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 های مختلف  و تجزیه کالستر ژنوتیپ شناسی ریختمطالعه خصوصیات 

 شرق ایران در منطقه شمال (.Berberis sp) زرشک
 

 2نژاد عظیم قاسم و 3، سیده ساناز رمضانپور2مهدی علیزاده*، 1سمیه طالبی

 ، ی گرگان، گرگان، ایرانگروه باغبانی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع یدانشجوی دکتر1
 ، ایران منابع طبیعی گرگان، گرگان،دانشیار گروه باغبانی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و 2

  منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایراندانشیار گروه اصالح نباتات، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و 3

 28/08/1397 ؛ تاریخ پذیرش:03/06/1397تاریخ دریافت: 

 1چکیده

ویژه محصوالت  گیاهان به  ذخایر ژنتیکی مطلوبی در زمینه ،یمناطق اصلی تنوع گیاه هایران با قرار داشتن در زمر سابقه و هدف:

های وحشی در سراسر کشور مستعد انجام  دلیل وجود جمعیت هایی است که به باغبانی دارد. زرشک نیز از جمله ریزمیوه

و در نهایت  ها در جهت شناسایی مزایا و معایب این گیاه های مختلف و بررسی آن های اولیه شامل گردآوری ژنوتیپ پژوهش

شرق  های مختلف زرشک شمال ژنوتیپ شناسی ریختبررسی خصوصیات  پژوهشباشد. هدف از اجرای این  می ها بندی آن گروه

 باشد. ها با هم می آنهای  قرابت ایران و بررسی

 

شرقی ایران  های مختلف زرشک در منطقه شمال ژنوتیپ شناسی ریختمنظور بررسی خصوصیات  این مطالعه به ها: مواد و روش

ژنوتیپ  15های خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و گلستان  اجرا شد. در این مطالعه از استان 1396در سال 

خصوصیات مربوط به برگ و میوه مورد بررسی قرار  مانندها  آن شناسی ریختآوری شد و خصوصیات  مختلف زرشک جمع

 ها انجام و تجزیه کالستر نیز صورت گرفت.  گرفت و در پایان همبستگی آن

 

دار بود. با توجه به این نتایج مشخص شد که تعداد  شده معنی نتایج نشان داد که اثر تیمار ژنوتیپ بر تمامی صفات بررسی ها: یافته

 تر از  بیش 2درجه( در ژنوتیپ درگز 106متر( و زاویه خار ) سانتی 96/3برگ(، طول خار ) 6/8برگ در هر گره )

 ها بود.  باالتر از سایر ژنوتیپ 2متر( در ژنوتیپ شیروان سانتی 42/1که طول دمبرگ ) های مورد مطالعه بود در حالی سایر ژنوتیپ

ها  تر از سایر ژنوتیپ بیش 3گرم( ژنوتیپ شیروان 55/8حبه )متر( و وزن خشک صد  سانتی 3/7که طول خوشه ) با توجه به این

برگ در هر خوشه( و طول دم میوه  18دانه بیرجند از نظر صفت تعداد برگ در هر خوشه ) ولی نتایج نشان داد که ژنوتیپ بیبود 

 97/11از نظر صفات طول حبه ) 5انچنین نتایج نشان داد ژنوتیپ گلست دار بود. هم های دانه متر( برتر از سایر ژنوتیپ میلی 6/9)

ها برتر بود. صفات وزن تر و خشک و حجم صد حبه با  ( نسبت به سایر ژنوتیپ98/1متر( و نسبت طول به قطر حبه ) میلی

های  صفات طول خوشه، طول حبه، قطر حبه دارای همبستگی مثبت بود و با افزایش این صفات وزن تر و خشک حبه در ژنوتیپ

 بندی نمود  گروه اصلی گروه 5های زرشک را در  ، ژنوتیپ5/0یافت. نتایج حاصل از تجزیه کالستر در فاصله زرشک افزایش 

 ها با  دهنده اختالف این ژنوتیپ قرار داشت که نشان 1و در گروه پنجم ژنوتیپ درگز 5که در گروه اول ژنوتیپ شیروان

                                                 
 mahdializadeh@gau.ac.irمسئول مکاتبه:  *
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، 2، شیروان4، شیروان1های شیروان ژنوتیپدانه به همراه  بیرجند بیچنین ژنوتیپ  باشد. هم های مورد مطالعه می سایر ژنوتیپ

باشد. با  ها با هم می این ژنوتیپ ریخت شناسیهای  در یک گروه قرار داشتند که بیانگر نزدیک بودن ویژگی 2و درگز 3درگز

شرایط محیطی از  ها آنآوری  هایی قرار گرفتند که محل جمع های مختلف ژنوتیپ توجه به این نتایج مشخص شد که در گروه

 یکسانی دارا بود. 
 

های مختلف زرشک دارای طیف وسیعی از خصوصیات  ژنوتیپنشان داد که  پژوهشنتایج حاصل از این  گیری: نتیجه

از این اطالعات بندی نموده و  تقسیمهای مشابه  ها را در گروه آنتوان  میبودند که با استفاده از اشتراکاتی که دارند  شناسی ریخت

 های زرشک استفاده نمود.  برای اهداف اصالحی ژنوتیپ
 

  دانه زرشک، ژنوتیپ بی ،شناسی ریخت تجزیه کالستر، کلیدی: های واژه

 

 مقدمه
ای است با  درختچه (.Berberis sp) زرشک

ارتفاع یک الی سه متر که چوب آن به رنگ قرمز، 

 شکل  های آن بیضی ای یا زرد بوده و برگ قهوه

آن نیز قرمز رنگ،  های است و میو های اره با دندانه

بیضوی شکل و ترش مزه است که گلدهی آن اواخر 

 (. 14گیرد ) بهار و اوایل تابستان صورت می

 ترین جنس خانواده زرشک جنس زرشک بزرگ

(Berberidaceae)  تا  450بوده که گفته شده بین

( و بومی مناطق معتدل و 31گونه دارد ) 500

آمریکای شمالی و استوایی اروپا، آسیا، آفریقا،  نیمه

های مختلفی از  گونه (.26باشد ) آمریکای جنوبی می

زرشک در ایران قابلیت رویش دارد و با توجه به 

که زرشک خراسانی بومی ایران است ولی  این

انی و زالزالکی در ایران رویش های زرافش گونه

( عنوان 2013اران )مردان و همک (. آل22یابند ) می

شک لکی، زرشک زرافشانی، زرک زالزاداشتند که زرش

خراسانی، زرشک راست خوشه، زرشک معمولی و 

. به عقیده (3) یابند ی در ایران رویش میزرشک ژاپن

رشک دولپه، خودبارور و ( جنس ز1992کادیک )

 (. 10باشد ) اتوگام می

های  زرشک یکی از گیاهان دارویی بوده و اندام

جمله  باشد، از مختلف آن دارای خواص دارویی می

ان عنوان قابض و در درم برگ زرشک خوراکی به

رود  یکار م نیز به C عوارض ناشی از فقدان ویتامین

( عنوان داشتند که 2013(. مازندرانی و همکاران )13)

های ثانویه  میوه و برگ زرشک باالترین میزان متابولیت

. (25) تری دارند را دارا بوده و خواص دارویی بیش

ترکیبات با ارزشی از جمله  ایمیوه زرشک دار

و  Cها، اسید سیتریک، ویتامین  ها، آنتوسیانین فنول پلی

شناسایی نشده و  باشد که بعضاً ها ترکیب دیگر می ده

های استخراج، فرموالسیون و تهیه اشکال  روش

مورد پژوهش  دها بای مختلف خوراکی و دارویی آن

 (. 25قرار گیرد )

ت یک گونه و یا جمعیژنتیکی، قابلیت بقای تنوع 

ی ق ایجاد توانایی سازگاری با تغییرات محیطرا از طری

ین تنوع ژنتیکی برای بقای کند، بنابرا فراهم می

چنین  (. هم7ت )مدت یک گونه ضروری اس طوالنی

 شناختی زیستو  شناسی ریختبهبود خصوصیات 

توجه به  (. با15وع ژنتیکی دارد )بستگی به وجود تن

های  صورت وحشی در زیستگاه که زرشک به این

کند دارای تنوع زیادی از نظر  متفاوتی رشد می

باشد. در این زمینه  می شناسی ریختخصوصیات 

ای که روی  ( در مطالعه2000بوتینی و همکاران )

در  شناسی ریخته تنوع جنس زرشک نشان دادند ک

ای دیگر  زرشک زیاد است. در مطالعههای  نهبین گو

 ینهای مختلف زرشک بومی آرژانت گونهروی که 

ر وجود تنوع مشخص شد که عالوه ب ،صورت گرفت
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ک، های زرش زیاد در محتوای ژنومی بین گونه

های دیپلوئید و تتراپلوئید در این جنس وجود  گونه

مناطق مختلف در شک ی زرمطالعه گونهها(. 8دارد )

و جهش ی یندهاآست فراهد که ممکن دمین شانیا ند

 طبیعی رتصوبه ای گونهبین یتالقیها ثردر ا نوترکیبی

در  عمتنوو  دمتعد هایرقم رظهوو  عوتن دیجاا سبب

 بطروا اردمو تر بیشدر  که باشد هشد هگیا ینا

(. از آن 6) ستا هماند باقی ناشناختهها  آن یندوخویشا

  ای نهدا بی شکزر نامشخص ءمنشا به انومیت جمله

  مان بهو  مییابد ورشپر نسااخر بجنودر  که
B. vulgaris C. K. Schn. Var. asperma Don. 

کرمر و همکاران (. 26د )رکره شا، اشود میه نداخو

شناختی  ریختای که روی خصوصیات  ( در مطالعه2008)

های زرشک انجام دادند به این نتیجه رسیدند که  گونه

طور  به .B. vulgaris Lها و بذرهای گونه  میوه

تر از میوه و  تر و سنگین تر، عریض توجهی طویل قابل

. (23) بود B. caroatica Horvatبذرهای گونه 

( عوامل اصلی ایجاد تنوع در 2013احمد و همکاران )

ژنوتیپ و شرایط آب و های مختلف زرشک را  گونه

هوایی زیستگاه و همچنین موقعیت جغرافیایی محل 

( 2009. حیدری و همکاران )(1) رشد عنوان نمودند

های مختلف زرشک در  نیز تنوع زیادی بین ژنوتیپ

های  . بین جمعیت(17) استان خراسان گزارش نمودند

دار در ایران تنوع زیادی وجود دارد ولی  زرشک دانه

باشد  نزدیک به صفر می  دانه های بی یتجمعتنوع بین 

 تر نسبت  دلیل پیچیدگی بیش (. صفات زایشی به16)

تر وزن  ستی گستردهبه صفات رویشی و نقش زی

تری را در کلید شناسایی دارا بوده چرا که احتمال  بیش

ف ای مختله ل مستقل این گونه صفات در گونهتکام

ده جونز و (. به عقی17ت )تر از صفات ساده اس کم

 شناسی ریختوصیات ( اگرچه خص2005لوچ سینگر )

ها را از هم متمایز نماید  تواند نمونه در سطح جنس می

های زرشک را ندارد و  ولی کارایی جداسازی گونه

 دلیل وجود یا عدم وجود صفات این ممکن است به

های زرشک مانند  بارزی مانند خار در برخی از جنس

 . (21) باشدماهونیا 

گیاه زرشک انجام  مطالعات بسیاری رویکنون تا

روی خواص دارویی ها  آن تر بیششده است که 

اندکی در  های پژوهشزرشک انجام شده است و 

 یشناسختیره شناسایی، بررسی تنوع و مطالعه تنوع زمین

رو و با توجه به  این گیاه صورت گرفته است. از این

ترین و  از بدیهی شناسی ریختوجود تنوع  که این

روریات شروع کار اصالح نباتات ارزشمندترین ض

هدف از اجرای این مطالعه بررسی  ،باشد می

های  و تنوع بین ژنوتیپ شناسی ریختخصوصیات 

های خراسان  شده از استان آوری مختلف زرشک جمع

 باشد.  گلستان می، جنوبی، رضوی و استان شمالی
 

 ها مواد و روش
منظور بررسی خصوصیات  در این مطالعه به

های مختلف زرشک در  ژنوتیپ شناسی ریخت

دار  ژنوتیپ زرشک دانه 14تعداد  ،شرقی کشور شمال

  دانه گلستان و یک نمونه زرشک بیخراسان و   استان

آوری شدند. در پژوهش حاضر، ابتدا  بیرجند جمع

های زرشک  نظر بازدید شده و توده های مورد رویشگاه

دار و یک  ژنوتیپ دانه 14شناسایی شدند. سپس تعداد 

 های ای، تفاوت دانه زرشک که از نظر مشاهده ژنوتیپ بی

آوری  ظاهری آشکاری با هم داشتند، شناسایی و جمع

شدند. آدرس و ارتفاع از سطح دریا مربوط به محل 

 نشان داده شده است.  1در جدول ها  آوری نمونه جمع

ها را بالفاصله به  ها آن آوری نمونه پس از جمع

داری شدند.  و در یخچال نگه آزمایشگاه انتقال داده

های دستی تمیز شدند و  ها با استفاده از غربال میوه

های  ها، میوه تمامی مواد خارجی از جمله خارها، برگ

منظور  به شدند.ها جداسازی  نارس و خرد شده از آن

، صفات مربوط به شناسی ریختبررسی خصوصیات 

گیری شد. از  برگ، خار و میوه و رشد کلی تاج، اندازه

گیری صفات  ، برگ و خوشه برای اندازه میوه 20تعداد 
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 شناسی ریختنظر استفاده شد. برخی صفات  مورد

وسط طول دمبرگ، طول خار و طول خوشه )تمانند 

کش(، زاویه خار )توسط نقاله(، تعداد حبه در  خط

خوشه، تعداد برگ در هر گره، ابعاد حبه و ابعاد بذر 

متر(،  میلی 01/0لیس دیجیتال با حساسیت )توسط کو

حبه تر )ترازو  صدنسبت طول به قطر حبه، وزن 

گیری شد. وزن  (، اندازه±001/0دیجیتال با حساسیت 

صد حبه خشک نیز توسط ترازوی دیجیتال با دقت 

گیری شد. حجم اشغال شده توسط  اندازه ± 001/0

گرم زرشک خشک با استفاده از استوانه مدرج  100

  (.4سازی تعیین گردید ) بدون فشرده

ها در قالب  در پایان آزمایش تجزیه واریانس داده

انجام  SASافزار  فاده از نرمطرح کامالً تصادفی با است

انجام شد.  LSDبا روش  ها میانگین ه شد و مقایس

چنین همبستگی بین صفات و تجزیه کالستر نیز با  هم

 انجام شد.  SASافزار  استفاده از نرم
 

 . های زرشک آوری ژنوتیپ آدرس و ارتفاع از سطح دریا مربوط به محل جمع -1 جدول
Table 1. Address and height from sea level of genotype collection sites.  

 یآورجمع خیتار
Date of 

collection 

 )متر( ایارتفاع از سطح در
Elevation from sea 

level (m) 

 یآورآدرس محل جمع
Collection sites address 

 پینام ژنوت
Genotype name 

96/7/8 1376 
 خاندره قره -آب یزو -گز دره قوچان جاده ،یخراسان رضو

Khorasan Razavi, Quchan Road, Ghaza-Dagh Valley, Gharakhan Valley 

 1درگز
Daregaz1 

96/7/8 1376 
 خاندره قره -آب یزو -گزدره قوچان جاده ،یخراسان رضو

Khorasan Razavi, Quchan Road, Ghaza-Dagh Valley, Gharakhan Valley 

 2درگز
Daregaz2 

96/7/8 1385 
 خاندره قره -آب یزو -گزدره قوچان جاده ،یخراسان رضو

Khorasan Razavi, Quchan Road, Ghaza-Dagh Valley, Gharakhan Valley 

 3درگز
Daregaz3 

96/7/8 1434 
 هانامه و قانلق یروستا نیماب -روانیش ،یخراسان شمال

North Khorasan, Shirvan, between Ghangalat and Hanameh 

 1روانیش
Shirvan1 

96/7/8 1429 
 هانامه و قانلق یروستا نیماب -روانیش ،یخراسان شمال

North Khorasan, Shirvan, between Ghangalat and Hanameh 

 2روانیش
Shirvan2 

96/7/8 1505 
 هانامه و قانلق یروستا نیماب -روانیش ،یخراسان شمال

North Khorasan, Shirvan, between Ghangalat and Hanameh 

 3روانیش
Shirvan3 

96/7/8 1052 
 هانامه و قانلق یروستا نیماب -روانیش ،یخراسان شمال

North Khorasan, Shirvan, between Ghangalat and Hanameh 

 4روانیش
Shirvan4 

96/7/8 1558 
 هانامه و قانلق یروستا نیماب -روانیش ،یخراسان شمال

North Khorasan, Shirvan, between Ghangalat and Hanameh 

 5روانیش
Shirvan5 

96/7/9 1945 
 جنگل ابر -جاده توسکستان -گرگان -استان گلستان

Golestan Province-Gorgan-Toskestan-Toad- Abr Forest 

 1گلستان
Golestan1 

96/7/9 2077 
 کوهشاه -جاده توسکستان -گرگان -استان گلستان

Golestan-Gorgan province-Toskestan Road-Shah Kuh 

 2گلستان
Golestan2 

96/7/9 2090 
 کوهشاه -جاده توسکستان -گرگان -استان گلستان

Golestan-Gorgan province-Toskestan Road-Shah Kuh 

 3گلستان
Golestan3 

96/7/9 2080 
 کوهشاه -توسکستانجاده  -گرگان -استان گلستان

Golestan-Gorgan province-Toskestan Road-Shah Kuh 

 4گلستان
Golestan4 

96/7/10 1804 
 اولنگ -انیجاده رام -استان گلستان

Golestan Province-Ramiyan Road -Olang 

 5گلستان
Golestan5 

96/7/10 1771 
 شاهرود آزادشهر یراهسه -استان گلستان

Golestan Province - Shahrood Azadshahr road 

 6گلستان
Golestan6 

96/7/10 1491 
 رجندیب -یخراسان جنوب

Southern Khorasan-Birjand 

 دانهیب رجندیب
Birjand Bidane 
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 نتايج و بحث

ها نشان داد  نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده

اثر تیمار ژنوتیپ بر صفات تعداد برگ در گره، طول 

دمبرگ، طول خار، زاویه خار، طول خوشه و تعداد 

دار  برگ در خوشه در سطح احتمال یک درصد معنی

 (.2شد )جدول 

 
 . های زرشک مربوط به خصوصیات برگ و خوشه ژنوتیپ تجزیه واریانس -2جدول 

Table 2. Analysis of variance related to leaf and cluster characteristics of Berberis genotypes.  

 تعداد برگ در هر خوشه
Number of leaves in 

the cluster 

 طول خوشه
Cluster 

length 

 خار هیزاو
Thorn 

angle 

 طول خار
Thorns 

length 

 طول دمبرگ
Petiole 

length 

 تعداد برگ در هر گره
Number of leaves 

per node 

درجه 

 یآزاد
DF 

 راتییمنابع تغ

S.O.V 

748** 6.5** 717** 1.95** 0.46** 5.3** 14 
 پیژنوت

Genotype 

1.92 0.1 25.4 0.031 0.01 0.36 30 
 خطا

Error 

11.8 7.6 6.2 9.2 11.2 11.4 
 

 )درصد( راتییتغ بیضر
CV (%) 

 . داری در سطح احتمال یک درصد دهنده معنی نشان **
** Significant at the level of 1%.  

 

ها نشان داد بین  نتایج مقایسه میانگین داده

از نظر تعداد  پژوهشهای مورد مطالعه در این  تیپژنو

اختالف معنی داری وجود داشت و  گرهبرگ در 

برگ در  6/8باالترین تعداد برگ در گره به تعداد 

ترین تعداد  که کم مشاهده شد در حالی 2ژنوتیپ درگز

 2برگ در ژنوتیپ گلستان 3به تعداد  گرهبرگ در 

های  ، ژنوتیپ2مشاهده شد. پس از ژنوتیپ درگز

هر دارای باالترین تعداد برگ در  4و شیروان 5شیروان

برگ بودند  13/6و  92/6های  ترتیب به میزان گره به

داری  دارای اختالف معنی 2ولی با ژنوتیپ درگز

ها مختلف بود  بودند. طول دمبرگ نیز در بین ژنوتیپ

ها طول دمبرگ نیز  و با تغییر در ارتفاع زیستگاه آن

ترین میزان طول  متفاوت بود. نتایج نشان داد بیش

 2متر در ژنوتیپ شیروان سانتی 42/1میزان  دمبرگ به

ترین میزان طول دمبرگ در  که کم حاصل شد در حالی

متر حاصل شد. رقم  سانتی 3/0میزان  به 5رقم گلستان

که باالترین میزان طول دمبرگ را دارا بود با  2شیروان

اختالف  5و شیروان 3، درگز1زهای درگ ژنوتیپ

ی تفاوت ها دارا سایر ژنوتیپدار نداشت ولی با  معنی

 5که ژنوتیپ گلستان دار بود. با توجه به این معنی

شان داد ترین میزان طول دمبرگ را دارا بود نتایج ن کم

و بیرجند  2های گلستان که این ژنوتیپ با ژنوتیپ

(. 3داری نبود )جدول  نه دارای اختالف معنیدا بی

متر( در ژنوتیپ  سانتی 96/3باالترین میزان طول خار )

هده شد و این ژنوتیپ از این نظر با مشا 2درگز

داری  های دیگر مورد مطالعه تفاوت معنی ژنوتیپ

ترین میزان  کم 1که ژنوتیپ گلستان داشت. در حالی

را دارا بود ولی نتایج نشان  96/0طول خار به مقدار 

 3و شیروان 3، درگز2نهای گلستا داد که با ژنوتیپ

خار در  (. زاویه3داری داشت )جدول  اختالف معنی

های زرشک با هم دارای تفاوت بود. زاویه  ژنوتیپ

ها  نسبت به سایر ژنوتیپ 2خار در ژنوتیپ درگز

درجه بود. این ژنوتیپ فقط با  106تر و حدود  بیش

داری  درجه( تفاوت معنی 102) 2ژنوتیپ شیروان
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ها دارای اختالف  نداشت ولی با سایر ژنوتیپ

خار به مقدار  زاویهترین  داری با هم بودند. کم معنی

که نسبت به  ثبت شد 2لستاندرجه در ژنوتیپ گ 56

زاویه اش حدوداً نصف بود )جدول  2ژنوتیپ درگز

طول  ،ژنوتیپ زرشک مورد مطالعه 15(. در بین 3

و  3/7ترتیب  به 3و درگز 3خوشه در ژنوتیپ شیروان

طور  به ها متر بود و نسبت به سایر ژنوتیپ سانتی 22/7

تر بود. از طرفی طول خوشه در  بیشداری  معنی

تر از سایر  متر( کم سانتی 76/2) 1ژنوتیپ گلستان

های  ها بود ولی اختالف آن با ژنوتیپ ژنوتیپ

 5و گلستان 3، گلستان2، گلستان2، شیروان1شیروان

دار  ها تفاوت معنی دار نبود ولی با سایر ژنوتیپ معنی

(. تعداد برگ در خوشه ژنوتیپ 3داشت )جدول 

 18تر ) ها بیش دانه بیرجند نسبت به سایر ژنوتیپ بی

 2پ درگزبرگ در خوشه( بود و تفاوت آن با ژنوتی

دار نبود ولی با سایر  برگ در خوشه( معنی 8/17)

چنین نشان  دار بود. نتایج هم ها اختالف معنی ژنوتیپ

ترین تعداد برگ در خوشه  کم 2داد ژنوتیپ گلستان

ی ها و این ژنوتیپ با ژنوتیپدارا بود برگ( را  33/6)

داری نداشت  اختالف معنی 3و گلستان 1گلستان

 (. 3)جدول 

شده زرشک از نظر  آوری های جمع ژنوتیپ

خصوصیات مورفولوژیکی دارای اختالفاتی با هم 

شده  گیری بودند. مشاهده شد که در همه صفات اندازه

در این مطالعه از جمله تعداد برگ در هر گره، طول 

ویژه ژنوتیپ  دار به های دانه و زاویه خار ژنوتیپخار 

که در  باالترین مقدار را دارا بودند در حالی 2درگز

صفتی مثل تعداد برگ در خوشه ژنوتیپ بیرجند 

دانه برتر بود. برتری یک ژنوتیپ زرشک بر  بی

ر از نظر خصوصیات مورفولوژیکی ژنوتیپ دیگ

باشد.  می ها های ژنتیکی و محیطی آن خاطر تفاوت به

های  ( با بررسی ویژگی2013احمد و همکاران )

زرشک در پاکستان نتیجه گرفتند که  شناسی ریخت

 هکنند های اصلی تعیین ژنوتیپ و محل رشد آن عامل

زرشک  های میو عادت رشد، عملکرد و ارزش تغذیه

( در 2000چنین بوتینی و همکاران ) هم .(1) هستند

 شناسی ریختکردند که تنوع  عنوانمطالعه خود 

گونه زرشک وحشی در  13توجهی در بین  قابل

رد که با نتایج حاصل جنوب آرژانتین و شیلی وجود دا

. براساس نتایج این (9) مطابقت داشت پژوهشاز این 

از نظر  2مشخص شد که ژنوتیپ گلستان پژوهش

تعداد برگ  مانند شناسی ریختبرخی از خصوصیات 

در هر گره، طول دمبرگ، طول خار، زاویه خار، طول 

ترین مقدار را  خوشه و تعداد برگ در هر خوشه کم

تر  ها دارا بود که بیانگر توان کم نسبت به سایر ژنوتیپ

این ژنوتیپ در استفاده از منابع محیطی برای افزایش 

از طرفی ممکن است که  باشد. این پارامترها می

می عوامل محیطی نیز یکی دیگر از دالیل کم فراه

بودن این صفات در این ژنوتیپ باشد زیرا با فراهمی 

ری را صرف افزایش ت عوامل محیطی گیاه انرژی کم

بین  شناسی ریختنماید. از نظر صفات  این صفات می

های مورد مطالعه اختالفاتی وجود داشته و  ژنوتیپ

دارای خصوصیات ژنتیکی  ها که طیفی از ژنوتیپ

مشابه بوده و یا در شرایط آب و هوایی مشابهی 

شناسی  ریختاند دارای خصوصیات  زندگی کرده

نزدیک به هم بودند. در این زمینه حیدری و همکاران 

( با بررسی روی تنوع ژنتیکی زرشک در 2009)

توجهی  های خراسان نشان دادند که تفاوت قابل استان

های خراسان  های زرشک وحشی استان جمعیت بین

. در این مطالعه از نظر صفت تعداد (18) وجود دارد

های  ترتیب ژنوتیپ برگ در گره و طول خوشه به

که  های برتر بودند در حالی ژنوتیپ 3و شیروان 2درگز

از نظر صفت تعداد برگ در هر خوشه ژنوتیپ بیرجند 

ر بود. به عقیده ها برت پدانه نسبت به سایر ژنوتی بی

های  ( ژنوتیپ1393ی چیتگر و همکاران )فرهاد

هایی  تفاوت دارای شناسی ریختزرشک از نظر صفات 
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 با هم هستند که با نتایج این مطالعه مطابقت داشت

(12) . 

ها نشان داد اثر ژنوتیپ  نتایج تجزیه واریانس داده

بر صفات طول حبه، نسبت طول به قطر حبه، وزن تر 

صد حبه، وزن خشک صد حبه، حجم صد گرم 

دار  طول دم میوه در سطح یک درصد معنیخشک و 

 (. 4بود )جدول 

 

 . های زرشک ژنوتیپوط به خصوصیات برگ و خوشه مقایسه میانگین مرب -3جدول 
Table 3. Comparison of mean of leaf and cluster characteristics of barberry genotypes.  

 تعداد برگ در هر خوشه
Number of leaves in 

the cluster 

 طول خوشه

 متر(ی)سانت
Cluster length 

 خار هیزاو

 )درجه(
Thorn angl 

ی)سانت طول خار

 متر(
Thorns length 

 طول دمبرگ

 متر(ی)سانت
Petiole length 

 تعداد برگ در گره
Number of 

leaves per node 

 پیژنوت

10.30de 3.57fg 76de 1.81ef 1.39a 5.44c 
 1درگز

Daregaz1 

17.80a 4.23de 106a 3.96a 1.18bc 8.60a 
 2درگز

Daregaz2 

13.70bc 7.22a 94bc 1.10g 1.39a 5.55c 
 3درگز

Daregaz3 

11.40cd 5.03gh 84d 2.13cd 0.94de 4.30ef 
 1روانیش

Shirvan1 

10.70bc 3.07gh 102ab 1.54f 1.42a 5.25cde 
 2روانیش

Shirvan2 

4.30b 7.30a 65fg 1.19g 0.83ef 4.20f 
 3روانیش

Shirvan3 

13.10bc 4.55cd 97bc 2.26c 1d 6.13bc 
 4روانیش

Shirvan4 

10.10def 5.20b 82d 3.27b 1.32ab 6.92b 
 5روانیش

Shirvan5 

8.33efg 2.76h 63gh 0.96g 0.63g 4.33def 
 1گلستان

Golestan1 

6.33g 2.80h 56h 1.20g 0.36h 3g 
 2گلستان

Golestan2 

8g 3.10fgh 66fg 1.83ef 0.66fg 4.33def 
 3گلستان

Golestan3 

9.33def 4.66bcd 66fg 1.66f 1.06cd 5.33cd 
 4گلستان

Golestan4 

10.33de 2.90h 76de 1.83ef 0.30h 5.33cd 
 5گلستان

Golestan5 

13.33bc 5.06bc 73ef 1.76ef 0.63g 4.33def 
 6گلستان

Golestan6 

18a 3.70ef 93c 2.32c 0.40h 5.66c 
 دانهیب رجندیب

Birjand Bidane 

  باشند. می LSDدار بر اساس آزمون  فاقد تفاوت معنی ،هایی که دارای حداقل یک حرف مشابه باشند میانگین
Means with at least one same letter do not differ significantly based on LSD test. 
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 . های زرشک تجزیه واریانس مربوط به خصوصیات میوه ژنوتیپ -4جدول 
Table 4. Analysis of variance related to fruit characteristics of barberry genotypes. 

 طول

 وهیدم م
Pedicle 

length 

حجم صد گرم 

 خشک
Volume of 

dried 100 g 

 وزن خشک

 صد حبه
Dry weight 

of 100 fruits 

وزن تر صد 

 )گرم( حبه
Fresh weight 

of 100 fruits 

 نسبت طول

 به قطر حبه

Length to 

diameter 

ratio 

 قطر حبه
Fruit 

diameter 

طول 

 حبه
Fruit 

length 

درجه 

 یآزاد
DF 

 راتییمنابع تغ

S.O.V 

134** 2050** 7.3** 85.8** 0.21** 1.55** 6.5** 14 
 پیژنوت

Genotype 

0.51 14.13 0.12 0.041 0.006 0.08 0.09 30 
 خطا

error 

11.2 2.2 6.1 1.12 5.1 21 3.3 
 

 )درصد( راتییتغ بیضر
CV (%) 

 . سطح احتمال یک درصدداری در  دهنده معنی نشان **
** Significant at the level of 1%.  

 

ها نشان داد در بین همه  مقایسه میانگین داده

باالترین  6های مورد مطالعه، ژنوتیپ گلستان ژنوتیپ

متر را دارا بود.  میلی 97/11میزان  مقدار طول حبه به

دارای  5، ژنوتیپ گلستان6گلستانپس از ژنوتیپ 

ها از  باالترین میزان طول حبه بود و اختالف بین آن

 5لستانگچنین دو ژنوتیپ  دار بود. هم نظر آماری معنی

های مورد  از نظر آماری با سایر ژنوتیپ 6و گلستان

حال ژنوتیپ  دار داشتند. با این مطالعه اختالف معنی

(. 5دارا بود )جدول ترین میزان طول حبه را  کم 1درگز

بود که  شناسی ریختقطر حبه نیز یکی از خصوصیات 

های  تأثیر تیمار ژنوتیپ قرار گرفت و ژنوتیپ تحت

شده از مناطق مختلف از نظر این  آوری زرشک جمع

ند داری با هم بود صفت با هم دارای اختالفات معنی

مطالعه های مورد  که در بین همه ژنوتیپ طوری به

دارای باالترین میزان قطر حبه به  5ژنوتیپ شیروان

 5های گلستان متر بوده ولی با ژنوتیپ میلی 23/7مقدار 

متر( اختالف  میلی 87/6) 3متر( و شیروان میلی 8/6)

داری نداشت ولی این سه ژنوتیپ نسبت به سایر  معنی

 2داری داشتند. ژنوتیپ گلستان ها تفاوت معنی ژنوتیپ

ترین مقدار را دارا بود و میزان قطر  قطر حبه کماز نظر 

جز  متر بود که به میلی 66/4حبه در این ژنوتیپ حدود 

ها  متر( با سایر ژنوتیپ میلی 09/5) 1ژنوتیپ شیروان

که  داری داشت. با توجه به این اختالف معنی

از نظر  6و گلستان 2، گلستان1های گلستان ژنوتیپ

با هم اختالف صفت نسبت طول به قطر حبه 

داری نداشتند ولی نتایج نشان داد که باالترین  معنی

و  6قطر حبه در ژنوتیپ گلستان نسبت طول به

که در بین همه  دست آمد در حالی به 98/1میزان  به

ترین نسبت طول به  کم 5ها، ژنوتیپ شیروان ژنوتیپ

ها  قطر حبه را دارا بود و این ژنوتیپ با سایر ژنوتیپ

(. این 1داری داشت )شکل  اختالف معنی از این نظر

نتایج نشان داد که نسبت طول به قطر حبه در 

های شیروان بود  های گلستان باالتر از ژنوتیپ ژنوتیپ

داد وزن تر صد (. نتایج این مطالعه نشان 4)جدول 

های مختلف دارای اختالفاتی بود  حبه در بین ژنوتیپ

رتری بود و از این نظر دارای ب 5و ژنوتیپ گلستان

گرم بود که  5/28وزن صد حبه در این ژنوتیپ حدود 

دار بود.  ها دارای اختالف معنی نسبت به سایر ژنوتیپ

دارای وزن تر  3پس از این ژنوتیپ، ژنوتیپ شیروان

ها بود. با  تری نسبت به سایر ژنوتیپ صد حبه بیش
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ترین وزن تر صد حبه  کم 2وجودی که ژنوتیپ درگز

گرم( این ژنوتیپ نیز دارای اختالف  6/10را دارا بود )

ها بود. میزان وزن خشک  داری با سایر ژنوتیپ معنی

تر از  گرم( بیش 55/8) 3صد حبه در ژنوتیپ شیروان

های  ها بود و پس از این ژنوتیپ، ژنوتیپ سایر ژنوتیپ

دارای وزن خشک صد حبه  6و گلستان 5گلستان 

د. همانند وزن ها بودن تری نسبت به سایر ژنوتیپ بیش

 2تر صد حبه، وزن خشک صد حبه در ژنوتیپ درگز

تر بود و از این نظر نیز با  ها کم نسبت به سایر ژنوتیپ

(. حجم صد 4داری داشت )جدول  ها اختالف معنی آن

شده از  آوری های جمع گرم حبه خشک در ژنوتیپ

مناطق مختلف با هم دارای اختالفاتی بود و ژنوتیپ 

تری  حجم صدگرم حبه خشک بیش دارای 5شیروان

ها بود. ژنوتیپ  لیتر( نسبت به سایر ژنوتیپ میلی 225)

داری  ها دارای اختالف معنی با سایر ژنوتیپ 5شیروان

ترین میزان  دارای کم 1بود. با این وجود ژنوتیپ درگز

لیتر( و از  میلی 125حجم صد گرم حبه خشک بود )

داشت )جدول  داری ها اختالف معنی نظر آماری با آن

یر ثتأ یوه نیز یکی از صفاتی بود که تحت(. طول دو م4

شده از  آوری های جمع ژنوتیپ قرار گرفت و ژنوتیپ

مناطق مختلف دارای طول دم میوه متفاوتی با هم 

تر  دانه بیرجند بیش بودند. طول دم میوه در ژنوتیپ بی

جز ژنوتیپ  متر( و به میلی 6/9ها بود ) از سایر ژنوتیپ

ها اختالف  با سایر ژنوتیپ 5و گلستان 4یروانش

ترین  نیز دارای کم 1دار داشت. ژنوتیپ درگز معنی

متر( بود و از این نظر با  میلی 33/4طول دم میوه )

 3و گلستان 3، شیروان2، شیروان1های شیروان ژنوتیپ

ها  داری نداشت ولی با سایر ژنوتیپ اختالف معنی

 (.4دول دار بود )ج دارای اختالف معنی

های مختلف  خصوصیات هندسی حبه در ژنوتیپ

های  دارای اختالفاتی با هم بود که ناشی از ویژگی

ژنتیکی و اثرات شرایط محیطی مختلف بر آن 

( در 2014باشد. فرهادی چیتگر و همکاران ) می

های مختلف زرشک عنوان  مطالعه خود روی گونه

های مختلف زرشک از نظر  داشتند که بین گونه

طول، عرض و  مانندهای هندسی حبه و دانه  ویژگی

داری وجود دارد و  ها اختالفات معنی ضخامت آن

حاضر با نتایج کار این  پژوهشنتایج حاصل از 

ها عنوان نمودند  . آن(12) مطابقت داشت پژوهشگران

که دو گونه زرشک وحشی مورد مطالعه دارای جرم 

ند که این دانه بود تری نسبت به زرشک بی واحد بیش

تواند مربوط به وجود هسته در دو گونه  پدیده می

وحشی باشد. در این مطالعه نیز مشاهده شد که حجم 

تر از  بیش 5صد گرم حبه خشک در ژنوتیپ شیروان

دانه حجمی  ها بوده و ژنوتیپ بیرجند بی سایر ژنوتیپ

داشت  5تر از ژنوتیپ شیروان درصد کم 25به مقدار 

از عدم وجود دانه در این ژنوتیپ تواند ناشی  که می

در نظر داشت که عوامل  دباشد. ولی به هر حال بای

دیگری مانند درصد ماده خشک حبه، چروکیدگی و یا 

دار بودن حبه نیز در تعیین حجم صد گرم حبه  کرک

ژنوتیپ  مانندها  خشک اثر دارد زیرا برخی از ژنوتیپ

دانه  بیتر از ژنوتیپ بیرجند  دارای حجمی کم 1درگز

بذر وجود  3الی  1های وحشی بین  بود. در حبه گونه

ها را  درصد از وزن مرطوب آن 30دارد که حدود 

(. در این مطالعه مشاهده شد که 12تشکیل داده است )

هاست که  برابر وزن خشک آن 4ها حدود  وزن تر حبه

از این نظر با نتایج کار فرهادی چیتگر و همکاران 

. والیتی و همکاران (12) د( مطابقت دار2014)

( عنوان داشتند که مقادیر طول، عرض، 1390)

های زرشک  ضخامت، حجم و دانسیته حبه توده

باشد که این  دانه بسته به ژنوتیپ متفاوت می بی

چنین تفاوت شرایط  تواند ناشی از اثر ژنتیک و هم می
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( نیز با 2009. اکبولت و همکاران )(33) محیطی باشد

دانه انجام دادند نتایج  روی زرشک بیی که پژوهش

ها  . آن(2) مشابهی در مورد این صفات کسب نمودند

عنوان نمودند که تفاوت در بین این صفات در 

تواند مربوط به شرایط آب و  های مختلف می آزمایش

هوایی زمان برداشت و متفاوت بودن واریته باشد. 

لف های مخت های فیزیکی واریته متفاوت بودن ویژگی

، شرایط محیطی و شرایط رقمرا به تفاوت در نوع 

(. وارساواس و 3کشت نسبت داده شده است )

( نیز متفاوت بودن شرایط محیطی را 2006همکاران )

ها از نظر خصوصیات  رقمدلیل اصلی اختالف بین 

که دارای  6ژنوتیپ گلستان .(34) فیزیکی دانستند

نسبت طول به قطر حبه تری بود،  طول حبه بزرگ

ها داشت ولی  تری در مقایسه با سایر ژنوتیپ بیش

تر بوده طول حبه و  دلیل کم به 5ژنوتیپ شیروان

های  تر بودن قطر حبه نسبت به سایر ژنوتیپ بیش

تری بود که این  زرشک دارای نسبت طول به قطر کم

تواند در شکل هندسی میوه زرشک اثر داشته باشد.  می

( یکی از دالیل اصلی اختالف 2011ز )المایزکلی و ی

ها از نظر خصوصیات هندسی را تفاوت  بین ژنوتیپ

ها در مطالعه  . آن(20) ها دانستند در رطوبت حبه آن

عنوان داشتند که  B. carataginaخود روی زرشک 

تمام خصوصیات  رقمبا افزایش رطوبت در این 

طور خطی   هندسی و ثقلی به غیر از وزن واحد به

رسد که در این مطالعه  نظر می افزایش یافته است. به

ها از  گذار بر اختالف بین ژنوتیپ اثر عواملنیز یکی از 

تفاوت در میزان های زرشک  های ژنوتیپ نظر ویژگی

های مختلف باشد. والیتی و  رطوبت حبه ژنوتیپ

ه ( نیز در مطالعه خود عنوان داشتند ک1390همکاران )

های مختلف موجب  تفاوت در محتوای رطوبتی واریته

داری در خصوصیات هندسی و فیزیکی  تغییر معنی

باالترین میزان  5ژنوتیپ شیروان. (33) گردد ها می آن

وزن صد حبه خشک را دارا بود. طول حبه در 

متر و قطر حبه نیز در  میلی 97/11و  6/7محدوده 

داشت که نسبت متر قرار  میلی 23/7الی  66/4محدوده 

 22/1ها در محدوده  طول به قطر حبه در این ژنوتیپ

ای  (. در مطالعه5قرار گرفت )جدول  98/1الی 

( به بررسی خصوصیات 2009اکبولوت و همکاران )

که متوسط طول میوه زرشک پرداخته و عنوان نمودند 

متر  میلی 32/3و  69/7ترتیب  و عرض میوه زرشک به

حاضر نیز با این نتایج پژوهش بود و نتایج حاصل از 

ول و طور متوسط ط چنین به هم. (2) مطابقت داشت

با  پژوهش های مورد مطالعه در این قطر حبه ژنوتیپ

بولوت و همکاران اکشده در مطالعه  گیری مقادیر اندازه

 2) ( مطابقت دارد2008( و کرمر و همکاران )2009)

از  روی برخی( 2007آکبولوت و همکاران ). (23و 

 مانند نسبت متوسط  زرشک هخواص فیزیکی میو

 وزن میوه به گوشت میوه، ضخامت میوه، عرض 

میوه، طول میوه و وزن میوه بررسی را در ترکیه انجام 

های مورد مطالعه اختالفاتی  دادند و بین ژنوتیپ

 چنین در یک مطالعه که  . هم(2) مشاهده گردید

های  یژگی( روی صفات و و2008کرمر و همکاران )

  و B. croatica Horvatدو گونه زرشک بذر میوه و 

B. vulgaris گرفتند که شکل میوه  انجام دادند، نتیجه

نسبت طول به عرض میوه در و هر دو گونه همسان بوده 

و در  04/2تا  91/1ابر با بر B. croatica Horvat  گونه

 باشد می 07/2الی  77/1برابر با   .B. vulgaris L گونه

تری هستند را  هایی که دارای میوه بزرگ . ژنوتیپ(23)

( که 4توان برای کارهای اصالحی انتخاب نمود ) می

، 3شیروان مانندهایی  توان ژنوتیپ بر این اساس می

را برای اهداف یاد  6و گلستان 5گلستان ،5شیروان

 شده انتخاب نمود. 
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 . های زرشک به خصوصیات میوه ژنوتیپمقایسه میانگین مربوط  -5جدول 
Table 5. Means Comparison of fruit characteristics of barberry genotypes.  

 وهیطول دم م

 متر(یلی)م
Pedicle 
length 

حجم صد گرم 

 (تریلیلی)م خشک
Volume of 
dried 100 g  

 وزن خشک

 )گرم( صد حبه
Dry weight 
of 100 fruits 

 وزن تر صد حبه

 )گرم(
Fresh weight 
of 100 fruits 

 نسبت طول

 به قطر حبه
Length to 

diameter ratio 

قطر حبه 

 متر(یلی)م
Fruit 

diameter 

طول حبه 

 متر(یلی)م
Fruit 

length 

 پیژنوت

Genotype 

4.33g 125h 5.43de 16.44g 1.3ef 5.63cde 7.35h 
 1درگز

Daregaz1 

5.66def 170d 3.16i 10.6m 1.49cd 5.26ef 7.88fg 
 2درگز

Daregaz2 

6de 150fg 6.79c 21.47d 1.22ef 6.17b 7.57gh 
 3درگز

Daregaz3 

4.33g 155ef 4.59fg 14.86i 1.66b 5.09fg 8.46e 
 1روانیش

Shirvan1 

4.33g 160e 4.46fgh 14.47j 1.52c 5.16ef 7.85fgh 
 2روانیش

Shirvan2 

4.66fg 200b 8.55a 26.67b 1.36de 6.87a 9.41d 
 3روانیش

Shirvan3 

8.66ab 155ef 4.95ef 15.94h 1.41cde 5.38def 7.6gh 
 4روانیش

Shirvan4 

7.66bc 225a 6.58c 21.03e 1.13g 7.23a 8.21ef 
 5روانیش

Shirvan5 

6de 145g 5.57d 16.54g 1.95a 5.41def 10.53c 
 1گلستان

Golestan1 

5.66def 160e 3.91h 11.43l 1.96a 4.66g 9.12d 
 2گلستان

Golestan2 

5efg 149fg 5.31de 13.9k 1.72b 5.84bcd 10c 
 3گلستان

Golestan3 

7.66bc 149fg 4.99def 16.26gh 1.47cd 5.8bcd 8.56e 
 4گلستان

Golestan4 

9a 199b 7.8b 28.5a 1.67b 6.8a 11.38b 
 5گلستان

Golestan5 

6.6cd 190c 7.75b 24.6c 1.98a 6.02bc 11.97a 
 6گلستان

Golestan6 

9.6a 169d 4.37gh 18.8ff 1.74b 6bc 10.46c 
 دانهیب رجندیب

Birjand Bidane 

  باشند. می LSDدار بر اساس آزمون  فاقد تفاوت معنی ،هایی که دارای حداقل یک حرف مشابه باشند میانگین
Means with at least one same letter do not differ significantly based on LSD test.  

 

در رقم بیدانه بیرجند فقط طول دم میوه باالتری 
دار سایر  ارقام دانهدار داشت و در  نسبت به ارقام دانه

دانه بیرجند  خصوصیات مربوط به حبه باالتر از رقم بی

ای که  ( نیز در مطالعه1396پور ) و حسن بود. علیزاده
 عنوان داشتند  ،ژنوتیپ زرشک انجام دادند 25روی 

دلیل نداشتن بذر دارای  دانه به های بی که ژنوتیپ

تری نسبت به  وط به میوه کمخصوصیات مرب
چنین کرمر و  . هم(4) دار بودند های دانه ژنوتیپ

( در مطالعه خود عنوان داشتند که 2008همکاران )

های زرشک با هم  خصوصیات مربوط به میوه ژنوتیپ
که در این  . با توجه به این(23) دارای تفاوت بود

های مختلف از مناطق متفاوتی  مطالعه ژنوتیپ
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ا توجه به گردد که ب آوری شدند مشاهده می جمع

ها  خصوصیات ژنتیکی هر ژنوتیپ بین این ژنوتیپ

تنوع بسیاری از نظر خصوصیات حبه و میوه وجود 
ای ه صفات زایشی در تعیین رابطه و تنوع گونه دارد.

باشد که  ود در جنس زرشک دارای اهمیت میموج

د که این صفات تواند ناشی از این باش له میأاین مس

در مقایسه با صفات رویشی  به آهستگی تکامل یافته و

ته برگ و خار و شکل ظاهری مانند پوسمانند شکل 

ها، که به سرعت و در  ها و شکل و رنگ آن شاخه
کنند یا  ری با آن تغییر میه محیط برای سازگاپاسخ ب

های جداکننده زایشی نیستند، از راهبرددر ارتباط با 

 (. 18تری برخوردارند ) ت و وزن بیشاهمی
زرشک  شناسی ریختنتایج همبستگی بین صفات 

نشان داد تعداد برگ در هر گره با صفات طول 

دمبرگ، طول خار، زاویه خار، تعداد برگ در هر 

دار شد  خوشه و نسبت طول به قطر حبه مثبت و معنی
دار  بستگی آن با طول حبه منفی و معنیکه هم در حالی

ودن تعداد برگ در تر ب دهنده بیش بود که نشان
ها بلندتر  هایی است که طول دمبرگ در آن ژنوتیپ

چنین نشان داد که طول دمبرگ  است. نتایج هم
های زرشک با صفات زاویه خار و طول  ژنوتیپ

دار شد ولی همبستگی آن با طول  خوشه مثبت و معنی
حبه، نسبت طول به قطر حبه و طول دم میوه منفی و 

هایی که  به این نتایج نیز ژنوتیپدار شد. با توجه  معنی

د دارای طول خوشه طول دمبرگ بلندتری دارن
(. زاویه خار، تعداد 6 باشند )جدول بلندتری نیز می

حجم صد گرم حبه خشک مثبت و  برگ در خوشه و

بستگی آن با نسبت طول که هم دار شد در حالی معنی
دار  و وزن صد حبه خشک منفی و معنی به قطر حبه

چنین همبستگی بین زاویه خار با تعداد برگ  شد. هم

دار بود ولی همبستگی آن با  در خوشه مثبت و معنی
طول حبه، نسبت طول به قطر حبه و وزن صد حبه 

دار شد. همبستگی بین صفات  خشک منفی و معنی

برای ایجاد ارتباط منطقی بین صفات مفید بوده و با 

یا کاهنده هر توان عوامل افزاینده و  استفاده از آن می

عامل را شناسایی نمود. طول خوشه از صفات مهمی 

است که ممکن است بر سایر صفات اثر گذارد که در 
تعداد برگ  ماننداین مطالعه همبستگی آن با صفاتی 

در خوشه، قطر حبه، وزن صد حبه تر و خشک و 

دار شد در  حجم صد گرم حبه خشک مثبت و معنی

طول به قطر حبه منفی  که همبستگی آن با نسبت حالی

دار بود. افزایش طول خوشه با افزایش قطر  معنیو 

حبه و کاهش طول دم میوه همراه بوده که در نهایت 
در  سبب افزایش وزن تر و خشک صد حبه

های زرشک شده است. طول و قطر حبه نیز با  ژنوتیپ

وزن تر و خشک صد حبه و حجم صد  مانندصفاتی 
دار شد و بیانگر  یگرم حبه خشک مثبت و معن

تر بودن میوه با افزایش طول و قطر حبه و در  بزرگ

باشد.  نتیجه افزایش وزن تر و خشک و حجم حبه می

وزن صد حبه تر با وزن صد حبه خشک و حجم صد 
دار شد. حجم صد گرم  گرم حبه خشک مثبت و معنی

حبه خشک با وزن صد حبه خشک و طول دم میوه 
ر داشت. در این زمینه نتایج دا همبستگی مثبت و معنی

(، آکبولوت و 2002مشابهی توسط دمیر و همکاران )
( 1396پور ) ( و علیزاده و حسن2007همکاران )

دست آمد که بیانگر افزایش اندازه میوه با افزایش  به
. با توجه با همبستگی بین (11 و 4، 2) طول برگ بود

که وجه به صفاتی توان عنوان داشت که با ت صفات می

های اصالحی  توان در برنامه اند می گیری شده اندازه
برای افزایش و یا کاهش یک صفت مشخص از تغییر 

که  در سایر صفات نیز بهره برد. با توجه به این

تر دارای  های زرشک دارای میوه بزرگ ژنوتیپ
مرغوبیت باالتری بوده و اهمیت اقتصادی باالتری نیز 

ها صفاتی  وزن میوه آن هستند برای افزایش اندازه و

توان افزایش  مانند طول خوشه، طول و قطر حبه را می
که صفاتی مانند طول دمبرگ، زاویه خار،  داد در حالی

 طول خار و طول به قطر حبه را کاهش داد. 
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 .شده زرشک آوری های مختلف جمع میوه ژنوتیپ -1 شکل

Fig. 1. Different collected fruit of barberry genotypes. 
 

(D1= 1درگز ،D22= درگز،D3 = 3درگز ،SH11= شیروان ،SH22= شیروان ،SH3= 3شیروان ،SH4= 4شیروان ،SH5= 5شیروان ،

G1=  ،گلستانG2=  ،گلستانG3= 3گلستان، G4= 5گلستان ،G6= و  6گلستانBD= دانه( بیرجند بی . 

(D1= Daregaz1, D2= Daregaz2, D3= Dregaz3, SH1= Shirvan1, SH2= Shirvan2, SH3= Shirvan3,  

SH4= Shirvan4, SH5= Shirvan5, G1= Golestan1, G2= Golestan2, G3= Golestan3, G4= Golestan4,  

G6= Golestan6 and BD= Birjand seedless).  

 

های زرشک براساس  ای ژنوتیپ تجزیه خوشه

نشان داد که در فاصله  شناسی ریختهای  ویژگی

گروه  5های مختلف زرشک در  ژنوتیپ 5/0اقلیدوسی 

اصلی قرار گرفتند. بر این اساس در فاصله اقلیدوسی 

قرار دارد که  5شیرواندر گروه اول فقط ژنوتیپ  5/0

خشک صد حبه نسبت به سایر  از نظر قطر حبه و وزن

که در گروه دوم  . در حالیها دارای برتری بود ژنوتیپ

قرار دارند  5و گلستان 6، گلستان3های شیروان ژنوتیپ

تری  قرابت بیش 5و این سه ژنوتیپ با ژنوتیپ شیروان

ها دارند. در گروه سوم  نسبت به سایر ژنوتیپ

، 3، درگز2، شیروان4، شیروان1های شیروان نوتیپژ

دارند. در گروه چهارم قرار  2دانه و درگز بیرجند بی

و  4، گلستان3، گلستان2های گلستان نیز ژنوتیپ

قرار دارند و در گروه پنجم نیز ژنوتیپ  1گلستان

های یک  ژنوتیپ(. 2به تنهایی قرار دارد )شکل  1درگز

ممکن است  شناسی ریختهای  گروه براساس ویژگی

( البته تأثیر 22بندی شوند ) به چند زیرگروه تقسیم

شناسی را نباید  عوامل محیطی در بروز صفات ریخت

(. استفاده از نمودار تجزیه کالسیک 29فراموش کرد )

های سویا  ژنوتیپ شناسی ریختبر اساس خصوصیات 

بوده و تنوع  بین ارقام باالنشان داد که تشابه 

  .(30ها وجود نداشت ) ای بین آن مالحظه قابل
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با توجه به نتایج این مطالعه مشخص شد که 

دارای  2دانه با ژنوتیپ درگز ژنوتیپ بیرجند بی

تری بوده که ممکن است قرابت نزدیکی  شباهت بیش

با هم داشته یا از نظر شرایط آب و هوایی محیط رشد 

های  باشند. به هر حال جداسازی ژنوتیپبا هم مشابه 

ها در  زرشک در تجزیه کالستر و قرار دادن آن

دهنده وجود تنوع در بین  های جداگانه نشان گروه

مختلف زرشک است که این تنوع  های ژنوتیپ

ها قرار  تأثیر شرایط محیطی زیستی این ژنوتیپ حتت

های مختلف  گرفته است. تجزیه کالستر ژنوتیپ

باشد  ها می زرشک بیانگر وجود تنوع باال در بین آن

بندی  راستا بود. گروه ( که با نتایج این مطالعه هم4)

های مختلف زرشک سبب شد که این  ژنوتیپ

رفته و در بین ها در چهار گروه اصلی قرار گ ژنوتیپ

ترین اثر را بر این  ها وزن و تعداد بذر بیش این ژنوتیپ

 های زرشک زراعی  (. نمونه28بندی داشتند ) گروه

B. vulgaris های  توجهی با سایر نمونه له قابلفاص

(. 18مورد مطالعه نداشت و در یک گروه قرار داشتند )

در ها  چنین عنوان داشتند که قرار گرفتن آن ها هم آن

ها  تواند ناشی از شباهت بسیار زیاد آن یک گروه می

مطابقت  پژوهششد که با نتایج حاصل از این با هم با

های مختلف زرشک براساس  داشت. تفکیک ژنوتیپ

دلیل  به احتمال زیاد به شناسی ریختخصوصیات 

بارز  شناسی ریختوجود یا عدم وجود خصوصیات 

های مشابهی قرار  هایی که در گروه ژنوتیپ می باشد و

گرفتند دارای خصوصیات مشترکی هستند. برخی از 

مانند تفاوت در برگ و  شناسی ریختخصوصیات 

های مختلف زرشک را از هم  خار توانست جنس

های  (. در این مطالعه نیز ژنوتیپ17تفکیک نماید )

های مختلفی  که هر کدام در گروه 1و درگز 5شیروان

مال زیاد دارای حالتی خاص برای قرار دارند به احت

تر این  ه باعث تمایز هرچه بیشباشد ک هر صفت می

 ورد مطالعه شده است.  مای ه گونه از دیگر گونه

 

 
 

 . های مختلف زرشک دندروگرام مربوط به تجزیه کالستر ژنوتیپ -2شکل 
Fig. 2. Dendrogram on cluster analysis for various barberry genotypes. 

 

(D1= 1درگز ،D22= درگز،D3 = 3درگز ،SH11= شیروان ،SH22= شیروان ،SH3= 3شیروان ،SH4= 4شیروان ،SH5= 5شیروان ،

G1=  ،گلستانG2=  ،گلستانG3= 3گلستان، G4= 5گلستان ،G6= و  6گلستانBD= دانه( بیرجند بی . 
(D1= Daregaz1, D2= Daregaz2, D3= Dregaz3, SH1= Shirvan1, SH2= Shirvan2, SH3= Shirvan3,  

SH4= Shirvan4, SH5= Shirvan5, G1= Golestan1, G2= Golestan2, G3= Golestan3, G4= Golestan4,  

G5= Golestan5, G6= Golestan6 and BD= Birjand without seeds).  
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 گیري نتیجه

مشخص کرد که  پژوهشنتایج حاصل از این 

شده از نقاط مختلف دارای  آوری های جمع ژنوتیپ

مربوط  شناسی ریختتنوع باالیی از نظر خصوصیات 

های مورد  به برگ، خوشه و میوه هستند. ژنوتیپ

و با استفاده از  شناسی ریختمطالعه از نظر صفات 

های مجزایی قرار گرفتند که  تجزیه کالستر در گروه

هایی بود که در یک گروه قرار  بیانگر قرابت ژنوتیپ

 5و شیروان 1های درگز ها ژنوتیپ گرفتند که در بین آن

های مجزایی قرار گرفته که بیانگر تفاوت  در گروه

ها از نظر  یپفاحش این دو ژنوتیپ با سایر ژنوت

 باشد.  خصوصیات مورفولوژیکی مورد بررسی می

  2دانه با ژنوتیپ درگز با این وجود ژنوتیپ بی

نتایج این مطالعه را بنابراین تری داشت.  قرابت بیش

سازی  توان برای اهداف اصالحی و مطالعات اهلی می

 های زرشک مورد استفاده قرار داد.   ژنوتیپ
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