
 و همکاران محسن مظفري

53 

  
 گیاهی تولید هاي پژوهش نشریه

  1395 ،اول شماره ،و سوم بیست جلد
http://jopp.gau.ac.ir 

  

  اتیخصوص براساس زالزالک يهاپیژنوت از یبرخ یکیژنت تنوع بررسی

 وهیم برگ وشناختی  ریخت
 

 3آرش فاضلی و 2مقدم جواد عرفانی*، 1محسن مظفري

  ،دانشگاه ایالم ،استادیار گروه علوم باغبانی2 ،دانشگاه ایالم ،اغبانیگروه علوم ب ،ارشد کارشناسیدانشجوي سابق 1
  دانشگاه ایالم ،استادیار گروه زراعت و اصالح نباتات3

19/1/1394 ؛ تاریخ پذیرش: 15/7/1393 تاریخ دریافت:  
  

  1دهیچک
 یاهانگ ینز مهمترا و باشدمی جهان سراسر در معتدله مناطق جنگلی هايمیوه از یکی زالزالک سابقه و هدف:

 يهایماريو ب یقلب ییدرمان نارسا يبرا یاهیگ يدارو یکعنوان  به که است شده شناختهدوران باستان  ییدارو
 بنديگروه و ژنتیکی تنوع ارزیابی تحقیق، این از هدف. گیردمیدر سراسر جهان مورد استفاده قرار  یعروق یقلب

 تعیین منظور به یوهبرگ و م کیفیو  کمی صفات براساسکشور غرب و شمال  زالزالک هايژنوتیپ از برخی
مطلوب براساس ارزیابی صفات مختلف از نظر  هايژنوتیپهمچنین شناسایی . بود ها آن بین ژنتیکی فاصله

  ثر باشد.ؤپالسم و اصالح این محصول متواند در حفظ ژرمشناسی و باغبانی می گیاه
  

با  ،مختلف ژنوتیپ زالزالک متعلق به چهار گونه 30 نیب یکیتنوع ژنت یدر این پژوهش بررس ها:مواد و روش
 منطقه چند از هاي مورد بررسی. نمونهصورت گرفت هویمو  مربوط به برگ ریخت شناختی صفت 17مطالعه 

هاي از بخش در زمان رسیدگی میوه هاي برگ و میوهنمونه. شدند يآورجمع غرب و شمال کشور ایران در
برگ  30، ژنوتیپبراي ارزیابی صفات مرتبط با برگ از هر  آوري گردیدند.طور تصادفی جمع به ختدرمختلف 

ها ثبت شد. براي ارزیابی صفات مرتبط با میوه از  طور تصادفی در سه تکرار انتخاب و صفات مربوط براي آن به
  آنها ثبت گردید.طور تصادفی در سه تکرار انتخاب و صفات مربوط براي  به میوه 10 ژنوتیپهر 

                                                             
  J.erfani@ilam.ac.irمکاتبه کننده: *
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برگ،  سطح و طول میوه، وزن مانند صفات از برخی در داد نشان ریخت شناختی صفات ارزیابی نتایج ها:یافته
 تجزیه از آمده دست به نتایج .دارد وجود هانمونه بین باالیی تنوع شیار برگ، طول بذر و طول دمبرگعمق 
 یعنی یگردو گونه د و microphylla و pontica هايهگون شامل یرا به دو گروه اصل هاژنوتیپ ،ايخوشه
 یهمبستگی مثبت داد نشان بین صفات ساده یهمبستگ هیتجزکرد.  یکتفک pentagyna و monogyna هايگونه

قرار داد و در  یعامل اصل پنجصفات را در  هاعامل تجزیه به مربوط نتایجبین برخی از صفات وجود دارد. 
، یوهمربوط به صفات م یشترو دوم که ب اول عاملکردند.  یهکل را توج یانساز وار صددر 85به  یکمجموع نزد

سطح برگ، طول  هادر تجزیه به عامل. نمودند توجیه را کل واریانس از درصد 55به  یکو برگ بود، نزد بذر
ر، درصد رطوبت بذ طول بذر،مانند وزن  و میوه صفات مربوط به بذر همراه به دمبرگ و تعداد برگ در هر گره

گذاري بودند که در عامل اول قرار گرفتند و براي ارزیابی  ثیرأجزء صفات مهم و ت میوهو ماده خشک 
  مناسب هستند. هاي زالزالک ژنوتیپ

 
صفات کمی و  لحاظ به هاي زالزالکژنوتیپ نیب در يادیز تنوع داد نشان قیتحق نیا یکل جینتا گیري:نتیجه

 از یبرخهاي زالزالک متنوع بود و داري در بین نمونهطور معنی همچنین وزن میوه به. دارد وجود کیفی میوه
 یاکشت و  يصورت تجار ها را به آن توانمی که بودندباال  یوهوزن م داراي ponticaمتعلق به گونه  هايژنوتیپ

  . نمود استفاده ترمطلوب تاجبه ن یابیدست يمحصول برا یندر برنامه اصالح ا
  

 وزن میوه کالستر، تجزیه گونه،زالزالک،  :يدیکل هايواژه

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 و همکاران محسن مظفري

55 

 مقدمه
 یراندر کشور ا یاهیگ یکیژنت یراز ذخا یکی دارویی، و جنگلی میوه یک عنوان به زالزالک میوه  

) متعلق به تیره گل .Crataegus sppدارد. جنس زالزالک ( یراندر سراسر ا یاديبوده که گسترش ز
 زالزالککند. یهاي خاردار رشد مدرختان کوچک با شاخه یاصورت درختچه  ) بهRosaceaeسرخ (
 یکباشد و تاکنون نزدمی یاهزرد تا س ،هاي قرمز، نارنجیو میوه یدسف هايدار، داراي گل زانخ گیاهی

در مناطق معتدل نیمکره  عموماً ها پراکنش آن و است شده شناسایی  گونه در جهان 1200تا  150به 
از  کههیبرید) گزارش شده است  5گونه و  22  گونه ( 27). از این جنس در فلور ایران 6الی است (شم

 ). 10( باشندمیگونه در حال انقراض  4گونه نادر و  5 یک،گونه اندم 4تعداد  ینا
 درختان صورت به سبز فضاي جمله از باغبانی اهداف براي زالزالک هیبریدهاي و هاگونه از بسیاري  

 خام داروي عنوان به زالزالک شده خشک میوه و ها برگ ها، گل. گیرندمی قرار استفاده مورد خیابان اشیهح
در جنس زالزالک، ظهور  بنديطبقه یاز مشکالت اساس یکی ).15و  14 ،8، 2( هستند مرسوم و معروف
 گزارش شناسییاهگ علوم یناست که توسط محقق گذشته قرن یک طول در جدید هايگونهاز  یاديتعداد ز

 یاو  پلوئیديپلی)، الحاق( ژن ورود ،)19و  18( هاگونه ینب گیريدورگدر اثر  یدجد هايگونه. است شده
 داخل در حال این با). 13و  6( کندمیرا دشوارتر  هاگونه ینب یقدق ییکه شناسا اندشده یجادا یکسیآپوم
 که باشد داشته وجود گونه یک داخل در ستا ممکن خاص صفات وجود مواقع برخی در جنس، این
 داراياشاره نمود که  C. monogynaبه گونه  توانمیعنوان مثال  . بهکندمی یلگونه را تسه آن ناساییش

 ). 6( است توجه قابل بسیار هاگونه ینب بنديطبقهکه از لحاظ  باشدمی بزرگبا سطح  هاییبرگ
را با استفاده  یرانشمال غرب ا يهازالزالک در جنگل یکی) تنوع ژنت2011(و رحمانی  محمديبیگ  

در  یکیژنت يتشابه فاصله باال یبدامنه ضر .داد نشان نتایج .مورد بررسی قرار دادند RAPDاز نشانگر 
در حدود  ییباال یکیحال، تنوع کم و شباهت ژنت ین. با ا)4( دارد وجودجنس  ینا يهاگونه یانم

و  یغرب مناطقآشکار است. زالزالک در  یزن یرانشمال غرب ا يهاک در جنگلزالزال يبرا 728/0- 575/0
مهم در  یاهیگ يهااز پوشش یکیدرخت  ینو در واقع ا باشدمی يمتعدد يهاگونه يدارا یرانا یشمال

 یابیارز و مطلوب هايژنوتیپ ییکه شناسا باشدمیخصوص مناطق زاگرس  به یرانشمال و غرب ا
 با هاییژنوتیپ یا نتاجبه  یابیدست يبرا یجنگل یوهم ینجهت اصالح ا در تواندمیها  نآ ینب یشاونديخو

از  یبرخ وهیم و برگ یشناخت ختیر اتیخصوص مطالعه تحقیق، این از هدف .ثر باشدؤم بیشتر میوه وزن
 هايباغ صورت به ها آن کار و کشت يمطلوب برا هايیپژنوت ییشناسا منظور به زالزالک هايیپژنوت

  باشد.  درخت می این اصالح هاي برنامه در ها آن از استفاده یا و تجاري
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  هاروشو  مواد
نمونه  30 نیب یکیتنوع ژنت که در آنانجام شد  المیپژوهش در گروه علوم باغبانی دانشگاه ا این  

با صفات  C. monogyna و C. pontica، C. pentagyna، C. microphyllaگونه  از زالزالک
 در منطقه چند از یبررس مورد يهانمونه). 1(جدول  شد یبررس وهیمربوط به برگ و م خت شناختیری

. شد يآور جمع کشور شمال در منطقه کی و سنندج کرمانشاه، الم،یا شهرستان شامل کشور غرب
 .است آمده 2 جدول در بذر و وهیم برگ، مربوط به یابیارز مورد صفات

  

  ها. آن آوريجمعو منطقه زالزالک  یبررسمورد  هايژنوتیپ -1 جدول
Table 1. Studied genotypes with their collection area. 

  ژنوتیپ
Genotype 

 آوري منطقه جمع
Collection area  

 گونه
Species  

 ژنوتیپ
Genotype  

 آوري منطقه جمع
Collection area  

 گونه
Species  

 دره ارغوان ایالم  1
Arghvan Valley-Ilam C. pontica 16  میش خاص ایالم 

Mishkhas-Ilam  C. monogyna  

 دره ارغوان ایالم  2
Arghvan Valley-Ilam  C. pontica  17  میش خاص ایالم 

Mishkhas-Ilam  C. pontica  

 دره ارغوان ایالم  3
Arghvan Valley-Ilam  C. pontica  18  میش خاص ایالم 

Mishkhas-Ilam  C. pontica  

 دره ارغوان ایالم  4
Arghvan Valley-Ilam  C. pontica  19  میش خاص ایالم 

Mishkhas-Ilam  C. pontica  

 دره ارغوان ایالم  5
Arghvan Valley-Ilam  C. pontica  20  سنندج 

Sanandaj  C. pontica  

 شهرستان ملکشاهی  6
Malekshahi city  C. pontica  21  سنندج 

Sanandaj  C. pontica  

 شهرستان ملکشاهی  7
Malekshahi city  C. pontica  22  سنندج 

Sanandaj  C. pontica  

 شهرستان ملکشاهی  8
Malekshahi city  C. pontica  23  سنندج 

Sanandaj  C. pontica  

 شهرستان ملکشاهی  9
Malekshahi city  C. pontica  24  کرمانشاه 

Kermanshah  C. pontica  

 آباد ایالم صالح  10
Salehabad-Ilam  C. microphylla  25  کرمانشاه 

Kermanshah  C. pontica  

 آباد ایالم صالح  11
Salehabad-Ilam  C. pontica  26  کرمانشاه 

Kermanshah  C. pontica  

 آباد ایالم صالح  12
Salehabad-Ilam  C. pontica  27  کرمانشاه 

Kermanshah  C. pontica  

 آباد ایالم صالح  13
Salehabad-Ilam  C. pontica  28  شهرستان بابل 

Babol city  C. pentagyna  

 آباد ایالم صالح  14
Salehabad-Ilam  C. pontica  29  شهرستان بابل 

Babol city  C. pentagyna  

 میش خاص ایالم  15
Mishkhas-Ilam  C. pontica  30  ایالم -هانیوان 

Hanivan-Ilam  C. pontica  
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 و انتخاب تکرار سه در یفتصاد طور به برگ 30 پیژنوت هر از برگ با مرتبط صفات یابیارز يبرا  
 طور به وهیم 10 پیژنوت هر از وهیم با مرتبط صفات یابیارز يبرا. شد ثبت ها آن يبرا مربوط صفات
 جامد مواد درصد يریگاندازه يبرا. شد ثبت ها آن يبرا مربوط صفات و انتخاب تکرار سه در یتصادف

جامد محلول  موادو درصد  شد هیتهعصاره  وهینمونه م چنداز  ،يریگوهیدستگاه آب م توسط ابتدا محلول
زالزالک و نبود  وهیم نیی. با توجه به مقدار عصاره پادیعصاره با استفاده از دستگاه رفرکتومتر ثبت گرد

 SPSS و Excelافزار  ها با استفاده از نرمداده لیو تحل هیتجز برآورد نشده است. دیمقدار اس یعصاره کاف

 تیجمع کل در صفت همان نیانگیم بر صفت هر اریمع انحراف از ینسبت ،تنوع شاخصصورت گرفت. 
 روشاز  SPSSافزار  ها با نرمعامل هیو تجز یثبت همبستگ ي. برا)21( باشد که مقدار آن برآورد شدیم

در نظر  داریمعنبه باال  5/0 یعامل بیضرا مستقل و یاصل عامل هر در. شد استفادهها چرخش عامل
 کردن استاندارد از بعد فواصل محاسبه و) 1963کالستر با روش وارد ( تجزیه نی. همچنگرفته شدند

  .)25( گرفت انجام ها داده
  

  .زالزالک يهاپیژنوت تنوع یدر بررس مربوط به برگ و میوه یفیو ک یصفات کم -2 جدول
Table 2. Quantitative and qualitative characteristics of the leaves and fruit for genetic diversity of 
hawthorn genotypes. 

  صفات
Traits  

  واحد
Unit  

  صفات
Traits  

  واحد
Unit  

  برگ طول -1
Leaf length  

  متریسانت
Centimeter  

  وهیم قطر -10
Fruit diameter  

  متریسانت
Centimeter  

  برگ عرض -2
Leaf width  

  متریسانت
Centimeter  

  وهیم دم طول -11
Length of fruit peduncle  

  متریسانت
Centimeter  

  برگ سطح -3
Leaf area  

  متریسانت
Centimeter  

  محلول جامد مواد -12
Total soluble solids  

  کسیبر درجه
ºBrix  

  دمبرگ طول -4
Petiole length  

  متریسانت
Centimeter  

  وهیم در بذر تعداد -13
Seed number of fruit  

-  
-  

  برگ اریش عمق -5
Depth of leaf sinus  

  متریسانت
Centimeter  

  بذر وزن -14
Seed weight  

  گرم
Gram  

  برگ در لوب تعداد -6
Number of Lobe in the leaf  

-  
-  

 بذر طول -15
Seed length  

  متریسانت
Centimeter  

  هر گره درتعداد برگ  -7
Number of leaf in the node  

-  
-  

  وهیم رطوبتمقدار  -16
Fruit moisture content  

  درصد
Percent  

  وهیم وزن -8
Fruit weight  

 گرم
Gram  

  وهیم خشک مادهمقدار  -17
Fruit dry matter  

  درصد
Percent  

  وهیم طول -9
Fruit length  

  متریسانت
Centimeter  
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  بحث و نتایج
اي هر یک بر هاپیژنوت کل فنوتیپی تنوع شاخص و اریمع انحراف میانگین، حداکثر، حداقل، مقادیر  

بیشترین ضریب تنوع مربوط به صفات  ،آمده است. در بین صفات مورد بررسی 3از صفات در جدول 
ضریب تنوع  کمترین کهیحال در بود برگ سطح و برگ طول وه،یم زنو برگ از جمله و وهیمرتبط به م

 نیهمچن شد. مشاهده وهیمانند درصد مواد جامد محلول، تعداد لوب در برگ و طول م یصفات در
صفت برگ و وجود گوشوارك  استشده  گزارشبرخوردار بود.  ییبرگ از تنوع باال اریصفت عمق ش

 يهاگونهو  هاپیژنوت کیبوده و در تفک اریتنوع بس يمهم در زالزالک است که دارا یژگیو 2 ،در برگ
 کل بین درو  بودک متنوع زالزال يهاگونه نیدر ب وهیم اندازه). 7( ردیگیمزالزالک مورد استفاده قرار 

 pentagyna )33/0شمال از گونه  2مربوط به نمونه  بیترت به وهیم وزن نیشتریب و نیکمتر ها،پیژنوت
خاص  ایالم شیم يهاباغاز  که بودگرم)  57/3( ponticaاز گونه  15شماره  پیژنوت و) گرم

  .)1(شکل  بود شده يآور جمع
 بذر تعداد وجودقرار دارد.  اهیگ یکیژنت يهایژگیو ریثأتاست که تحت  یصفت کم کی وهیم وزن  
کوچکتر بودن  یاز علل اصل یکی تواندیم ایران شمال يهانمونه در بذور ترکوچک اندازه نیهمچن و کم

 وهیوجود بذر در م وهیاز درختان م ياریبس درباشد.  ponticaنسبت به گونه  pentagynaدر گونه  وهیم
 ثرؤم وهیم وزن در میمستق طور به هانیبرلیجمانند  یهورمون باتیاز ترک یبرخ دیتول لیدل و اندازه آن به

نسبت  pentagynaو  monogynaدر گونه  وهیو عرض م طول. شودیم آنوزن  شیبوده و باعث افزا
شده است  منتشر 1994 سال در و هرا که توسط اوبسو یکمتر بوده است. در گزارش گریبه دو گونه د

 ponticaگزارش کردند که نسبت به گونه  متریلیم 10-7در محدوده  monogynaرا در گونه  وهیقطر م
را  وهیم) که وزن 1999اسپارك و مارتین ( جیبا نتا قیتحق نیدست آمده از ا به جی. نتا)17( است بوده کمتر

در  وهیموزن . )23( داشت مطابقت کردندگرم گزارش  34/0تا  21/0در محدوده  monogynaدر گونه 
 نیکمتر يدارا شمال نمونه 2 همراه به که است شده برآورد گرم 35/0 قیتحق نیدر ا monogynaگونه 
را در  وهیم) متوسط وزن 2005و همکاران ( تورکوگلو. بود یبررس مورد يهاپیژنوت نیب در وهیم وزن

بالتا و همکاران  .)24( ندکرد گزارش گرم 21/4 تا گرم 29/0 از زالزالک گونه چند يهاپیژنوت نیب
بسیار  tanacetifoliaهاي زالزالک نشان دادند متوسط وزن میوه در گونه ) با مطالعه برخی از گونه2006(

گرم)،  31/3( ponticaگرم)،  48/3( orientalisهاي ترتیب گونه گرم)، و بعد از آن به 99/4باال (
aronia )63/2  و (گرمmeyeri )36/1 3( فتندگرم) قرار گر(.  
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که  نیباشد. با توجه به ا تیاهم يدارا یاز لحاظ باغبان تواندیم قیتحق نیا ازدست آمده  به جینتا  
 ییهاپیژنوت ییطور خودرو وجود دارد، شناسا به رانیاز زالزالک در مناطق مختلف ا یمختلف يها گونه

 یفیصفات ک ریسا ایو  وهیر در متعداد کمتر بذ وه،یاز جمله وزن م وهیکه به لحاظ صفات مرتبط با م
ها را گسترش  و کشت و کار آن یها را اهل آن توانیمبوده و  تیاهم يداراداشته باشند  يبهتر طیشرا
 نیدست آمده در ا به جیکه نتا نیها استفاده نمود. با توجه به ا از آن اهیگ نیا یدر برنامه اصالح ایو 

 و انتخاب براساس صفات میوه را برتر يهانمونهاگر  د،باشیم عتیطب يهانمونهمربوط به  قیتحق
از لحاظ  يبهتر جینتا گردد تیریمد و کشت باغ در شده کنترل صورت به و ریتکث یشیرو صورت به
بودن  باال) گزارش کرد 2004به دنبال خواهد داشت. ارسیسلی ( شتریب وزن و اندازه با ییهاوهیم دیتول

که در  يامطالعه. در )8( باشدیمزالزالک  یمهم در برنامه اصالح يهاغییرمتاز  یکیزالزالک  وهیوزن م
 24 تا 6/11 از هاوهیمدرصد قند  گرفت، صورت زالزالک يها پیژنوتاز  يتعداد يرو هیکشور ترک

 نیدر ب درصد 5/27تا  2/21نشان داد درصد قند در محدوده  قیتحق نیا جینتا). 3( بود ریمتغ درصد
در  azarolusنمونه از گونه  5) وزن میوه را در 2003بیگنامی و همکاران (نوع است. مت هاپیژنوت

 9/18 تا 6/13که درصد مواد جامد محلول در محدوده  یگرم گزارش کردند در حال 9/7تا  9/2حدود 
 که باشد یطیمح طیشرا ای و اهیگ یکیژنت اتیخصوص خاطر به تواندیم جیتفاوت در نتا .)5( بود درصد

  .دارد ییسزا به ریثأت وهیم اتیخصوص و اهیگ رشد يور
  

  
 )C. pontica( چپ و) C. pentagynaگونه زالزالک، راست ( 2 کیشمات ينما -1 شکل

Figure 1. Schematic view of two hawthorn species, right (C. pentagyna) and left (C. pontica). 
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 ف معیار و شاخص تنوع فنوتیپی صفات ارزیابی شده در زالزالک.بیشینه، کمینه، میانگین، انحرا -3جدول 
Table 3. The max., min., mean, standard deviation and phenotypic diversity index of evaluated traits 
in hawthorn. 

  صفت
Trait 

  نیکمتر
Min. 

  نیشتریب
Max. 

  نیانگیم
Mean 

  اریمع انحراف
S.d.  

  رصدد یپیفنوت تنوع شاخص
Phenotypic variation Index (%) 

  )متری(سانت برگ طول
 )Centimeter( Leaf length  2.24 13.03 3.51 1.89  53.98 

  )متری(سانت برگ عرض
 )Centimeter( Leaf width  1.33 4.57 2.87 0.71  24.72 

  )متری(سانت برگ سطح
 )Centimeter( Leaf area  1 14.2 4.45 2.88  64.69 

  )متری(سانت دمبرگ طول
 )Centimeter( Petiole length  0.62 2 1.01 0.34  33.78 

  )متری(سانت برگ اریش عمق
 )Centimeter( Depth of leaf sinus  0.65 4.69 1.4 0.66  47.51 

  برگ در لوب تعداد
Number of Lobe in the leaf 

3 5.27 3.68 0.60  16.33 

  گره هر در برگ تعداد
Number of leaf in the node 

1 4.7 2.75 1.09  39.64 

  )متری(سانت وهیم قطر
 )Centimeter( Fruit  diameter  0.84 1.68 1.31 0.22  17.14 

  )متری(سانت وهیم طول
 )Centimeter(  Fruit length  0.86 1.49 1.15 0.16  13.87 

  )متری(سانت وهیم دم طول
 )Centimeter(  Length of fruit peduncle  0.39 1.14 0.76 0.18  24.41 

  (گرم) وهیم وزن
 )Gram( Fruit weight  0.33 3.57 1.14 1.01  87.03 

  )کسیبرجامد محلول (درجه  مواد
 )ºBrix( Total soluble solids 21.2 27.5 23.5 1.74  7.43 

  وهیبذر در م تعداد
Seed number of fruit 

1.1 2.9 2.27 0.42  18.49 

  (گرم) بذر وزن
 )Gram( Seed weight  0.07 0.21 0.13 0.04  30.02 

  )متری(سانت بذر طول
 )Centimeter( Seed length  0.56 1.56 0.76 0.29  38.77 

  )درصد( وهیم رطوبتمقدار 
 )Percent( Fruit moisture content  31.84 71.1 56.88 11.73  20.62 

  )درصد( وهیم خشک مادهمقدار 
 )Percent( Fruit dry matter  28.9 68.16 43.11 11.73  27.20 
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آمده است.  4در جدول  یصفات مورد بررس نیب یهمبستگ جینتا: صفات بین ساده همبستگی
صفات به  نیاز ا کیهر  يریگاندازه قیطر از تا کندیم جادیا را امکان نیا صفات نیب يباال یهمبستگ

 يرامرتبط با برگ از جمله طول پهنک و عرض پهنک دا صفات. برد یصفت دوم پ تیوضع
 وهی). وزن م4(جدول  بود وهیم قطرو  یوهمانند وزن م وهیبا صفات مرتبط با م یمنف یهمبستگ

از مناطق غرب  قیتحق نیشده در ا يآور جمع يهاپیژنوت شتری. بداشتبا مقدار قند  یهمبستگی مثبت
ند. اگر شمال بود پینسبت به دو ژنوت يشتریب وهیوزن م يدارا هاپیژنوت نیکشور بوده است که ا

. است تر آساندو صفت وجود داشته باشد برنامه اصالحی براي یک گیاه تقریباً  نیب یمثبت یهمبستگ
با صفات مرتبط با برگ مانند طول، عرض و  وهیدرصد ماده خشک م نیب یمثبت یهمبستگ نیهمچن

نند وزن، ما وهیبا صفات مربوط به م وهیدرصد ماده خشک م نیکه ب یسطح برگ وجود داشت در صورت
با درصد ماده  یمثبت یوجود داشت. درصد مواد جامد محلول همبستگ یرابطه منف وهیطول و قطر م

هر چه  رسدیمنظر  . بهمنفی بود یهمبستگاین  وهیبا درصد رطوبت مکه  یداشت در صورت وهیخشک م
طوبت بیشتر و یا وجود ر شود یسنتز م وهیدر م يکمتر يقند باتیترک درصدباشد  یشترب وهیرطوبت م

شمال  يهاپیدر مورد ژنوت نیا و شوددر بافت میوه باعث رقیق شدن ترکیبات قندي در میوه می
 صادق است. 

 یهمبستگ monogynaهاي متعلق به گونه ) با مطالعه برخی از ژنوتیپ1994جونز و اوانس (
 نیش کردند. همچنگزار دمبرگ طولو  برگ طول با برگ عرضاز صفات مانند  یبرخ نیرا ب ییباال

 هستندبا هم  يداریباال و معن یهمبستگ يدارا یشیرو اتیاز خصوص یبرخ ها نشان داد نتایج آن
نتایج  .شد مشاهده دمبرگ طول با برگ عرض نیب يداریمعن و مثبت یهمبستگ قیتحق نی. در ا)11(

گ کوچک و کمتري داراي سطح بر microphyllaو  ponticaهاي متعلق یه گونه ژنوتیپنشان داد 
و  monogynaدر دو گونه  ینبودند. همچن pentagynaو  monogynaدر مقایسه با دو گونه 

pentagyna از دو گونه  تر یلطو یارطول دمبرگ بسpontica  وmicrophylla که بیانگر  بود
  .)4باشد (جدول همبستگی باال بین سطح برگ با طول دمبرگ و عرض برگ می
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 از استفاده با )،25( )1963به روش وارد ( ياخوشه هیتجز از آمده دست به جینتا: ياخوشه هیتجز
و  pontica هايشامل گونه یبه دو گروه اصل یدسیاقل 25 فاصله دررا  هاژنوتیپ SPSS افزار نرم

microphylla هايگونه یعنی یگرو دو گونه د monogyna  وpentagyna 2(شکل  کرد یکتفک .(
 است، شده يآورجمعو از شمال کشور  pentagynaکه از گونه  29و  28 پیداد دو ژنوتنشان  جینتا
 شدند، مشخص مجزا طور به که پیژنوت سه نیا و دارند monogynaمقدار تشابه را با گونه  نیشتریب

همراه گونه  شمال به لحاظ صفات برگ به يهانمونهبودند.  وهیدر برگ و م يبارز يهایژگیو يدارا
monogyna نسبت به گونه  يبزرگتر يهابرگ يداراpontica متعلق به گونه  يهاپیژنوت. بودند

pontica کیشده است. در  کیگروه هم به چند شاخه تفک نیگروه بزرگ قرار گرفتند که ا کی در 
شده  يآورجمعاز منطقه سرطاف  که microphyllaمتعلق به گونه  10شماره  پیگروه کوچک ژنوت

 ،يافرم درختچه مانند يبارز يهایژگیو يگونه دارا نیشده است. ا کیتفک ponticaونه بود از گ
  . باشدیم یمورد بررس گرید يهاگونهنسبت به  زیخار و برگ ر ادیتعداد ز

  

 
 .یکیمورفولوژ صفات از استفاده با) Ward)1963 زالزالک بر اساس روش  پیژنوت 30 بنديگروه -2 شکل

Figure 2. Cluster analysis of 30 hawthorn genotypes based on ward method with morphological characters. 
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زالزالک گزارش کردند گونه  يهاگونهاز  یبرخ ي) با مطالعه رو2009( همکاران و يارجمند
microphylla خار فراوان و طول و عرض کوچکتر نسبت به  ،يادرختچه فرم يدارا یشیرو لحاظ از

 یشناس اهیگ قمر دو در را microphyllaگونه  قنیمحق نی. ا)1( بوده است یمورد بررس يهاگونه ریاس
قرار دادند  C. microphylla var. dolichocarpaو  C. microphylla var. microphyllaشامل 
گونه  کرده و همه را در ردگونه را  نیدر ا یشناساهیگ قمر) وجود دو 1992( ستنسنیاما کر

microphylla متعلق به گونه  هاپیژنوتحال قسمت عمده  نیا با. )6( داد قرارpontica که با  بودند
شده از  يآورجمع يهانمونهدر دو شاخه جداگانه قرار گرفتند.  يامنطقهو  ییایتوجه به پراکنش جغراف

 بودند شده يآورجمع المیا که از استان هاپیژنوت هیاز بق يطور بارز منطقه سنندج و کرمانشاه به
  . دارد وجود آن در يادیز تنوع که بوده گوتیهتروز و دگرگشن یاهیگ زالزالک. شدند کیتفک
 و یمیاقل طیشرا تنوع ها،پیژنوت انیباال م یگوتیکردند هتروز انی) ب2006( اومتسو و امایکاتا  

. )12( گرددیم مختلف يهاپیژنوت انیم تنوع باعث که است يموارد جمله از ارقام انیم دیبریه وجود
 هاپیژنوتطور واضحی با منشأ جغرافیایی و اجداد  دهد که دندروگرام حاصله به نشان می جینتا

 خاص مناطق از شده يآور جمع يهانمونهدر اکثر موارد  شودمی مشاهده که طوري به. دارد همخوانی
 کیمربوط به  هانمونه ی. البته برخاندگرفته قرار هانمونه ریاز سا جدا دسته کی در یمشخص طور به

ها دارند.  رسد اجداد مشترکی با آن نظر می قرار گرفتند که به گریمناطق د يهانمونه ریمنطقه در کنار سا
تنوع  ،یعیطب يریگدورگ لیدل زالزالک ممکن است به يها تیجمعاز مواقع تنوع باال در  ياریبس در

 یتنوع خوب قیتحق نی). در ا20( گرددیم هاتیجمعشدن  زولهید که باعث اباش یعوامل ایدانه گرده و 
 از یبرخ قاتیتحق جینتا. داشت وجود گرید مناطق با منطقه کی شده يآورجمع يهانمونه انیم

 گریکدیاز  هاتیجمع يدنبال آن باعث جداساز مناطق و به کیکه باعث تفک ینشان داد عوامل ن،یمحقق
تنوع باال در  جادیآن باعث ا جهیمناطق کاهش داده که در نت يهاتیجمع نیب را یژن تانایجر گردد،یم
شده  دهید C. monogynaگونه  يهاتیجمع نیب ایتالیکشور ا در حالت نیا که شودیم هاتیجمع نیب

 زالزالک يهاپیژنوت نیدر ب یکسیآپوم و ونیداسیبریهدارد که دو عامل  وجود ییهاگزارش). 9است (
 يبندگروه مجموع در). 19و  18( باشد یم زالزالک يهاتیجمع نیثر در وجود تنوع باال بؤم عوامل از

 و باشدیم گشا راه یاصالح يکارها در استفاده يبرا يحد تا یسیخت شنار صفات از استفاده با ارقام
 شده انجام يهایبررس ک،یکالس و یخت شناختیر يهاروش کنار در یملکول يهاروش از استفاده با
 از ،یسیخت شنار مطلوب صفات بر عالوه توانیم کهيطور به شد، خواهد برخوردار يشتریب اعتبار از
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 ترهدفمند و بهتر هابرنامه تا کرد جمع يترجامع اطالعات هم نتاج و نیوالد ژنوم ساختار لحاظ
   د.شون یطراح
 در صفات که صورت نیبد. است هاهداد کاهش يبرا یروش هاعامل به هیتجز: هاعامل به هیتجز
مطالعه، صفات در  نی. در اشوندیم يبندطبقهکل  انسیوار هیدر توج شانسهم به توجه با گروه نیچند
کردند (جدول  هیکل را توج انسیاز وار درصد 85به  کیقرار گرفتند و در مجموع نزد یعامل اصل پنج

کل را  انسیاز وار درصد 67به  کیو برگ بود، نزد وهیممربوط به صفات  شتری). سه عامل اول که ب5
کرد و  هیرا توج انسیاز وار درصد 35به  کینزد بود، صفت هشت يدارا که اولنمودند. عامل  هیتوج

صفات مربوط به بذر و صفات مربوط به برگ مانند تعداد  وه،یشامل درصد ماده خشک و رطوبت م
کل  انسیاز وار درصد 39/19 زیرگ بود.عامل دوم نبرگ خارج شده از هر گره، طول، عرض و سطح ب

مانند طول، وزن و قطر  وهیمربوط به صفات مهم م بیترت نمود که شامل چهار صفت بود و به هیرا توج
کل را  انسیاز وار درصد 65/12دو صفت بود و تنها  رندهیدر برگ زیو قطر بذر بود. عامل سوم ن وهیم

دست  به جیبود. نتا وهیب در برگ و درصد مواد جامد محلول در مکرد و شامل صفات تعداد لو هیتوج
 رزالزالک د انسیوار هیدر توج يشترینقش ب وهیبرگ و م یدهد صفات کمینشان م آمده از این بخش

  مورد مطالعه داشتند.  يهاپیژنوت
بر  monogynaو  aroniaهاي ژنوتیپ زالزالک از گونه 15) با مطالعه 2011سرکه و همکاران (  

درصد از کل واریانس  14و  21، 46ترتیب  نشان دادند سه عامل اول به شناسی یخترصفت  15اساس 
ها نشان داد طول و عرض میوه از صفات مهم در عامل  . نتایج آن)22( ) را توجیه کردنددرصد 81(

در عامل  برگ مانند سطح برگ و همچنین مواد جامد محلول مربوط بهکه صفات  اول بودند در حالی
 ثرؤم يهاراه از یکی شناسی یختر اتیخصوص اساس بر یکیتنوع ژنت یابیارزدوم و سوم قرار گرفتند. 

 که یگزارش در. باشدیمزالزالک  يهاپیژنوت نیدر ب هاگونه ییشناسا و یکیژنت تنوع یسربر يبرا
صفات مرتبط  شد، جامان زالزالک يهاپیژنوت يرو بر 2008 سال در همکاران وکولین  -نونز توسط

 داد، نشان مطالعه نیا جینتا. )16( ذکر کردند هاپیژنوت نیب سهیمقا يثر براؤاز عوامل م یکیبا برگ را 
 دیمف اریزالزالک بس يهاگونهو  هاپیژنوت نیدر ب یکیتنوع ژنت یابیارز يبرا شناسی یختر اتیخصوص

  . دیدست آ به ترقیدق جینتا یمولکول يکرهابا استفاده از مار یکیژنت یابیهمراه ارز بوده و به
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 زالزالک.عامل اصلی در  5، واریانس تجمعی و ضرایب عاملی صفات براي نسبی مقادیر ویژه، واریانس -5جدول 
Table 5. Eigen values, variance, cumulative variance and factors coefficients for 5 major components in hawthorn. 

  اتصف
Traits 

 1عامل 
PC1  

 2عامل 
PC2  

 3عامل 
PC3  

 4عامل 
PC4  

 5عامل 
PC5  

  برگ طول
Leaf length 

0.18  -0.10  -0.13  *-0.81  0.06  
  برگ عرض

Leaf width 
*0.77  -0.23  0.39  -0.11  0.06  

  برگ سطح
Leaf area 

*0.82  -0.36  0.27  -0.07  0.01  
  دمبرگ طول

Petiole length 
*0.78  -0.33  0.29  0.02  0.30  

  برگ اریش عمق
Depth of leaf sinus 

0.01  0.05  0.12  0.0  *0.91  
  برگ در لوب تعداد

Number of Lobe in the leaf 
0.17  -0.16  *0.80  0.11  -0.04  

  گره هر در برگ تعداد
Number of leaf in the node 

*-0.80  0.21  0.34  0.06  0.05  
  وهیم قطر

Fruit diameter 
-0.46  *0.84  -0.09  -0.06  -0.0  

  وهیم طول
Fruit length 

-0.27  *0.94  -0.0  0.09  0.07  
  وهیم دم طول

Length of fruit peduncle 
0.46  -0.0  -0.17  *0.53  0.45  

  وهیم وزن
Fruit weight 

-0.16  *0.93  0.16  0.19  0.02  
  جامد محلول مواد

Total soluble solids 
0.23  0.29  *0.77  0.12  0.22  

  وهیبذر در م تعداد
Seed number of fruit 

0.30  0.25  0.46  *0.63  0.16  
  بذر وزن

Seed weight 
*-0.71  0.15  0.04  -0.38  0.19  

  بذر طول
Seed length 

*0.80  *-0.51  0.17  -0.01  0.05  
  وهیم رطوبتمقدار 

Fruit moisture content 
*-0.91  0.08  -0.23  -0.06  -0.10  

  وهیم خشک مادهمقدار 
Fruit dry matter 

*0.91  -0.08  0.23  0.06  0.10  
  ژهیو ریمقاد

Eigen value  6.09  3.29  2.15  1.61  1.29  
  )درصد( انسیوار

Variance (%)  35.85  19.39  12.65  9.51  7.64  
  )درصدی (تجمع انسیوار

Cumulative variance (%)  35.85  55.24  67.90  77.41  85.05  
  دارمعنی 5/0 يمقدار عامل باال *

Factors coefficients are significant > 0.5 
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  گیري کلینتیجه
هاي مورد بررسی براساس نتایج کلی این پژوهش نشان داد تنوع زیادي در بین ژنوتیپ 

صورت تجاري کشت  خصوصیات برگ و میوه وجود دارد. از آنجایی که میوه زالزالک در ایران به
ننده مواد خام و اولیه در جهت اصالح این تواند معرفی کشود نتایج حاصل از این مطالعه مینمی

این  .هایی که داراي وزن میوه باالتر باشند مورد استفاده قرار گیردمحصول براي دستیابی به جمعیت
تعداد  وه،یاز جمله وزن م وهیکه به لحاظ صفات مرتبط با م ییهاپیژنوت ییشناسا نتایج همچنین براي

ها  آن توانیمبوده و  تیاهم يداراداشته باشند  يبهتر طیشرا یفیصفات ک ریسا ایو  وهیکمتر بذر در م
   داد.ها را گسترش  و کشت و کار آن یرا اهل

 
  سپاسگزاري

  بدینشده است که نگارندگان  ینمأت یالمدانشگاه ا یپژوهش از اعتبارات پژوهش ینا هايهزینه  
 دارند.می عالماوسیله مراتب قدرانی خود را 
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