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Background and Objectives: The most basic step in fruit tree breeding 
programs is the collection and evaluation of internal and external 

germplasm. The aim of this study was to evaluate the genetic diversity and 

grouping of the studied pear species based on 48 important quality traits of 

leaves, shoots, blossoms and fruits and to determine the genetic distance 

between them with identify cultivars suitable for cultivation and use them 

in breeding programs. Iran with more than ten species of pear and genetic 

diversity proximity centers to the product as an important source of genetic 

product is well-known in the world. Despite this privileged geographical 

location for pears in the country, so far, there is no accurate information 

about the genetic relationship between different pear genotypes in Iran, for 

the proper use of native genotypes for pear breeding purposes. 

 
Materials and Methods: This study was conducted in 2018, with the 

evaluation of 13 pear species from eastern and western species in Karaj 

research institute for seed and seedling improvement and preparation of 

Lorestan university of horticultural sciences. In this study, three general 

traits of the tree, five traits of branches, 13 traits of leaves and petioles, six 

traits of blossoms and 20 traits of fruit were evaluated according to the 

national descriptor of differentiation, uniformity and stability (DUS) tests, 

which is a localized version of the international union for conservation of 

pear (UPOV) examination, uniformity and stability test instructions. In this 

study, cluster analysis was performed by Ward method. 

 
Results: The results of the evaluation of the studied traits showed that 

there was a high diversity in the characteristics of fruit size, the position of 

the largest fruit diameter, fruit shape, tip shape and leaf base among the 

studied species. In this study, cluster analysis was performed by Ward 

method using all the studied traits .The studied species were divided into 

three main groups at a distance of 400, so that Asian, native and European 

species were included in a separate group. The results of simple correlation 

of traits showed that leaf related traits such as length and width of the leaf 

had a positive correlation with the amount of fruit traits. Also, the highest 

negative and significant correlation was observed between the position 

traits of the largest fruit diameter and petal shape. The results of principal 

component analysis (PCA) showed, that the 11 main factors justify 97.99% 
of the total variance. Among the components, the first and second factors, 
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which were mostly related to trunk strength, fruit and leaf traits, justified 

nearly 50% of the variance. 

 

Conclusion: Based on the results, among the studied traits of fruit shape 

and size, leaf traits were the most important traits for detecting the diversity 

of pear species. This study showed that eastern and western pear species 

have significant diversity and are a valuable resource for plant breeding 

research. 
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 های کلیدی:  واژه

 آنالیز کالستر، 

 تنوع ژنتیکی، 

 صفات مورفولوژیک، 

 گالبی، 

 همبستگی

 

نژادی درختان میوه، گردآوری و ارزیابی  های به ترین مرحله در برنامهاساسی سابقه و هدف:

بندی ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروهمنظور  پالسم داخلی و خارجی است. مطالعه حاضر به ژرم

میوه و تعیین  شاخه، شکوفه،صفت کیفی مهم برگ،  48شده گالبی براساس های مطالعهگونه

ها  ده از آنستفاو کار و اکشت ای مناسب برم قاارشناسایی و با هدف ها فاصله ژنتیکی بین آن

ان با بیش از ده گونه از جنس گالبی و نزدیکی به مراکز تنوع یراست. اصالحی های ا در برنامه

ین رغم ا بهست. شده ا اختهشننیا این محصول در دنتیکی ژمنابع مهم از یکی عنوان  گالبی به

نتیکی بین ژبط از رواقیقی ت دطالعاز اهنوبرای گالبی در کشور، فیایی اجغرز موقعیت ممتا

 ارد.ندد جوان ویردر اصالحی گالبی اف اهدای ابومی برهای  ژنوتیپ
 

های  گونه گالبی از گونه 13، با ارزیابی 1397منظور این پژوهش در سال  بدینها:  مواد و روش

سسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر کرج و گروه علوم باغبانی ؤو غربی در م شرقی

گ، گل و بر، شاخهدرخت، به ط مربوت صفابه بررسی هش وین پژا دانشگاه لرستان انجام شد.

صفت  ه بر اساس الگوی زمانی مورد توصیه، با بررسی سه صفت عمومی درخت، پنجمیو

های مختلف گالبی صفت میوه گونه 20صفت شکوفه و صفت برگ و دمبرگ، شش  13اخه، ش

سازی  های تمایز، یکنواختی و پایداری که نسخه تکمیل بومیگر ملی آزمون بر اساس توصیف

المللی محافظت از ارقام  های تمایز، یکنواختی و پایداری اتحادیه بینشده دستورالعمل آزمون

( و Wardی تجزیه کالستر به روش وارد )در این بررس ( است، ارزیابی گردید.UPOV) گالبی

 شده انجام شد. با استفاده از تمام صفات بررسی
 

شده نشان داد تنوع باالیی در خصوصیات اندازه میوه، نتایج ارزیابی صفات بررسی ها: یافته

شده های مطالعهترین قطر میوه، شکل میوه، شکل نوک و قاعده برگ بین گونه موقعیت بیش
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طوری که به سه گروه اصلی تقسیم شدند به 400های بررسی شده در فاصله  گونهوجود داشت. 

های بومی و گونه اروپایی در گروه جداگانه قرار گرفتند. نتایج تجزیه گونه آسیایی، گونه

همبستگی ساده صفات نشان داد که صفات مرتبط با برگ از جمله طول و عرض پهنک، 

دار بین  ترین همبستگی منفی و معنی چنین بیش هم همبستگی مثبت با صفات میوه داشت.

های  ترین قطر میوه و شکل گلبرگ مشاهده شد. نتایج تجزیه به عامل صفات موقعیت بیش

ها،  لفهؤکند. در بین مدرصد از واریانس کل را توجیه می 99/97عامل اصلی  11اصلی نشان داد، 

درصد  50ه و میوه و برگ بود نزدیک به تر مربوط به صفات قدرت تن اول و دوم که بیش عامل

 واریانس را توجیه کرده است.
 

بر اساس نتایج در بین صفات مورد بررسی شکل و انداره میوه، صفات برگی گیری:  نتیجه

های  های گالبی بودند. این مطالعه نشان داد که گونهترین صفات برای تشخیص تنوع گونه مهم

های توجهی برخوردار بوده و منبع ارزشمندی برای پژوهش قابلگالبی شرقی و غربی از تنوع 

 باشند. نژادی می به
 

های فنوتیپی در  چندمتغیره ویژگی تجزیه(. 1400) حمید، عبدالهی، الدین سید حسام، حجازی، عبداله، نیا احتشام، امید ،اسدالهی: استناد

 .177-194(، 4) 28، های تولید گیاهی پژوهشنشریه . (.Pyrus sppهای گالبی ) تعدادی از گونه

                     DOI: 10.22069/JOPP.2021.18266.2701 
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 مقدمه

 ،Rosaceae، متعلق به خانواده (Pyrus L).گالبی 

یکی از محصوالت اقتصادی مهم درختان میوه 

بیش از  معتدله درباشد که در مناطق معتدله و نیمه  می

تولید میوه گالبی  .(17شود )کشور جهان تولید می 80

 2016بر اساس آمار سازمان غذا و کشاورزی در سال 

بر این اساس از میلیون تن بود که  27بیش از 

(. در 9شود ) معتدله محسوب می مناطقهای مهم  میوه

، 2016ه گالبی در سال تولیدکننده عمدی هارکشوبین 

هزار تن گالبی در سال،  255ان با تولید حدود یرا

ست ن اجهاه گالبی در تولیدکنندر شوهمین کدسیز

گونه شناخته  22شامل حداقل  Pyrusجنس (. 9)

شده است که عمدتاً بومی آسیا، اروپا و مناطق 

و  22کوهستانی آفریقا و آمریکای شمالی هستند )

هایی با  دیپلوئید Pyrusهای  تقریب همه گونه به (.27

( هستند و به دلیل 2n=2x=34جفت کروموزوم ) 17

خود ناسازگاری گامتوفیتی، در این جنس تنوع باالیی 

(. دگرگشنی در گالبی منجر به وجود 1وجود دارد )

آمدن سطح باالیی از هتروزیگوتی و تنوع آللی در این 

های جنس جنس شده است. از طرف دیگر، تمام گونه

Pyrus  ،دارای سیستم ناسازگاری گامتوفیتی نیستند

آمیزی در این جنس خویشبنابراین هیچ مانعی برای 

(. گردآوری و ارزیابی ذخایر توارثی 1وجود ندارد )

ترین مرحله در پالسم( داخلی و خارجی، اساسی )ژرم

نژادی درختان میوه است. معرفی درختان  های به برنامه

ها در یک میوه در آغاز با گردآوری اولیه و ارزیابی آن

ای هگیرد که شامل دورهبرنامه ملی صورت می

های مدت مواد ژنتیکی موجود و نیز رقمداری دراز نگه

ها (. اولین گام1جدید وارداتی در کلکسیون است )

برای شناسایی منابع ژنتیکی، ارزیابی خصوصیات 

 های پژوهش (.13مورفولوژیکی منابع ژنتیکی است )

ی نقش مهمی در شناسایی صفات مطلوب شناس ریخت

 کند. اهان ایفا میهای اصالحی گیو تدوین برنامه

ابزاری مفیدی برای  یشناخت ریختهای  بندی طبقه

یاهان و مدیران بانک ژن است توسعه اهداف اصالح گ

های اصالح نژاد برای ای در برنامهطور گسترده و به

چنین  ها و هممعرفی ارقام تجاری با کیفیت بهتر میوه

قرار های پاکوتاه و مقاوم مورد استفاده شناسایی پایه

های اصالحی گالبی معرفی اهداف برنامه گیرد.می

میوه به همراه کیفیت باال و  تر ارقام با اندازه بزرگ

تنوع ژنتیکی باال  چنین قابلیت عرضه به بازار است. هم

دهندگان برای  و منابع ژنتیکی قابل دستیابی به پرورش

(. 13دستیابی به چنین اهدافی کمک کرده است )

 ها اولین در بین گونه یشناس ریخت ارزیابی تنوع

 های اصالح گیاهان، مدیریت گام در شروع برنامه

بندی  طبقه .(17ها است ) منابع ژنتیکی و حفظ گونه

گالبی عمدتاً بر اساس شکل، اندازه و  یشناس ریخت

چنین  ها و همها و میوهها، شاخههای برگویژگی

است  های جوان ایجاد شدهروی شاخه وجود خارها

 (.13و  11)

گونه  13( تعداد 19) بندی ثابتی بر اساس تقسیم

خدیوی  ود دارد.جدر ایران و Pyrus جنسمتعلق به 

ای به بررسی خصوصیات ( در مطالعه13و همکاران )

پالسم گالبی و پومولوژیکی ژرم یشناس ریخت

((Pyrus syriaca Boiss  پرداختند. نتایج تجزیه به

لفه اول در مجموع ؤم 6داد که  های اصلی نشان لفهؤم

درصد از واریانس کل را توجیه نمودند.  05/82

های مورد بررسی گونهای نیز، اساس تجزیه خوشهبر

دست های بهبندی شدند. یافتهبه دو خوشه اصلی طبقه

های مورد آمده تغییرات فنوتیپی باالیی در بین نمونه

ی دیگر، حیدری و پژوهشدر بررسی نشان داد. 

در ایران  به بررسی تنوع فنوتیپی گالبی( 11همکاران )
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(Pyrus boissieriana Buhse پرداختند. نتایج )

نشان داد که  پژوهش های اصلی اینلفهؤتجزیه به م

درصد از  47/80لفه اول در مجموع، ؤهشت م

واریانس کل را توجیه نمود و صفات طول و عرض 

ز صفات میوه، قطر میوه، وزن و طول گوشت میوه ا

( 14زاده و ارزانی )ای نجفدر مطالعهمهم شناخته شدند. 

و  ی، فیزیولوژیکیشناخت ریختهای به بررسی تفاوت

های گالبی اروپایی برخی ژنوتیپ یپومولوژیک

های اصلی، صفات مورد لفهؤپرداختند. نتایج تجزیه م

بررسی را در چهار گروه قرار داد که در مجموع 

واریانس کل را توجیه نمودند.  درصد از 02/94

ها در سه گروه ای نیز، ژنوتیپاساس تجزیه خوشهبر

میوه با رقم شاه A95قرار گرفتند. قرار گرفتن ژنوتیپ 

ترین ارقام تجاری گالبی در ایران که یکی از مهم

خصوصیات رشدی  دهندهباشد، در یک گروه نشان می

اشند. بمناسب و کیفیت باالی میوه این ژنوتیپ می

به ارزیابی خصوصیات  (،23تذهیبی حق و همکاران )

رقم از ارقام بومی ایران بر اساس  13رویشی و زایشی 

ایز، یکنواختی و پایداری گالبی پرداخته های تم آزمون

های مختلف  و گزارش کردند که در بین صفات اندام

ترین صفات متمایزکننده در میوه مشاهده  درخت، بیش

ترین قطر،  ازه میوه، موقعیت بیششد و صفات اند

پروفیل کنار و رنگ سطح میوه، همراه با زمان رسیدن 

آن از صفات بسیار متمایزکننده ارقام بودند. در 

نوتیپ و ژقم ر 47 تیابی صفاای دیگر ارز مطالعه

های اروپایی، آسیایی و وحشی نشان  گونهاز گالبی 

 هازندامانند ت برخی خصوصیادر باالیی ع تنوداد که 

قطر میوه از دم میوه، شکل  ترین بیشموقعیت ه، میو

. با (8د دارد )جوگ وبر هقاعدک و شکل نومیوه، 

ف از مطالعه حاضر، هد های ذکر شده،توجه به بررسی

منظور  ر بهگالبی کشوی پالسمها ژرم لعهمطاو یابی ارز

و کار و کشت و توسعه ای مناسب برم قاارشناسایی 

ل ین محصواصالحی های ا برنامهها در  ده از آنستفاا

از جنس گالبی و گونه از ده با بیش ان یراست. ا

منابع از یکی عنوان  بهگالبی ع کز تنوایکی به مردنز

ست. شده ا  شناختهنیا ل در دین محصوانتیکی ژمهم 

در گالبی ای فیایی براجغرز ین موقعیت ممتارغم ا به

نتیکی بین ژبط از رواقیقی ت دطالعاز اهنور، کشو

ارد و ندد جوان ویردر امختلف گالبی ی ها نوتیپژ

 زمینهتواند  میمینه زین در اکافی ت طالعااکسب 

بومی های  از ژنوتیپمناسب ای استفاده بررا مناسبی 

 هم کند.اصالحی گالبی فراف اهدای ابر

 
 ها مواد و روش

با تهیه  1397و  1396های  در سالهش وین پژا

درختان میوه گالبی منابع ژنتیکی موجود در کلکسیون 

ج و کرر بذل و نها تهیهح و صالت اتحقیقا سسهمؤدر 

های آن در مناطق های وحشی از رویشگاهگالبی

ت گالبی با صفانه گو 13مختلف کشور بین 

ین (. ا1)جدول شد م نجاکیفی ا یشناخت ریخت

، شاخهدرخت، به ط مربوت صفابه بررسی هش وپژ

ملی  1گر ه بر اساس توصیفمیوگ، گل و بر

( که نسخه 20های تمایز، یکنواختی و پایداری ) آزمون

های تمایز،  سازی شده دستورالعمل آزمون تکمیل بومی

المللی محافظت از  یکنواختی و پایداری اتحادیه بین

( است، انجام شد. بر اساس الگوی 25ارقام گیاهی )

ی سه صفت گر روزمانی مورد توصیه این توصیف

صفت برگ و  13اخه، شعمومی درخت، پنج صفت 

صفت میوه ارزیابی  20دمبرگ، شش صفت شکوفه و 

 (. 2گردید )جدول 

                                                
1- Descriptor 
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 . ها و ارقام گالبی مورد استفاده در این پژوهش گونه -1جدول 
Table 1. Species and cultivars of pear used in this study.  

 خاستگاه
Origin 

 جنس و گونه آوریمحل جمع
Genus and species 

 نام
Name 

 ایران
Iran 

 کرج -کمالشهر
Kamalshahr-Karaj 

P. communis سبری 
Sebri 

 ایران
Iran 

 کرج -کمالشهر
Kamalshahr-Karaj 

P. communis پایه قزوین 
Payeh Ghazvin 

 ایران
Iran 

 کرج -کمالشهر
Kamalshahr-Karaj 

P. communis شاه میوه 
Shah Miveh 

 ایران
Iran 

 کرج -کمالشهر
Kamalshahr-Karaj 

P. communis درگزی 
Dargazi 

 ایران
Iran 

 کرج -کمالشهر
Kamalshahr-Karaj 

P. communis کنجونی 
Konjuni 

 ایران
Iran 

 کرج -کمالشهر
Kamalshahr-Karaj 

P. bretschneideri الی 
Eli 

 اروپا
Europe 

 کرج -کمالشهر
Kamalshahr-Karaj 

P. amigdaliformis 
 فورمیسآمیگدالی

Amygdaliformis 

 چین
China 

 کرج -کمالشهر
Kamalshahr-Karaj 

P. piryfolia شینسیکی 
Shinseiki (Sk10) 

 اروپا
Europe 

 کرج -کمالشهر
Kamalshahr-Karaj 

P. communis ویلیام دوشس 
William duchesse 

 ایران
Iran 

 کرج -کمالشهر
Kamalshahr-Karaj 

P. slisifolia سالیسیفولیا 
Salisifolia 

 اروپا
Europe 

 کرج -کمالشهر
Kamalshahr-Karaj 

P. nivalis نیوالیس 
Nivalis 

 آسیا
Asia 

 آشخانه -خراسان شمالی
Hawer-Ashkhaneh-North Khorasan 

P. pashia پاشیا 
Pashia 

 آسیا
Asia 

 کیاسر -مازندران
Kiasar-Mazandaran 

P. cordata 
 کورداتا

Cordata 

 

های اصلی با لفهؤتجزیه م :تجزیه و تحلیل آماری

( انجام شد. با 1/9)نسخه  SASافزار آماری  نرم

ها و روش بیشینه استفاده از روش چرخش عامل

ها انجام و در هر عامل اصلی واریانس جداسازی عامل

و مستقل ضرایب عاملی باالتر در نظر گرفته شدند. 

ها با ها و گونهبندی رقمای و گروهتجزیه خوشه

یا کمینه واریانس و بر مبنای  1استفاده از روش وارد

ها پس از مربع فاصله اقلیدسی و محاسبه فاصله

 (. 18ها انجام گرفت )استاندارد کردن داده

                                                
1  - Ward 
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 . های گالبی مورد بررسی ( گونه20های تمایز، یکنواختی و پایداری ) مختلف بر اساس توصیفگر ملی آزمون شناختی ریختمقایسه صفات  -2جدول 
Table 2. Comparison of various morphological characteristics according to the national guideline for the 

distinctness, uniformity and stability (DUS) tests (20) in studied pear species.  

 
 بخش درخت

Tree part 
 صفات

Characteristics 
 اهمیت

Importance 

 ها و ارقام گالبی گونه
Cultivars and species of Pear 

S
eb

ri 

A
m

y
g

d
alifo

rm
is 

S
h

ah
 M

iv
eh 

D
arg

azi 
S

K
1

0
 

W
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s D
u

ch
esse 

S
alicifo

lia
 

P
ay

eh
 G

h
azv

in 
N

iv
alis 

K
o

n
jo

n
i 

E
li 

P
ash

ia
 

C
o

rd
ata

 

1 

Tree 
 درخت

 قدرت رشد
Tree vigor 

 7 7 5 5 5 7 5 5 7 5 7 7 7 

2 
 عادت رشد

Tree habit 
 2 7 4 2 5 2 5 4 2 4 4 4 4 

3 
 برآمدگی روی تنه
Trunk reliefs 

 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 

 شاخه

Shoots 

 طول میانگره

Internode length 
 3 1 3 1 3 2 1 2 1 1 2 5 5 

10 
 شکل نوک جوانه انتهایی

Shape of apex of vegetative bud 
 1 1 1 1 2 2 2 2 3 1 1 3 1 

11 
 یشی نسبت به شاخهرونه اشد جوموقعیت ر

Position of bud in relation to shoot 
* 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 

12 
نهاجوه گا تکیهازه ندا  

Size of bud support 
 5 3 7 5 7 5 3 5 3 3 3 3 1 

14 
 شاخه جوان

Young Shoot 

ککرتراکم   

Intensity of pubescence 
* 3 7 5 5 7 5 7 5 5 5 5 3 5 

15 

 برگ
Leaves 

 حالت نسبت به شاخه

Attitude 
* 3 1 2 3 1 2 1 2 2 2 2 3 5 

16 
 طول

Length 
* 5 3 7 5 7 3 5 3 5 3 7 2 1 

17 
 عرض

Width 
* 5 3 7 5 7 3 3 3 3 3 7 5 3 

18 
 نسبت طول به عرض
Ratio length/width 

* 5 9 3 3 1 3 9 1 9 3 1 5 3 

19 
 شکل قاعده

Shape of base 
 3 1 2 3 5 3 1 5 1 2 1 3 3 

20 
 شکل انتها

Shape of apex 
 2 1 1 2 3 2 1 4 1 2 3 1 1 

21 
 طول نوک تیز

Length of tips 
 5 7 5 5 5 3 5 3 1 3 7 1 1 

22 
 برش حاشیه

Incisions of margin 
 3 1 4 2 4 4 1 4 1 1 4 4 1 

23 
 عمق برش حاشیه

Depth of incisions of margin 
 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 4 4 

24 
 موجدار بودن محور طولی

Curvature of longitudinal axis 
* 7 3 3 3 3 3 7 5 5 3 3 5 5 

25 

 دمبرگ

Petiole 

 طول

Length 
* 7 3 7 5 7 3 3 5 3 5 7 3 5 

26 
 گوشوارک

Presence of stipules 
* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 

27 
 گمبره دقاعدفاصله گوشوارک از 

Distance of stipules 
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
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  -2جدول ادامه 
Continue Table 2.  

 
 بخش درخت

Tree part 
 صفات

Characteristics 
 اهمیت

Importance 

 ها و ارقام گالبی گونه
Cultivars and species of Pear 

S
eb

ri 

A
m

y
g
d

alifo
rm

is 
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31 

 گل

Blooms 

گلم نسبت به جاها حالت کاسبرگ  

Attitude of sepals in relation to corolla 
 2 3 2 2 2 3 2 3 1 2 3 3 3 

32 
 به همها موقعیت حاشیه گلبرگ

Position of margins of petals 
* 1 1 1 3 2 1 2 3 3 2 1 3 3 

33 
 موقعیت کالله نسبت به پرچم

Position of stigma to stamens 
 1 3 1 1 1 2 3 1 3 3 2 3 3 

 Size of petal  7 3 3 3 5 3 5 5 3 5 3 3 3  گگلبرازه ندا 34

35 
 شکل گلبرگ )به جز ناخنک(

Shape of petal (excluding the claw) 
* 3 1 3 1 1 3 2 1 1 2 3 1 1 

36 
ل قاعده گلبرگ به جز ناخنککش  

Shape of base of petal the claw 
 1 2 3 3 1 4 1 2 1 1 1 2 2 

42 

 میوه
Fruits 

 موقعیت بیشترین قطر

Position of maximum diameter 
* 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Size * 7 3 7 3 3 7 1 1 3 3 5 1 1  اندازه 43

44 
 تقارن )در برش طولی(

Symmetry (in longitudinal section) 
 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

 Profile of sides * 2 3 1 3 2 1 3 3 3 3 2 2 2  ها پروفیل کنار 45

 Ground color of skin * 2 2 2 2 4 2 2 3 2 2 4 1 1  مینه پوستزنگ ر 46

 Relative area of over color * 1 1 5 9 1 1 1 1 1 1 1 9 9  رونگ مساحت نسبی ر 47

 Hue of over color  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5  رنگ رو 48

49 
یینتهاافتگی ورحاشیه فرر نگامساحت نسبی ز  

Relative area of russet around eye 
 3 1 1 1 1 3 9 1 7 7 5 9 9 

50 
 مساحت نسبی زنگار روی لپ

Relative area of russet on cheeks 
 3 1 1 1 1 3 7 1 1 7 3 9 9 

51 
 مساحت نسبی زنگار حاشیه دم

Relative area of russet around stalk 
 3 9 1 1 1 9 5 1 3 5 3 9 9 

 Length of stalk * 7 9 5 3 3 3 3 7 5 3 3 7 5  طول دم 52

 Thickness of stalk * 3 9 5 7 3 7 3 1 5 3 3 5 5  ضخامت دم 53

 Curvature of stalk  1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1  انحنای دم 54

55 
   دم نسبت به محور میوهحالت 

Attitude of stalk to axis of fruit 
* 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Depth of stalk cavity * 1 1 1 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1ساقه   عمق حفره 56

 Attitude of sepals (at harvest)  1 1 3 1 1 1 3 3 3 3 1 3 3  عمق حفره دم 57

 Eye basin (at harvest) * 9 3 1 9 9 9 9 1 9 9 1 9 9  ها حالت کاسبرگ 58

 Depth of eye basin (at harvest) * 3 9 1 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3  عمق فرورفتگی انتهایی 59

 Width of eye basin (at harvest) * 5 3 1 5 3 5 5 1 5 5 1 3 3  عرض فرورفتگی انتهایی 60

61 
   نتهاییافتگی ورفراف طربرجستگی ا

Ralief of area around eye 
* 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

های تمایز، یکنواختی و پایداری دار به معنای صفات مهم و کلیدی در تشخیص و تمایز ارقام درخت به بر اساس توصیفگر ملی آزمونصفات ستاره -

(Sadeghi et al., 2008.است ) 

( بیانگر سطح باال 9و  7( بیانگر سطح متوسط و میانی صفات و اعداد باال )5و  4، 3پائین و حداقلی صفات، اعداد متوسط )بیانگر سطح  (2و  1اعداد کم ) -

 .باشندو حداکثری صفات مورد نظر می
- Asterisked characteristics mean important and key characteristic for discrimination and identification of quince cultivars according 

to the national guideline for the distinctness, uniformity and stability tests in pear (Sadeghi et al., 2008). 

- The low numbers (1 and 2) represent the low and minimum values of the traits, the average numbers (3, 4, and 5) represent the 

middle levels of the traits, and high numbers (7 and 9) represent the high and maximum levels of the traits.  
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 نتايج و بحث

نتایج همبستگی پیرسون  :همبستگی ساده بین صفات

آمده است و  3ین برخی صفات کیفی مهم در جدول ب

داری بین نتایج نشان داد که همبستگی مثبت و معنی

 ها وجود دارد. صفات مرتبط با برگ از جمله  آن

برگ دارای همبستگی مثبت و  طول و عرض پهنک

+( 57/0معناداری با صفات مرتبط با میوه مانند طول )

 +( دارند74/0+( و اندازه میوه )68/0و ضخامت دم )

باالی بین صفات این امکان را  (. همبستگی3)جدول 

گیری هر یک به کند تا از طریق اندازهایجاد می

ترین  (. بیش7وضعیت صفت دوم پی برده شود )

 ترین  دار بین موقعیت بیشهمبستگی منفی و معنی

( و صفت طول برگ -75/0قطر میوه با شکل گلبرگ )

( وجود -58/0با نسبت طول به عرض پهنک برگ )

هایی که قدرت رشد، رسد در گونهمی داشت. به نظر

تر و عملکرد  تری دارند، قطر و اندازه میوه بیش بیش

یابد. اگر همبستگی مثبتی بین دو صفت افزایش می

وجود داشته باشد، برنامه اصالحی برای یک گیاه 

ها نشان داد راحت است. نتایج برخی گزارش تقریباً

تفاوت تنوع موجود در بین ارقام گالبی براساس 

مورفولوژیک و ترکیبات میوه است و صفت بافت 

ثیر عوامل أت  پذیری کمی دارد و تحت میوه وراثت

(. بنابراین در بررسی 4گیرد )محیطی قرار می

شمار ها به ترین انداممورفولوژیکی برگ از مهم

(، نیز 8رود. در مطالعه عرفانی و همکاران ) می

مرتبط با  ی بین صفاتدارهمبستگی مثبت و معنی

 پژوهشبرگ و میوه وجود داشت که با نتایج این 

 مطابقت داشت.

ست آمده از تجزیه د هنتایج ب: ایتجزیه خوشه

ای بر اساس معیار مربع فاصله اقلیدسی و  خوشه

 400ها در فاصله ، نشان داد گونهWARDالگوریتم 

های ایرانی و به سه گروه اصلی شامل آسیایی، گونه

 (.1ایی تقسیم شدند )شکل های اروپگونه

ترین تشابه در  با بیش دو گونه کورداتا و پاشیا

گروه اول قرار گرفتند. این دو گونه آسیایی از نظر 

صفات عمومی درخت شامل قدرت رشد )قوی(، 

های روی تنه، عادت رشد )گسترده( و عدم برآمدگی

طول میانگره )بلند( و موقعیت رشد جوانه رویشی 

)چسبیده به شاخه(؛ صفات برگ و نسبت به شاخه 

دمبرگ، طول و شکل جوانه انتهایی )کوتاه و تیز(، 

حاشیه و موجدار بودن محور طولی  برش عمق کم

چنین از نظر  و عدم داشتن گوشوارک، هم )متوسط(

 دار و صفت ستاره 12دهی و تمام صفات شکوفه

مهم میوه تشابه فراوانی داشتند. بنابراین در گروه  ول 

گونه آسیایی قرار دارند که این ارقام نسبت به  دو

های اروپایی و بومی از لحاظ صفات مربوط به گونه

ای داشتند. خوشه میوه و برگ تفاوت قابل مالحظه

که در  بندی شددوم نیز به دو زیرخوشه تقسیم

گونه نیوالیس، سالیسیفولیا و  3زیرخوشه اول، 

ها قرار ایر گونههای اروپایی جدا از س کنجونی از گونه

 های کوچک و ها میوهگرفتند. از صفات بارز این گونه

فورمیس اندازه کوچک برگ، نسبت به گونه آمیگدالی

که  بیان نمودندUemastsu (12 )و  Katayamaبود. 

هتروزیگوتی باال میان ارقام، تنوع شرایط اقلیمی و 

وجود هیبرید میان ارقام از جمله مواردی است که 

 شود. های گالبی مینوع میان ارقام و گونهسبب ت

 ( نشان دادند، 8در مطالعه عرفانی و همکاران )

و مازندرانیکا متمایز از سایر  دو گونه سالیسیفولیا

ها آسیایی و وحشی قرار گرفتند در زیرخوشه گونه

فورمیس قرار دوم، گروه دوم فقط گونه آمیگدالی

رو به پایین، گرفت. این گونه با داشتن عادت رشد 

شکل جوانه مخروطی، شکل گلبرگ، موقعیت رشد 
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جوانه رویشی نسبت به شاخه، وضعیت پهنک برگ از 

 ها متمایز شد.دیگر گونه

ترین تعداد  گونه، بیش 7کالستر سوم با داشتن 

گونه را به خود اختصاص داد و به دو زیرخوشه 

تقسیم شد. در زیرخوشه اول کالستر سوم، چهار 

 گرفتند.  الی، سبری و پایه قزوین قرار شینسیکی،

چون  از نظر صفاتی هم شینسیکیو دو گونه الی 

موقعیت حاشیه گلبرگ، اندازه و شکل گلبرگ، طول 

برگ، عرض برگ، طول دمبرگ، شکل جوانه انتهایی 

و موقعیت جوانه نسبت به ساقه دارای تشابه زیادی 

دار بودند، اکثر این صفات جزء مشخصات ستاره

باشد. اما گونه پایه قزوین و سبری ( می2)جدول 

هایی در صفات مهم از جمله طول و دارای تفاوت

عرض برگ، طول دمبرگ، شکل و موقیعت گلبرگ 

ها این گروه متمایز ها را از سایر گونهبود که این گونه

کرد. در زیرخوشه دوم کالستر سوم، ویلیامز دوشس و 

 ها، دارای عادت قرار داشتند. این گونه درگزی

باشد و فاقد برآمدگی روی صورت افراشته میرشد به

چنین از نظر صفات اندازه  تنه و کرک است. هم

گاه جوانه، نسبت طول به عرض برگ، شکل  تکیه

 جوانه انتهایی، اندازه گلبرگ، داشتن گوشوارک، 

 چنین صفات میوه دارای  عمق برش حاشیه و هم

 یکدیگر در یک گروه  تشابه زیادی بودند و کنار

قرار گرفتند. در زیرخوشه سوم کالستر سوم، تنها 

عادت رشد  گونه شاه میوه قرار گرفت. این گونه

 در تنه، تراکم کرک  گسترده، دارای برجستگی

مرغی، جوانه انتهایی متوسط در شاخه، گلبرگ تخم

 های بزرگ، چنین با داشتن میوه نوک تیز داشت و هم

 از سایر ارقام این کالستر جدا رنگ زمینه سبز 

بندی ارقام با در مجموع گروه (.2گردید )شکل 

های های مولکولی در کنار روشاستفاده از روش

های انجام شده از و کالسیک، بررسی یشناس ریخت

که  طوریتری برخوردار خواهد شد. به اعتبار بیش

، از لحاظ یشناس ریختبتوان عالوه بر صفات مطلوب 

تری  ر ژنوم والدین و نتاج هم اطالعات جامعساختا

های بهتر و دست آورد تا بتوان به تدوین برنامه به

هدفمندتر پرداخت. شکل میوه تحت عوامل ژنتیکی 

 تواند در اندازه قرار دارد و عوامل محیطی هم می

 (. اندازه و وزن میوه 5ثر باشد )ؤو شکل میوه م

اهمیت زیادی  از جمله صفات مهم در میوه گالبی و

(. در این مطالعه 10در بازاریابی این محصول دارد )

 ها ها متغیر بود و برخی گونهاندازه میوه در گونه

تری های بزرگهمیو مانند سیبری، شاه میوه و ویلیلمز

هایی وجود ها داشتند. گزارشنسبت به سایر گونه

 ای در مالحظه دهد تفاوت قابلدارد که نشان می

فات میوه مانند قند، اسید، ترکیبات معطر، برخی ص

های مختلف ها و بافت میوه در بین گونه ویتامین

 (.3شود )گالبی مشاهده می
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 .شناسی ریختبا استفاده از صفات  Wardژنوتیپ و رقم گالبی بر اساس روش  13ای  تجزیه خوشه -1شکل 
Fig. 1. Cluster analysis for 13 genotypes and cultivars of pear based on Ward method using morphological traits. 
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 .رقم و ژنوتیپ گالبی 13در برگ، شکوفه و میوه  شناسی ریختتنوع  -2شکل 

Fig. 2. Morphological diversity in leaves, bloom and fruits of 13 genotype and cultivar of pear.  
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دست آمده در این نتایج به :های اصلیتجزیه به مولفه

عامل  11شده در بخش نشان داد که صفات ارزیابی

صد در 99/97اصلی قرار گرفتند و در مجموع 

(. سه عامل 4واریانس کل را توجیه کردند )جدول 

تر مربوط به صفات میوه و برگ بود،  اول که بیش

درصد از واریانس کل را توجیه کرده  58/50نزدیک 

تر مرتبط با قدرت رشد و  بود. عامل اول که بیش

عادت رشد درخت توانستند همبستگی مثبت و باالیی 

واریانس را توجیه درصد از  21/23را نشان دهند و 

ترین همبستگی منفی و  لفه بیشؤچنین این م کنند و هم

دار را با صفات پهنک برگ، برآمدگی روی تنه  معنی

 77/15درخت و عرض برگ نشان داد. عامل دوم نیز 

درصد از واریانس کل را توجیه کرد که شامل دو 

ترتیب مربوط به پروفیل کنار میوه و  صفت بود و به

 6/11ه عرض برگ بود. عامل سوم نسبت طول ب

درصد از واریانس کل را توجیه کرد که شامل عمق 

برش حاشیه برگ و صفات مربوط به گلدهی بود. 

ها در ضرایب عاملی صفات در هر کدام از عامل

 26گزارشی با استفاده از  آمده است. در 4جدول 

صفت کمی و کیفی مربوط به برگ، میوه و شاخه 

رقم گالبی بررسی شد که  134ع در گالبی، وجود تنو

درصد از واریانس کل توسط هفت عامل اصلی  73

شامل ها میوه توجیه شد که برخی از آنمربوط به 

ترین قطر میوه، نسبت طول به قطر  طول میوه، بیش

 23میوه و صفات کمی مرتبط با برگ نزدیک به 

(. این 26درصد از واریانس کل را توجیه کرده بود )

تری  دهد صفات برگ و میوه نقش بیشنشان مینتایج 

در توجیه واریانس مطالعه شده دارد. در مطالعه 

های (، نتایج تجزیه به عامل7عرفانی و همکاران )

درصد از  80عامل اصلی نزدیک به  9اصلی نشان داد، 

 ها، کند و در بین عاملواریانس کل را توجیه می

صفات کمی  تر مربوط به اول و دوم که بیش عامل

 32مرتبط با میوه و برگ بود، توانست نزدیک به 

 درصد واریانس را توجیه کند.

 

 . ها و ارقام گالبی گونه 11لفه اصلی اول تا ؤضرایب مربوط به م -4جدول 
Table 4. Coefficients related first to eleven main components of species and cultivars of pear.  

 مقادیر ویژه

Traits Eigenvalue 

PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 PC11 

11.14 7.57 5.56 4.79 4.06 3.20 3.05 2.49 2.27 1.69 1.17 

 درصد واریانس

Percent of variance 
23.21 15.77 11.60 9.99 8.47 6.66 3.35 5.20 4.73 3.05 2.44 

 تجمعی درصد

Cumulative percentage 
23.21 38.98 50.58 60.57 69.05 75.72 82.08 87.28 92.01 95.55 97.99 

 متغیر
Variables 

1 5.08 -2.91 -1.88 1.67 -0.84 0.40 -1.94 0.63 0.18 0.73 0.64 

2 5.43 -2.81 -1.14 1.70 -0.73 -0.69 0.25 -0.72 -0.61 -0.49 -0.84 

3 -4.21 0.28 -0.10 -0.09 -2.68 1.76 -2.34 -1.02 2.09 1.59 -0.34 

4 1.13 0.914 2.82 -3.67 -0.52 -2.73 -2.46 1.72 -0.70 -0.12 -0.64 

5 2.51 5.10 1.28 -1.25 0.89 0.67 2.62 -1.26 0.83 1.17 -2.15 

6 -1.04 -1.90 2.68 1.38 -0.71 0.09 2.17 2.72 2.49 -1.14 0.55 

7 2.43 1.46 2.06 -2.05 -1.53 0.42 1.03 -2.64 -0.30 -0.63 2.21 

8 -0.72 0.193 -3.00 -2.00 3.24 1.04 -1.26 -0.59 1.46 -2.48 -0.21 

9 -4.35 -1.33 3.13 3.59 0.98 -0.65 -1.01 -1.76 -1.55 -1.04 -0.54 

10 -1.05 -0.39 -0.16 0.373 4.38 -1.44 0.301 0.14 0.24 2.3 1.27 

11 -4.69 -1.45 -4.15 -1.15 -2.23 -2.53 2.04 -0.12 -0.83 -0.01 -0.010 

12 0.96 7.83 -1.52 2.86 -0.50 -0.19 0.028 1.07 -0.39 -0.23 0.02 

13 -1.47 -0.971 0.001 -1.35 0.270 3.85 0.577 1.83 -2.89 0.28 0.03 
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پالت در تجزیه بای نتایج مربوط به :تجزیه بای پالت

نشان داده شده است. در این پژوهش تجزیه  3شکل 

پالت با استفاده از دو عامل اصلی انجام شد. اولین بای
تر مربوط به صفات کیفی مرتبط با گل و  عامل بیش

لفه ؤترین سهم را در م میوه بود که این صفات بیش

ها شامل تراکم کرک، ترین آناول داشتند که مهم
، موقعیت کالله نسبت به پرچم ت حاشیه گلبرگموقعی

تر مربوط به صفات  بودند. عامل دوم هم بیش .و..
 16شاخه و درخت بود و نزدیک به کیفی برگ، 

 درصد از واریانس کل را توجیه کرده بود.  

پالت نشان داد ها براساس تجزیه بایپراکنش گونه
سایر که دو گونه وحشی کورداتا وپاشیابه طور جدا از 

مشخص شده  3ها قرار داشتند که در شکل گونه
است. این دو گونه به دلیل داشتن صفاتی مانند اندازه 

ها متمایز شدند. کوچک برگ و میوه از سایر گونه
با داشتن صفاتی  چنین دو گونه الی و شینسیکی هم

تر میوه با دم میوه اریب نیز در کنار اندازه کوچک مانند

دست آمده از این قسمت نتایج بههم قرار گرفتند. 

ارقام آسیایی را در یک گروه جداگانه از ارقام گونه 
ای نیز همسو اروپایی قرار داد که با نتایج تجزیه خوشه

های میوه و برگ است. صفات مهم مربوط به ویژگی
عنوان نشانگرهای مهمی برای برآورد ذخایر تواند بهمی

ده قرار گیرد. شناخت ژنتیکی و ارقام گالبی استفاده ش
منابع زیستی  شناسی ریختهای فنولوژی و ویژگی

ثر این منابع در ؤچنین پیش نیازی برای استفاده م هم

های گالبی مطالعات مولکولی است. شناسایی ژنوتیپ
با استفاده از صفات کیفی برگ و میوه، برای بررسی 

ت مشابه نشان تنوع در این محصول در برخی مطالعا
برای ارزیابی تنوع  شناسی ریختهای ویژگی داد که

 (.24ثر هستند )ؤموجود در این میوه بسیار م

پالت با نتایج عرفانی و همکاران نتایج تجزیه بای

ترین  ها نیز بیش( مطابقت داشت. در مطالعه آن7)

 مربوط به صفات کیفی گل و میوه بود. PC1سهم در 

 

 
 .لفه اصلیؤگونه و رقم بر اساس دو م 13نمودار پراکندگی  -3شکل 

Fig. 3. Distribution of 13 species and cultivars of pear based on two main components. 

 سالیسیفولیا،  -7پایه قزوین،  -6نیوالیس،  -5کنجونی،  -4الی،  -3پاشیا،  -2کورداتا،  -1ارقام گالبی:  ها وژنوتیپ

 سبری -13فورمیس، آمیگدالی -12شاه میوه،  -11درگزی،  -10شینسیکی،  -9ویلیام دوشس،  -8
Genotypes and pear cultivars: 1- Cordata, 2- Pashia, 3- Eli, 4- Konjuni, 5- Nivalis, 6- Payeh Ghazvin,  

7- Salicifolia, 8- Williams Duchesse, 9- SK10, 10- Dargazi, 11- Shah Miveh, 12- Amygdaliformis, 13- Sebri 



 همکاران و امید اسدالهی... /  های فنوتیپی در چندمتغیره ويژگی تجزيه

 

193 

 گیری نتیجه

کشور ایران یکی از منابع مهم ژنتیکی گالبی در 

شود و موقعیت جغرافیایی ممتاز  دنیا محسوب می

ه گونه ایران برای گالبی باعث شده است بیش از د

زاگرس و دیگر های البرز و  گالبی در کشور در دامنه

شناخت روابط ژنتیکی بین  بنابرایننقاط گزارش شود. 

ای  های مختلف گالبی در ایران و نسبت شجره ژنوتیپ

ها و ارقام تجاری ارقام بومی ایرانی با دیگر گونه

ضروری است. نتایج این پژوهش تنوع فنوتیپی باالیی 

توان با ها و ارقام گالبی وجود دارد و می در بین گونه

های  وجه به اهداف اصالحی گالبی از ژنوتیپت

برداری را داشت. تجزیه کالستر توانست  مناسب بهره

ها و ارقام را به سه گروه اصلی شامل آسیایی، گونه

های اروپایی تقسیم کند. دو های ایرانی و گونهگونه

پاشیا از نظر صفات عمومی  گونه آسیایی کورداتا و

و در خوشه اول قرار درخت تشابه فراوانی داشتند 

گونه  3گرفتند. در خوشه دوم در زیرخوشه اول، 

های اروپایی و نیوالیس، سالیسیفولیا و کنجونی از گونه

 در زیرخوشه دوم، گروه دوم فقط گونه آمیگدالی

ها قرار گرفتند. دیگر فورمیس جدا از سایر گونه

و ارقام مورد بررسی در خوشه سوم قرار  ها گونه

الی، سبری و پایه قزوین در  نسیکی،شی گرفتند.

زیرخوشه اول کالستر سوم، ویلیامز دوشس و درگزی 

در زیرخوشه دوم کالستر سوم و شاه میوه در 

زیرخوشه سوم کالستر سوم قرار گرفتند. نتایج تجزیه 

ها و ارقام را از نظر کالستر تشابه و تمایز بین گونه

تواند  صفات مورد بررسی نشان داد. این نتایج می

جهت مدیریت صحیح این منابع ارزشمند ژنتیکی 

برداری  ها و بهره پالسم برای جلوگیری از انقراض ژرم

ها و ارقام مورد بررسی برای اهداف مناسب از گونه

که کشور ایران،  اصالحی گالبی کمک نماید و این

منبع غنی از تنوع ژنتیکی گالبی بوده و مطالعه کامل 

ور، جهت کمک به ود در کشپالسم گالبی موجژرم

های اصالحی و تحقیقاتی ضروری به نظر برنامه

 رسد. می
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