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چکیده
 برای شناسایی و معرفی نژادگانهای برتر به لحاظ، نژادگان زالزالک از چهار گونۀ مختلف۲0 این پژوهش بهمنظور ارزیابی و مقایسۀ
، طول دم برگ، طول و عرض برگ، طول دم میوه، وزن میوه، صفاتی مانند رنگ و اندازۀ میوه.میوهشناختی در استان آذربایجان غربی انجام شد
 و کوچکترین میوهها در گونههایCrataegus azarolus  بزرگترین میوهها در گونه. سفتی میوه اندازهگیری شدند، طول و عرض بذر،وزن
 صفات مرتبط با برگ از جمله طول و عرض برگ همبستگی معنیداری با صفات مرتبط. مشاهده شدC. aplosangouainea  وC. monogyna
 درصد از واریانس کل را89/11  نزدیک به، پنج عامل اصلی بر پایۀ تجزیه به عاملها. اندازۀ میوه و طول و عرض بذر داشتند،به میوه مانند وزن
 نژادگانهای مربوط به گونۀ.) نژادگانهای زالزالک به سه گروه اصلی تقسیم شدندWard(  در تجزیۀ خوشهای به روش وارد.توجیه کردند
 در گروه نخست قرار گرفتند که باالترین سفتی میوه و شمارC. aplosangouainea  و چندین نژادگان نیز از گونۀC. azarolus var azarolus
 در گروه سوم نیز. عرض و وزن میوۀ باالتری داشت، قرار دارند که طولC.azarolus  در گروه دوم نژادگانهای گونۀ.بذر بیشتری داشتند
 طول برگ و، جای گرفتند که صفات چگالی میوهC. aplosangouainea  و چندین نژادگان نیز از گونۀC. monogyna نژادگانهای گونۀ
. گروهبندی تا حدودی از الگوی توزیع گونهای نژادگانها پیروی میکند، نتایج نشان داد. در جداسازی این گروه نقش مهمی داشتندa* شاخص
.نتایج بهدستآمده را میتوان در برنامههای بهنژادی و معرفی رقم در زالزالک بهکار برد
. همبستگی صفات، رنگ میوه، تجزیۀ خوشهای، تجزیه به عاملها:واژگان کلیدی
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ABSTRACT
This study was performed for evaluation and comparison of 20 hawthorn genotypes from four different species, to
introduce superior genotypes in terms of pomology in West Azerbaijan Province. The different treats such as weight,
length and width of fruit, peduncle length, length and width of leaf, petiole length, weight, length and width of seed,
fruit firmness and fruit color parameters were measured. The largest fruit was observed in Crataegus azarolus species
whereas, the smallest fruit was observed in C. monogyna and C. aplosangouainea species. Leaf length and Leaf
width had significant correlation with fruit weight, fruit size, seed length and seed width. The five main factors based
on factor analysis were explained approximately 89.11 percent of the total variance. According to cluster analysis
based on Ward's method, genotypes were divided into three main groups. Genotypes related to C.azarolus var
azarolus and several genotypes related to C. aplosangouainea located in group A which had the highest fruit firmness
and seed number. In the second group, the genotypes belonging to C. azarolus were located and these genotypes had
the highest fruit length, fruit width and fruit weight. In the third group, the genotypes belonging to C. monogyna and
several genotypes related to C. aplosangouainea were located and the fruit density, leaf length and a* color index had
a significant role in the separation of this group. Results showed that grouping followed species distribution pattern of
genotypes. Results obtained might be helpful for breeding programs and introducing of cultivar in hawthorn.
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مقدمه
انتشار گیاهان روی کرة زمین همبستگی و ارتباط
نزدیکی به شرایط و وضع محیط دارد ،بهطوریکه هرگونه
بر پایۀ ویژگیها و سرشت بومشناختی (اکولوژیکی) خود
جای مناسبی را انتخاب کرده است و یک جامعۀ گیاهی
نتیجۀ ترکیب عاملهای فیزیکی و بیولوژیکی است که
یک محیط را به وجود میآورد .زالزالک ( Crataegus
 )Sppمتعلق به خانوادة وردسانان ( )Rosaceaeبوده و
 150تا  200گونه دارد که ارتفاع گونههای درختی آن تا
 10متر نیز میرسد ولی بهطور عمده ارتفاع آن بین  2تا
 5متر متغیر است ( .)Demiray, 1986این گیاه بومی
شمال آمریکا ،شرق آسیا و اروپایی مرکزی است
( .)Gharaghani et al., 2016میوههای زالزالک خوراکی
بوده و در گونههای مختلف رنگ آن از سبز و زرد روشن
تا قرمز سیاه متفاوت است .برداشت میوههای رسیدة آن
در گیاهان وحشی از اوایل تا اواسط فصل پاییز صورت
میگیرد .گل و میوة زالزالک ترکیبهای فنلی و ظرفیت
پاداکسندگی (آنتیاکسیدانی) باالیی است ( Mraihi et
.)al., 2013; Ozcan et al., 2005; Zhang et al., 2001
ویژگیهای دارویی و پزشکی از همۀ قسمتهای این
گیاه گزارش شده است .نتایج بررسیهای انجامشده نشان
داده است ،عصارة میوة زالزالک روی بیماران قلبی
بهعنوان یک داروی شفابخش تأثیر داشته است .به همین
دلیل زالزالک بهعنوان یک گیاه رایج در جهان برای
درمان نارساییهای قلبی استفاده میشود ( Froehlicher
.et al., 2009; Tankanowa et al., 2003; Verma et al.,
 .)2007همچنین نتایج بررسیها نشان داده است ،عصارة
میوة زالزالک تأثیر بازدارندگی روی رشد یاختههای
سرطانی دارد ( .)Rodrigues et al., 2012مشخص شده
است که پوست سرخ ولیک ( )C. oxycanthمواد تلخ
(اوکیساکانتین) ،دانۀ آن آمیگدالین ،گل و برگ آن نیز
تری ترپنهای اسیدی (اولئانولیک ،اورمولیک ،گرانه
گولیک) و فالونوئید دارد .همچنین از گلهای زالزالک نیز
بهعنوان مقوی قلب و کاهش تحریکپذیری سلسله
اعصاب استفاده میشود ( .)Mraihi et al., 2015وجود
متابولیتهای اولیه و ثانویۀ متنوع در این گیاه ،این میوه
را بهعنوان منبع سودمندی از ترکیبهای درمانی جدید
تبدیل کرده است (.)Lio et al., 2011

ایران با قرار داشتن در زمره مناطق اصلی تنوع
گیاهی ،ذخایر ژنتیکی مطلوبی درزمینۀ گیاهان بهویژه
محصوالت باغبانی دارد .زالزالک نیز از جمله میوههایی
است که به دلیل وجود جمعیتهای وحشی در سراسر
کشور از جمله آذربایجان غربی ،مستعد انجام
پژوهشهای اولیه شامل گردآوری نژادگانها و
گونههای مختلف و بررسی ویژگیهای میوهشناختی
(پومولوژیکی) این گیاه است .بر پایۀ آمارنامۀ سال
 1393وزارت جهاد کشاورزی ،سطح بارور محصول
زالزالک در ایران در حدود  305هکتار و تولید آن
 891تن است .همچنین سطح بارور این محصول در
استان آذربایجان غربی بنابراین آمارنامه  11هکتار
است.
در بررسی 42 ،نژادگان متعلق به پنج گونۀ مختلف
زالزالک در منطقۀ ماالتیا (شرق ترکیه) از نظر
ویژگیهای میوه بررسی شد .نتایج نشان داد ،صفات
طول ،عرض و وزن میوه ،طول و عرض بذر در
گونههای مختلف مورد بررسی ،تفاوت آماری
معنیداری با یکدیگر در سطح احتمال  1درصد دارند.
بیشترین میزان عرض میوه متعلق به گونۀ
 C. tanacetifoliaبا میزان  23/9میلیمتر بود و پس از
آن گونۀ  C. orientalisبا میزان  21/5میلیمتر ،گونۀ
 C. ponticaبا میزان  19/4میلیمتر ،گونۀ C. aronia
با میزان  18/7میلیمتر و گونۀ  C. meyeriبا میزان
 15/2میلیمتر قرار گرفتند .گونۀ C. tanacetifolia
باالترین وزن میوه ( 4/99گرم) را داشت و پس از آن
به ترتیب گونههای  3/48( C. orientalisگرم)،
 3/31( C. ponticaگرم) 2/63( C. aronia ،گرم) و
 1/36( C. meyeriگرم) قرار گرفتند .باالترین شمار
بذرها در گونههای مورد بررسی مربوط به گونههای
 C. orientalisو  4/3( C. tanacetifoliaعدد) و
پایینترین آن نیز مربوط به گونۀ  2( C. meyeriعدد)
بود .همچنین گونههای  C. tanacetifoliaو
 C. orientalisباالترین درصد گوشت میوه را با مقادیر
 81/5درصد و  81درصد به ترتیب داشتند .محتوای
مواد جامد محلول در پنج گونۀ مورد بررسی در
محدودة  )C. tanacetifolia( 14تا 19درصد
( )C. meyeriقرار داشت (.)Balta et al., 2006
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در بررسی دیگر 21 ،نژادگان زالزالک موجود در
منطقۀ آناتولی (ترکیه) از نظر تنوع ریختشناختی
(مورفولوژیکی) بررسی و مشخص شد ،تنوع بسیار
گستردهای از نظر صفات ریختشناختی بین
نژادگانهای مورد بررسی وجود دارد .وزن میوه از
 0/65تا  4/19گرم در بین نژادگانها متغیر بود.
همچنین در این بررسی رنگ پوست میوه بهصورت
سبز روشن ،زرد ،نارنجی روشن ،قرمز و قرمز سیاه
مشخص شدند ( .)Yanar et al., 2011در بررسی
انجامشده در شرق و شمال شرق ایران 80 ،نمونه از
زالزالک گردآوری و  85صفت ریختشناسی آنها
ارزیابی شد .در این پژوهش نمونههای مورد بررسی در
سیزده گونه و زیرگونه ،پنج همسانه (کلون) و جمعیت
بخش قرار گرفتند .همچنین در این بررسی گونۀ
 C. microphyllaبا داشتن شکل درختچهای ،خارهای
فراوان ،گلآذین چتری و بدون کرک ،میوة قرمز روشن
و کاسبرگها روی میوه افراشته از دیگر همسانهها
بهطورکلی جدا و بهعنوان یک همسانۀ جدید بهنام
شد
پیشنهاد
Microphullae
Arjomandi
( .)Arjomandi et al., 2010همچنین در بررسی روی
برخی از ویژگیهای فیزیکی میوة زالزالک در کشور
ترکیه مشخص شد که میانگین وزن میوه ،وزن گوشت
میوه ،طول و قطر میوه و وزن بذرهای آن به ترتیب
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 3/03گرم 2/16 ،گرم 14/39 ،میلیمتر19/34 ،
میلیمتر و  0/87گرم است (.)Ozcan et al., 2005
با توجه به اینکه استان آذربایجان غربی به دلیل
داشتن شرایط آب و هوایی مناسب این محصول،
قابلیت تولید این محصول را دارد ،همچنین
ازآنجاییکه نژادگانهای زالزالک در استان آذربایجان
غربی از لحاظ ویژگیهای کمی و کیفی میوه بررسی
نشدهاند .لذا هدف از انجام این پژوهش ارزیابی و
مقایسۀ بیست نژادگان زالزالک از چهار گونۀ مختلف
در استان آذربایجان غربی با استفاده از ویژگیهای
کمی و کیفی میوه و بذر ،بهمنظور معرفی نژادگانهای
برتر برای استفاده از آن در کشتهای تجاری و معرفی
رقم است.
مواد و روشها
در این پژوهش نمونههای برگ و میوة بیست نژادگان
زالزالک از مناطق مختلف استان آذربایجان غربی از
درختچههای بدون نشانههای بیماری و وجود آفات
گردآوری و بیدرنگ به آزمایشگاه گروه علوم باغبانی
دانشگاه ارومیه انتقال داده شد و در یخچال نگهداری
شدند .موقعیت جغرافیایی ،ارتفاع از سطح دریا و محل
گردآوری نژادگانهای مورد بررسی در جدول  1آمده
است.

جدول  .1موقعیت جغرافیایی نژادگانهای زالزالک مورد بررسی در استان آذربایجان غربی
Table 1. The geographical location of the studied genotypes of Hawthorn in west Azerbaijan
Genotype

Abbreviation

Species

Collected site

)Altitude (m

Yellow 1
Yellow 2
Yellow 3
Yellow 4
Yellow 5
Red black 1
Red black 2
Red black 3
Red black 4
Red black 5
Red light 1
Red light 2
Red light 3
Red light 4
Red light 5
Light green 1
Light green 2
Light green 3
Light green 4
Light green 5

Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
RB1
RB2
RB3
RB4
RB5
RL1
RL2
RL3
RL4
RL5
LG1
LG2
LG3
LG4
LG5

Crataegus azarolus
C. azarolus
C. azarolus
C. azarolus
C. azarolus
C. monogyna
C. monogyna
C. monogyna
C. monogyna
C. monogyna
C. aplosangouainea
C. aplosangouainea
C. aplosangouainea
C. aplosangouainea
C. aplosangouainea
C. azarolus var. azarolus
C. azarolus var. azarolus
C. azarolus var. azarolus
C. azarolus var. azarolus
C. azarolus var. azarolus

)Kahriz (Anzal
)Kahriz (Anzal
)Kahriz (Anzal
)Kahriz (Anzal
)Kahriz (Anzal
Piranshahar
Piranshahar
Piranshahar
Piranshahar
Piranshahar
Sardasht
Sardasht
Sardasht
Sardasht
Sardasht
Dareyeh gasemlo
Dareyeh gasemlo
Dareyeh gasemlo
Dareyeh gasemlo
Dareyeh gasemlo

1355
1356
1373
1377
1371
1393
1397
1399
1397
1403
1475
1511
1415
1378
1376
1362
1365
1377
1453
1458

Longitude
Min Degree
59
44
59
44
58
44
58
44
58
44
00
45
00
45
00
45
00
45
59
45
55
44
55
44
55
44
08
45
08
45
08
45
08
45
08
45
08
45
07
45

Latitude
Min Degree
52
37
52
37
52
37
52
37
52
37
37
37
36
37
37
37
37
37
37
37
20
37
19
37
27
37
20
37
20
37
20
37
20
37
20
37
18
37
17
37
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در این بررسی صفات کمی و کیفی مختلف میوه و
برگ ارزیابی شدند .از بیست میوه ،بذر و برگ برای
اندازهگیری صفات مربوط به آنها استفاده شد .برای
اندازهگیری صفات مربوط به رنگ نیز از ده میوه
استفاده شد .وزن میوهها و بذرها با ترازوی دیجیتالی
مدل ( AND, GF-300, Japanحساسیت  0/01گرم) و
طول و عرض میوه ،بذر و برگ بهوسیلۀ کولیس مدل
( Mitutoyo, Model CD-15 CPX, Japanبا
حساسیت  0/01میلیمتر) اندازهگیری شدند .برای
اندازهگیری سفتی میوه نیز از سفتیسنج دیجیتالی
( Texture Analyzer Model TA.Xt-Plus Stable
 )Micro Systems Surrey, UKاستفاده شد .حجم و
چگالی میوهها با استفاده از روش جابهجایی مایع با
کمک تولوئن ) (C7H8تعیین شد و ازآنجاییکه کشش
سطحی آن پایین است ،حتی حفرههای خیلی کمعمق
را در یک میوه پر میکند (.)Mohsenin, 1986
برای اندازهگیری شاخصهای مختلف رنگ میوه
نیز از دستگاه رنگسنج (هانتر لب) مدل sunset
 1149Hاستفاده شد .پیش از اندازهگیری رنگ هر
نمونه ،دستگاه با استفاده از سطح سفید استانداردی
) (L=100واسنجی (کالیبره) شد .مدل رنگی Lab
شامل مؤلفۀ *( Lروشنی) با محدودة ( 0سیاه) تا 100
(سفید) ،مؤلفۀ *( aقرمزی) نامحدود با طیف رنگی
سبز (مقادیر منفی) تا قرمز (مقادیر مثبت) و مؤلفۀ *b
(زردی) نامحدود با طیف رنگی آبی (مقادیر منفی) تا
زرد (مقادیر مثبت) است .برای محاسبۀ شاخص هیو از
رابطۀ ( )Hue= arctan b/aاستفاده شد که اختالفها
جزئی رنگ را نشان میدهد .اعداد به این صورت است:
˚ 0قرمز بنفش 90˚ ،زرد 180˚ ،سبز-آبی 270˚ ،آبی.
برای محاسبۀ خلوص رنگ (کروما) نیز از رابطۀ
 Chroma=(a2+b2)0.5استفاده شد که خلوص یا اشباعی
رنگ را مشخص میکند .پس از اندازهگیری صفات
مورد نظر ،برای تجزیۀ دادهها از نرمافزار  SASاستفاده
شد .میانگین و انحراف معیار دادهها با استفاده از
 PROC TABULATEمحاسبه شد .برای تجزیۀ
همبستگی بین صفات مورد بررسی و تجزیه به عاملها
از نرمافزار  SPSSنسخۀ  16و با استفاده از روش
چرخش عاملها و به روش وریماکس انجام شد.

همچنین تجزیۀ خوشهای نیز به روش وارد و بهوسیلۀ
نرمافزار  SPSSنسخۀ  16انجام شد.
نتایج و بحث
نتایج مقایسۀ میانگین ،انحراف معیار و درصد تنوع
صفات اندازهگیریشده در نژادگانهای مورد بررسی در
جدول  2و  3آورده شده است .نتایج بهدستآمده
نشان داد ،نژادگانهای زالزالک زرد بیشترین وزن میوه
و وزن گوشت را داشتند .وزن میوه از  1/45تا  4/94و
وزن گوشت میوه از  1/1تا  3/93گرم متغیر بودند .در
بررسی ،بیش از ده گونه زالزالک بررسی و مشخص
شد ،در بین همۀ گونههای مورد بررسی ،گونۀ
 C. tanacetifoliaبیشترین وزن میوه ( 4/99گرم) را
داشت و کمترین وزن میوه مربوط به گونۀ C. meyeri
( 1/36گرم) بود ( .)Balta et al., 2006همچنین در
تحقیقی دیگر مشخص شد ،وزن میوه و وزن گوشت
میوه در میان نژادگانهای زالزالک مورد بررسی به
ترتیب بین  1/2-5/3گرم و  0/9-4/5گرم بود
( .)Turkoglu et al., 2005در این بررسی نیز وزن
میوه و وزن گوشت میوه در محدودة نتایج بررسیهای
باال بود .زیاد بودن نسبت گوشت میوه نسبت به کل
وزن میوه یک صفت با ارزش و بسیار مهم در پرورش و
اصالح زالزالک است که سبب بازارپسندی باالی آن
میشود ( .)Ercisli, 2004زالزالکهای با وزن میوه
بیشتر و نسبت گوشت به وزن میوه باالتر ،از نظر
اصالحی اهمیت باالتری نسبت به دیگر نژادگانها
دارند (.)Ercisli, 2004
همانطوری که از جدول  2قابل مشاهده است
بزرگترین میوهها در زالزالکهای زرد مشاهده شدند.
نژادگان زرد  2با  22/5میلیمتر عرض و 18/73
میلیمتر طول بزرگترین میوهها را داشت.
کوچکترین میوهها از نظر طول و عرض نیز در
نژادگانهای زالزالک قرمز روشن و سیاه قرار داشت.
میزان طول و عرض میوه در بررسیهای پیشین در
دامنۀ بین  23/9تا  7/96میلیمتر و  22/78تا 8
میلیمتر به ترتیب برای طول و عرض گزارش شده
است ( .)Balta et al., 2006همچنین در بررسی
مشاهده شد که میانگین طول میوه در نژادگانهای
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مورد بررسی در ترکیه در دامنۀ  10/06میلیمتر تا
 18/07میلیمتر قرار دارد (.)Yanar et al., 2011
بنابر نتایج بهدستآمده از میانگینها ،مشخص شد،
زالزالکهای سبز روشن ،میوههای سفتتری داشتند و
پس از آنها دیگر زالزالکها تا حدودی شرایط همسانی
داشتند (جدول  .)2سفتی میوه ناشی از مقاومت دیوارة
یاختهای در مقابل فشار است که آن نیز متأثر از میزان
کلسیم ،آرایش غشای پکتوسلولزی ،جنس دیوارهها و ...
میتواند باشد ( .)Kader, 2002میزان وزن بذر از 0/26تا
 0/96گرم متغیر بود .بهطورکلی نژادگانهای زالزالک زرد
وزن بذر بیشتری نسبت به دیگر زالزالکها داشتند و پس
از آن نژادگانهای زالزالک سبز روشن قرار داشتند.
کمترین میزان وزن بذر نیز در نژادگانهای قرمز سیاه و
قرمز روشن مشاهده شد (جدول  .)2در بررسی86 ،
جمعیت مختلف زالزالک از پانزده گونه در مکزیک از نظر
صفات بذر بررسی و مشخص شد که میانگین وزن بذر در
این  86جمعیت در طیف  0/34گرم تا  1/13گرم قرار
داشت ( .)Nieto-Angel et al., 2009نژادگانهای
ارزیابیشده در این بررسی نسبت به بررسی باال بذرهای
کوچکتری دارند .بنابراین به نظر میرسد که گوشت
میوة نژادگانهای مورد ارزیابی در این بررسی بیشتر
باشد .نتایج بهدستآمده نشان داد ،زالزالک سبز روشن
( 2/66تا  3عدد بذر) بیشترین شمار بذر را داشتند و
نژادگانهای زالزالک قرمز با داشتن یک عدد بذر ،کمترین
شمار بذر را داشتند .زالزالکهای زرد و قرمز روشن نیز
بهطور میانگین دو عدد بذر داشتند (جدول  .)2با بررسی
روی برخی از نژادگانهای زالزالک موجود در ترکیه از
نظر صفات ریختشناختی مشاهده شد که نژادگانهای
مورد بررسی از نظر شمار بذر تفاوت معنیداری در سطح
احتمال  5درصد نشان دادند و کمترین میزان بذر در
نژادگان  44HE08-2با  1/33عدد و بیشترین میزان بذر
در نژادگان  44YE16-4با  3/14عدد مشاهده شد
( .)Yanar et al., 2011در این بررسی نیز دامنه شمار بذر
در محدودة نتایج بررسی باال است.
از نظر طول و عرض بذر ،نژادگانهای زالزالک زرد
از دیگر نژادگانها بزرگتر بودند و زالزالکهای سبز
روشن کوچکترین بذرها را داشتند .همچنین
زالزالکهای سبز روشن بیشترین شمار بذر را داشتند
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و در نتیجه زیاد بودن شمار بذر (سه عدد در هر میوه)
میتواند علت کوچک بودن اندازة آنها باشد.
نژادگانهای قرمز روشن که کمترین شمار بذر (یک
عدد در هر میوه) را داشتند انتظار میرفت که بذرهای
بزرگتری نسبت به بقیه داشته باشند ولی چنین
چیزی مشاهده نشد و علت آن اندازة کوچکتر میوه
در این نژادگانها نسبت به زالزالکهای زرد بود که
بهرغم داشتن شمار میانگین  2/5عدد بذر در هر میوه،
باز هم بزرگترین بذرها را داشتند (جدول .)2
همچنین صفات وزن گوشت شاخص رنگ هیو و وزن
میوه باالترین تنوع را در بین نژادگانهای مورد بررسی
داشتند .در بررسی که روی جمعیتهای مختلفی از
زالزالک در مکزیک انجام شد ،مشخص شد که ابعاد
بذر (طول و عرض بذر) در بین جمعیتهای مورد
بررسی تنوع بسیار باالیی داشتند ( Nieto-Angel et
.)al., 2009
بیشترین میزان چگالی میوه در نژادگان قرمز سیاه
 0/98( 2گرم بر سانتیمتر مکعب) مشاهده شد .پس
از آن نژادگانهای زالزالک سبز روشن  0/93( 2گرم بر
سانتیمتر مکعب) و زرد  0/96( 2گرم بر سانتیمتر
مکعب) قرار داشتند .کمترین میزان چگالی میوه نیز
مربوط به نژادگان قرمز سیاه  0/728( 3گرم بر
سانتیمتر مکعب) بود .میزان چگالی میوه در بین
میوههای مربوط به یک نوع زالزالک متغیر بود.
بهعنوان مثال میزان چگالی میوة زالزالکهای قرمز
سیاه در رنجی از  0/98تا  0/728گرم بر سانتیمتر
مکعب بود (جدول  .)3در بررسی ،صفات فیزیکی میوه
و بذر زالزالک گونۀ  C. ponticaدر منطقۀ ایالم بررسی
شد .نتایج بهدستآمده نشان داد ،میزان چگالی میوه
در اینگونه در محدودة  0/83تا  0/93گرم بر
سانتیمتر مکعب و با میانگین  0/89گرم بر سانتیمتر
مکعب است ( Erfanimoghadam & Kheiralipour,
 .)2015نتایج بهدستآمده نشان داد ،بیشترین میزان
طول دم میوه مربوط به نژادگانهای زالزالک قرمز
روشن است و در بین آنها نژادگانهای شماره 5
( 9/36میلیمتر) و  9/32( 1میلیمتر) در رتبۀ نخست
قرار گرفتند .کمترین میزان طول دم میوه در
نژادگانهای قرمز سیاه یافت شد که در میان آنها،
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نژادگانهای قرمز سیاه  4/15( 2میلیمتر) و قرمز
سیاه  4/2( 4میلیمتر) پایینترین اندازة طول دم میوه
را داشتند (جدول  .)3به نظر میرسد صفت طول دم
میوه یک صفت ژنتیکی باشد و متأثر از نژادگان است.
در بررسیهای پیشین نیز چنین نتیجهای به اثبات
رسیده است ،بهطوریکه طول دم میوه در گونۀ
 1/14 C. ponticaتا  1/53سانتیمتر گزارش شد
(.)Nieto-Angel et al., 2009
اندازة طول دم برگ در میان زالزالکهای مربوط به
یکگونه متغیر بود و به نوع گونۀ زالزالک وابسته نبود.
بهعنوان مثال در نژادگانهای قرمز سیاه ،طول دم برگ از
 5/7میلیمتر در نژادگان  1تا  14/69میلیمتر در
نژادگان  5متغیر بود و یا در نژادگانهای زالزالک قرمز
روشن نیز از  8/3تا  15/37میلیمتر متغیر بود (جدول
 .)3به نظر میرسد ،با توجه به این نتایج ،صفت طول دم
برگ بیشتر تابع شرایط محیطی است .طول دم برگ در
بررسی در ترکیه در محدودة  1تا  2/5سانتیمتر گزارش
شده است ( .)Ercisli, 2004میزان عرض برگ
نژادگانهای زالزالک از  23/54تا  53/45میلیمتر متغیر
بود و نژادگانهای قرمز سیاه ،بیشترین تنوع را از نظر این
صفت نشان دادند .دیگر نژادگانهای مورد بررسی حالت
بینابینی از نظر این صفت داشتند .همچنین بیشترین
اندازة طول برگ در نژادگانهای زرد مشاهده شد و
نژادگان زرد  1با طول برگ  47/6میلیمتر بیشترین
میزان طول برگ را در بین همۀ نژادگانها داشت.
زالزالکهای قرمز روشن کمترین میزان طول برگ را
نشان دادند و نژادگان قرمز روشن  1با طول برگ 32/6
میلیمتر ،کمترین میزان این صفت را در بین همۀ
نژادگانها داشت (جدول  .)3طول و عرض برگ از جمله
صفاتی هستند که در بررسیهای ریختشناختی بسیار
استفاده میشوند .میزان طول و عرض برگ هم از محیط
و هم از ژنتیک تأثیر میپذیرد و برآیند واکنش این دو
فراسنجه (پارامتر) میزان طول و عرض برگ را مشخص
میسازد .در بررسی مشخص شد ،میزان طول برگ در
جمعیتهای مورد بررسی زالزالک در محدودة  35تا
 53/2میلیمتر متغیر بود و در شرق ترکیه ،زالزالکها
طول برگ بیشتری داشتند .در بررسی آنها میزان عرض
برگ نیز  30/6تا  63میلیمتر گزارش شد ( Yanar et al.,

 .)2011فراسنجههای مرتبط به برگ در نژادگانهای
مورد بررسی در این پژوهش پایینتر از این بررسی بود.
نتایج نشان داد ،میزان* aدر زالزالکهای قرمز روشن
بیشترین میزان و در زالزالکهای سبز روشن کمترین
میزان را داشت .میزان * bنیز متغیر بود و نژادگانهای
زالزالک سبز روشن در این فراسنجه بیشترین میزان را
داشتند و زالزالکهای قرمز سیاه کمترین میزان* bرا
نشان دادند .زاویۀ هیو  0بیانگر رنگ قرمز -صورتی،
زاویۀ  90بیانگر رنگ زرد ،زاویۀ  180بیانگر رنگ
خاکستری -سبز و زاویۀ  270بیانگر رنگ آبی است.
همانطور که در جدول  3قابل مشاهده است
میزان زاویۀ هیو در نژادگانهای زرد در محدودة  1تا
 2قرار گرفتهاند و در نژادگانهای قرمز روشن و تیره
میزان این فراسنجه کاهش یافته و به میانگین بین
 0/19تا  0/32رسیده است .در نژادگانهای زالزالک
سبز روشن میزان زاویۀ هیو منفی شده است که قابل
انتظار بود .شاخص اشباع یا خلوص رنگ ،شدت یا
خلوص هیو را نشان میدهد و در بین نژادگانها در
زالزالکهای زرد ،سبز روشن و قرمز روشن بیشتر از
نژادگانهای قرمز سیاه بود .میزان * Lبیانکنندة میزان
روشنی و تیرگی است ( =0سیاه =100 ،سفید) و در
نژادگانهای زالزالک سبز روشن باالترین میزان *L
مشاهده شد و پس از آن نژادگانهای زالزالک زرد قرار
داشتند .کمترین میزان * Lنیز مربوط به زالزالکهای
قرمز سیاه و قرمز روشن بود .همچنین در بررسی ،رنگ
میوه نژادگانهای مختلف زالزالک بهصورت قرمز تیره،
سبز روشن ،نارنجی ،زرد ،قرمز و نارنجی روشن در
ترکیه تقسیمبندی شد و مشخص شد که رنگ زرد در
کشور ترکیه بازارپسندی پایینتری نسبت به دیگر
رنگها دارد ( .)Turkoglu et al., 2005در بررسی با
ارزیابی ریختشناختی  21نژادگان زالزالک مشخص
شد که گونههای ،C. monogyna ssp. Monogyna
و
C.monogyna
ssp.
Azarella
 C. pseudoheterophyllaمیوههای با رنگ قرمز تیره
داشتند .گونههای C.ponticaو  C.orientalisرنگ سبز
تا نارنجی روشن داشتند و گونههای C. aronia var.
 dentateو  C. Meyeriنیز رنگ قرمز روشن داشتند
(.)Yanar et al., 2011
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Table 2. Physical properties of Hawthorn fruit and seed in West Azerbaijan province
Fruit weight
(g)
Y1
3.99±1.1
Y2
4.94±1.5
Y3
3.97±1.2
Y4
3.23±2.1
Y5
1.9±0.7
RB1
1.63±0.6
RB2
2.09±0.4
RB3
2.6±1.2
RB4
1.89±1.6
RB5
2.36±0.8
RL1
2.44±1.1
RL2
2.25±0.5
RL3
1.68±0.7
RL4
1.48±0.6
RL5
1.45±0.2
LG1
2.92±0.1
LG2
2.11±.0.4
LG3
3.26±.0.7
LG4
1.69±.0.9
LG5
2.6±1.1
Mean
2.52
Standard deviation
0.91
Percentage variation
36.11
Genotype

Fruit length
(mm)
16.89±0.9
18.37±2.7
12.17±1.7
16.40±0.9
13.43±0.7
13.53±2.4
14.13±1.1
16.46±1.4
13.37±1.3
15.39±2.8
14.98±2.3
14.36± 0.9
13.25±1.3
13.5±0.8
13.48±1.5
16.65±2.5
16.13±2.6
16.26±1.8
13.84±0.7
15.83±1.1
14.91
1.57
10.53

Fruit width Flesh weight Fruit firmness
(mm)
(g)
(N)
20.45±1.3 3.23±1.3
16.8±0.8
22.5±2.9 3.93±1.1
10.03±1.2
19.45±3.1 3.23±1.2
18.7±1.3
18.28±1.3 2.6±0.8
15.4±1.3
16.48±0.6 1.45±0.3
16.9±2.3
13.52±1.2 1.33±0.4
16.2±1.5
15.07±4.1 1.72±0.2
13.2±4.3
16.73±1.3 2.15±0.9
5.3±2.3
15.15±2.4 1.48±0.5
17.7±1.2
16.23±3.2 1.28±0.7
17.9±1.5
17.33±2.7 2.04±0.9
19.5±1.3
15.7±1.5 1.88±0.9
11.2±2.1
14.33±1.4 1.38±04
14.7±0.8
13.69±1.2 1.14±0.7
16.1±0.8
13.6±3.3
1.1±0.3
10.07±1.4
17.93±2.9 2.2±0.1
32.08±0.9
17.74±3.2 1.72±0.8
28.9±1.8
18.19±1.8 2.66±0.4
26.7±1.1
14.3±1.1 1.27±0.5
40.4±3.2
17.34±0.4 2.07±0.6
35.4±1.3
16.70
1.99
19.15
2.04
0.83
1.62
12.22
41.71
8.46

Seed
Seed weight Seed length
number
(g)
(mm)
2±0.5
0.76±0.1 9.28±1.1
2±0.3
0.98±0.2 9.52±2.3
2±1.1
0.55±0.1 8.94±1.3
2±0.1
0.58±0.2 9.34±2.1
2.66±0.9 0.44±0.1 8.17±2.3
2±0.7
0.32±0.1 7.09±0.3
2±0.7
0.35±0.1 7.95±1.9
2±1.1
0.41±0.1 7.71±0.7
2.33±0.3 0.41±0.2 7.18±0.8
2.33±0.9 0.53±0.3 9.21±1.4
1±0.2
0.38±0.1 8.71±1.9
1±0.4
0.37±0.2 8.19±1.6
1±0.1
0.26±0.1 7.81±0.8
1±0.3
0.33±0.1 8.25±1.2
1±0.7
0.32±0.1 8.52±0.9
3 ±1
0.62±0.3 8.23±2.3
2.66±0.4 0.35±0.2 7.37±1.2
2.66±0.7 0.57±0.3 8.49±2.1
3±1.2
0.38±0.2 7.28±2.4
3±0.7
0.49±0.2 7.14±1.1
2.03
0.47
8.22
0.61
0.16
1.48
30.05
34.04
18

Seed width
(mm)
6.74±1.5
7.9±2.2
7.54±1.9
7.54±1.6
7±1.1
6.23±2
6.8±2.3
7.49±4.3
6.08±0.6
8.39±2.6
6.59±1.9
6.08±2.3
5.91±0.8
6.88±1.1
6.85±2.4
5.9±2.6
4.97±1.4
6.91±2.2
5.55±1.3
5.5±0.6
6.64
1.83
27.56

 درصد تنوع (ضریب.داده های مربوط به میوه میانگین و انحراف معیار بیست میوه و داده های مربوط به بذر نیز میانگین و انحراف معیار بیست بذر هستند
.تغییرات) بر اساس نسبت انخراف معیار به میانگین محاسبه شده است
Data relating to fruits are mean and standard deviation of 20 fruits, and data relating to seed are mean and standard deviation of 20 seeds. Percent of
variation (coefficient of variation) has been calculated based on the ratio of standard deviation to the mean.

 ویژگیهای فیزیکی برگ و رنگ میوة نژادگانهای مورد بررسی زالزالک در استان آذربایجان غربی.3 جدول
Table 3. Physical properties and fruit color of studied genotypes in West Azerbaijan
Pedicle
Petiole
Leaf
Leaf
length
length
length
width
L*
a*
b*
Hue
Chroma
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
Y1
0.87±0.1 5.33±1.3 12.56±1.1 47.6±2.3 43.92±2.2 65.36±3.4 7.21±3.4 28.63±4.5 1.32±0.5 29.52±1.2
Y2
0.96±0.1 7.15±2.3 12.56±1.2 40.42±4.5 39.84±4.4 62.9±6.5 9.07±3.2 29.7±2.3 1.24±0.3
31±2.3
Y3
0.9±0.3 7.62±0.8 9.1±1.9 40.89±2.3 39.02±1.1 58.7±6.6 16.71±2.1 29.96±1.2 1.06±0.1 34.3±3.4
Y4
0.94±0.2 6.5±0.5 11.2±1.7 42.7±6.5 39.53±5.7 70.12±5.4 5.75±1.7 35.07±1.5 1.4±0.2
35.5±1.6
Y5
0.92±0.1 5.73±1.3 10.99±1.1 37.11±2.7 33.05±2.3 59.51±4.3 1.98±0.9 31.17±3.7 1.5±0.7
31.2±2.4
RB1
0.85±0.3 6.17±1.6 5.7±0.9 27.88±1.9 23.54±1.4 23.29±3.2 14.69±1.1 3.48±2.1 0.23±0.1 15.09±2.3
RB2
0.98±0.2 4.15±0.8 14.18±1.3 47.98±5.4 53.45±4.8 23.22±3.3 17.88±5.5 4.17±0.9 0.22±0.1 18.35±1.4
RB3
0.73±0.1 4.7±1.1 10.91±2.3 38.52±1.1 38.7±2.3 20.53±3.4 16.07±2.3 3.7±1.1 0.19±0.1 16.32±4.2
RB4
0.89±0.1 4.2±0.8 11.2±3.4 37.08±5.5 36.2±6.7 22.97±5.6 17.03±4.5 4.39±1.2 0.25±0.1 17.58±2.2
RB5
0.94±0.1 4.96±0.5 14.69±6.2 38.47±4.3 52.99±7.8 28.63±2.3 17.31±5.6 4.44±1.5 0.25±0.1 18.87±1.3
RL1
0.93±0.3 9.32±1.2 8.83±2.4 32.6±3.2 28.29±4.3 30.7±4.3 36.26±2.3 11.58±2.4 0.3±0.15 38.06±5.6
RL2
0.91±0.2 8.26±1.3 12.8±1.1 35.36±5.6 38.36±1.2 29.8±2.8 34.67±5.6 10.21±3.5 0.28±0.1 36.14±3.2
RL3
0.9±0.4 8.87±1.4 12.51±3.4 38.91±4.8 36.26±3.4 28.39±2.4 36.04±3.6 9.94±2.3 0.26±0.15 37.38±4.5
RL4
0.90±0.3 8.1±0.2 15.37±0.8 40.5±1.4 38.82±2.5 31.1±1.3 37.89±3.4 12.57±2.3 0.32±0.1 32.92±4.3
RL5
0.91±0.5 9.36±2.4 14.84±1.1 39.17±2.3 35.83±2.2 31.7±5.9 38.96±6.7 14.31±4.3 0.35±0.1 41.5±1.2
LG1
0.92±0.3 8.69±1.1 8.91±0.6 38.93±2.5 34.23±1.6 78.33±7.7 -3.99±1.3 32.95±2.1 -1.45±1.2 33.2±2.4
LG2
0.93±0.1 7.69±1.6 8.17±0.5 36.21±2.3 31.38±2.7 79.8±5.6 -3.27±2.2 32.64±1.1 -1.47±0.9 32.8±1.1
LG3
0.97±0.4 7.77±2.5 8.26±1.2 36.85±2.9 32.72±3.4 72.65±2.3 -2.4±1.2 34.66±4.7 -1.5±1.3 34.7±1.6
LG4
0.9±0.2
7±1.2
9.6±2.6
33.6±1.3 29.29±1.8 70.96±4.5 -4.39±1.6 35.87±5.6 -1.44±2.4 36.13±2.7
LG5
0.92±0.1 6.9±1.4 8.71±1.4 35.6±3.6 30.86±3.5 72.34±1.3 -8.1±2.7 33.75±2.4 -1.33±1.1 34.7±3.9
Mean
0.91
6.9
11.05
38.32
36.82
48.05
14.27
20.16
0.49
30.26
Standard deviation
0.22
1.26
1.81
3.32
3.26
4.1
3.04
2.53
0.24
2.64
Percentage variation
24.17
18.26
16.38
8.66
8.85
8.53
21.30
12.55
48.98
8.72
 درصد تنوع (ضریب تغیرات) بر اساس نسبت.دادههای مربوط به میوه میانگین و انحراف معیار بیست میوه و دادههای مربوط به بذر نیز میانگین و انحراف معیار بیست بذر هستند
.انخراف معیار به میانگین محاسبه شده است
Genotype

Density
(cm3)

Data relating to fruit color are mean and standard deviation of 10 fruits, and data relating to leaf are mean and standard deviation of 20 leaves.
Percentage variation (coefficient of variation) has been calculated based on the ratio of standard deviation to the mean.
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همبستگی بین صفات

از همبستگی صفات برای بررسی و ایجاد رابطۀ منطقی
و معنیدار بین صفات استفاده میشود .ایجاد رابطه
بین چند صفت میتواند راه را برای بررسی صفاتی که
اندازهگیری آنها ممکن است دشوار باشد ،هموار کند.
نتایج همبستگی بین صفات مورد بررسی در جدول 4
آورده شده است و همبستگی مثبت و منفی معنیدار
در بین بیشتر صفات در سطح احتمال  1و  5درصد
مشاهده شد .همانطور که مشاهده میشود ،طول میوه
با عرض میوه همبستگی مثبت و معنیداری در سطح
 1درصد داشت .همچنین عرض میوه با وزن گوشت
میوه نیز میزان همبستگی باالیی را نشان داد .صفت
طول دم برگ با شاخص * aرنگ میوه همبستگی
مثبت معنیداری دارد ،این نشان میدهد ،هر اندازه
طول دمبرگها بیشتر باشند ،رنگ میوه نیز قرمزی
بیشتری خواهد داشت .همبستگی منفی و معنیداری
در سطح  1درصد بین میزان شاخص * aو صفات
سفتی میوه و شمار بذر مشاهده شد .شاخص * Lبا
شاخص * aرنگ میوه نیز همبستگی منفی معنیداری
دارد درحالیکه سفتی میوه همبستگی مثبت
معنیداری با * Lو* bداشته ولی با * aهمبستگی منفی
معنیداری داشت.که این نشان میدهد ،درختانی که
رنگ میوههای آنها روشنی و زردی بیشتری داشته
باشد ،میوة سفتتری خواهند داشت درحالیکه
درختانی که رنگ قرمزی میوة باالتری داشتند ،میوة
آنها نرمتر خواهند بود .همبستگی باال بین صفات این
امکان را فراهم میکند تا بتوان از طریق اندازهگیری
هر یک از صفات به وضعیت صفت دوم پی برد.
تجزیه به عاملها

با استفاده از تجزیه به عاملها ،صفات مختلف میتواند
در قالب عاملها یا مؤلفههایی بحث شود که هرکدام
چند صفت را شامل میشوند .این تجزیه میتواند
عاملهای فرقگذار اصلی بین نژادگانهای مورد
بررسی را روشن سازد .همچنین این روش میتواند در
تشخیص صفات پر اهمیتتر درزمینۀ جداسازی
نژادگانهای بررسیشده سودمند باشد ( Yilmaz et
 .)al., 2009میزان واریانس توجیهی هر عامل ،بار

عاملهای دورانیافته ،واریانس تجمعی توجیه شده و
ریشۀ مشخصۀ ناشی از تجزیه به عاملها در جدول 5
آورده شده است .همانطوری که مشاهده میشود،
تجزیه به عاملهای اصلی متغیرهای اولیه را در قالب
پنج عامل اصلی و مستقل با مقادیر ویژه بیش از یک
گروهبندی کرد که درمجموع این پنج عامل پس از
چرخش وریماکس توانستند  89/11درصد واریانس
کل دادهها را توجیه کنند (جدول  .)5جدول تجزیه به
عاملها نشان میدهد ،عامل اول توانسته است به
تنهایی  36/94درصد واریانس کل مشاهده شده را
توجیه کند .پس از آن عامل دوم توانسته است 24/82
درصد واریانس کل را سبب شود و عاملهای  1و  2به
همراه هم  61/76درصد واریانس کل را توجیه
میکنند .بهطورکلی در این ارزیابی ،صفات با
ضریبهای عاملی باالی  0/5بهعنوان ضریبهای
معنیدار و مؤثر در مدل در نظر گرفته شدهاند .در
عامل اول که  36/94درصد از واریانس کل را توجیه
میکند ،صفات وزن ،طول و عرض میوه ،وزن گوشت،
شاخصهای رنگ میوه شامل * a* ،Lو * ،bوزن بذر و
طول بذر قرار دارد .در عامل دوم نیز که  24/82درصد
از واریانس کل را توجیه میکند ،صفات سفتی میوه،
شمار بذر و صفات مرتبط به برگ مانند طول برگ،
عرض برگ و طول دم برگ قرار دارد .همچنین در
عامل سوم که  12/79درصد از واریانس کل را توجیه
میکند ،صفات چگالی میوه و طول دم میوه قرار دارند.
در عامل چهارم که  7/92درصد از واریانس کل را
توجیه میکند ،صفت عرض برگ قرار دارد و در عامل
پنجم نیز که  6/63درصد از واریانس کل را توجیه
میکند ،صفت عرض بذر قرار دارد .نتایج همسانی در
نژادگانها و گونههای گالبی ( )Erfani et al., 2014و
نتایج بهدستآمده از سیب رد اسپار و گالب کهنز ( Ali
 )et al., 2015نیز مشاهده شده است .وجود عاملهای
مستقل برای هر گروه از صفات میتواند در برنامههای
اصالحی توجه شده و به استقالل صفات توجه شود.
همچنین بهمنظور گروهبندی نژادگانهای مورد
بررسی زالزالک بر پایۀ عاملهای مورد نظر از روش
رسم نمودار پراکنش بر مبنای دو عامل اول که
درمجموع  61/76درصد از سهم کل واریانس را توجیه

علوم باغبانی ایران ،دورة  ،48شمارة  ،3پاییز 1396

کردند ،استفاده شد .سپس موقعیت هر نژادگان در
محور مختصات دوبعدی به دست آمد (شکل .)1
تجمع نژادگانها در یک ناحیه از پالت نشاندهندة
تشابه ژنتیکی آنها است .بنابراین بر پایۀ شکل 1
نژادگانهای که در یک محدودة نزدیک به هم قرار
دارند ،از نظر صفات مؤثر در عاملهای اول و دوم
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شباهت بیشتری نشان داده و در یک گروه قرار
میگیرند .با توجه به باال بودن سهم دو عامل اول در
توجیه واریانس کل ،رسم نمودار دووجهی (بای پالت)
با این دو عامل توانسته است تا حدودی گونهها را از
هم جدا کند و بر پایۀ این بای پالت  3گروه ایجاد شود
که در شکل  1قابل مشاهده هستند.

جدول  .4همبستگی بین صفات مورد بررسی در نژادگانهای زالزالک
Table 4. Correlation between studied traits in hawthorn genotypes
PWe

1

SW

SL

Swe

SN

F

1
**0.69
1
*0.15 0.27
1
**-0.21 -0.22 0.42
1
**
-0.44
**-0.19 0.35** 0.67
1
0.10
**0.15 0.65** 0.57** 0.42

PL

LW

LL

PeL

*b

*a

*L

1
**-0.42
**-0.44
0.02
*0.33
*0.32
-0.01

1
**0.71
*-0.33
-0.12
0.21
**0.37
**0.46
0.23

1
**0.74
**0.61
-0.14
-0.09
0.21
**0.37
*0.31
**0.38

1
-0.25
**-0.39
-0.09
0.10
*-0.31
-0.12
0.10
-0.21
-0.05

1
0.22
0.08
-0.25
**-0.29
**0.72
**0.53
**0.39
0.20
-0.16
**0.42

1
**-0.69
*0.26
0.02
0.16
**0.43
**-0.76
**-0.89
**-0.36
0.09
0.19
*-0.30

1
**-0.78
**0.97
0.16
0.07
-0.22
**-0.33
**0.79
**0.62
**0.43
0.16
0.21
**0.43

* و ** :بهترتیب معنیداری در  5درصد و  1درصد.
=FWeورن میوه=FL ،طول میوه=FWi ،عرض میوه=D ،چگالی=Pel ،طول دم میوه،
=SLطول برگ =SW ،عرض بذر=PWe ،وزن گوشت میوه.

D

FWi

1
0.16
1
**0.55** 0.34
-0.39** -0.12
**0.51** 0.35
-0.04
0.15
*0.32
0.19
0.17
0.24
-0.08
0.16
0.21
*0.29
0.24
0.12
0.74** 0.19
**
0.51
0.24
0.31* -0.04
0.94** 0.14

FL
1
**0.96
0.05
**0.35
**-0.34
*0.28
-0.05
0.18
0.09
0.00
0.22
0.23
**0.48
0.23
0.15
**0.49

FWe
1
**0.52
**0.57
0.16
**0.46
**-0.33
**0.45
-0.07
**0.36
0.23
-0.08
0.12
0.19
**0.77
**0.57
**0.43
**0.97

FWe
FL
FWi
D
*L
*a
*b
PeL
LL
LW
PL
F
SN
SWe
SL
SW
PWe

=LLطول برگ=LW ،عرض برگ=PL ،طوب دمبرگ=F ،سفتی=SN ،تعداد بذر=SWe ،وزن بذر،

*, **, significant at p<0.05 and p<0.01 respectively.
Few: Fruit weight, FL: Fruit length, FWi: Fruit width, D: Density, PeL: Pedicle length, LL: Leaf length, LW: Leaf width, PL: Petiole length, F:
Firmness, SN: Seed number, SWe: Seed weight, SL: Seed length, SW: Seed width, PWe: Flesh weigth.

جدول  .5ضریبهای عاملی و واریانس تجمعی برای پنج عامل استخراجشده از تجزیه به عاملها
Table 5. Eigen values and cumulative variance for 5 factors resulted from factor analysis
5

4

Component
3

2

1

-0.172

-0.110

-0.231

0.265

0.898

Fruit weight

-0.051

-0.193

-0.272

0.064

0.905

Fruit length

-0.177

-0.180

-0.239

0.161

0.904

Fruit width

0.053

0.417

0.701

0.44

0.202

Density

0.066

0.177

0.287

-0.751

0.400

Firmness

-0.247

-0.139

0.254

0.272

0.869

Flesh weight

0.027

0.558

0.675

-0.138

0.340

Pedicle length

-0.419

0.046

0.331

-0.521

0.742

*L

-0.012

-0.334

0.134

0.625

0.620

*a

0.013

0.016

0.398

0.411

0.729

*b

-0.183

0.197

0.252

0.822

0.078

Petiole length

-0.508

0.208

0.192

0.572

0.293

Leaf length

-0.129

0.532

0.125

0.772

0.125

Leaf width

0.130

0.493

-0.204

-0.681

0.386

Seed number

0.226

0.047

-0.108

0.245

0.878

Seed weight

0.314

-0.063

0.125

0.495

0.708

Seed length

0.611

0.190

-0.350

0.508

0.345

Seed width

1.19

Traits

1.43

2.3

4.47

6.65

Eigen value

6.63

7.92

12.79

24.82

36.95

% of variance

89.11

82.48

74.56

61.77

36.95

Cumulative Variance %
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شکل  .1گروهبندی نژادگانهای زالزالک بر پایۀ دو عامل اول بهدستآمده از تجزیه به عاملها
Figure 1. Grouping of Hawthorn genotypes based on the first and second factor derived of Factor analysis

تجزیۀ خوشهای

برای اینکه ایدهای از میزان شباهتها و تفاوتهای بین
نژادگانهای زالزالک مورد بررسی از نظر همۀ صفات
به دست آید ،تجزیۀ خوشهای انجام شد (شکل .)2با
برش نمودار درختی (دندروگرام) در فاصلۀ  5بر پایۀ
تجزیۀ تابع تشخیص ،سه گروه ایجاد شد .تجزیۀ
خوشهای تا حدودی توانست گونهها را از هم جدا کند.
در گروه نخست نژادگانهای مربوط به گونۀ
 C. azarolus var azarolusو چندین نژادگان نیز از
گونۀ  C. aplosangouaineaقرار گرفتهاند که همگی
متعلق به منطقۀ دره قاسملو ارومیه و سردشت هستند.
در جداسازی این گروه صفات سفتی میوه و شمار بذر
نقش بسیار مهمی داشتند .نژادگانهای مربوط به گونۀ
 C. azarolusبه استثنای شمارة  5در گروه دوم به
تنهایی قرار گرفتهاند که متعلق به منطقۀ کهریز (انزل)
هستند .نژادگانهای موجود در این گروه میانگین صفات
طول ،عرض و وزن میوة باالتری داشتند .نژادگانهای
گونۀ  C. monogynaو چندین نژادگان نیز از گونۀ C.
 aplosangouaineaدر گروه سوم جای گرفتهاند که
صفات چگالی میوه ،طول برگ و شاخص * aدر جداسازی
این گروه نقش مهمی داشتند .گروهبندی نژادگانها بر

پایۀ دو عامل اول ناشی از تجزیه به عاملها با گروهبندی
ناشی از تجزیۀ خوشهای تا حدودی با هم همخوانی دارند.
نتایج بهدستآمده از تجزیۀ خوشهای نشان داد ،گونههای
مختلف در گروههای مختلف قرار گرفتهاند .به عبارتی
تجزیۀ خوشهای تا حدودی توانست گونهها را از هم جدا
کند .همچنین قرار گرفتن نژادگانهای مختلف در
خوشههای مختلف نشاندهندة وجود تنوع باال در بین
نژادگانهای مورد بررسی است.

شکل  .2نمودار درختی بهدستآمده از تجزیۀ خوشهای
نژادگانهای زالزالک به روش وارد
Figure 2. Dendrogram of grouping hawthorn
genotypes based on Ward’s method
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اصالح کالسیک و یا دستورزی ژنی برای اصالح مدرن
 در نتیجه این نژادگانها میتوانند.باز خواهد گذاشت
بهعنوان مواد اصالحی برای نژادگانهای تجاری استفاده
 توجه به اینکه در برخی موارد با وجود مشاهدة.شوند
،برخی تفاوتهای ریختشناختی در بین نژادگانها
 برای بررسیهای،جداسازی آنها از همدیگر میسر نشد
بیشتر برای جداسازی دقیقتر آنها استفاده از نشانگرهای
.مولکولی میتواند مؤثر باشد

نتیجهگیری کلی

این بررسی تنوع بسیار باالیی را بین نژادگانهای زالزالک
مورد بررسی در استان آذربایجان غربی از لحاظ همۀ
 صفات. برگ و بذر نشان داد،صفات ریختشناختی میوه
 رنگ، اندازة میوه، اندازة برگ،وزن میوه و گوشت میوه
 این.میوه و اندازة بذر تنوع بسیار باالیی را نشان دادند
تنوع یک ابزار بسیار با ارزش برای بهنژادگران خواهد بود
و دست آنها را برای انتخاب گزینههای تالقی برای
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