Keywords: Phenolics, Tannins, Rutin flavonoids, Germplasm, Rosaceae
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