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 در استان گلستان ولوژيپومصفات ر اساس ب

  

 3اسماعیل سیفی و 2فریال وارسته*، 1خانیرخساره رحیم
  ،ارشد گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایراندانشجوي کارشناسی1

  ،گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایراناستادیار 2
  گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایراندانشیار 3
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  1چکیده 
اکولوژي متفاوتی طی دوره طوالنی کشـت و سـازگار شـدن خـود در     با ژاپنی انواع  هايازگیل سابقه و هدف:

اولین قدم در کار اصالحی شناسایی خاستگاه و مرکـز پـراکنش، همـراه بـا      .اندنواحی مختلف دنیا تشکیل داده
شناسـایی و انتخـاب    منظـور  بـه ژاپنـی  ژنوتیـپ ازگیـل   20 ها است. در ایـن پـژوهش  مطالعه تنوع بین ژنوتیپ

  مورد مطالعه قرار گرفتند.میوه با استفاده از مارکرهاي مورفولوژي  تان،هاي برتر در استان گلس ژنوتیپ
  

صـفت کمـی و کیفـی     25و  برداشـت  ،گیهاي مورد بررسی در زمان رسـید هاي ژنوتیپمیوه ها: مواد و روش
ضریب شـاخص  گیري گردید. مقادیر حداکثر، حداقل، میانگین، ها در آزمایشگاه اندازه مربوط به میوه و بذر آن

 انجام شد.ها همبستگی بین صفات مشخص و تجزیه به عامل و کالستر داده ،تنوع
  

داري وجود شیمیایی تفاوت معنی -یها از نظر برخی خصوصیات فیزیکنتایج نشان داد که بین ژنوتیپ ها: یافته
ها متغیر بود. متر در ژنوتیپ میلی 70/33تا  67/25ها از گرم و طول میوه 80/23تا  87/12ها از  داشت. وزن میوه
عدد بـذر بودنـد.    33/4تا  14/1ها بسته به ژنوتیپ داراي  شکل گرد داشت. میوه میوه تقریباًها در بیشتر ژنوتیپ

متفـاوت بـود. بـاالترین     20 و 2 هايدر ژنوتیپترتیب  بهبرابر وزن بذور  6تا  5/2 حدود مقدار گوشت میوه از
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ثبـت   20و  2ترتیـب در ژنوتیـپ    ) مقدار رطوبت گوشت میوه بـه درصد 61/77( ترین) و پاییندرصد 96/87(
میزان مواد جامد محلول  ترین بیشمتغیر بود.  درصد 27/51تا  12/41 گردید. درصد ماده خشک بذر در محدوده

 16/1باالترین مقـدار اسـیدیته قابـل تیتـر (     3که ژنوتیپ در حالی ،مشاهده شد 13در ژنوتیپ ) درصد 73/17(
اصـلی  بـراي تعیـین صـفات     چنین هم) را داشت. تر  وزنگرم  100گرم در  میلی 10/38) و ویتامین ث (درصد

عامـل کـه در    5صفات مـورد بررسـی در    و صفت کمی انجام شد 19تجزیه به عامل  ،ها ژنوتیپ متمایز کننده
قرار گرفتند. در هر عامل صفات با ضرایب بیشتر  ،درصد از واریانس کل را توجیه کردند 95/89مجموع حدود 

ه شد. عامل اول مربوط به خصوصـیات فیزیکـی میـوه و عامـل دوم مربـوط بـه       دار در نظر گرفتمعنی 40/0از 
درصد از واریانس کل را به خود اختصاص دادنـد. نتـایج تجزیـه بـه      5/55خصوصیات بذر بود که در مجموع 

و خشک بذر، درصد ماده خشک بذر، طول  تر  وزنعامل نشان داد که طول، قطر، وزن و حجم میوه، طول بذر، 
صفت  19بر اساس تجزیه کالستر  چنین همها داشتند. ثیر را در تنوع ژنوتیپأت ترین بیشبذر و تعداد بذر به قطر 

گوشت میوه با طول، قطـر، وزن و حجـم میـوه همبسـتگی      تر  وزنها در پنج گروه جاي گرفتند. کمی، ژنوتیپ
 درصد نشان داد.  5مثبت در سطح یک درصد و با ضخامت گوشت میوه همبستگی مثبت در سطح 

  
 تـر  کمهایی که به لحاظ صفات مرتبط با کیفیت میوه از جمله وزن میوه، تعداد ژنوتیپ طور کلی هب گیري: نتیجه

هـاي امیـدبخش بـراي     عنـوان ژنوتیـپ   توانند بهمی ،یفی شرایط بهتري داشتندبذر درون میوه و یا سایر صفات ک
در ایـن   هاي تجـاري مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد.     هاي اصالح، تکثیر و احداث باغهاي بعدي در برنامه ارزیابی

بذر تعداد بذر و نسبت گوشت به  ترین کمبا  16نسبت گوشت به بذر، ژنوتیپ  ترین بیشبا  20پژوهش ژنوتیپ 
هـاي  عنـوان ژنوتیـپ   دلیل باال بودن مواد جامد محلول و نسبت گوشت به بذر مناسـب بـه   به 13باال و ژنوتیپ 

 گردند.امیدبخش معرفی می

  
  تجزیه به عامل، تجزیه کالستر پومولوژي، ژاپنی، ازگیل هاي کلیدي:واژه
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  مقدمه
از  سبزهمیشه گرمسیري نیمه یدرخت Eriobotrya japonica (Lindl) ژاپنی با نام علمی ازگیل  

از آنجا به ژاپن و سپس اروپا و نواحی که  باشد شرق چین می بومی جنوب ،سرخیان خانواده گل
گرمسیري و  در مناطق نیمه عمدتاًدر دنیا ژاپنی  ازگیلدر حال حاضر . ه استاي گسترش یافتمدیترانه

 ژاپنی در طی تابستان استراحت نموده و دردرختان ازگیل). 28 و 20، 6( کند معتدله مالیم رشد می
 متفاوتفنولوژي رسد.  بهار مییل وادر ا و نمو یافتهزمستان  ها در طول دهند. میوه آنشکوفه میپاییز 
که  در بهار زمانیدهد که دهندگان این امکان را میبه پرورشهاي دیگر، میوه در مقایسه باژاپنی ازگیل

هاي اولیه، ویژه در برداشت ژاپنی را، بههاي ازگیل میوه، در بازار براي رقابت وجود دارند هاي کمی میوه
ژاپنی با طعم و مزه بسیار مطلوب، داراي  میوه ازگیل). 23 و 11(به فروش برسانند با قیمت باالیی 

کیبات فنلی است و اکسیدانی مانند کاروتنوئید، فالونوئید، ویتامین ث و تر مقادیر باالي ترکیبات آنتی
هاي قلبی و  ها مانند سرطان و بیماري تواند میزان ابتال به بسیاري از بیماري مصرف این محصول می

   ).5عروقی را کاهش دهد (
اند و از طریق تکثیر جنسی به وجود آمدهژاپنی در بسیاري از مناطق ازگیلدرختان که  جاییاز آن  

دهندگان  بنابراین پرورش ،باشندافشانی دارا می گرده  علت هتروزیگوسیتی و دگر خصوصیات متنوعی به
با مشکالتی مواجه ها، میوهدلیل تنوع در اندازه و کیفیت  به رسانی،ژاپنی در طول برداشت و بازار ازگیل

 ،1گیاهی جدید ارقام از محافظت المللیبین اتحادیه دستورالعملبر اساس  رقاما معموالً). 15( گردندمی
گیر است و  وقت شناسی یختر. اگرچه خصوصیات گردندگزینش میشده و مواد اصالحی شناسایی 

 در عنوان یک روش کاربردي هنوز هم به گیرد، اماقرار میزراعی  عملیاتثیر شرایط محیط و أتحت ت
هاي عنوان پایه برنامه ارزیابی تنوع ژنتیکی به. )6رود (شمار می پالسم به ژرم ارزیابی توسعه مراحل

). اولین قدم در کار 24باشد (اصالحی و در جهت حفاظت از ذخایر ژنتیکی بسیار داراي اهمیت می
ها است. تنوع مبناي همراه با مطالعه تنوع بین ژنوتیپ ،اصالحی شناسایی خاستگاه و مرکز پراکنش

که با افزایش تنوع حدود انتخاب نیز  طوريبه ،باشدنیازمند تنوع میها بوده و انتخاب نیز همه گزینش
از را  ژاپنی رقم ازگیل 15) در پژوهشی در کشور ترکیه 2012ازون و همکاران ( ).1شود (تر میوسیع
و تنوع هاي مولکولی جمعیت مورد بررسی قرار دادند  کیفی میوه و برخی از ویژگی تغییرهايمنظر 

                                                             
1- International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV)  
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بیان نمودند از نظر خصوصیات  چنین همگزارش کردند. ژاپنی هاي ازگیلژنتیکی وسیعی در جمعیت
) خصوصیات 2009حسین ( .)29( داري بین این ارقام وجود داشتکیفی میوه تفاوت معنی

قرار  بررسیمورد را پاکستان  آوري شده از مناطق مختلف جمعژاپنی  ژنوتیپ ازگیل 42 شناسی یختر
). 15(ها مشاهده نمود داري از نظر خصوصیات مختلف میوه در بین ژنوتیپو تفاوت معنیداد 

را بررسی  شناسی یختررقم انگور بر اساس صفات  15) تنوع ژنتیکی 2015زاده و همکاران ( موسی
هاي  گیري بین برخی از ژنوتیپ ژنوتیپ بادام حاصل از دورگ 50خصوصیات مطالعه  .)21( ودندنم

اساس اطالعات بر .)12( ) صورت گرفت2013(برتر ایرانی و رقم تونو توسط استاجی و همکاران 
ژاپنی ازگیلهاي  شیمیایی ژنوتیپ -یخصوصیات فیزیک بررسیدر زمینه  ايمطالعهکنون تا نویسندگان
ژاپنی و حفظ تنوع ها براي توسعه کشت ازگیلارزیابی ژنوتیپایران انجام نشده است.  موجود در

 هايژنوتیپتعدادي از میوه شیمیایی  -یخصوصیات فیزیک ،پژوهشاین  درباشد. موجود ضروري می
هاي بعدي و  هاي امیدبخش براي ارزیابی ژنوتیپ شناسایی و انتخابمنظور  بهژاپنی بومی ایران  ازگیل

 . مورد مطالعه قرار گرفته است تجاري هاي احداث باغو  اصالح تکثیر،هاي  برنامهها در  کارگیري آنبه

  
  ها  مواد و روش

شناسایی و  1در مناطق مختلف استان گلستان طبق جدول  ژاپنی ژنوتیپ ازگیل 20در این آزمایش   
از قسمت بیرونی و  هاي میوهنمونه، 92-93سال زراعی در  ،هادر زمان رسیدن میوه. ندانتخاب گردید

و به آزمایشگاه گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم  صورت تصادفی برداشت وسط تاج درخت به
طبق ها  ژنوتیپ صفات کمی و کیفی میوه گیرياندازه. انتقال یافتگرگان و منابع طبیعی کشاورزي 

عدد  7سه تکرار (هر تکرار شامل  صورت گرفت. آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با 2جدول 
  .شد انجام UPOV نامهتوصیف از استفاده با شناسیمیوه صفات ارزیابی و گیرياندازه شد. میوه) انجام

، ساخت Guangluگیري قطر، طول و ضخامت گوشت میوه از کولیس دیجیتال (مدل  براي اندازه  
و خشک بذر با استفاده از  تر  وزنو خشک گوشت میوه و  تر  وزنکشور چین) استفاده گردید. 
گیري شد. وزن خشک گوشت و بذر میوه، پس از  گرم اندازه 01/0ترازوي آزمایشگاهی با دقت 

 گراد ثبت شد. حجم میوه به روش وزن درجه سانتی 70ساعت در دماي  72مدت  قرارگیري در آون به
). مقدار مواد جامد محلول با استفاده از رفرکتومتر دستی 31کردن میوه در زیر آب محاسبه گردید (

وسیله  گیري اسیدیته قابل تیتر به اندازه گیري شد. ، ساخت کشور تایوان) اندازه MT-032ATC(مدل
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ژاپنی  میوه ازگیل نرمال انجام شد. مقدار اسیدیته قابل تیتر بر اساس اسید غالب 1/0هیدروکسید سدیم 
  زیر محاسبه گردید: ابطهریعنی اسید مالیک با استفاده از 

퐴	                                                                                   )1(رابطه  = 	 . . . × 100  
 

 Nشده،  مصرف NaOHمقدار  g/100 ml( ،S(مقدار اسید در عصاره میوه  A ابطهردر این   
 Eمقدار عصاره میوه و  Cباشد،  که مساوي یک می NaOH املع Fنرمال)،  NaOH )1/0نرمالیته 

-pH meter )Labtron, pHمیوه با دستگاه آب pHباشد.  می 067/0واالن اسید مالیک که برابر  اکی

، ساخت کشور Cond 315iسنج (مدل میوه توسط هدایت الکتریکیهدایت الکتریکی آب و) 110
  گیري شد. آلمان) اندازه

 5 صورت کهبدین  .)4( ایندوفنل انجام شدکلرو ديگیري ویتامین ث با استفاده از معرف  اندازه  
گیري و حجم آن  درصد مخلوط و له شد. سپس عصاره 8لیتر اسید استیک  میلی 40گرم از نمونه با 

 40دست آمده را برداشته و با  لیتر از عصاره به میلی 10 ،یادداشت گردید. پس از صاف کردن عصاره
تا ظهور رنگ ارغوانی کلروایندوفنل  ف ديدرصد مخلوط کرده و با معر 8لیتر اسید استیک  میلی

 8گرم پودر اسید آسکوربیک خالص را با اسیداستیک  1/0براي نمونه استاندارد  .شدتیتر رنگ  کم
 8لیتر اسید استیک  میلی 40لیتر از آن برداشته با  میلی 2لیتر رسانده و سپس  میلی 100درصد به حجم 

فنل تیتر شد. نقطه پایان تیتراسیون ظهور رنگ ارغوانی کلروایندو درصد مخلوط و سپس با معرف دي
  :دست آمد زیر به ابطهرمقدار ویتامین ث از کمرنگ است. 

= مقدار ویتامین ث  
× 	حجم	عصاره	به	دست	آمده×حجم	مصرفی	براي	نمونه×

وزن	نمونه×حجم	مصرفی	براي	استاندارد                               )2(رابطه  
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درجه و عرض  54ژاپنی در استان گلستان با طول جغرافیایی  ازگیلهاي  آوري میوه ژنوتیپ مناطق جمع -1 جدول
 .درجه 36جغرافیایی 

Table 1. The collection regions of the loquat genotypes in Golestan province with 54◦ longitude and 
36◦latitude. 

شماره 
 ژنوتیپ

Genotype 
No.  

 مکان
Location  

  ارتفاع
)m( 

Altitude  
)m(  

شماره 
 ژنوتیپ

Genotype 
No.  

 مکان
Location  

  ارتفاع
 )ترم(

Elevation  
)m(  

شماره 
 ژنوتیپ

Genotype 
No.  

 مکان
Location  

  ارتفاع
 )ترم(

Elevation  
 )m(  

 گرگان  1
Gorgan  

126  8  
 آهنگرمحله
Ahangar 
mahaleh 

 قرق  15  180
Qorogh  128  

 نومل  2
Nomal  284  9  

 آهنگرمحله
Ahangar 
mahaleh 

 آباد علی  16  182
Ali abad  132  

 نومل  3
Nomal 

290  10  
 آهنگرمحله
Ahangar 
mahaleh 

182  17  
 آباد علی

Aid 
abad  

134  

 نومل  4
Nomal 

291  11  
 اسپومحله

Spoo 
mahaleh  

64  18  
 سعدآباد
Saed 
abad  

80  

 نومل  5
Nomal 

 انجیراب  12  295
Anjirab  56  19  نودیجه 

Nodijeh  14  

6  
 آهنگرمحله
Ahangar 
mahaleh  

167  13  
 آبادقرن

Qarn 
abad  

272  20  
 نصرآباد
Nasr 
abad  

159  

7  
 آهنگرمحله
Ahangar 
mahaleh 

171  14  
 آبادقرن

Qarn 
abad  

261        

  
 )،معیار هر صفت بر میانگین همان صفت در کل جمعیت نسبتی از انحراف(ضریب شاخص تنوع  

و همبسـتگی  درصـد   5در سطح احتمال  )LSD(دار آزمون حداقل اختالف معنیبا ها  مقایسه میانگین
تعیین گردید. براي تجزیه کالستر بـه روش   SASافزار  (با روش پیرسون) با استفاده از نرم صفاتبین 

و جهـت   SASافزار  نرم از نیز ،روش وریماکس بهها چرخش عامل وشرها از عاملبه تجزیه وارد و 
 شد.استفاده   Rافزار پالت از نرم تجزیه دي
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 نتایج و بحث 
 مقادیر حداقل، حداکثر، میانگین، انحراف معیار و شاخص تنوع فنوتیپی کل هر یک از صفات  

بررسی  است. ورده شدهآ 2 در جدول ژاپنی مورد بررسی ازگیلهاي براي ژنوتیپ شده گیرياندازه
وجود  هابین ژنوتیپ زیاديتفاوت از این نظر ژاپنی نشان داد که  هاي ازگیل میوه کمی و کیفی صفات
تی وسیهتروزیگ از طریق بذر یکی از دالیل وجود تنوع در این محصول است.این میوه تکثیر  داشت.

ها، تنوع شرایط اقلیمی و وجود هیبرید میان ارقام از جمله مواردي است که باعث باال میان ژنوتیپ
صفت مورد بررسی،  25داد که از میان نتایج نشان  .)19( گرددهاي مختلف میتنوع میان ژنوتیپ

شاخص طعم و اسیدیته قابل تیتراسیون تنوع باالیی را نشان دادند و داراي ضریب بیشتري نسبت به 
بود. صفات تعداد  12/49 و 26/59 ترتیب سایر صفات بودند. شاخص تنوع فنوتیپی در این صفات به

خشک بذر، مواد جامد محلول و نسبت گوشت  و تر  وزنویتامین ث، وزن خشک گوشت میوه،  بذر،
  . شتندبه بذر شاخص تنوع متوسطی دا

متر در  میلی 67/25ژاپنی نشان داد که طول میوه بین  هاي ازگیلنتایج بررسی خصوصیات میوه  
هاي انجام شده توسط محققین دیگر متغیر بود. در پژوهش 2  متر در ژنوتیپ میلی 70/33تا  16  ژنوتیپ
تا  67/26 ) و9متر ( میلی 35/44 تا 84/33ژاپنی در ترکیه از  هاي ازگیل کشورها، طول میوه در سایر

 2 ) و در آمریکا17متر ( سانتی 5تا  2و  )16متر ( سانتی 66/3تا  87/2)، در پاکستان 29متر ( میلی 07/49
ژنوتیپ جدید  4میوه ) گزارش گردید. طول 6متر ( سانتی 51/5تا  93/2در لبنان  )،8متر ( سانتی 5تا 

که  شد بیان چنین هم). 10متر گزارش شد ( میلی 77/52تا  72/44ژاپنی مورد مطالعه در مصر  ازگیل
 5/62تا  37متر) نسبت به ارقام دیپلوئید ( میلی 5/78تا  40ژاپنی در ارقام تریپلوئید ( طول میوه ازگیل

متر)  میلی 22/34( 3 قطر میوه مربوط به ژنوتیپ ترین بیشدر پژوهش حاضر  ).14( متر) بیشتر بود میلی
هاي قطر میوه هاي دیگرمتر) بود. در پژوهش میلی 17/27( 16قطر میوه مربوط به ژنوتیپ  ترین کمو 

)، 17متر ( میلی 15/4تا  49/2) و 16متر ( میلی 18/3تا  53/2)، 10( متر میلی 3/41تا  22/35ژاپنی ازگیل
  ر گردیده است. ذک )29( 66/45تا  13/25
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 .ژاپنی هاي ازگیل ژنوتیپ شده در گیرياندازهصفات  یکل يهایژگیو -2جدول 
Table 2. The overall characteristics of the assessed traits in the loquat genotypes.  

  Trait  صفت
عالمت 
 اختصاري
Abbrev.  

  واحد
Unit 

 ترین کم
Min  

 ترین بیش
Max  

 میانگین
Mean  

انحراف 
 معیار

Standard 
Deviation  

شاخص تنوع 
  )درصدفنوتیپی (

Phenotypic 
diversity 

index (%)  
  Fruit Weight FrW  g 12.87  23.80  17.01  3.06  18.03  وزن میوه

 Fruit Flesh Fresh  وزن تر گوشت میوه
Weight FrFlFW  g  9.08  17.27  13.16  2.37  18.03  

وزن خشک گوشت 
  میوه

Fruit Flesh Dry 
Weight FrFlDW  g  1.43  3.51  2.11  0.46  21.94  

  Fruit Volume FrV  cm3  12.78  23.54  16.91  3.03  17.92  حجم میوه
  Fruit Diameter FrDi  mm  27.17  34.22  30.66  1.89  6.19  قطر میوه
  Fruit Length FrL  mm  25.67  33.70  30.03  2.38  7.95  طول میوه

 Fruit Flesh  ضخامت گوشت میوه
Thickness FrFlTh  mm  5.09  8.12  6.27  0.71  11.43  

  Number Seed SN  Number  1.14  4.33  2.71  0.79  29.19  تعداد بذر
  Seed Diameter SDi  mm  12.17  16.99  15.00  1.26  8.46  قطر بذر
  Seed Length SL  mm  10.44  16.66  13.00  1.53  11.77  طول بذر
 Seed Fresh  بذر وزن تر

Weight SFW  g  0.85  1.97  1.41  0.30  21.43  
  Seed Dry Weight SDW  g  0.35  0.92  0.66  0.14  21.90  وزن خشک بذر

  Fruit Flesh/Seed FrFl/S  ratio 2.56  5.92  4.00  0.82  20.68  میوه گوشت به بذر
 Total Soluble  مواد جامد محلول

Solids TSS  %  8.53  17.73  13.29  2.85  21.49  
 Titratable Acidity TA  % Malic  اسیدیته قابل تیتر

acid  0.17  1.16  0.51  0.25  49.12  
 Fruit Flavor  شاخص طعم میوه

Index FrFlaI  ratio  11.18  71.48  34.56  20.48  59.26  
  pH pH  -  2.78  4.55  3.98  0.39  9.83  پ هاش

 Electrical  هدایت الکتریکی
Conductivity EC  ds.m-1  1.55  4.03  2.46  0.47  19.37  

 Fruit  طول به قطر میوه
Length/Diameter FrL/Di  ratio  0.89  1.09  0.98  0.05  5.92  

 Seed  طول به قطر بذر
Length/Diameter SL/Di  ratio  0.68  0.98  0.86  0.07  8.66 

 Vitamin C Vit C  mg/100  ویتامین ث
FW  12.58  38.10  22.10  5.85  26.48  

  Flesh Humidity FlH  %  77.60  87.96  87.73  2.57  3.08  رطوبت گوشت
  Fruit Density FrDen  g/cm3  0.99  1.01  1.00  0.00  0.67  چگالی میوه

  Seed Dry Matter SDM  %  41.13  51.27  47.16  2.60  5.51  ماده خشک بذر
  Fruit Edible Part FrEP  %  73.41  85.43  79.10  2.85  3.60  بخش خوراکی میوه
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بود. در مصر با بررسی  89/0-09/1ژاپنی هاي ازگیلمیوهدر این پژوهش نسبت طول به قطر   
) براي این میوه 1/1-34/1ژاپنی، نسبت طول به قطر بیشتري را ( ژنوتیپ جدید ازگیل 4خصوصیات 

ژاپنی  ) نیز براي میوه ازگیل7/0-94/0( تر کمعالوه نسبت عرض به طول میوه ). به10گزارش کردند (
قدر عدد ). هر29( بودشکل و گرد  گالبی ژاپنی معموالً ي ازگیلها شکل میوهو در ترکیه ثبت گردید 

تر باشد، میوه گردتر خواهد بود. در این پژوهش اغلب شاخص شکل میوه به عدد یک نزدیک
 80/23( ترین بیشترتیب  به 16و ژنوتیپ  2ژنوتیپ  چنین همهاي مورد بررسی گرد بودند.  ژنوتیپ

 38/61گرم تا  18/33ژاپنی از  میوه را دارا بودند. وزن میوه ازگیلگرم) وزن  87/12( ترین کمگرم) و 
 گرم 25- 29گرم و رقم شري  5-6وزن میوه رقم تاناکا  چنین هم). 11گرم گزارش گردیده است (

)، 16(گرم  54/9-2/16)، 27و  8گرم ( 30 -80ژاپنی بین  ). وزن میوه ازگیل8گیري شده است (اندازه
)، 9گرم ( 55/22-54/29)، 18گرم ( 7/57تا  4/38)، 6(گرم  28/16- 99/76)، 29گرم ( 2/46-6/14

) گزارش شده است. در 10گرم ( 03/29-45/44) و 31گرم ( 2/19-3/39)، 17گرم ( 84/47-04/11
). 14است ( گرم) بوده 45-5/78از ارقام تریپلوئید ( تر کمگرم)  2/25-1/61ارقام دیپلوئید وزن میوه (

ثیر محل پرورش، عملیات أباشد که تحت ترهاي مهم براي بازاریابی محصول میعیاموزن میوه یکی از 
هاي سایر کشورها و نتایج این تحقیق، ). با توجه به گزارش11گیرد (کشاورزي و ژنتیک قرار می

باشند.  کوچک تا متوسطی می ژاپنی مورد بررسی در منطقه گرگان، داراي اندازه نسبتاً هاي ازگیل میوه
 3  گوشت میوه مربوط به ژنوتیپ تر  وزن ترین بیشنشان داده شده است  2که در جدول  طورهمان

گرم) بود. وزن گوشت میوه از  08/9 ( 10گوشت میوه مربوط به ژنوتیپ  تر  وزن ترین کم) و 27/17(
برابر وزن  5/2حدود ). در این تحقیق مقدار گوشت میوه از 6گرم متغیر بوده است ( 1/66تا  9/12

در پاکستان انجام شده  اتمتفاوت بود. در تحقیق 20در ژنوتیپ برابر  6 تقریباً تا 2بذور در ژنوتیپ 
ثبت نمودند  05/3تا  96/1 و 55/2تا  67/1اپنی را ژ هاي ازگیلنسبت گوشت میوه به بذر در ژنوتیپ

گزارش  42/5تا  83/3و ژاپنی در ترکیه  براي ارقام ازگیل 5/6تا  8/4). نسبت گوشت به بذر 17و  16(
تا  1در ژنوتیپ  درصد 41/73. در این پژوهش درصد بخش خوراکی میوه از )9و  18( گردیده است

متر مکعب  گرم بر سانتی 01/1تا  99/0ها از  الوه چگالی میوهع بود. به 20در ژنوتیپ  درصد 43/85
ژاپنی را بخش خوراکی آن  درصد میوه ازگیل 60 -80) بیان نمودند 2011متغیر بود. تیان و همکاران (

ژاپنی در ترکیه انجام گردید مشخص هاي ازگیلاي که روي جمعیت). در مطالعه27دهد (تشکیل می
  . تغییر استمدرصد  90تا  75شد که نسبت گوشت میوه از 
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). درصد گوشت میوه در 29ژاپنی از نسبت گوشت میوه باالتري برخوردار هستند (ارقام برتر ازگیل  
دلیل  به 20). در این پژوهش ژنوتیپ 10گزارش شده است (درصد  87تا  81ژاپنی در مصر ارقام ازگیل

هاي تکثیر و اصالح مورد توجه قرار گیرد. تواند در برنامه ارا بودن نسبت گوشت به بذر باالتر مید
شده متغیر بود که با  هاي بررسیمتر در ژنوتیپ میلی 12/8تا  09/5ضخامت گوشت میوه بین  چنین هم

 متر میلی 9تا  2ژاپنی  ضخامت گوشت میوه ازگیل .)20( ) مطابقت داشت1999تحقیق لین و همکاران (
) مربوط به درصد 96/87باالترین مقدار رطوبت گوشت میوه (. )10و  6( گزارش گردیده است

) درصد 61/77ترین مقدار (پایین 20که مقدار رطوبت گوشت میوه در ژنوتیپ حالی بود در 2ژنوتیپ 
تا  84ژاپنی بین  ازگیلدرصد رطوبت بخش خوراکی میوه هاي مورد مطالعه ثبت گردید. در بین ژنوتیپ

  ). 20 و 8درصد در ارقام مختلف گزارش شده است ( 87
ترتیب در ژنوتیپ  مقدار بهگرم)  85/0( ترین کمگرم) و  97/1( ترین بیش ،هر بذر تر  وزناز نظر   
بین  و 20 و 6هاي  براي ژنوتیپ گرم 8/3تا  1/1 هاي ژاپنی بینازگیل وزن بذورثبت گردید.  18و  12
 27/51تا  13/41بین درصد ماده خشک بذر  .شده استگزارش  16 براي ژنوتیپ گرم  38/1تا  98/0

هاي با کیفیت خوب  ، میوهثر در کیفیت میوه تعداد بذر استؤیکی از فاکتورهاي ممتغیر بود.  درصد
افشانی بستگی دارد و این یکی از صفات  تعداد بذر به شرایط گرده ).10ي دارند (تر کمتعداد بذر 

ها بسته به ژنوتیپ داراي  میوهدر پژوهش حاضر  ).9ژاپنی است ( در تشخیص ارقام ازگیلمتمایز کننده 
عدد و در  1-2ژاپنی  تعداد بذور ازگیل ) عدد بذر بودند.19(ژنوتیپ  33/4) تا 16(ژنوتیپ  14/1

عدد  5تا  1هاي ازگیل ژاپنی بین  میوهمتوسط تعداد بذر در  .)8( شده استعدد ذکر  3 -6 ارقامبعضی 
  .)29 و 27، 18 ،17 ،10 ،9(توسط محققین دیگر بیان گردیده است 

(از نظر طول و بذر  ترین اندازهو کوچکرین تزرگترتیب ب به 20و  12هاي ژنوتیپ 2جدول طبق   
 ، تا1در ژنوتیپ متر  میلی 68/0 از نسبت طول به قطر بذر دامنه ) را به خود اختصاص دادند.بذر قطر
  متغیر بود. 12متر در ژنوتیپ  میلی 98/0

شود حداقل مقدار مواد جامد محلول  میژاپنی بر اساس رنگ پوست برداشت  اگرچه میوه ازگیل  
هاي  ویژگیسطوح قند و اسید روي ). 7( باشدمی ضروريتجاري برداشت درجه بریکس براي  10

باالتر  مقدار مواد جامد محلولبا  ژاپنی ازگیل هاي میوه ،کنندگانگذارد. مصرف ارگانولپتیک میوه اثر می
کیفیت  با ژاپنی ازگیل هايمیوهمواد جامد محلول هرچند  ،)23( دهندمی درجه بریکس را ترجیح  10از 
ها نشان داد که دامنه مواد جامد محلول  میانگین مقایسه). 27( درصد باشد 12تواند بیشتر از  می
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ترتیب  بهمیزان  ترین کمو  ترین بیش که بود درصد 53/8  -73/17بین ها ژنوتیپازگیل ژاپنی  هاي میوه
هار چدر طی را ژاپنی رقم آلگري  ازگیلمیوه تغییرات بلوغ  پژوهشگران. بود 2و  13ژنوتیپ مربوط به 

. )23( ثبت کردند درصد 4/10تا  8/7 بینرا ها  میوهمواد جامد محلول میزان و  نددنموسال بررسی 
 )20( درصد 15تا  9/13 و )3( 10/13تا  41/11 ،)8( 17تا  7/6ژاپنی  ازگیل میزان مواد جامد محلول

ر زمان دژاپنی  ازگیلمواد جامد محلول میوه میزان  چنین هم .نیز در تحقیقات دیگر بیان شده است
در ژاپنی  ازگیلژنوتیپ جدید  4میزان مواد جامد محلول در  .)13(شده است ثبت درصد  7/6 برداشت

 میوهاین میزان مواد جامد محلول  چنین هم. )10( گیري نمودند درصد اندازه 22/13تا  31/10 را مصر
درصد  58/14تا  01/9 و) 29( 14تا  9/9، )25( 28/7تا  4/5 ،)9( 77/11تا  09/9 در تحقیقات دیگر

  ).32ژاپنی در چین ثبت شد (در ارقام ازگیلنیز  6/19مقدار مواد جامد محلول . گردید ) گزارش11(
 ها در بین آناسید غالب اسید مالیک  که ژاپنی شناخته شده است در ازگیل اسیدآلینوع  10حداقل   

). 27(باشد  می درصد 6/0تا  3/0ژاپنی با مزه مناسب بین  قابل تیتر در ازگیل یتهاسیدمیزان  .است
دریافتند که تفاوت در مقدار  ه وکم اسید و اسید باال را مقایسه کردرقم بین دو  اسیدآلیمقدار محققین 

میزان  ترین بیش. )7( باشدمالیک دلیل تفاوت در غلظت اسید  تواند به می رقمبین دو اسیدیته قابل تیتر 
ثبت ) درصد 17/0( 6ژنوتیپ  میزان براي ترین کم) و درصد 16/1( 3ژنوتیپ  براياسیدیته قابل تیتر 

 73/0 و) 32( 72/0تا  15/0، )29( 9/3تا  99/1، )10( 122/0تا  058/0قابل تیتر میزان اسیدیته  گردید.
عنوان  به مواد جامد محلول به نسبت اسیدیته .شده استدرصد در این میوه گزارش ) 9( 88/0تا 

عطر و کننده بر مزه میوه اثر تعیین کننده دارد. شود و از نظر مصرف شاخص طعم در نظر گرفته می
شاخص طعم میوه بین ). 27( طور زیادي به نسبت قند به اسید مرتبط است ژاپنی به طعم خوب ازگیل

  متغیر بود. هاي مورد بررسی در ژنوتیپ 18/11 -48/71
 ترین کمو  3) براي ژنوتیپ تر  وزنگرم  100گرم در  میلی 10/38ویتامین ث (مقدار  ترین بیش  

عشورنژاد و همکاران  .ثبت گردید 9) براي ژنوتیپ تر  وزنگرم  100گرم در  میلی 58/12مقدار (
 چنین هم. )5( ذکر نمودند تر  وزنگرم  100گرم بر  میلی 5/12را  ژاپنی ازگیلمیزان ویتامین ث ) 2012(

 تر  وزنگرم  100گرم بر  میلی 33/8تا  12/3بین ژاپنی  ازگیل میوهمیزان ویتامین ث در تحقیقات دیگر 
 . گزارش شد )32( میکروگرم بر گرم 2/19تا  3/10و ) 3، 11(
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دهد که هر چند از همبستگی یک صفت با صفت دیگر نوعی رابطه را نشان می: همبستگی بین صفات
سازد. لذا در برخی مواقع که را ممکن میمستقیم آنگیري غیرشود اما اندازهمحسوب نمیثیر أنوع ت
توان از صفات دیگر که داراي گیري یک صفت پر هزینه، پیچیده، زمان بر و یا مشکل است میاندازه

 کرد. مستقیم آن استفادهگیري غیردار باالیی با صفت مزبور هستند براي اندازههاي معنیهمبستگی
چه همبستگی مثبتی بین دو صفت وجود داشته باشد برنامه اصالحی براي یک گیاه تقریباً راحت چنان
مورد بررسی در ژاپنی هاي ازگیل ژنوتیپشده در  نتایج همبستگی بین صفات ارزیابی .)30( است

 میوهوزن و حجم  ،قطر، گوشت میوه با طول تر  وزن ،3 جدولنتایج طبق بر  آمده است. 3جدول 
 درصد پنجمیوه همبستگی مثبت در سطح ضخامت گوشت  باو همبستگی مثبت در سطح یک درصد 

درصد و با ضخامت گوشت  پنجوزن خشک گوشت میوه با قطر بذر همبستگی منفی در سطح  داشت.
طول بذر با تعداد بذر همبستگی  داشت. درصد یکدر سطح  گوشت میوه همبستگی مثبت تر  وزنو 

همبستگی درصد  یک حبا ضخامت گوشت میوه در سطبذر  تر  وزن. بودمنفی در سطح یک درصد 
 و میزان مواد جامد محلول با قطرداشت.  یک درصددر سطح و با تعداد بذر همبستگی منفی  مثبت

درصد  پنجدر سطح  میوه درصد و با وزن خشک گوشت پنجوزن میوه همبستگی منفی در سطح 
 تر  وزنبا قطر، وزن، حجم، ضخامت گوشت و قابل تیتر اسیدیته مقدار  .نشان داد مثبت همبستگی

وزن  و اسیدیته قابل تیترمیوه با گوشت میوه در سطح یک درصد همبستگی مثبت داشت. پ هاش آب
منفی در سطح یک درصد و با شاخص طعم همبستگی مثبت در سطح یک درصد میوه همبستگی 
تر شیرینطعم عبارتی میوه  است یا به تر کماسیدیته آب میوه  ،آب میوه باالتر باشد pHنشان داد. هرچه 

   .خواهد داشت
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  .ژاپنیهاي ازگیل گیري شده ژنوتیپ ضرایب همبستگی بین صفات اندازه -3 جدول
Table 3. Correlation coefficients between the assessed traits in the loquat genotypes. 

 FrL FrDi FrW  FrV  FrL/Di  SN  SL  SDi  SL/Di FrFlTh FrFlFW  FrFlDW  
FrL  1            
FrDi 0.67** 1           
FrW  **0.79 0.93** 1          
FrV  0.79** 0.93** 0.99** 1         

FrL/Di  0.66** -0.09 0.13 0.13 1        
SN  0.42 0.34 0.32 0.32 0.19 1       
SL  -0.19 0.19 0.15 0.14 -0.44 -0.61** 1      
SDi  0.24 0.43 0.43 0.42 -0.09 0.01 0.67** 1     

SL/Di -0.50* 0.16 -0.21 -0.21** -0.50* -0.83** 0.68** -0.06 1    
FrFlTh 0.16 0.24 0.29 0.30 -0.00 -0.41 0.15 -0.27 0.43 1   
FrFlFW  0.73** 0.70** 0.82** 0.83** 0.29 0.28 -0.05 0.12 -0.21 0.55* 1  
FrFlDW  0.43 0.08 0.24 0.25 0.50 0.07 -0.43 -0.44* -0.18 0.61** 0.61** 1 

SFW 0.09 0.34 0.40 0.41 -0.19 -0.62** 0.74** 0.35 0.66** 0.54** 0.35 0.03 
SDW 0.02 0.26 0.32 0.32 -0.21 -0.63 0.79** 0.43 0.65** 0.44** 0.25* -0.02 
FrFl/S -0.03 -0.20 -0.15 -0.14 0.17 -0.52* -0.01 -0.50 0.43 0.70** 0.17 -0.50 
Vit C 0.14 0.24  0.19 0.19 -0.03 0.07 0.15 -0.06 0.30 0.10 0.25 -0.03 
TSS -0.38 -0.51* -0.44 0.43* 0.01 -0.15 -0.29 -0.44 0.02 -0.15 -0.05 0.46* 
TA 0.40 0.68** 0.69** 0.69** -0.12 0.12 0.06 0.05 0.02 0.56** 0.67** 0.19 

FrFlaI -0.39 -0.53* -0.56** -0.56** 0.00 -0.20 -0.01 -0.08 0.07 -0.32 -0.46* -0.00 
pH  0.45* 0.64** -0.57** -0.57** 0.03 0.36** 0.07 -0.21 0.32 -0.07 -0.38 0.04 
EC -0.02 -0.05 -0.00 0.00 -0.11 0.01 0.11 0.64* -0.22 -0.38 -0.26 -0.38 
FlH 0.27 0.58** 0.53* 0.52* -0.22 0.16 0.50* 0.70** 0.00 -0.15 0.27 -0.57 

FrDen 0.17 0.07 0.08 0.05 0.14 0.13 0.01 -0.12 -0.10* -0.46 -0.18 -0.37 
SDM -0.32  -0.16 -0.23 -0.24 -0.26 -0.18 0.31 0.23 0.17 -0.10 -0.20 -0.12 
FrEP -0.18 -0.30 -0.28 -0.27 0.07 -0.61** 0.06 -0.04* 0.05** 0.66** 0.05 0.44 

  
 3ادامه جدول 

Table 3 Continued  
 SFW SDW FrFl/S Vit C TSS TA FrFlaI pH  EC FlH FrDen SDM FrEP 

SFW 1             
SDW 0.96** 1            
FrFl/S 0.22 0.13 1           
Vit C 0.30 0.22 0.03 1          
TSS -0.21 -0.23 -0.35 -0.11 1         
TA 0.36 0.20 0.13 0.23 -0.25 1        

FrFlaI -0.23 -0.11 -0.03 -0.12 0.53* -0.85** 1       
pH  -0.02 -0.05 0.25 -0.14 0.36 -0.63** 0.64** 1      
EC 0.02 0.02 -0.41 -0.19 -0.10 -0.14 0.09 -0.01 1     
FlH 0.33 0.30 -0.38 0.29 -0.66** 0.46* -0.51* -0.45* 0.22 1    

FrDen -0.20 -0.15 -0.14 -0.06 -0.42 -0.07 -0.09 -0.13 -0.04 0.26 1   
SDM -0.08 -0.32 -0.17 -0.14 0.09 -0.41 0.45* 0.28 -0.08 -0.08 0.00 1  
FrEP 0.22 0.17 0.94** 0.04 0.41 0.05 0.13 0.38 -0.44* 0.45* -0.12 0.00 1 

  .درصد 5دار در سطح معنی *و  درصد 1دار در سطح معنی **
** and * Significant at P<0.01 and P<0.05, respectively. 
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تواند روشی مطمئن در ها بر اساس تعداد زیادي صفت یا عامل میبندي ژنوتیپگروه: تجزیه کالستر
منظور بررسی تنوع بین  ). به2ها باشد (فواصل خویشاوندي یا رابطه ژنوتیپها و تعیین شباهت

میوه و  ارزیابی شدهفیزیکی صفت  19ژاپنی استان گلستان، تجزیه کالستر بر اساس هاي ازگیلژنوتیپ
به پنج گروه  96/0ژاپنی در فاصله  ژنوتیپ ازگیل 20ها انجام شد.  سازي داده ، پس از استانداردبذر

 12  در گروه یک و ژنوتیپ 20و  14، 11هاي  . بر اساس این دندروگرام ژنوتیپ)1(شکل  تقسیم شدند
 5و  6، 7، 8، 10، 17، 15، 13، 16 هاي در گروه سوم، ژنوتیپ 9و  4، 3، 2 هاي در گروه دوم، ژنوتیپ

و  11 هاي در گروه پنجم قرار گرفتند. در گروه یک ژنوتیپ 18و  19، 1هاي  در گروه چهارم و ژنوتیپ
و  15با  8و  13با  10 هاي و ژنوتیپدر گروه سوم  9و  4 هاي تفاوت بودند. ژنوتیپ ترین کمداراي  14
کی بررسی شده، صفت فیزینوزده  در گروه پنجم در 19و  1هاي  در گروه چهارم و ژنوتیپ 6با  5

و خشک  تر  وزنهایی که در گروه یک قرار گرفتند داراي ژنوتیپ  هاي اندکی بودند. میوه داراي تفاوت
 و خشک بذر تر  وزن قطر و نسبت طول به قطر، ،طولهاي گروه دوم، بیشتري بودند، ژنوتیپ گوشت

و داراي قطر بذر  داشتند يگوشت بیشتر تر وزنوزن، حجم و  ها دارا بودند. در گروه سوم میوهبیشتري 
  د. بودندارا  يتر کمگوشت  تر وزنو  وزن و حجم بیشترها و در گروه چهارم میوه یکسان بودند

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
 .میوه به روش وارد مورفولوژيژاپنی بر اساس صفات  هاي ازگیل دندروگرام ژنوتیپ -1 شکل

Figure 1. Dendrogram of the loquat genotypes based on the fruit morphological traits by Ward’s method. 
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هاي این گروه نسبت طول به قطر میوه  میوه چنین همهاي گروه پنجم تعداد بذر بیشتري داشتند.  میوه  
 30تنوع ژنتیکی ) 2014(چاالك و همکاران  .تر از بقیه بودند بیشتري دارا بودند و تا حدودي کشیده

اي، تمام بررسی نمودند. تجزیه خوشه در لبنان شناختی یختراستفاده از صفات  با را ژاپنی جمعیت ازگیل
هاي با اندازه بزرگ، گروه دوم داراي که گروه اول داراي میوه قرار دادسه گروه  جمعیت را در 30این 
 نتایج حاصل از پژوهش چنین هم). 6هاي کوچک بود (هاي با اندازه متوسط و گروه سوم داراي میوهمیوه

ها را  آن ،RAPD ژاپنی با استفاده از نشانگر مولکولیجمعیت ازگیل 15) روي 2012ازون و همکاران (
این تنوع  متغیر بود. 92/0تا  69/0از ها  که سطوح شباهت در آن بندي نموددر دو گروه اصلی تقسیم
 ).29(تواند مورد استفاده قرار گیرد در کارهاي اصالحی میژاپنی هاي ازگیلوسیع ژنتیکی در جمعیت

 ) با استفاده از نشانگر مولکولی2009(ژنوتیپ مورد بررسی توسط حسین  42اي نتایج تجزیه خوشه
RAPD 15مشخص نمود ( ها آنآوري را بر اساس محل جمعها اصلی از ژنوتیپ، دو گروه.(  

ها استفاده شد. کمی، از تجزیه به عاملهاي دست آوردن نتیجه بهتر از داده براي به: تجزیه به عامل
حجم  هشعنوان روشی براي کا متغیره است که به هاي چند ها یکی دیگر از روش تجزیه به عامل

هاي اصلی و اولیه  منظور روشن ساختن روابط بین دو یا چند متغیر و توجیه تغییرات کل داده ها به داده
هاي اصلی شناخته شده است  مستقل و متعامد به نام عاملبه وسیله تعداد محدودي از متغیرهاي جدید 

هاي مورد بررسی را روشن سازد  ارقام و ژنوتیپ اصلی متمایز کنندهتواند عوامل  ). این تجزیه می26(
باشند. ها میثیر در تفکیک ژنوتیپأت ترین بیشها شامل چند صفت کمی هستند که داراي ). عامل22(

دهنده اهمیت آن عامل در واریانس کل صفات مورد بررسی است امل نشانمیزان واریانس نسبی هر ع
صفت کمی نشان داده شده است.  19تجزیه به عامل  4). در جدول 2شود (صورت درصد بیان می و به

ها بیشتر از یک  عامل جاي گرفته که مقادیر ویژه آن 5بر این اساس صفات کمی مورد بررسی در 
 57/29عامل اصلی  ترین بیش. از واریانس کل را توجیه کردند درصد 90و در مجموع حدود  بودند

  ).4 (جدول درصد سهم از واریانس کل را داشتند 91/5عامل اصلی  ترین کمدرصد از واریانس کل و 
که صفات طول، قطر، وزن و ثیر را روي واریانس داشتند به طوريأت ترین بیشصفت  6، در عامل اول  

(جدول  در آن قرار گرفتندمیوه با ضرایب مثبت گوشت درصد رطوبت و  گوشت تر  وزن و حجم میوه
با ضرایب مثبـت و   و نسبت طول به قطر بذر خشک بذروزن  ،تر  وزندر عامل دوم صفات طول،  .)4

صـفات ضـخامت    ،کل درصد از واریانس 74/21قرار گرفتند. عامل سوم با تعداد بذر با ضریب منفی 
بـا  قطر بذر ت صف با ضریب مثبت و نسبت گوشت به بذر و درصد بخش خوراکی میوه ،میوه گوشت
با نسبت طول به قطر میوه صفت  ،درصد از واریانس کل 8/6عامل چهارم با  شد. را شامل  منفیضریب 
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صفت  ،درصد از واریانس کل 91/5عامل پنجم با را به خود اختصاص داده است.  86/0ضریب مثبت 
  را شامل شد.  54/0و وزن خشک گوشت میوه با ضریب منفی  84/0چگالی با ضریب مثبت 

 .ندا واریانس را به خود اختصاص داده نصف بیش ازدرصد از واریانس کل  5/55با  دومو  اولعامل   
عامل دوم مربوط به خصوصیات بذر  عامل اول مربوط به خصوصیات فیزیکی میوه،ها  از بین این عامل

ها قطر، وزن و حجم میوه، طول  ژنوتیپ کنندهمتمایزصفات اصلی  ،تجزیه به عاملنتایج . با توجه به بود
 . بود و درصد ماده خشک بذر ، نسبت طول به قطر بذرمیوه گوشت تر  وزن ،و خشک بذر تر  وزنبذر، 

  
در هاي ازگیل ژاپنی تجمعی و ضرایب عاملی صفات کمی ژنوتیپمقادیر ویژه، درصد واریانس نسبی و  -4جدول 

 .پس از چرخش به روش وریماکسها هر یک از عامل
Table 4. Specific values, the percentages of the relative and cumulative variances and the component 
scores of the qualitative traits in the loquat genotypes within each factor after varimax rotation. 

  Factors  ها عامل  1  2  3  4  5
  Specific values  مقادیر ویژه  5.61  4.92  4.13  1.29  1.12
  (%) Relative variance  درصد واریانس نسبی  29.57  25.93  21.74  6.8  5.91
  (%) Cumulative variance  درصد واریانس تجمعی  29.57  55.5  77.24  84.04  89.95
  Fruit length  طول میوه  *0.79  0.13-  0.02-  0.54  0.13
  Fruit diameter  قطر میوه  *0.92  0.08  0.16-  0.12-  0.01
  Fruit weight  وزن میوه  *0.97  0.11  0.10-  0.08-  0.01

  Fruit Volume  حجم میوه  *0.97  0.10  0.10-  0.07-  0.005-
  Fruit Length/Diameter  طول به قطر میوه  0.14  0.25-  0.15-  *0.86  0.16
  Number Seed  تعداد بذر  0.36  *0.73-  0.48-  0.08  0.03-
  Seed Length  طول بذر  0.07  *0.90  0.11-  0.27-  0.15
  Seed Diameter  قطر بذر  0.33  0.52  *0.64-  0.03  0.21
  Seed Length/Diameter  طول به قطر بذر  0.22-  *0.70  0.45  0.42-  0.02
  Fruit Flesh Thickness  ضخامت گوشت میوه  0.36  0.29  *0.71  0.02-  0.43-
  Fruit Flesh Fresh Weight  گوشت میوه تر  وزن  *0.86  0.01  0.17  0.24  0.27-
  Fruit Flesh Dry Weight  وزن خشک گوشت میوه  0.28  0.20-  0.51  0.52  *0.54-
  Seed Fresh Weight  بذر تر  وزن  0.36  *0.84  0.21  0.11-  0.09-
  Seed Dry Weight  وزن خشک بذر  0.23  *0.92  0.06  0.01-  0.12-
  Fruit Flesh/Seed  میوه نسبت گوشت به بذر  0.07-  0.13  *0.93  0.13  0.03-
  (%) Flesh Humidity درصد رطوبت گوشت  *0.54  0.29  0.40-  0.32-  0.43
  Fruit Density  میوهچگالی   0.01-  0.04-  0.12-  0.18  *0.84
  (%) Seed Dry Matter درصد ماده خشک بذر  0.39-  *0.48  0.40-  0.20  0.32-
  (%) Fruit Edible Part درصد بخش خوراکی میوه  0.22-  0.22  *0.87  0.11  0.08-

 .شدنددر نظر گرفته  دارمعنی 40/0 صفات با ضرایب عامل بیشتر از*
*Characteristics with coefficient values more than 0.40 were considered significant. 
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تجزیـه بـه    باژاپنی در لبنان  جمعیت ازگیل 30) در بررسی تنوع ژنتیکی 2014چاالك و همکاران (  
هـا  ترین صفات اندازه، وزن گوشت و ضخامت میوه، تعداد خوشهمهم ند کهاصلی نشان داد يهالفهؤم

  ). 6هاي اصلی و وزن بذر بودند (در شاخه
ثر در ؤها بر اساس صفات مـ  بعدي پراکنش ارقام و ژنوتیپپالت براي نمایش دوتجزیه دي: پالت تجزیه دي

هاسـت.   دهنده تشابه ژنتیکی آن شود و تجمع در یک ناحیه از پالت نشان کار برده می هاي اول و دوم به عامل
قامی که در یک محدوده نزدیک به هم قرار دارند، از نظر صفات موثر در پالت ار بنابراین بر اساس تجزیه دي

در این پژوهش تجزیـه   ).26گیرند ( هاي اول و دوم شباهت بیشتري نشان داده و در یک گروه قرار می عامل
درصد از سهم کل واریانس را توجیه کردند  5/55پالت با استفاده از دو عامل اصلی اول و دوم که مجموعاً  دي

در قسمت مثبت دو عامـل قـرار    16و  15، 10هاي  پالت، ژنوتیپ ). با توجه به تجزیه دي2 انجام شد (شکل
(قسمت منفی ترین  در پایینبه ترتیب از نظر صفات موثر در عامل اول و دوم  12و  1گرفتند. ژنوتیپ شماره 

  .ندسطح قرار داشتنفی عامل اول و قسمت مثبت عامل دوم) دو عامل) و باالترین (قسمت م
 

  
  .هاي اول و دوم ثر در عاملؤژاپنی بر اساس صفات م هاي ازگیل پالت پراکنش ژنوتیپ تجزیه دي -2شکل 

Figure 2. Biplot analysis of the loquat genotypes scattering based on the effective traits in the first and 
second factors. 
 

دوم
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گروه را عمدتاً بر اساس  دو لبنان ژاپنی بررسی شده در جمعیت ازگیل 30تجزیه دي پالت   
و تعداد بذر هاي کوچک میوه جمعیت بومی با 11شامل خصوصیات میوه از هم جدا کرد که گروه اول 

ها در هر گروه بین جمعیت چنین همهاي بزرگ بود. میوه جمعیت خارجی با 19شامل و گروه دوم کم 
 ).6(تفاوت وجود داشت  آوري نمونه (شمال یا جنوب لبنان)از نظر منطقه جمع

  

  گیري کلینتیجه
هاي ازگیل ژاپنی در دست آمده از این پژوهش مشخص شد که ژنوتیپ هاي بهبا توجه به یافته  

تکثیر  زیاد احتمال به آنکه دلیل  بودنددارا سطح تنوع باالیی میوه  یسشنا یختراز نظر  استان گلستان
در باشد، آزاد که در این جنس بسیار معمول میافشانی  گردهجنسی از طریق بذر، هتروزیگوسیتی و دگر

پالسم و توسعه براي مدیریت ژرم ،اطالعات در مورد تنوع ژنتیکی. استطی سالیان متمادي 
 اب مفید خواهد بود.اصالحی بسیار  هايبرنامهو استفاده در ارزش  هاي حفاظت منابع ژنتیکی بااهبردر

وجود دارد، شناسایی صورت خودرو  ازگیل ژاپنی زیادي در شمال کشور بههاي که توده توجه به این
بذر درون میوه و  تر کممیوه از جمله وزن میوه، تعداد کیفیت هایی که به لحاظ صفات مرتبط با  ژنوتیپ

صورت اهلی  بهها را  آنتوان یا سایر صفات کیفی شرایط بهتري داشته باشند داراي اهمیت بوده و می
با  16نسبت گوشت به بذر، ژنوتیپ  ترین بیشبا  20در این پژوهش ژنوتیپ  قرار داد. مورد کشت

باال بودن مواد جامد محلول و دلیل  به 13تعداد بذر و نسبت گوشت به بذر باال و ژنوتیپ  ترین کم
میوه  که با توجه به اینگردند. هاي امیدبخش معرفی میعنوان ژنوتیپ نسبت گوشت به بذر مناسب به
هایی است که در فصل بهار، زمانی که هنوز میوه تازه دیگري به بازار ازگیل ژاپنی یکی از اولین میوه

راین از نظر وجود خالء در بازار میوه تازه در این رسد و قابل برداشت است، بنابوارد نشده است می
براي شناساندن این میوه  پژوهش که نتایج این بر این اي است. عالوهزمان از سال داراي اهمیت ویژه

هاي برتر از ژنوتیپ، تواند مورد استفاده قرار گیردکنندگان میشناخته شده به کشاورزان و مصرف تر کم
هاي جدید جهت تولید تجاري میوه ازگیل هاي تکثیر و تولید نهال براي احداث باغتوان در برنامهمی

  ژاپنی استفاده نمود. 
  

  تشکر و قدردانی
گزاري خود را از دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان براي نویسندگان مراتب سپاس  

  دارند.مین بودجه این پژوهش ابراز میأت
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