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 هاترین یافتهمهم

دار بوده است. همچنین اثر اریانس نشان داد میزان تمام متغیرها در سطح یک درصد معنینتایج تجزیه و

دار گردید. بر اساس نتایج مقایسه استثنای فنل کل در سطح یک درصد معنیمتقابل نوع اندام و مناطق مختلف به

گرم بر ماده خشک( میلی 78/0گرم بر ماده خشک( فالونوئید کل )میلی 69/0ها بیشترین میزان فنل کل )میانگین

آباد ، کالردشت و سیدترتیب در شاهرود، وامنان نوروزیگرم( به 060/0درصد( و موسیالژ ) 87اکسیدان )آنتی

  آزادشهر در بذر به تولید شده بود.

  به دانه، موسیالژ، صفات بیوشیمیایی، ارتفاع هاي کلیدي:واژه

 69-453-500 طرح تحقیقاتی به شماره شناسه  منبع یافته:

 چین نسترن همتی، فاطمه گل، خدایار همتی نویسنده)گان(:

  (Cydonia oblonga Millبرخی مواد ثانویه میوه و دانه به ) مطالعه اثر ارتفاع بر میزان موسیالژ و عنوان:

 29-453-511 شماره:

 8/6/5421      تاریخ:

 های کوتاهیافته

 علمی



 ؛ 683معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، خیاباان هادیب بدشا ی، وانبوت پ ا ی  

 65553181، نمابر  81968-93761کب پ  ی  

 

 

 

 

 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 

 
 . سیالژ دانه بِهاثر منطقه بر میزان مو -5شکل 

  دار در سطح یک درصد هستند.های با حروف مشابه دارای اختالف معنیستون

 اهمیت موضوع

قطور میووه، ه و بوذر )هدف این تحقیق مطالعه تاثیر ارتفاع رویشگاه بر میزان موسیالژ، صفات مورفولوژیکی میوو

( و برخی مواد ثانویه )موسیالژ، فنول کول، فالونوئیود دانهن هزارعرض میوه، ضخامت گوشت، تعداد دانه در میوه، وز

   باشد.دانه میاکسیداسیونی در بهکل و خواص ضد

 

 )شرح مساله( مقدمه

موارا  و )هوای گیواهی تغییورات کمّوی و کیفوی نشوان دهود ترکیبات ثانویّه گیاه ممکن است در بین جمعیّت

تأثیر عوامول مختلفوی نریور گونوه، اقلویم منطقوه، ها، تحترشد و عملکرد گیاهان در اکوسیستم (.9000 همکاران،

توانود تواثیر بسوزائی بور محیط خا ، ارتفاع از سطح دریا و موقعیت جغرافیایی قرار دارد. هر یک از این عوامل موی

میزان و کیفیّت موادّ شیمیایی یک گیاه، (. 5480و کیفیت محصول گیاهان داشته باشد )حبیبی و همکاران، کمیّت 

توأثیر عوامول های متابولیکی گیواه تحوتدلیل این امر، نوسان فعالیّت .یابدها و مناطق مختلف تغییر میدر رویشگاه

گونه موجود زنوده از ششوتوانه دیورین تکواملی و  های متابولیسمی در هراگرچه انجام واکنش .مختلف محیطی است

 ها حاصل شوودتأثیر برخی از عوامل محیطی، تغییراتی نیز در آنثبات واالیی برخوردار است، ولی ممکن است تحت

  (.5483)امیدبیگی، 


