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استفاده از همبستگی کانونیک
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چکیده
هدف تحقیق حاضر ارزیابی ارزش غذایی اسپیر (ساقه خوراکی گیاه) مارچوبههای بومی ایران از نظر عناصر پرمصرف نیتروژن ،فسفر و
پتاسیم و تعیین ارتباط آن با عوامل محیطی و خاکی با استفاده از تجزیه همبستگی کانونیك میباشد .بدینمنظور اسپیرهای مارچوبه
از  12منطقه مختلف ایران جمعآوری گردیدند .نتایج مشخص کرد که جنس  Asparagusدر اکثر اقلیمهای ایران شامل اقلیمهای
مرطوب و معتدل شمال ،بیابانی جنوب ،سرد و خشك غرب ،گرم و خشك مرکز ،معتدل کوهستانی و نیز مدیترانهای پراکنده است.
خصوصیات کیفی اسپیر نشان داد که میانگین وزنتر یك اسپیر در پایههای نر  6/75گرم و در پایههای ماده  5/42گرم است .درصد
ماده خشك در پایههای نر ( 16/76درصد) بیشتر از پایههای ماده ( 14/63درصد) بود .با توجه به آزمون  tتفاوت بین پایههای نر و ماده
از نظر درصد فسفر ،نیتروژن و پتاسیم اسپیر معنیدار نبود .مقادیر ضرایب کانونیك استاندارد در اولین متغیر کانونیك عوامل محیطی،
حاکی از تأثیر میانگین دمای ساالنه و میانگین حداقل دمای ساالنه بر نیتروژن و فسفر اسپیر میباشد .طبق نتایج بارهای کانونیك،
بهطورکلی اسپیرهای دارای فسفر باالتر (بیشتر از  9/5درصد) در مناطقی با  pHپایینتر (کمتر از  8/2و نزدیك خنثی) رشد کردند ،در
همین شرایط میزان پتاسیم اسپیرها ،روند کاهشی (تا  2/08درصد) داشت .همچنین اسپیرهای دارای پتاسیم باال (بیشتر از  8درصد)
در مناطق با بارندگی پایینتر (متوسط ساالنه  174میلیمتر) و ارتفاع باالتر ( 1699متر) رشد داشتند .کاهش بارندگی و افزایش ارتفاع
از سطح دریا باعث کاهش میزان نیتروژن (کمتر از  9/84درصد) اسپیر شد.
واژههای کلیدی :پایه نر ،پایه ماده ،عناصر غذایی ،وزنتر ،ماده خشك
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عنصر یا کاهش مواد غذایی است (شانون و گریوی.)1999 ،5
افزایش تشعشع ،سرمای باال ،افزایش تعداد روزهای یخبندان و
بادهای محلی کوه به دره و دره به کوه نیز از مشخصههای بارز
عامل ارتفاع میباشد .اختنف ارتفاع خود به تنهایی در میانگین
دمای ساالنه تفاوت ایجاد میکند .افزایش هر  1999متر ارتفاع
از سطح دریای آزاد ،دمای محیط حدود  6درجه سانتیگراد
کاهش مییابد (عنیی طالقانی .)1309 ،مجموع این دالیل
سبب تغییر پوشش گیاهی و یا تغییر در خصوصیات یك گیاه
میشود .بهعنوان نمونه ورمقانی و همکاران ( )1385عناصر
معدنی گیاهان مراتع در اقلیمهای مختلف بیابانی گرم میانی،
بیابانی گرم خفیف ،خشك معتدل ،نیمهخشك معتدل،
نیمهخشیك سیرد و نیمهمرطوب سیرد را موردبررسی قرار
دادند و نشان دادند که اختنف معنیداری در میزان پتاسیم،
منگنز و مس گیاهان در اقلیمهای مختلف وجود دارد .سرابی 8و
همکاران ( )2010از ارتفاع  22تا  2799متر در استانهای البرز،
کردستان و مازندران نمونههای نر و ماده مارچوبه را جمعآوری
کردند و گزارش نمودند که وزن تر و درصد ماده خشك اسپیر
آنها دارای ضریب تغییرات بهترتیب  74و  26درصد میباشد.
مارچوبه دارای گونههای زیادی در ایران و جهان است .اما بیا
وجود گونههای خودرو آن در مناطق مختلف اییران (رشیینگر،0
1982؛ قهرمان1357 ،؛ مظفریان )1386 ،و سازگاری با شیرایط
آب و هییوایی متنییوع کشییورمان ،نسییبت بییه سییایر سییبزیهییا و
محصوالت کشاورزی در سطح کمی مورد کشت و مصیرف قیرار
گرفتییه اسییت .بییهنظییر میییرسیید عییدم آشیینایی کشییاورزان،
تولیدکنندگان و حتی دانشآموختههای کشاورزی با خصوصیات
مارچوبه ،سبب عدم توسعه کشت و کار آن شده است .از این رو
بررسی و معرفی آنها دارای اهمیت دوچنیدان مییباشید .زییرا
گستردگی و پراکندگی بیاالی مارچوبیههیای خیودرو در اییران،
نشاندهنده سازگاری بالفعل این گونه با شرایط اقلیمی و خاکی
متنوع کشورمان میباشد .از طرف دیگر با توجه به اینکه رشد و
نمو یك گیاه خیا در اقلییمهیای مختلیف موجیب تغیییر در
کیفیت و عناصر غذایی آن میشود ،لذا هدف از تحقییق حاضیر
ضمن بررسی وزنتر و ماده خشك اسپیر پاییههیای نیر و میاده،
ارزیابی ارزش غذایی اسپیر گونههای مختلف مارچوبههای بومی
ایران به لحیا عناصیر پرمصیرف نیتیروژن ،فسیفر و پتاسییم و
تعیین ارتباط آن با عوامل محیطی و خاکی میباشد.

مقدمه
مارچوبه ( )Asparagus sp.گیاهی چندساله ،علفیی ،دوپاییه ،بیا
بیش از ییك متیر ارتفیاع از تییره  Asparagaceaeاسیت .دارای
ساقههای زیرزمینی (ریزومها) است که باعیث بیهوجیود آمیدن
ساقههای هوایی نسبتاً ضخیم به نام اسپیر 1میشوند که قسمت
خوراکی آن را تشکیل میدهند .در بهار ییا تابسیتان وقتیی کیه
طول اسپیرها به  17تا  27سانتیمتیر رسیید ،قابیل برداشیت و
مصییرف مییییباشییند (حسیییندخت1301 ،؛ قهرمیییان1357 ،؛
مظفریییان1386 ،؛ وییین .)1997 ،2دارای  02/2درصیید آب2/6 ،
درصد پروتئین 9/21 ،درصد چربی 3/8 ،درصد هیدرات کیربن،
 9/55درصد فیبر 22 ،میلیگرم کلسیم 18 ،میلیگیرم منییزیم،
 251میلیگرم پتاسیم 65 ،میلیگرم فسفر 9/8 ،میلیگرم آهین
(همگی در  199گرم قسمت خوراکی) و دارای ویتیامین ،C ،A
 B2 ،B1و  B6مییییباشییید (روبیییاتزکی و یاماگوشیییی1997 ،3؛
حسندخت .)1301 ،مارچوبه بهعنوان یك سبزی دارای خیوا
دارویی و غذایی مطلیوبی اسیت .ترکیبیاتی ماننید فنونودییدها،
ساپونینها و مواد معدنی از اسیپیر و رییزوم آن اسیتخراج شیده
است (روباتزکی و یاماگوشیی .)1997 ،دارای اثیر مسیکن قلیب،
ملین ،ادرارآور ،آرام بخش ،محافظ کبید ،کیاهش فشیار خیون و
محرک ایمنی بدن می باشد .ضدنفخ بوده و برای درمان عفونیت
بدن و نقرس مزمن استفاده میشود (جوشی .)2003 ،4به لحیا
اقتصییادی نیییز در بسیییاری از کشییورها دارای جایگییاه وی ی های
میباشد.
عوامل مﺆثر بر رشیید گیاه را میتوان به دو گروه ژنتیکی و
محیطییی طبقهبندی کرد .عوامل محیطی تأثیر بسیار زیادی بر
کمیت و کیفیت گیاهان و همچنین بر پراکنش آنها میگذارند.
از مهمترین عوامل محیطی میتوان به درجه حرارت محیط،
رطوبت ،ارتفاع از سطح دریا و خصوصیات خاک اشاره کرد .در
مییان عوامیل محیطیی ،دمیا با تأثییر بر فتوسینتز ،تنیفس،
نفوذپذیری دیواره سلولی ،جذب آب و عناصر غذایی ،تعرق و
فعالیت آنزیمها ،رشیید و نمو گیاهان را تحت تأثیر قرار میدهد
(ملکوتی و همدانی pH .)1359 ،خاک نیز با تأثیر بر جذب
عناصر غذایی ،عامل مﺆثری در سنتز مواد و رشد گیاه می باشد
(فیگوییردو 7و همکاران .)2008 ،اثر شوری ( ECباال) کاهش
سرعت رشد گیاه ،افزایش فشار اسمزی ،کاهش توده 6و سمیت
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هضم انتقال و به آن پنج میلیلیتر از مخلوط اسید سولفوریك
غلیظ و اسید سالیسیلیك اضافه و بهمدت  24ساعت به حال
خود رها گردید .سپس آن را روی اجاق هضم تا  279درجه
سانتی گراد حرارت داده و به آن کاتالیزور اضافه و تا شفاف
شدن مخلوط (هضم کامل) در دمای  419درجه سانتیگراد
حرارت داده شد .غلظت آمونیوم در محلول حاصل از هضم
اندازهگیری و درصد نیتروژن محاسبه گردید (برمنر.)1965 ،2

مواد و روشها
مواد گیاهی
باتوجه به پراکنش گونههای مارچوبه
 .A. breslerianus ،A. verticillatus L. ،A. persicus. ،.L.در
کشور ،استانهای گینن ،مازندران ،گلستان ،کردستان ،البرز،
اردبیل ،سمنان و کرمان برای انجام تحقیق انتخاب شدند (شکل
 1و جدول  .)1برای تعیین رویشگاههای مارچوبه در این
استانها از اطنعات بهدست آمده از فلور ایرانیکا (رشینگر،1
 ،)1982فلور ایران (قهرمان1357 ،؛ مظفریان )1386 ،و افراد
بومی آشنا به گیاهان مناطق موردمطالعه ،استفاده شد .سپس
در ماههای فروردین تا خرداد سال  1301باتوجه به شرایط آب
و هوایی منطقه با بازدیدهای صحرایی ،نمونههای اسپیر
مارچوبه از مناطق شناسایی شده جمعآوری و به آزمایشگاه
گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
تهران منتقل گردید.
Asparagus officinalis

اندازهگیری فسفر
بعد از خشك شدن نمونههای اسپیر مارچوبه ،با استفاده از الك
 2میلیمتری ذرات ریز و درشت از هم جدا شدند .سپس یك
گرم از نمونه الك شده در کوره الکتریکی بهمدت  7ساعت با
دمای  779درجه سانتیگراد سوزانده شدند .بعد  7میلی لیتر
اسیدکلریدریك دو نرمال به آن اضافه شد و در بالن 199
میلیلیتری به حجم رسانده و صاف گردیدند .سپس نمونهها در
دستگاه اسپکتروفتومتری در طولموج  459نانومتر قرادت شدند
(هامادا و النای.)1994 ،3
.

مختصات جغرافیایی و اقلیمی
مختصات جغرافیایی شامل طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع از
سطح دریا هر منطقه توسط نرمافزار  GPSمحاسبه و تعیین
گردید .آمار هواشناسی از نزدیكترین ایستگاه به محل
نمونهبرداری تهیه شد (جدول .)1

اندازهگیری پتاسیم
نمونههای اسپیر خشك شده از الك  2میلیمتری عبور داده
شدند .بعد یك گرم از نمونه در کوره الکتریکی بهمدت  7ساعت
با دمای  779درجه سانتیگراد سوزانده شدند .سپس 7
میلیلیتر اسیدکلریدریك دو نرمال به هر کروزه اضافه شد و در
بالن  199میلیلیتری به حجم رسانده و صاف گردیدند .مقدار
 7میلیلیتر از محلول را در بالن ریخته و توسط دستگاه فنیم
فتومتر مقادیر قرادت و در منحنی استاندارد اعداد بهدست آمد
(هامادا و النای.)1994 ،

مشخصات خاک
در هنگام جمعآوری نمونههای گیاهی از هر منطقه ،نمونه خاک
نیز جهت بررسی جمعآوری شد .برای نمونهبرداری از خاک هر
منطقه ،چهار نمونه خاک به طور تصادفی و از عمق 29
سانتیمتری برداشته و بهطور کامل با هم مخطوط گردید.
سپس یك کیلوگرم از آن جهت اندازهگیری اسیدیته ( )pHو
هدایت الکتریکی ( )ECبه آزمایشگاه منتقل شد.

تجزیه و تحلیل آماری
میانگین ،حداکثر ،حداقل ،انحراف معیار و ضریب تغییرات
صفات وزنتر و ماده خشك اسپیر ابتدا برای پایههای ماده و نر
بهصورت جداگانه با هشت تکرار و سپس برای مجموع پایههای
نر و ماده اندازهگیری شد .بهمنظور بررسی تفاوت عناصر غذایی
پایههای نر و ماده ،دادهای بهدست آمده با استفاده از آزمون t
در نرمافزار  SAS V.9.1تجزیه شدند .برای تعیین رابطه بین
عناصر غذایی اسپیر و عوامل محیطی مناطق جمعآوری
مارچوبه از تجزیه همبستگی کانونیك 4استفاده شد .تعیین
تعداد متغیرهای کانونیك و انتخاب همبستگیهای کانونیك

اندازهگیری صفات
پس از اندازهگیری وزن تر اسپیر ،جهت تعیین ماده خشك،
نمونههای اسپیر بهمدت  2روز در آون با دمای  59درجه
سانتیگراد قرار داده شدند .در مرحله بعد اندازهگیری عناصر
غذایی پرمصرف شامل نیتروژن ،فسفر و پتاسیم انجام شد.
اندازهگیری نیتروژن
اندازهگیری نیتروژن در اسپیر مارچوبه به روش کجلدال انجام
گرفت .به این منظور  9/3گرم از نمونه پودر شده به لولههای

2. Bremner
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4. Canonical correlation
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شده1

بیشتر از پایه ماده ( 19/62گرم) ثبت شد (جدول  .)3این
درحالی است که به استثنای جمعیتهای بیانلو ،کنرود و
منجیل (جدول  )3بهطور متوسط درصد ماده خشك در
پایههای نر ( 16/76درصد) بیشتر از پایههای ماده (14/63
درصد) بهدست آمد (جدول  .)2در توجیه این واکنش ،بنسون6
( )1982بیان کردکه سطح برگ ساقه هوایی در گیاهان ماده
مارچوبه ،نسبت به گیاهان نر بیشتر میباشد .با این حال ،بهنظر
میرسد که تفاوتهایی از نظر میزان آسیمینسیون ،انباشت
کربوهیدراتها و توانایی تولید وجود داشته باشد .بدینصورت
که میزان آسیمینسیون در گیاهان ماده مارچوبه ،در مقایسه با
گیاهان نر  28درصد کمتر است .اینطور استنباط میشود که
باوجود سطح برگ بیشتر در گیاهان ماده ،فرآوریهای
فتوسنتزی در آنها از کارآیی الزم برخوردار نمیباشد .که این
امر موجب کاهش تولید کربوهیدراتها و تقلیل توانایی تولید
گردد .همچنین ،احتمال دارد این امر باعث کوتاه شدن طول
عمر گیاه شود (وین.)1997 ،5

مناسب بر مبنای مقادیر همبستگیهای کانونیك تصحیح
و آزمون  Wilks' lambdaو معیار  Redundancyدر نرمافزار
( CANOCO 4.5تربراک و اسمینر )2001 ،2و SPSS V.21
انجام شد.
نتایج و بحث
وزنتر و درصد ماده خشک اسپیر

برای اندازهگیری وزنتر و درصد ماده خشك اسپیر ،گونههای
مختلف مارچوبههای بومی ایران از رویشگاههای طبیعی به
تفکیك جنسیت جمعآوری شدند (شکل  .)2الزم به ذکر است
که میانگین وزن یك اسپیر برای بیان وزنتر استفاده شده
است .نتایج آزمایش نشان داد که تنوع باالیی بهخصو در
وزنتر (باالی  69درصد) اسپیر گونههای مارچوبه ایران وجود
دارد (جدول  .)2در تأیید نتایج حاضر ،سرابی 3و همکاران
( )2010گزارش کردند که تنوع  74درصدی در وزنتر اسپیر
مارچوبه گونه  A. officinalisوجود دارد .در این بین تنوع
وزنتر اسپیر پایههای نر (  59/12درصد) بیشتر از پایههای
ماده ( 69/32درصد) بهدست آمد .مجموع وزن تر پایه های نر و
ماده نیز بدین لحا تنوع باالیی نشان دادند .میانگین درصد
ماده خشك اسپیر نیز با  24/12درصد ،تنوع باالیی را نشان داد
(جدول  )2که با نتایج سرابی و همکاران ( )2010مطابقت دارد.
میانگین وزنتر اسپیر نیز در پایههای نر  6/75گرم (متوسط
وزنتر یك اسپیر) و در پایههای ماده  5/42گرم ،همچنین
میانگین درصد ماده خشك اسپیر نیز در پایههای نر  16/76و
در پایههای ماده  14/63درصد اندازهگیری شد (جدول .)2
سرابی و همکاران ( )2010گزارش کردند که میانگین وزنتر
اسپیر گونه  7/24 A. officinalisگرم و درصد ماده خشك آن
 0/5می باشد .مولینا 4و همکاران ( )2012با بررسی کشت و کار
گونه وحشی  A. acutifoliusدر اسپانیا گزارش کردند که وزنتر
اسپیر این گونه از  2/3گرم تا  3/3گرم در طی دو سال آزمایش
متغیر بود .بنینکاز7ا و همکاران ( )2007نیز بیان کردند که
متوسط وزنتر اسپیر مارچوبه گونه  5/7 A. acutifoliusگرم
میباشد.
براساس نتایج تحقیق حاضر بهطور میانگین ،وزنتر اسپیر
پایههای ماده ( 5/42گرم) کمی بیشتر از پایههای نر (6/75
گرم) بود (جدول  .)2البته بهجزء جمعیت کنرود مربوط به
گونه  A. verticillatusکه در آن وزنتر پایه نر ( 12/15گرم)

عناصر غذایی اسپیر
نتایج آنالیز عناصر غذایی پرمصرف اسپیر گونههای مارچوبه
بومی ایران به تفکیك در جدول  3آمده است .نتایج
بهدستآمده از آزمایش حاضر حاکی از آن است که به لحا
درصد فسفر ،نیتروژن و پتاسیم در اکثر مناطق نمونهبرداری
پایههای ماده از میزان بیشتری برخوردار بودند (جدول  )3که
البته با توجه به آزمون  tتفاوت بین پایههای نر و ماده معنیدار
نبود (جدول  .)4در این بین اسپیر پایههای نر مناطق طالقان،
دشت شاد و کنرود فسفر باالتری داشتند .از لحا درصد
نیتروژن نیز پایههای نر مناطق بلده ،گزنك ،طالقان ،چالکی،
دشت شاد و کنرود نیتروژن باالتری را ثبت کردند .پتاسیم
باالتری نیز در پایههای نر مناطق بلده و دشت شاد بهدست آمد.
بهطورکلی پایههای نر در مناطق طالقان و دشت شاد از فسفر،
نیتروژن و پتاسیم بیشتری نسبت به پایههای ماده برخوردار
بودند (جدول .)3
یکی از ارزشمندترین پیشرفتها در پ وهش بر روی
مارچوبه ،گسترش تولید هیبریدهای نر ،بوده است .مطلوبیت
گیاهان نر ،اغلب بهدلیل عملکرد بازارپسندانه بیشتر آنها در
مقایسه با گیاهان ماده است .گذشته از این ،هیبریدهای نر
ساقههای خوراکی بیشتر ،ولی با اندازه کوچكتر را تولید نموده
(آلیوتا 8و همکاران ،)2004 ،زودرستر بوده ،طول زمان رشد

1. Adjusted canonical correlation
2. TerBraak and Smilauer
3. Sarabi
4. Molina
5. Benincasa

6. Benson
7. Wien
8. Aliotta
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نیتروژن و پتاسیم از روش آماری همبستگی کانونیك استفاده
شد .مقادیر ضرایب همبستگی کانونیك سه عنصر پرمصرف با
هشت صفت شرایط محیطی (جدول  )7نشان میدهد که دو
متغیر اول کانونیك دارای همبستگی کانونیك تصحیح شده
قابلتوجه بهترتیب با  9/00و  9/02میباشند .توان دوم
همبستگیهای کانونیك بیانگر مقدار واریانس متغیر کانونیك
یك گروه است که توسط متغیر کانونیك گروه دوم توجیه
میشود .این مقادیر برای همبستگی کانونیك اول و دوم
بهترتیب  9/00و  9/09می باشند .بهعبارت دیگر  00درصد
تغییرات اولین متغیر کانونیك عناصر غذایی توسط اولین متغیر
کانونیك شرایط محیطی توجیه می شود .همبستگی کانونیك
تصحیح شده در واقع برآوردهای نااریب تقریبی از
همبستگیهای کانونیك میباشند (شارما .)1996 ،2باتوجه به
اینکه مقدار همبستگی کانونیك در متغیرهای اول و دوم قابل
توجه میباشد ،اما آزمون المبدا ویلکس نشان داد که
همبستگیهای کانونیك معنیدار نمیباشند .احتماالً کوچك
بودن اندازه نمونه در این مطالعه باعث این عدم معنیداری شده
است .این آزمون تحت تأثیر اندازه نمونه است .یك همبستگی
کانونیك قوی ممکن است به علت اندازه نمونه کوچك معنیدار
نشود (شکرپور و همکاران .)1385 ،با توجه به عدم معنیداری
همبستگیها ،اولین جفت از متغیرهای کانونیك مورد اهمیت
قرار میگیرد .همچنین براساس توصیه تاباکیك و فیدل3
( )2000همبستگی بین متغیرهای کانونی اصلی با مقدار بیش از
 9/3قابل تفسیر میباشد .از طرف دیگر معیار Redundancy
بهعنوان یك معیار معنیداری کاربردی برای متغیرهای
کانونیك اول و دوم مشخص کرد که بهترتیب  22و  24درصد
واریانس عناصر غذایی توسط عوامل محیطی توجیه میشود.
براساس معیار  Redundancyبرخنف آزمون المبدا ویلکس
حتی متغیر کانونیك دوم از اهمیت بیشتری برخوردار است
(شکرپور و همکاران .)1385 ،این بدان معنی است که فرض
بیارتباط بودن متغیرهای عناصر غذایی و شرایط محیطی با
توجه به عدم معنیداری آزمون المبدا ویلکس پذیرفته
نمیشود .بنابراین از متغیرهای کانونیك اول و دوم برای تفسیر
نتایج استفاده شد.
در جدول  6نتایج همبستگی کانونیك بین دو گروه اراده
شده است .الزم به ذکر است که ضرایب کانونیك بزرگتر از یك
در تفسیر روابط بین دو گروه مورد استفاده قرار گرفته است.
ضرایب کانونیك استاندارد شده سهم هر متغیر را در تشکیل

کندتر ،بین مرحله سبز کردن جوانههای منفرد در آنها کوتاهتر
بوده ،تولید محصول آنها در مدت زمان طوالنیتری صورت
گرفته و میزان تلفات کمتری را دارند (وین.)1997 ،
همبستگی کانونیک بین عناصر غذایی اسپیر مارچوبه با
شرایط محیطی
بامطالعه گونههای مارچوبه بومی ایران نتیجهگیری شد که
جنس  Asparagusدر ایران دارای گونههایی است که از ارتفاع
هم سطح دریا ( 19متر) در کنار دریای خزر تا ارتفاع 2940
متر در طالقان گسترش دارد .همچنین در اکثر اقلیمهای
موجود در ایران از اقلیم مرطوب و معتدل شمال تا اقلیم بیابانی
جنوب در جیرفت ،از اقلیم سرد و خشك کردستان تا اقلیم گرم
و خشك سمنان و نیز از اقلیم معتدل کوهستانی در ارتفاعات
گینن و مازنداران تا اقلیم مدیترانهای در منجیل و طالقان
پراکنده است .بیشتر این گونهها در شیبهای شمالی ،شرقی و
شمال شرقی گسترش داشتند .زمان ظهور اسپیر این گیاه از
ماههای فروردین تا خرداد و اوایل تیر ماه میباشد .در مناطق
گرم مانند جیرفت و سمنان از فروردین ماه اسپیرهای مارچوبه
قابل مشاهده هستند .در مناطق سرد مانند بیانلو (کردستان)
زمان ظهور اسپیر تا خرداد ماه به تعویق میافتد .دلیل اصلی
این امر دمای محیط و خاک می باشد .زیرا رشد ساقه خوراکی
در آغاز رشد پیرو دمای خاک است (وین .)1997 ،حداقل دمای
خاک بهمنظور شکفتن جوانههای روی ریزوم مارچوبه ،پنج
درجه سانتیگراد ذکر شده است (نیکلس و وولی 1985 ،1نقل از
وین .)1997 ،الزم به ذکر است که با توجه به مشاهدههای انجام
شده این گیاه در مناطق دارای اقلیم معتدل دارای فصل رشد
طوالنیتری نسبت به مناطق دارای اقلیمهای گرم و سرد
میباشد .در اقلیم گرم این گیاه زودتر (مرداد ماه) به فاز زایشی
و میوهدهی رفته و تولید بذر میکند و در اثر گرمای زیاد ،اندام
هوایی آن خشك میشود .در اقلیم سرد نیز دیرتر شروع به رشد
کرده و از طرف دیگر در شهریور و اوایل مهر ماه با شروع سرما
اندام هوایی آن خشك شده و به خواب میرود .در اقلیمهای
معتدل شروع اسپیردهی از اواخر فروردین شروع میشود و
خشك شدن اندام هوایی و به خواب رفتن گیاه در آبانماه اتفاق
میافتد.
 Average of relativeمیانگین رطوبت نسبی = ARH
 Elevation.ارتفاع =humidity. ELV
بنابراین برای درک بهتر تأثیر مناطق رشد مارچوبههای
بومی ایر ان بر میزان تجمع عناصر غذایی پرمصرف فسفر،

2. Sharma
3. Tabachnick and Fidell

1. Nichols and Woolley
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آنالیز عنصری اسپیر گونههای مارچوبه بومی ایران و ارتباط...
متغیر کانونیك مربوطه با حذف اثر سایر متغیرها میباشند.

متغیر کانونیك مربوطه در حضور سایر متغیرها نشان میدهد.
درحالیکه بارهای کانونیك ،رابطه دو متغیره بین یك متغیر و

شکل  :1مناطق نمونهبرداری نمونههای مارچوبه در ایران
Fig. 1: Collecting sites of asparagus samples in Iran

میگذارد عامل مهمی در سنتز ترکیبهای گیاه است
(فیگوییردو 1و همکاران .)2008 ،مقادیر بارهای کانونیك در
دومین متغیر کانونیك تقریباً مشابه بارهای مربوط به اولین
متغیر کانونیك بود .بدین صورت که دومین متغیر کانونیك
عناصر غذایی دارای همبستگی مثبت با پتاسیم و همبستگی
منفی با نیتروژن بود .متغیر کانونیك دوم عوامل محیطی دارای
همبستگی منفی با بارندگی کل ( )TPو همبستگی مثبت با
ارتفاع از سطح دریا ( )ELVبود (شکل  .)4در همبستگی
کانونیك بین عناصر غذایی و عوامل محیطی ،بارهای کانونیك
تفسیر متفاوتی را نسبت به ضرایب کانونیك استاندارد شده،
نشان دادند .این تفاوت ناشی از وجود پدیده هم خطی بین
دادهها و یا کوچك بودن اندازه نمونه میباشد .بهطوریکه این
عوامل باعث ناپایداری ضرایب کانونیك می شوند (شکرپور و
همکاران .)1385 ،شارما ( )1996پیشنهاد کرد که ضرایب
کانونیك برای تعیین اهمیت هر متغیر در تشکیل متغیرهای
کانونیك و بارهای کانونیك برای تعیین مفهوم آنها بهکار برده
شود.
در شکل  3و  4ارتباط عناصر غذایی با شرایط محیطی نشان
داده شده است .در این شکلها زاویهای که بردارها با یکدیگر
میسازند بیانگر ارتباط بین آنها است .اگر بردار عناصر غذایی
و متغیر محیطی روی یکدیگر قرار گیرند همبستگی بین عنصر
و متغیر محیطی برابر یك و مثبت است .اگر عمود بر هم قرار
گیرند همبستگی صفر و اگر در راستای یکدیگر با جهت مخالف
قرار گیرند دارای همبستگی منفی هستند.

ضرایب کانونیك استاندارد شده اولین متغیر کانونیك مربوط
به عناصر غذایی نشان داد که نیتروژن با اثر منفی و فسفر با اثر
مثبت سهم بیشتری در تشکیل این متغیر کانونیك دارند.
مقادیر این ضرایب در اولین متغیر کانونیك مربوط به عوامل
محیطی حاکی از تأثیر زیاد و مثبت میانگین دمای ساالنه
) (ATو تأثیر بزرگ و منفی میانگین حداقل دمای ساالنه
) (AminTدر تشکیل متغیر کانونیك مربوطه میباشد .ضرایب
دومین متغیر کانونیك عناصر غذایی نیز دارای ساختاری مشابه
متغیر کانونیك اول بود .در متغیر کانونیك مربوط به صفات
عوامل محیطی میانگین دمای ساالنه ) (ATو میانگین رطوبت
نسبی ) (ARHبا اثر مثبت ،میانگین حداقل دمای ساالنه
) ،(AminTمیانگین حداکثر دمای ساالنه ) (AmaxTو بارندگی
کل ) (TPبا اثر منفی ،بیشترین تأثیر را در تشکیل متغیر
کانونیك دوم داشتند (شکل  .)3بیان شده است که زمانیکه
برخی عوامل محیطی تغییر کند باید موجود زنده به هر نحوی
با محیط جدید سازگار شود که این سازگاری بر یك جریان و
فرآیند بیوشیمیایی و ریختی استوار است (امیدبیگی.)1388 ،
در ارتباط با بارهای کانونیك ،اولین متغیر کانونیك عناصر
غذایی دارای همبستگی مثبت با فسفر و همبستگی منفی با
پتاسیم بود .متغیر کانونیك اول عوامل محیطی دارای
همبستگی منفی با  pHبود .بیان شده است که خاک و ساختار
خاکدانهها تأثیر بسزایی در رشد ریشه ،زهکشی خاک و جذب
مواد غذایی دارد .میزان عناصر غذایی موجود در خاک
نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم و کلسیم ،عامل
بهخصو
تعیینکنندهای در رشد و نمو گیاه و تولید متابولیتهای ثانوی
است و در این بین  pHنیز با تأثیری که بر جذب عناصر غذایی

1. Figueiredo

121

79  پاییز و زمستان/ شمارة دوم/ جلد هیجدهم/فنآوری تولیدات گیاهی

 مشخصات جغرافیایی و اقلیمی مناطق نمونهبرداری گونههای مارچوبه بومی ایران:1 جدول

اقلیم
Climate

هدایت الکتریکی
(دسیزیمنس بر
)متر

pH

Table 1: Geographical and climate parameters of regional sampling of Iranian asparagus species
میانگین دما
میانگین حداکثر
میانگین حداقل دما
محل جمعآوری
رطوبت نسبی
مجموع بارندگی
)(متر
ارتفاع
)(سانتیگراد
)دما (سانتیگراد
)(سانتیگراد
) شهر.(استان
)(درصد
)سالیانه (میلیمتر
Relative
humidity (%)

.1

EC (dsm )

Total precipitation
(mm)

Average of
temperature
(OC)

Average of
maximum
temperature (OC)

Average of
minimum
temperature (OC)

Elevation
(m)

Collection site

10

محمودآباد.مازندران
Mazandaran.

1.1

معتدل کوهستانی

1.2

8.08

49

534

8.9

12.8

4

1722

1.4

7.4

51

282

10.6

16.5

1.3

1670

77

702.6

18

21.6

13.2

Semihumid
Mediterranean

مدیترانهای سرد

Asparagus officinalis L.

1

بلده.مازندران
Mazandaran. Balade
گزنك.مازندران
Mazandaran.

Asparagus officinalis L.

2

Asparagus officinalis L.

3

Asparagus officinalis L.

4

Asparagus officinalis L.

5

Asparagus officinalis L.

6
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11

Asparagus breslerianus
Schult.
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1.7
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4.7
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2.6
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43

193.7

26.3

32.9

17.2
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12.7
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1.5
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65

384.6

8.7
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1400

1
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8.6

1600

1.6

8.36
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400
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21.2

11.1

1151

1

8.15

59

209.3

17

22.4

12.7

396

Desert

معتدل مرطوب
Wet temperate

نیمه خشك سرد
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مدیترانه ای
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معتدل کوهستانی
Cool temperate

مدیترانهای
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گرم و خشك

جیرفت.کرمان
Kerman. Jiroft
چالکی.گلستان
Golestan. Chalaki
شال.اردبیل
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دشت شاد.سمنان
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کنرود.گینن
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منجیل.گینن
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7.2

8.2

43
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22.5
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 نمودار دوبعدی همبستگی کانونیك عناصر غذایی اسپیر گونههای مارچوبه بومی ایران با عوامل محیطی براساس ضرایب:3 شکل
کانونیك استاندارد شده
Fig. 3: Biplot of canonical correlation between spear macronutrients of Iranian asparagus species and environmental
conditions based on standardized canonical coefficient.
AminT =  میانگین حداقل دمای سالیانهAverage of minimum temperature. AmaxT =  میانگین حداکثر دمای سالیانهAverage
of maximum temperature. AT =  میانگین دماAverage of temperature. TP =  بارندگی کلTotal precipitation. ARH =

 میانگین رطوبت نسبیAverage of relative humidity. ELV=  ارتفاعElevation.

 وزنتر و درصد ماده خشك اسپیر پایههای نر و ماده گونههای مارچوبه بومی ایران:2 جدول
Table 2: Fresh weight and dry matter percentage of male and female of Iranian asparagus species
)ضریب تغییرات (درصد
انحراف معیار
حداقل
حداکثر
میانگین
پایه
وزن
CV (%)

Standard division

Minimum

70.12

4.61

0.5

Maximum
14.65

Average
6.57

Gender

Weight

نر
Male

60.32
64.98

4.48
4.54

1.4
0.50

14.21

7.42

14.65

6.99

ماده

)وزنتر اسپیر (گرم

Female

Spear fresh weight (g)

میانگین
Average

25.79

4.27

10.15

27.14

16.56

نر
Male

36.13
24.12

5.28
3.69

7.41
7.14

31.64

14.63

24.93

15.30

ماده

درصد ماده خشك اسپیر

Female

Spear dry matter (%)

میانگین
Average
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 وزنتر و درصد ماده خشك اسپیر پایههای نر و ماده گونههای مارچوبه بومی ایران، مقدار عناصر غذایی پرمصرف:3 جدول
Table 3: Macronutrients content, fresh weight and dry matter percentage in spear of male and female of Iranian
asparagus species
درصد ماده
وزن تر اسپیر
.محل جمعآوری (استان
درصد
خشك اسپیر
)(گرم
درصد فسفر درصد نیتروژن
پایه
گونه
)شهر
پتاسیم
Spear dry
Spear fresh
N (%)
P (%)
Gender
Species
matter (%)

weight (g)

K (%)

22.59

5.57

2.67

7.83

5.87

3.77

Collection site
(Province.city)

0.93
1.21

نر

0.7
0.28

Male

 محمودآباد- مازندران

ماده

Mazandaran.Mahmod
abad

A. officinalis L.

Female
16.91
16.52

2.17
3.24

4.72
4.57

4.01
3.91

نر

0.89
1.37

Male

 بلده- مازندران

ماده

Mazandaran.Balade

A. officinalis L.

Female
22.48
13.47

7.90
7.66

3.77
5.04

2.24
1.68

نر

0.92
1.08

Male

 گزنك- مازندران

ماده

Mazandaran.Gazanak

A. officinalis L.

Female
19.54
14.36

4.71
10.68

4.88
2.98

3.22
2.33

نر

1.22
0.98

Male

 طالقان- البرز

ماده

Alborz.Taleghan

A. officinalis L.

Female
15.30
20.30

2.73
3.17

4.09
4.41

1.03
1.68

نر

0.25
0.3

Male

 بیانلو- کردستان

ماده

Kurdestan.Bayanloo

A. officinalis L.

Female
15.45
14.54

1.38
1.79

3.34
5.2

2.98
3.73

نر

1.02
1.44

Male

 جیرفت- کرمان

ماده

Kerman.Jiroft

A. officinalis L.

Female
13.48
11.98

12.77
13.59

3.62
5.04

1.3
1.03

نر

0.19
0.29

Male

 چالکی- گلستان

ماده

Golestan.Chalaki

A. verticillatus L.

Female
13.56
11.49

12.06
12.21

4.88
6.46

1.68
1.68

نر

0.72
0.97

Male

 شال- اردبیل

ماده

Ardabil.Shal

A. verticillatus L.

Female
12.11
11.48

11.78
12.56

8.36
5.89

0.84
0.67

نر

0.34
0.24

Male

 دشت شاد- سمنان

ماده

Semnan.Dasht shad

A. verticillatus L.

Female
12.38
13.44

12.17
10.62

5.36
7.1

1.4
1.3

نر

0.33
0.25

Male

 کنرود- گینن

ماده

Guilan.Klarood

A. verticillatus L.

Female
19.27
20.80

1.04
1.55

5.43
7.26

3.2
3.73

نر

0.69
0.83

Male

 منجیل- گینن

ماده

Guilan.Manjil

A. persicus

Female
15.75
14.46

3.65
6.14

4.09
4.41

1.03
1.68

نر

0.25
0.3

Male

 یزدو- سمنان

ماده

Semnan.Yazdoo

Female
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t  مقایسه عناصر غذایی پرمصرف پایههای نر و ماده مارچوبههای بومی ایران براساس آزمون:4 جدول
Table 4: Spear macronutrients comparison between male and female of Iranian asparagus species based on t test
درصد فسفر
درصد نیتروژن
درصد پتاسیم
منابع تغییر
P (%)

N (%)

0.69 ± 0.46

2.05 ± 1.12

K (%)

S.O.V

5.17 ± 1.29

پایه ماده
Female

0.62 ± 0.34

1.98 ± 1.1

4.60 ± 1.44

پایه نر

0.40

0.14

1.03

Male
T

0.69

0.88

0.31

Pr>t

 همبستگی کانونیکال بین عناصر غذایی اسپیر گونههای مارچوبه بومی ایران با شرایط محیطی:7 جدول
Table 5: Canonical correlation between spear macronutrients of Iranian asparagus species and environmental conditions
المبدا ویلکس
توان دوم همبستگی کانونیك
همبستگی کانونیك تصحیح شده
همبستگی کانونیك
شماره
Wilks' lambda
2.49ns
0.85ns
0.27ns

Squared canonical correlation
0.99
0.90
0.35

Adjusted canonical correlation
0.99
0.92
0.36

Canonical correlation
0.99
0.95
0.59

No
1
2
3

 ضرایب همبستگی کانونیك بین عناصر غذایی اسپیر گونههای مارچوبه بومی ایران با شرایط محیطی:6 جدول
Table 6: Canonical correlation coefficients between spear macronutrients of Iranian asparagus species and
environmental conditions
بارهای کانونیك

ضرایب کانونیك استاندارد شده

صفات

متغیر

Canonical loadings

Standardized canonical correlation

Traits

Variable

2

1

2

1

0.69

.0.69

0.85

.0.47

پتاسیم
نیتروژن

عناصر غذایی

N

Macronutrients

K

.0.46

.0.08

.1.26

.1.17

.0.16

0.44

1.08

1.28

فسفر

.0.25
.0.05
.0.19
.0.56

.0.29
.0.06
.0.01

.1.31
.1.27

.2.54

P
AminT

0.31

AmaxT

2.63

2.56

AT

0.34

.1.01

0.64

TP

0.04

.0.10
.0.43

1.80

0.67

ARH

0.15
0.39
0.98

.0.13

pH
EC
ELV

0.22
0.26
0.31

0.02
0.16

0.22
0.51

AminT = سالیانه

شرایط محیطی
Environmental conditions

 میانگین حداقل دمایAverage of minimum temperature. AmaxT =  میانگین حداکثر دمای سالیانهAverage
of maximum temperature. AT =  میانگین دماAverage of temperature. TP =  بارندگی کلTotal precipitation. ARH =
 میانگین رطوبت نسبیAverage of relative humidity. ELV=  ارتفاعElevation
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شکل  :4نمودار دوبعدی همبستگی کانونیك عناصر غذایی اسپیر گونههای مارچوبه بومی ایران با عوامل محیطی براساس بارهای
کانونیك
Fig. 4: Biplot of canonical between spear macronutrients of Iranian asparagus species and environmental conditions
based on canonical loadings
 Averageمیانگین حداکثر دمای سالیانه =  Average of minimum temperature. AmaxTمیانگین حداقل دمای سالیانه = AminT
 Total precipitationبارندگی کل =  Average of temperature. TPمیانگین دما = of maximum temperature. AT

شده ،با افزایش میانگین دمای ساالنه ( )ATمیزان نیتروژن
اسپیر کاهش یافت .همچنین با کاهش حداقل دمای ساالنه
( )AminTاز درصد فسفر اسپیر کاسته شد .این بدین معنا است
که در مناطق گرم توجه به تغذیه نیتروژن و در مناطق سرد
توجه به تغذیه فسفر ضروری به نظر میرسد .مطابق با ضرایب
بارهای کانونیك ،اسپیرهای دارای فسفر باال در مناطق با pH
پایین به عمل مییابد ،ضمن اینکه همین شرایط سبب کاهش
میزان پتاسیم اسپیر می گردد .ساختار بارهای جفت متغیر
کانونیك دوم نیز نشان داد که اسپیرهای دارای پتاسیم باال در
مناطق با بارندگی پایین و ارتفاع باال بهدست میآید .ضمن
اینکه کاهش بارندگی و افزایش ارتفاع ،کاهش میزان نیتروژن
اسپیر را نیز در پی دارد .بنابراین درصورت کشت و کار
مارچوبه ،با دقت در میزان دما ،بارندگی pH ،و همچنین ارتفاع
از سطح دریا می توان نوع تغذیه را از نظر نیتروژن ،فسفر و
پتاسیم تعیین نمود .البته قابل انکار نیست که سایر شرایط نیز
چه از نظر عناصر پرمصرف دیگر و چه عناصر کم مصرف باید در
کنار دیگر پارامترهای اقلیمی و خاکی موردمطالعه قرار گیرد تا
نتایج کاملتری بهدست آید.

نتیجهگیری کلی
جنس  Asparagusدر ایران دارای گونههایی است که از ارتفاع
هم سطح دریا ( 19متر) تا ارتفاع باالی  2999متر پراکنش
دارد .همچنین در اکثر اقلیمهای موجود در ایران مانند اقلیم
مرطوب ،اقلیم بیابانی ،اقلیم سرد و خشك ،اقلیم گرم و خشك،
اقلیم معتدل کوهستانی و اقلیم مدیترانهای رشد میکند.
بنابراین پتانسیل پرورش این سبزی در ایران وجود دارد و
میتوان آن را در اکثر نقاط کشور با شرایط آب و هوایی و
خاکی مختلف ،تولید کرد .البته نیاز است که آزمایشهای
مقدماتی عملکرد نیز در این مناطق انجام گیرد .در این تحقیق
با بررسی پایههای نر و ماده گونههای مارچوبه بومی ایران
مشخص شد که وزنتر اسپیر پایههای نر کمتر از پایههای ماده
است .این درحالی است که ماده خشك بیشتری در پایه های نر
بهدست آمد .بنابراین به احتمال زیاد همانند مارچوبههای
زراعی ،پایههای نر مارچوبههای وحشی نیز عملکرد کل باالتری
نسبت به پایههای ماده دارند که البته این نیز جای بررسی و
مطالعه دارد .بهلحا عناصر غذایی اسپیر نیز باتوجه به
گستردگی پراکنش گونههای آن در ایران تفاوتهایی مشاهده
شد که با دقت در پارامترهای اقلیمی و خاکی ،نتایج جالبی
بهدست آمد .بدینصورت که براساس ضرایب کانونیك استاندارد
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Analysis of Nutrients Content of Iranian Asparagus Species and Its Relationship with
Environmental Conditions by Canonical Correlation
Mousavizadeh1, S. J., Hassandokht2*, M. R. and Kashi3, A.
Abstract
The aim of this study was to evaluate the spear (edible part of asparagus) nutritional value of Iranian asparagus species
in terms of macronutrients nitrogen, phosphorus and potassium and assessment of its relationship with soil and
environmental factors by Canonical correlation analysis. Spears were collected from 12 regions of Iran. By noticed to
our results, wild Asparagus species in Iran are distributed in different climates as wet.warm temperate in the north,
dry.desertic in the south, cold and dry in the west, warm and dry in the center and cool with mediterranean conditions.
The results revealed that the average fresh weight of one spear in male was 6.57g and in female was 7.42g. Dry matter
in male gender (16.56%) was obtained more than in female gender (14.63%). According to the t test difference between
male and female genders were not significant in term of phosphorus, nitrogen and potassium. Standard canonical
coefficients in the first canonical variable environmental factors showed the effects of AminT and AT on spear nitrogen
and phosphorus content. Canonical loadings result clear that spears with high phosphorus (more than 0.7%) were
produced in areas with low pH (less than 8.2 and next to 7), while in this condition potassium level was reduced (to
2.98%). Spears with high potassium (more than 8%) were obtained in areas with low rainfall (annually 154mm) and
high altitude (1600m). Reduction rainfall and increasing altitude had caused reducing amount of spear nitrogen (less
than 0.84%).
Keywords: Female gender, Male gender, Nutrients, Spear, Fresh weight, Dry matter
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