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 چکیده
های برتر به لحاظ نژادگانزالزالک از چهار گونۀ مختلف، برای شناسایی و معرفی  نژادگان ۲0ارزیابی و مقایسۀ  منظور بهاین پژوهش 

 طول دم برگ، ،عرض برگ طول ویوه، طول دم ممیوه،  وزنی مانند رنگ و اندازۀ میوه، صفاتاستان آذربایجان غربی انجام شد. در شناختی  میوه

 هایگونهها در  میوهین تر کوچک و Crataegus azarolusگونه در  هامیوه ینتر بزرگگیری شدند. اندازهسفتی میوه ، بذر عرضو طول ، وزن

C. monogyna  وC. aplosangouainea داری با صفات مرتبط مشاهده شد. صفات مرتبط با برگ از جمله طول و عرض برگ همبستگی معنی

درصد از واریانس کل را  11/89ها، نزدیک به ی بر پایۀ تجزیه به عاملعامل اصلو طول و عرض بذر داشتند. پنج میوه وزن، اندازۀ مانند  میوهبه 

 های مربوط به گونۀ نژادگانهای زالزالک به سه گروه اصلی تقسیم شدند. نژادگان (Wardبه روش وارد ) ایخوشهدر تجزیۀ  .توجیه کردند

C. azarolus var azarolus  نیز از گونۀ  نژادگانو چندینC. aplosangouainea  در گروه نخست قرار گرفتند که باالترین سفتی میوه و شمار

قرار دارند که طول، عرض و وزن میوۀ باالتری داشت. در گروه سوم نیز  C.azarolusهای گونۀ نژادگانبذر بیشتری داشتند. در گروه دوم 

جای گرفتند که صفات چگالی میوه، طول برگ و  C. aplosangouaineaنیز از گونۀ  نژادگانچندین و  C. monogynaهای گونۀ نژادگان

کند. ها پیروی میای نژادگانبندی تا حدودی از الگوی توزیع گونهدر جداسازی این گروه نقش مهمی داشتند. نتایج نشان داد، گروه *aشاخص 

 کار برد.  های بهنژادی و معرفی رقم در زالزالک بهبرنامهتوان در را می آمده دست بهنتایج 

 

 .، همبستگی صفاترنگ میوه، ایخوشه ۀها، تجزیتجزیه به عاملواژگان کلیدی: 
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ABSTRACT 
This study was performed for evaluation and comparison of 20 hawthorn genotypes from four different species, to 

introduce superior genotypes in terms of pomology in West Azerbaijan Province. The different treats such as weight, 

length and width of fruit, peduncle length, length and width of leaf, petiole length, weight, length and width of seed, 

fruit firmness and fruit color parameters were measured. The largest fruit was observed in Crataegus azarolus species 

whereas, the smallest fruit was observed in C. monogyna and C. aplosangouainea species. Leaf length and Leaf 

width had significant correlation with fruit weight, fruit size, seed length and seed width. The five main factors based 

on factor analysis were explained approximately 89.11 percent of the total variance. According to cluster analysis 

based on Ward's method, genotypes were divided into three main groups. Genotypes related to C.azarolus var 

azarolus and several genotypes related to C. aplosangouainea located in group A which had the highest fruit firmness 

and seed number. In the second group, the genotypes belonging to C. azarolus were located and these genotypes had 

the highest fruit length, fruit width and fruit weight. In the third group, the genotypes belonging to C. monogyna and 
several genotypes related to C. aplosangouainea were located and the fruit density, leaf length and a* color index had 

a significant role in the separation of this group. Results showed that grouping followed species distribution pattern of 

genotypes. Results obtained might be helpful for breeding programs and introducing of cultivar in hawthorn. 
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 مقدمه 

زمین همبستگی و ارتباط  ةروی کر گیاهان انتشار

هرگونه که  یطور به ،نزدیکی به شرایط و وضع محیط دارد

خود  (اکولوژیکیشناختی ) بومو سرشت  ها ویژگیبر پایۀ 

گیاهی  ۀجای مناسبی را انتخاب کرده است و یک جامع

های فیزیکی و بیولوژیکی است که  ترکیب عامل ۀنتیج

 Crataegus) آورد. زالزالکبه وجود میا ریک محیط 

Spp) سانانورد ةمتعلق به خانواد (Rosaceae بوده ) و

های درختی آن تا گونهارتفاع د که دارگونه  200تا  150

تا  2آن بین  ارتفاع طور عمده به لیرسد ومینیز متر  10

این گیاه بومی . (Demiray, 1986) متر متغیر است 5

 استآسیا و اروپایی مرکزی  شمال آمریکا، شرق

(Gharaghani et al., 2016میوه .) های زالزالک خوراکی

های مختلف رنگ آن از سبز و زرد روشن بوده و در گونه

های رسیدة آن تا قرمز سیاه متفاوت است. برداشت میوه

در گیاهان وحشی از اوایل تا اواسط فصل پاییز صورت 

های فنلی و ظرفیت  بگیرد. گل و میوة زالزالک ترکیمی

 Mraihi et) استاکسیدانی( باالیی  یآنتپاداکسندگی )

al., 2013; Ozcan et al., 2005; Zhang et al., 2001.) 

های این ی و پزشکی از همۀ قسمتیدارو های ویژگی

نشان  شده های انجام بررسی نتایج گیاه گزارش شده است.

قلبی  روی بیماران زالزالک ةمیو ةعصار ،داده است

داشته است. به همین  یرعنوان یک داروی شفابخش تأث به

برای  جهانعنوان یک گیاه رایج در  دلیل زالزالک به

 Froehlicherشود )میاستفاده  های قلبیدرمان نارسایی

et al., 2009; Tankanowa et al., 2003; Verma et al.,. 

ة ها نشان داده است، عصار (. همچنین نتایج بررسی2007

های یر بازدارندگی روی رشد یاختهتأثمیوة زالزالک 

مشخص شده (. Rodrigues et al., 2012سرطانی دارد )

( مواد تلخ C. oxycanthپوست سرخ ولیک )است که 

برگ آن نیز  گل و ،آن آمیگدالین ۀدان ،کانتین( )اوکیسا

گرانه ، اورمولیک، های اسیدی )اولئانولیکتری ترپن

های زالزالک نیز از گلدارد. همچنین ئید گولیک( و فالونو

پذیری سلسله  عنوان مقوی قلب و کاهش تحریک به

وجود . (Mraihi et al., 2015) شوداعصاب استفاده می

این میوه  های اولیه و ثانویۀ متنوع در این گیاه،متابولیت

های درمانی جدید  عنوان منبع سودمندی از ترکیب را به

 (. Lio et al., 2011کرده است )تبدیل 

ایران با قرار داشتن در زمره مناطق اصلی تنوع 

 ویژه هگیاهان ب ینۀدرزمذخایر ژنتیکی مطلوبی  ی،گیاه

هایی . زالزالک نیز از جمله میوهدمحصوالت باغبانی دار

های وحشی در سراسر است که به دلیل وجود جمعیت

کشور از جمله آذربایجان غربی، مستعد انجام 

ها و نژادگانآوری گردی اولیه شامل ها پژوهش

شناختی  میوههای های مختلف و بررسی ویژگی گونه

سال  ۀآمارنام پایۀ. بر استاین گیاه  (پومولوژیکی)

وزارت جهاد کشاورزی، سطح بارور محصول  1393

هکتار و تولید آن  305حدود در زالزالک در ایران 

 . همچنین سطح بارور این محصول دراستتن  891

هکتار  11آمارنامه  ینبنابرااستان آذربایجان غربی 

 .است

مختلف  ۀمتعلق به پنج گون نژادگان 42، بررسیدر 

ماالتیا )شرق ترکیه( از نظر  ۀزالزالک در منطق

صفات  ،. نتایج نشان دادشدهای میوه بررسی  ویژگی

طول، عرض و وزن میوه، طول و عرض بذر در 

اوت آماری ، تفبررسیهای مختلف مورد  گونه

درصد دارند.  1داری با یکدیگر در سطح احتمال  معنی

  ۀعرض میوه متعلق به گون میزانبیشترین 

C. tanacetifolia  متر بود و پس از میلی 9/23 میزانبا

 ۀمتر، گونمیلی 5/21 میزانبا  C. orientalis ۀآن گون

C. pontica  ۀمتر، گونمیلی 4/19 میزانبا C. aronia 

 میزانبا  C. meyeri ۀمتر و گونمیلی 7/18 نمیزابا 

 C. tanacetifolia ۀمتر قرار گرفتند. گونمیلی 2/15

و پس از آن  شتگرم( را دا 99/4باالترین وزن میوه )

 گرمC. orientalis (48/3  ،)های به ترتیب گونه

C. pontica (31/3  ،)گرمC. aronia (63/2  و )گرم

C. meyeri (36/1  قرار )شمارگرفتند. باالترین گرم 

 هایمربوط به گونه بررسیهای مورد بذرها در گونه

 C. orientalis  وC. tanacetifolia (3/4  و )عدد

عددC. meyeri (2  ) ۀترین آن نیز مربوط به گون پایین

 و  C. tanacetifoliaهای بود. همچنین گونه

C. orientalis باالترین درصد گوشت میوه را با مقادیر 

ی ادرصد به ترتیب داشتند. محتو 81درصد و  5/81

در  بررسیمورد  ۀمواد جامد محلول در پنج گون

 درصد 19( تا C. tanacetifolia) 14 ةمحدود

(C. meyeri( قرار داشت )Balta et al., 2006 .) 
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زالزالک موجود در  نژادگان 21دیگر،  بررسیدر 

ناختی ش آناتولی )ترکیه( از نظر تنوع ریخت ۀمنطق

)مورفولوژیکی( بررسی و مشخص شد، تنوع بسیار 

شناختی بین  ای از نظر صفات ریخت گسترده

های مورد بررسی وجود دارد. وزن میوه از  نژادگان

ها متغیر بود. گرم در بین نژادگان 19/4تا  65/0

 صورت بههمچنین در این بررسی رنگ پوست میوه 

رمز سیاه و ق سبز روشن، زرد، نارنجی روشن، قرمز

 (. در بررسیYanar et al., 2011مشخص شدند )

 نمونه از 80 ،در شرق و شمال شرق ایرانشده  انجام

 ها شناسی آن صفت ریخت 85و  یزالزالک گردآور

 های مورد بررسی درنمونه پژوهشدر این  شد.ارزیابی 

 جمعیتو  همسانه )کلون( پنج ،یرگونهونه و زگ سیزده

  بررسی گونۀدر این چنین . همبخش قرار گرفتند

C. microphylla  ای، خارهای درختچهشکل با داشتن

 قرمز روشن ةکرک، میو بدونچتری و  ینآذ فراوان، گل

 هاها روی میوه افراشته از دیگر همسانه و کاسبرگ

 نام هجدید ب ۀعنوان یک همسان جدا و به طورکلی به

Microphullae Arjomandi  شدپیشنهاد 

(Arjomandi et al., 2010همچنین .) در بررسی روی 

 در کشور زالزالک ةویم یکیزیف های ویژگیاز  یبرخ

 گوشتوزن  میوه، وزن یانگینمترکیه مشخص شد که 

 ، طول و قطر میوه و وزن بذرهای آن به ترتیبوهیم

 34/19متر، میلی 39/14گرم،  16/2گرم،  03/3

 (.Ozcan et al., 2005) استگرم  87/0متر و میلی

با توجه به اینکه استان آذربایجان غربی به دلیل 

داشتن شرایط آب و هوایی مناسب این محصول، 

قابلیت تولید این محصول را دارد، همچنین 

در استان آذربایجان  های زالزالک نژادگان که ییازآنجا

میوه بررسی  های کمی و کیفی غربی از لحاظ ویژگی

پژوهش ارزیابی و . لذا هدف از انجام این اندهنشد

زالزالک از چهار گونۀ مختلف  نژادگانمقایسۀ بیست 

های  در استان آذربایجان غربی با استفاده از ویژگی

های نژادگانمعرفی  منظور بهکمی و کیفی میوه و بذر، 

های تجاری و معرفی برتر برای استفاده از آن در کشت

 .استرقم 
 

 هامواد و روش

 بیست نژادگان برگ و میوة هاینمونه در این پژوهش

 ازمختلف استان آذربایجان غربی زالزالک از مناطق 

 آفات وجود بیماری وهای  نشانه بدونهای درختچه

درنگ به آزمایشگاه گروه علوم باغبانی  بی گردآوری و

دانشگاه ارومیه انتقال داده شد و در یخچال نگهداری 

 ا و محلشدند. موقعیت جغرافیایی، ارتفاع از سطح دری

 آمده 1های مورد بررسی در جدول آوری نژادگانگرد

 .است

 
 های زالزالک مورد بررسی در استان آذربایجان غربی. موقعیت جغرافیایی نژادگان1جدول 

Table 1. The geographical location of the studied genotypes of Hawthorn in west Azerbaijan 

Genotype Abbreviation Species Collected site Altitude (m) Longitude Latitude 
Degree Min Degree Min 

Yellow 1 Y1 Crataegus azarolus Kahriz (Anzal) 1355 44 59 37 52 
Yellow 2 Y2 C. azarolus Kahriz (Anzal) 1356 44 59 37 52 

Yellow 3 Y3 C. azarolus Kahriz (Anzal) 1373 44 58 37 52 

Yellow 4 Y4 C. azarolus Kahriz (Anzal) 1377 44 58 37 52 
Yellow 5 Y5 C. azarolus Kahriz (Anzal) 1371 44 58 37 52 

Red black 1 RB1 C. monogyna Piranshahar 1393 45 00 37 37 
Red black 2 RB2 C. monogyna Piranshahar 1397 45 00 37 36 
Red black 3 RB3 C. monogyna Piranshahar 1399 45 00 37 37 
Red black 4 RB4 C. monogyna Piranshahar 1397 45 00 37 37 
Red black 5 RB5 C. monogyna Piranshahar 1403 45 59 37 37 
Red light 1 RL1 C. aplosangouainea Sardasht 1475 44 55 37 20 
Red light 2 RL2 C. aplosangouainea Sardasht 1511 44 55 37 19 
Red light 3 RL3 C. aplosangouainea Sardasht 1415 44 55 37 27 
Red light 4 RL4 C. aplosangouainea Sardasht 1378 45 08 37 20 
Red light 5 RL5 C. aplosangouainea Sardasht 1376 45 08 37 20 

Light green 1 LG1 C. azarolus var. azarolus Dareyeh gasemlo 1362 45 08 37 20 
Light green 2 LG2 C. azarolus var. azarolus Dareyeh gasemlo 1365 45 08 37 20 
Light green 3 LG3 C. azarolus var. azarolus Dareyeh gasemlo 1377 45 08 37 20 
Light green 4 LG4 C. azarolus var. azarolus Dareyeh gasemlo 1453 45 08 37 18 
Light green 5 LG5 C. azarolus var. azarolus Dareyeh gasemlo 1458 45 07 37 17 
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صفات کمی و کیفی مختلف میوه و  بررسیدر این 

میوه، بذر و برگ برای  بیستند. از شدبرگ ارزیابی 

 برایاستفاده شد.  ها آنگیری صفات مربوط به اندازه

میوه  دهگیری صفات مربوط به رنگ نیز از اندازه

 با ترازوی دیجیتالی و بذرها ها یوهموزن . شداستفاده 

 و (گرم 01/0)حساسیت  AND, GF-300, Japanمدل 

مدل  کولیس یلۀوس به، بذر و برگ طول و عرض میوه

15 CPX, Japan-Mitutoyo, Model CD  با(

. برای شدند یریگ اندازه متر(میلی 01/0حساسیت 

 دیجیتالی سنجسفتی سفتی میوه نیز از گیریاندازه

(Texture Analyzer Model TA.Xt-Plus Stable 

Micro Systems Surrey, UK) .حجم و  استفاده شد

جایی مایع با  هها با استفاده از روش جابچگالی میوه

کشش  که ییازآنجاتعیین شد و  (C7H8)کمک تولوئن 

 عمق کمهای خیلی سطحی آن پایین است، حتی حفره

 (.Mohsenin, 1986کند )را در یک میوه پر می

میوه رنگ های مختلف گیری شاخصاندازه برای

 sunsetسنج )هانتر لب( مدل  تگاه رنگدسنیز از 

H1149 گیری رنگ هر از اندازه پیش شد. استفاده

نمونه، دستگاه با استفاده از سطح سفید استانداردی 

(L=100) ( کالیبرهواسنجی)  شد. مدل رنگیLab 

L ۀمؤلفشامل 
 100)سیاه( تا  0 ة)روشنی( با محدود *

a ۀمؤلف)سفید(، 
رنگی  )قرمزی( نامحدود با طیف *

b ۀمؤلفسبز )مقادیر منفی( تا قرمز )مقادیر مثبت( و 
* 

)زردی( نامحدود با طیف رنگی آبی )مقادیر منفی( تا 

شاخص هیو از  ۀ. برای محاسباستزرد )مقادیر مثبت( 

 ها استفاده شد که اختالف (Hue= arctan b/a) رابطۀ

دهد. اعداد به این صورت است: جزئی رنگ را نشان می

آبی.  270˚آبی، -سبز 180˚زرد،  90˚بنفش، قرمز  0˚

رابطۀ نیز از  (کروماخلوص رنگ ) ۀمحاسب برای

Chroma=(a
2
+b

2
)

که خلوص یا اشباعی  شداستفاده  0.5

صفات  یریگ اندازهاز  پسکند. رنگ را مشخص می

استفاده  SAS افزار نرمها از داده تجزیۀمورد نظر، برای 

ها با استفاده از شد. میانگین و انحراف معیار داده

PROC TABULATE  ۀتجزی برای. شدمحاسبه 

ها همبستگی بین صفات مورد بررسی و تجزیه به عامل

 روشو با استفاده از  16 ۀنسخ SPSS افزار نرماز 

. شدها و به روش وریماکس انجام چرخش عامل

 یلۀوس بهای نیز به روش وارد و خوشه ۀهمچنین تجزی

 انجام شد. 16 ۀنسخ SPSS افزار نرم

 

 نتایج و بحث

میانگین، انحراف معیار و درصد تنوع  ۀنتایج مقایس

در  بررسیهای مورد نژادگانشده در  گیریصفات اندازه

 آمده دست بهآورده شده است. نتایج  3و  2جدول 

زالزالک زرد بیشترین وزن میوه  هاینژادگان ،نشان داد

و  94/4تا  45/1. وزن میوه از و وزن گوشت را داشتند

گرم متغیر بودند. در  93/3تا  1/1وزن گوشت میوه از 

 مشخصگونه زالزالک بررسی و  دهبیش از  ،بررسی

  ۀ، گونبررسیهای مورد گونه همۀدر بین  ،شد

C. tanacetifolia ( را  99/4بیشترین وزن میوه )گرم

 C. meyeri ۀکمترین وزن میوه مربوط به گونداشت و 

همچنین در . (Balta et al., 2006بود )گرم(  36/1)

وزن میوه و وزن گوشت  شد، دیگر مشخص تحقیقی

به مورد بررسی های زالزالک نژادگانمیوه در میان 

 گرم بود 9/0-5/4گرم و  2/1-3/5ترتیب بین 

(Turkoglu et al., 2005) .نیز وزن  بررسی این در

 های بررسینتایج  ةمیوه و وزن گوشت میوه در محدود

زیاد بودن نسبت گوشت میوه نسبت به کل بود.  باال

وزن میوه یک صفت با ارزش و بسیار مهم در پرورش و 

باالی آن  یبازارپسنداصالح زالزالک است که سبب 

های با وزن میوه زالزالک .(Ercisli, 2004)شود می

بیشتر و نسبت گوشت به وزن میوه باالتر، از نظر 

ها نژادگان دیگر اصالحی اهمیت باالتری نسبت به

 .(Ercisli, 2004دارند )
 قابل مشاهده است 2که از جدول   یطور همان

های زرد مشاهده شدند. ها در زالزالکمیوه ینتر بزرگ

 73/18متر عرض و میلی 5/22با  2زرد  نژادگان

ها را داشت. میوه ینتر بزرگمتر طول میلی

در نیز ها از نظر طول و عرض میوه ینتر کوچک

های زالزالک قرمز روشن و سیاه قرار داشت. ژادگانن

در  پیشین های بررسیطول و عرض میوه در  میزان

 8تا  78/22متر و میلی 96/7تا  9/23بین  ۀدامن

متر به ترتیب برای طول و عرض گزارش شده میلی

 بررسیهمچنین در  .(Balta et al., 2006)است 

های ادگاننژکه میانگین طول میوه در  شدمشاهده 
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متر تا میلی 06/10 ۀمورد بررسی در ترکیه در دامن

 (. Yanar et al., 2011متر قرار دارد )میلی 07/18

 ،شد مشخصها، از میانگین آمده دست بهبر نتایج بنا

تری داشتند و های سفتمیوه سبز روشن،های زالزالک

شرایط همسانی  ا حدودیها تها دیگر زالزالک پس از آن

 ة(. سفتی میوه ناشی از مقاومت دیوار2د )جدول داشتن

ای در مقابل فشار است که آن نیز متأثر از میزان  یاخته

ها و ... کلسیم، آرایش غشای پکتوسلولزی، جنس دیواره

 تا 26/0ازمیزان وزن بذر  .(Kader, 2002)تواند باشد می

زالزالک زرد های نژادگان یطورکل به .بودمتغیر گرم  96/0

ها داشتند و پس بذر بیشتری نسبت به دیگر زالزالک وزن

قرار داشتند.  سبز روشنهای زالزالک  نژادگاناز آن 

های قرمز سیاه و نژادگانکمترین میزان وزن بذر نیز در 

 86 ،در بررسی (.2قرمز روشن مشاهده شد )جدول 

گونه در مکزیک از نظر  پانزدهجمعیت مختلف زالزالک از 

که میانگین وزن بذر در  شد مشخصی و صفات بذر بررس

گرم قرار  13/1گرم تا  34/0جمعیت در طیف  86این 

های نژادگان. (Nieto-Angel et al., 2009) داشت

شده در این بررسی نسبت به بررسی باال بذرهای  ارزیابی

رسد که گوشت ی دارند. بنابراین به نظر میتر کوچک

این بررسی بیشتر های مورد ارزیابی در نژادگانمیوة 

 سبز روشنزالزالک  آمده نشان داد، دست باشد. نتایج به

عدد بذر( بیشترین شمار بذر را داشتند و  3تا  66/2)

کمترین  ،های زالزالک قرمز با داشتن یک عدد بذرنژادگان

نیز های زرد و قرمز روشن ند. زالزالکشتشمار بذر را دا

با بررسی (. 2دول طور میانگین دو عدد بذر داشتند )ج به

های زالزالک موجود در ترکیه از نژادگاناز  برخیروی 

های نژادگانکه  شد مشاهده شناختی نظر صفات ریخت

داری در سطح مورد بررسی از نظر شمار بذر تفاوت معنی

درصد نشان دادند و کمترین میزان بذر در  5احتمال 

ذر عدد و بیشترین میزان ب 33/1با  44HE08-2 نژادگان

 عدد مشاهده شد 14/3با  44YE16-4 نژادگاندر 

(Yanar et al., 2011).  در این بررسی نیز دامنه شمار بذر

 در محدودة نتایج بررسی باال است.

زالزالک زرد  هاینژادگانبذر، و عرض از نظر طول 

سبز های بودند و زالزالکتر بزرگها نژادگاناز دیگر 

همچنین ند. بذرها را داشت ینتر کوچک روشن

بیشترین شمار بذر را داشتند  سبز روشنهای  زالزالک

عدد در هر میوه(  سهو در نتیجه زیاد بودن شمار بذر )

ها باشد.  آن ةتواند علت کوچک بودن اندازمی

 یکهای قرمز روشن که کمترین شمار بذر ) نژادگان

رفت که بذرهای عدد در هر میوه( را داشتند انتظار می

سبت به بقیه داشته باشند ولی چنین ن یتر بزرگ

تر میوه  کوچک ةچیزی مشاهده نشد و علت آن انداز

های زرد بود که  ها نسبت به زالزالکنژادگاندر این 

عدد بذر در هر میوه،  5/2رغم داشتن شمار میانگین  به

(. 2بذرها را داشتند )جدول  ینتر هم بزرگ باز

وزن همچنین صفات وزن گوشت شاخص رنگ هیو و 

های مورد بررسی میوه باالترین تنوع را در بین نژادگان

های مختلفی از جمعیتکه روی  در بررسیداشتند. 

که ابعاد  شد در مکزیک انجام شد، مشخصزالزالک 

های مورد عرض بذر( در بین جمعیتو بذر )طول 

 Nieto-Angel et)داشتند بررسی تنوع بسیار باالیی 

al., 2009.) 

قرمز سیاه  نژادگانزان چگالی میوه در بیشترین می

 پسمتر مکعب( مشاهده شد. گرم بر سانتی 98/0) 2

گرم بر  93/0) 2های زالزالک سبز روشن نژادگاناز آن 

متر گرم بر سانتی 96/0) 2متر مکعب( و زرد سانتی

چگالی میوه نیز  میزانمکعب( قرار داشتند. کمترین 

گرم بر  728/0) 3قرمز سیاه  نژادگانمربوط به 

متر مکعب( بود. میزان چگالی میوه در بین سانتی

های مربوط به یک نوع زالزالک متغیر بود. میوه

های قرمز زالزالک ةچگالی میو میزانمثال  عنوان به

متر گرم بر سانتی 728/0تا  98/0سیاه در رنجی از 

، صفات فیزیکی میوه بررسی(. در 3مکعب بود )جدول 

ایالم بررسی  ۀدر منطق C. pontica ۀگون زالزالکو بذر 

چگالی میوه  میزان ،نشان داد آمده دست به. نتایج شد

گرم بر  93/0تا  83/0 ةدر محدود گونه ینادر 

متر گرم بر سانتی 89/0متر مکعب و با میانگین  سانتی

 ,Erfanimoghadam & Kheiralipour) استمکعب 

یشترین میزان ب ،نشان داد آمده دست به(. نتایج 2015

های زالزالک قرمز نژادگانطول دم میوه مربوط به 

 5های شماره نژادگان ها آنروشن است و در بین 

 ۀ نخستمتر( در رتبمیلی 32/9) 1متر( و میلی 36/9)

قرار گرفتند. کمترین میزان طول دم میوه در 

، ها آنهای قرمز سیاه یافت شد که در میان  نژادگان



 ... در زالزالک های نژادگان از برخی شناختی میوه های ویژگیدریلی قرجاالر و همکاران:  694

 

متر( و قرمز میلی 15/4) 2ز سیاه های قرمنژادگان

طول دم میوه  ةانداز ترین یینپامتر( میلی 2/4) 4سیاه 

رسد صفت طول دم (. به نظر می3را داشتند )جدول 

است.  نژادگانمیوه یک صفت ژنتیکی باشد و متأثر از 

ی به اثبات ا نیز چنین نتیجه پیشین های بررسیدر 

  ۀه در گونطول دم میو که یطور بهرسیده است، 

C. pontica 14/1  شدمتر گزارش سانتی 53/1تا 

(Nieto-Angel et al., 2009.) 

های مربوط به در میان زالزالک دم برگاندازة طول 

گونه متغیر بود و به نوع گونۀ زالزالک وابسته نبود.  یک

از  دم برگهای قرمز سیاه، طول نژادگانمثال در  عنوان به

متر در میلی 69/14تا  1 گاننژادمتر در میلی 7/5

های زالزالک قرمز نژادگانمتغیر بود و یا در  5 نژادگان

متر متغیر بود )جدول میلی 37/15تا  3/8روشن نیز از 

دم رسد، با توجه به این نتایج، صفت طول (. به نظر می3

. طول دم برگ در استمحیطی بیشتر تابع شرایط  برگ

متر گزارش سانتی 5/2تا  1 ةدر ترکیه در محدود بررسی

میزان عرض برگ  .(Ercisli, 2004) شده است

متر متغیر میلی 45/53تا  54/23های زالزالک از  نژادگان

های قرمز سیاه، بیشترین تنوع را از نظر این نژادگانبود و 

های مورد بررسی حالت نژادگانصفت نشان دادند. دیگر 

ین بیشترین بینابینی از نظر این صفت داشتند. همچن

های زرد مشاهده شد و نژادگاناندازة طول برگ در 

متر بیشترین میلی 6/47با طول برگ  1زرد  نژادگان

ها داشت. نژادگانمیزان طول برگ را در بین همۀ 

های قرمز روشن کمترین میزان طول برگ را زالزالک

 6/32با طول برگ  1قرمز روشن  نژادگاننشان دادند و 

ترین میزان این صفت را در بین همۀ متر، کممیلی

(. طول و عرض برگ از جمله 3ها داشت )جدول نژادگان

شناختی بسیار  های ریخت صفاتی هستند که در بررسی

شوند. میزان طول و عرض برگ هم از محیط  استفاده می

پذیرد و برآیند واکنش این دو و هم از ژنتیک تأثیر می

عرض برگ را مشخص فراسنجه )پارامتر( میزان طول و 

مشخص شد، میزان طول برگ در  سازد. در بررسیمی

تا  35های مورد بررسی زالزالک در محدودة جمعیت

ها متر متغیر بود و در شرق ترکیه، زالزالکمیلی 2/53

میزان عرض  ها آن طول برگ بیشتری داشتند. در بررسی

 ,.Yanar et alمتر گزارش شد )میلی 63تا  6/30برگ نیز 

های نژادگانهای مرتبط به برگ در  فراسنجه .(2011

 تر از این بررسی بود. یینپامورد بررسی در این پژوهش 

aنتایج نشان داد، میزان
های قرمز روشن در زالزالک *

های سبز روشن کمترین بیشترین میزان و در زالزالک

bمیزان را داشت. میزان 
های نژادگانیر بود و متغنیز  *

بیشترین میزان را   سبز روشن در این فراسنجهزالزالک 

bهای قرمز سیاه کمترین میزانداشتند و زالزالک
را  *

صورتی،  -گر رنگ قرمزبیان 0نشان دادند. زاویۀ هیو 

بیانگر رنگ  180بیانگر رنگ زرد، زاویۀ  90زاویۀ 

 .استبیانگر رنگ آبی  270سبز و زاویۀ  -خاکستری

قابل مشاهده است  3که در جدول  طور همان

تا  1های زرد در محدودة نژادگانمیزان زاویۀ هیو در 

های قرمز روشن و تیره نژادگانو در  اند گرفتهقرار  2

کاهش یافته و به میانگین بین   میزان این فراسنجه

های زالزالک نژادگانرسیده است. در  32/0تا  19/0

 سبز روشن میزان زاویۀ هیو منفی شده است که قابل

انتظار بود. شاخص اشباع یا خلوص رنگ، شدت یا 

ها در نژادگاندهد و در بین  خلوص هیو را نشان می

های زرد، سبز روشن و قرمز روشن بیشتر از زالزالک

Lهای قرمز سیاه بود. میزان نژادگان
کنندة میزان  بیان *

= سفید( و در 100= سیاه، 0روشنی و تیرگی است )

Lبز روشن باالترین میزان های زالزالک سنژادگان
* 

های زالزالک زرد قرار نژادگانمشاهده شد و پس از آن 

Lداشتند. کمترین میزان 
های نیز مربوط به زالزالک *

، رنگ قرمز سیاه و قرمز روشن بود. همچنین در بررسی

قرمز تیره،  صورت بههای مختلف زالزالک نژادگانمیوه 

رنجی روشن در سبز روشن، نارنجی، زرد، قرمز و نا

که رنگ زرد در  بندی شد و مشخص شدترکیه تقسیم

 دیگرنسبت به  تری یینکشور ترکیه بازارپسندی پا

 با در بررسی. (Turkoglu et al., 2005د )ها داررنگ

مشخص زالزالک  نژادگان 21ی ختشنا ریخت ارزیابی

، C. monogyna ssp. Monogynaی هاکه گونه شد

C.monogyna ssp. Azarella  و 

C. pseudoheterophylla های با رنگ قرمز تیره میوه

رنگ سبز  C.orientalis و C.ponticaهایگونه ند.داشت

 .C. aronia varهای و گونه تا نارنجی روشن داشتند

dentate و C. Meyeri  رنگ قرمز روشن داشتندنیز 

(Yanar et al., 2011). 
 

 



 695 1396یز پای، 3 ة، شمار48 ة، دورایران باغبانیعلوم  

 
 

 

 

 های مورد بررسی زالزالک در استان آذربایجان غربینژادگانه و بذر های فیزیکی میو . ویژگی2جدول 
Table 2. Physical properties of Hawthorn fruit and seed in West Azerbaijan province 

Genotype Fruit weight 

(g) 
Fruit length 

(mm) 
Fruit width 

(mm) 

Flesh weight 

(g) 
Fruit firmness 

(N) 
Seed 

number 
Seed weight 

(g) 

Seed length 

(mm) 
Seed width 

(mm) 
Y1 1.1±3.99 0.9±16.89 1.3±20.45 1.3±3.23 0.8±16.8 0.5±2 0.1±0.76 1.1±9.28 1.5±6.74 
Y2 1.5±4.94 2.7±18.37 2.9±22.5 1.1±3.93 1.2±10.03 0.3±2 0.2±0.98 2.3±9.52 2.2±7.9 
Y3 1.2±3.97 1.7±12.17 3.1±19.45 1.2±3.23 1.3±18.7 1.1±2 0.1±0.55 1.3±8.94 1.9±7.54 
Y4 2.1±3.23 0.9±16.40 1.3±18.28 0.8±2.6 1.3±15.4 0.1±2 0.2±0.58 2.1±9.34 1.6±7.54 
Y5 0.7±1.9 0.7±13.43 0.6±16.48 0.3±1.45 2.3±16.9 0.9±2.66 0.1±0.44 2.3±8.17 1.1±7 

RB1 0.6±1.63 2.4±13.53 1.2±13.52 0.4±1.33 1.5±16.2 0.7±2 0.1±0.32 0.3±7.09 2±6.23 
RB2 0.4±2.09 1.1±14.13 4.1±15.07 0.2±1.72 4.3±13.2 0.7±2 0.1±0.35 1.9±7.95 2.3±6.8 
RB3 1.2±2.6 1.4±16.46 1.3±16.73 0.9±2.15 2.3±5.3 1.1±2 0.1±0.41 0.7±7.71 4.3±7.49 
RB4 1.6±1.89 1.3±13.37 2.4±15.15 0.5±1.48 1.2±17.7 0.3±2.33 0.2±0.41 0.8±7.18 0.6±6.08 
RB5 0.8±2.36 2.8±15.39 3.2±16.23 0.7±1.28 1.5±17.9 0.9±2.33 0.3±0.53 1.4±9.21 2.6±8.39 
RL1 1.1±2.44 2.3±14.98 2.7±17.33 0.9±2.04 1.3±19.5 0.2±1 0.1±0.38 1.9±8.71 1.9±6.59 
RL2 0.5±2.25 0.9 ±14.36 1.5±15.7 0.9±1.88 2.1±11.2 0.4±1 0.2±0.37 1.6±8.19 2.3±6.08 
RL3 0.7±1.68 1.3±13.25 1.4±14.33 04±1.38 0.8±14.7 0.1±1 0.1±0.26 0.8±7.81 0.8±5.91 
RL4 0.6±1.48 0.8±13.5 1.2±13.69 0.7±1.14 0.8±16.1 0.3±1 0.1±0.33 1.2±8.25 1.1±6.88 
RL5 0.2±1.45 1.5±13.48 3.3±13.6 0.3±1.1 1.4±10.07 0.7±1 0.1±0.32 0.9±8.52 2.4±6.85 
LG1 0.1±2.92 2.5±16.65 2.9±17.93 0.1±2.2 0.9±32.08 1±3 0.3±0.62 2.3±8.23 2.6±5.9 
LG2 .0.4±2.11 2.6±16.13 3.2±17.74 0.8±1.72 1.8±28.9 0.4±2.66 0.2±0.35 1.2±7.37 1.4±4.97 
LG3 .0.7±3.26 1.8±16.26 1.8±18.19 0.4±2.66 1.1±26.7 0.7±2.66 0.3±0.57 2.1±8.49 2.2±6.91 
LG4 .0.9±1.69 0.7±13.84 1.1±14.3 0.5±1.27 3.2±40.4 1.2±3 0.2±0.38 2.4±7.28 1.3±5.55 
LG5 1.1±2.6 1.1±15.83 0.4±17.34 0.6±2.07 1.3±35.4 0.7±3 0.2±0.49 1.1±7.14 0.6±5.5 

Mean 2.52 14.91 16.70 1.99 19.15 2.03 0.47 8.22 6.64 
Standard deviation 0.91 1.57 2.04 0.83 1.62 0.61 0.16 1.48 1.83 

Percentage variation 36.11 10.53 12.22 41.71 8.46 30.05 34.04 18 27.56 

های مربوط به بذر نیز میانگین و انحراف معیار بیست بذر هستند. درصد تنوع )ضریب های مربوط به میوه میانگین و انحراف معیار بیست میوه و دادهداده

 رات( بر اساس نسبت انخراف معیار به میانگین محاسبه شده است.یتغی
Data relating to fruits are mean and standard deviation of 20 fruits, and data relating to seed are mean and standard deviation of 20 seeds. Percent of 

variation (coefficient of variation) has been calculated based on the ratio of standard deviation to the mean. 
 

 های مورد بررسی زالزالک در استان آذربایجان غربیهای فیزیکی برگ و رنگ میوة نژادگان . ویژگی3جدول 
Table 3. Physical properties and fruit color of studied genotypes in West Azerbaijan 

Genotype Density  
(cm3) 

Pedicle  

length  

(mm) 

Petiole  

length  

(mm)  

Leaf  

length  

(mm) 

Leaf 

width  

(mm) 

L* a* b* Hue Chroma 

Y1 0.1±0.87 1.3±5.33 1.1±12.56 2.3±47.6 2.2±43.92 3.4±65.36 3.4±7.21 4.5±28.63 1.32±0.5 29.52±1.2 

Y2 0.1±0.96 2.3±7.15 1.2±12.56 4.5±40.42 4.4±39.84 6.5±62.9 3.2±9.07 2.3±29.7 1.24±0.3 31±2.3 

Y3 0.3±0.9 0.8±7.62 1.9±9.1 2.3±40.89 1.1±39.02 6.6±58.7 2.1±16.71 1.2±29.96 1.06±0.1 34.3±3.4 
Y4 0.2±0.94 0.5±6.5 1.7±11.2 6.5±42.7 5.7±39.53 5.4±70.12 1.7±5.75 1.5±35.07 1.4±0.2 35.5±1.6 

Y5 0.1±0.92 1.3±5.73 1.1±10.99 2.7±37.11 2.3±33.05 4.3±59.51 0.9±1.98 3.7±31.17 1.5±0.7 31.2±2.4 

RB1 0.3±0.85 1.6±6.17 0.9±5.7 1.9±27.88 1.4±23.54 3.2±23.29 1.1±14.69 2.1±3.48 0.23±0.1 15.09±2.3 

RB2 0.2±0.98 0.8±4.15 1.3±14.18 5.4±47.98 4.8±53.45 3.3±23.22 5.5±17.88 0.9±4.17 0.22±0.1 18.35±1.4 

RB3 0.1±0.73 1.1±4.7 2.3±10.91 1.1±38.52 2.3±38.7 3.4±20.53 2.3±16.07 1.1±3.7 0.19±0.1 16.32±4.2 

RB4 0.1±0.89 0.8±4.2 3.4±11.2 5.5±37.08 6.7±36.2 5.6±22.97 4.5±17.03 1.2±4.39 0.25±0.1 17.58±2.2 
RB5 0.1±0.94 0.5±4.96 6.2±14.69 4.3±38.47 7.8±52.99 2.3±28.63 5.6±17.31 1.5±4.44 0.25±0.1 18.87±1.3 

RL1 0.3±0.93 1.2±9.32 2.4±8.83 3.2±32.6 4.3±28.29 4.3±30.7 2.3±36.26 2.4±11.58 0.3±0.15 38.06±5.6 

RL2 0.2±0.91 1.3±8.26 1.1±12.8 5.6±35.36 1.2±38.36 2.8±29.8 5.6±34.67 3.5±10.21 0.28±0.1 36.14±3.2 
RL3 0.4±0.9 1.4±8.87 3.4±12.51 4.8±38.91 3.4±36.26 2.4±28.39 3.6±36.04 2.3±9.94 0.26±0.15 37.38±4.5 

RL4 0.3±0.90 0.2±8.1 0.8±15.37 1.4±40.5 2.5±38.82 1.3±31.1 3.4±37.89 2.3±12.57 0.32±0.1 32.92±4.3 

RL5 0.5±0.91 2.4±9.36 1.1±14.84 2.3±39.17 2.2±35.83 5.9±31.7 6.7±38.96 4.3±14.31 0.35±0.1 41.5±1.2 
LG1 0.3±0.92 1.1±8.69 0.6±8.91 2.5±38.93 1.6±34.23 7.7±78.33 1.3±-3.99 2.1±32.95 -1.45±1.2 33.2±2.4 

LG2 0.1±0.93 1.6±7.69 0.5±8.17 2.3±36.21 2.7±31.38 5.6±79.8 2.2±-3.27 1.1±32.64 -1.47±0.9 32.8±1.1 

LG3 0.4±0.97 2.5±7.77 1.2±8.26 2.9±36.85 3.4±32.72 2.3±72.65 1.2±-2.4 4.7±34.66 -1.5±1.3 34.7±1.6 
LG4 0.2±0.9 1.2±7 2.6±9.6 1.3±33.6 1.8±29.29 4.5±70.96 1.6±-4.39 5.6±35.87 -1.44±2.4 36.13±2.7 

LG5 0.1±0.92 1.4±6.9 1.4±8.71 3.6±35.6 3.5±30.86 1.3±72.34 2.7±-8.1 2.4±33.75 -1.33±1.1 34.7±3.9 

Mean 0.91 6.9 11.05 38.32 36.82 48.05 14.27 20.16 0.49 30.26 
Standard deviation 0.22 1.26 1.81 3.32 3.26 4.1 3.04 2.53 0.24 2.64 

Percentage variation 24.17 18.26 16.38 8.66 8.85 8.53 21.30 12.55 48.98 8.72 

ند. درصد تنوع )ضریب تغیرات( بر اساس نسبت های مربوط به بذر نیز میانگین و انحراف معیار بیست بذر هستهای مربوط به میوه میانگین و انحراف معیار بیست میوه و دادهداده

 انخراف معیار به میانگین محاسبه شده است.
Data relating to fruit color are mean and standard deviation of 10 fruits, and data relating to leaf are mean and standard deviation of 20 leaves. 

Percentage variation (coefficient of variation) has been calculated based on the ratio of standard deviation to the mean. 
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 همبستگی بین صفات 

منطقی  ۀاز همبستگی صفات برای بررسی و ایجاد رابط

شود. ایجاد رابطه دار بین صفات استفاده میو معنی

ه تواند راه را برای بررسی صفاتی کبین چند صفت می

ممکن است دشوار باشد، هموار کند.  ها آنگیری اندازه

 4در جدول  بررسینتایج همبستگی بین صفات مورد 

دار آورده شده است و همبستگی مثبت و منفی معنی

درصد  5و  1در سطح احتمال صفات  بیشتردر بین 

طول میوه شود، که مشاهده می طور همان. مشاهده شد

داری در سطح و معنیبا عرض میوه همبستگی مثبت 

وزن گوشت با عرض میوه همچنین درصد داشت.  1

صفت را نشان داد. باالیی میزان همبستگی  نیز میوه

aبا شاخص  دم برگطول 
رنگ میوه همبستگی  *

 اندازه هر ،دهدداری دارد، این نشان میمثبت معنی

ها بیشتر باشند، رنگ میوه نیز قرمزی طول دمبرگ

داری همبستگی منفی و معنی. بیشتری خواهد داشت

aشاخص  میزاندرصد بین  1در سطح 
و صفات  *

Lشاخص بذر مشاهده شد.  شمارسفتی میوه و 
با  *

aشاخص 
داری رنگ میوه نیز همبستگی منفی معنی *

که سفتی میوه همبستگی مثبت  دارد درحالی

Lداری با  معنی
bو *

aداشته ولی با  *
همبستگی منفی  *

درختانی که  ،دهده این نشان میک.داری داشتمعنی

روشنی و زردی بیشتری داشته  ها آن یهارنگ میوه

 که یدرحالخواهند داشت  یتر سفت ةباشد، میو

 ةباالتری داشتند، میو ةدرختانی که رنگ قرمزی میو

خواهند بود. همبستگی باال بین صفات این  تر نرم ها آن

گیری ازهکند تا بتوان از طریق اندامکان را فراهم می

 هر یک از صفات به وضعیت صفت دوم پی برد.
 

 هاتجزیه به عامل

تواند ها، صفات مختلف میبا استفاده از تجزیه به عامل

 هرکدامد که شوبحث  ییها مؤلفهها یا در قالب عامل

تواند شوند. این تجزیه میچند صفت را شامل می

های مورد گذار اصلی بین نژادگانفرق های عامل

تواند در رسی را روشن سازد. همچنین این روش میبر

 جداسازی ینۀدرزمتر تشخیص صفات پر اهمیت

 Yilmaz etد باشد )سودمنشده  بررسیهای نژادگان

al., 2009 میزان واریانس توجیهی هر عامل، بار .)

یافته، واریانس تجمعی توجیه شده و های دورانعامل

 5ها در جدول  از تجزیه به عامل ناشی ۀمشخص ۀریش

شود، مشاهده می که یطور همانآورده شده است. 

های اصلی متغیرهای اولیه را در قالب تجزیه به عامل

عامل اصلی و مستقل با مقادیر ویژه بیش از یک  پنج

عامل پس از  پنجاین  درمجموعکه  کرد یبند گروه

درصد واریانس  11/89چرخش وریماکس توانستند 

(. جدول تجزیه به 5ند )جدول کن ها را توجیهکل داده

عامل اول توانسته است به  ،دهدها نشان میعامل

درصد واریانس کل مشاهده شده را  94/36تنهایی 

 82/24د. پس از آن عامل دوم توانسته است کنتوجیه 

به  2و  1های درصد واریانس کل را سبب شود و عامل

درصد واریانس کل را توجیه  76/61همراه هم 

در این ارزیابی، صفات با  یطورکل بهند. نک می

 های ضریبعنوان به 5/0عاملی باالی  های ضریب

اند. در  دار و مؤثر در مدل در نظر گرفته شده معنی

درصد از واریانس کل را توجیه  94/36عامل اول که 

، صفات وزن، طول و عرض میوه، وزن گوشت، کند یم

Lهای رنگ میوه شامل شاخص
*، a

bو  *
وزن بذر و ، *

درصد  82/24طول بذر قرار دارد. در عامل دوم نیز که 

، صفات سفتی میوه، کند یماز واریانس کل را توجیه 

طول برگ،  مانندبذر و صفات مرتبط به برگ  شمار

قرار دارد. همچنین در  دم برگعرض برگ و طول 

درصد از واریانس کل را توجیه  79/12عامل سوم که 

میوه و طول دم میوه قرار دارند.  ، صفات چگالیکند یم

درصد از واریانس کل را  92/7در عامل چهارم که 

کند، صفت عرض برگ قرار دارد و در عامل  توجیه می

درصد از واریانس کل را توجیه  63/6پنجم نیز که 

ی در همسانکند، صفت عرض بذر قرار دارد. نتایج می

( و Erfani et al., 2014های گالبی )ها و گونهنژادگان

 Aliاز سیب رد اسپار و گالب کهنز ) آمده دست به یجنتا

et al., 2015های ( نیز مشاهده شده است. وجود عامل

های تواند در برنامهمستقل برای هر گروه از صفات می

 .شوده و به استقالل صفات توجه شداصالحی توجه 
های مورد بندی نژادگانمنظور گروههمچنین به

های مورد نظر از روش عامل پایۀالک بر زالز بررسی

 رسم نمودار پراکنش بر مبنای دو عامل اول که

از سهم کل واریانس را توجیه  درصد 76/61 درمجموع
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. سپس موقعیت هر نژادگان در شداستفاده  ند،کرد

(. 1به دست آمد )شکل  یدوبعدمحور مختصات 

 ةدهند در یک ناحیه از پالت نشانها نژادگانتجمع 

 1شکل  یۀبر پابنابراین  .استها  شابه ژنتیکی آنت

نزدیک به هم قرار  ةکه در یک محدودهای نژادگان

های اول و دوم  دارند، از نظر صفات مؤثر در عامل

شباهت بیشتری نشان داده و در یک گروه قرار 

گیرند. با توجه به باال بودن سهم دو عامل اول در  می

 (بای پالتدووجهی ) نمودارتوجیه واریانس کل، رسم 

را از  ها گونهاین دو عامل توانسته است تا حدودی  اب

 شودگروه ایجاد  3این بای پالت  پایۀکند و بر  جداهم 

 ند.هستقابل مشاهده  1که در شکل 
 

 های زالزالک. همبستگی بین صفات مورد بررسی در  نژادگان4جدول 
Table 4. Correlation between studied traits in hawthorn genotypes 

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

                1 FWe 
               1 0.52** 

FL 
              1 0.96** 0.57** FWi 
             1 0.16 0.05 0.16 D 
            1 0.34** 0.55** 0.35** 0.46** L* 

           1 -0.78** -0.12 -0.39** -0.34** -0.33** a* 

          1 -0.69** 0.97** 0.35** 0.51** 0.28* 0.45** b* 

         1 0.22 0.26* 0.16 0.15 -0.04 -0.05 -0.07 PeL 
        1 -0.25 0.08 0.02 0.07 0.19 0.32* 0.18 0.36** LL 
       1 0.74** -0.39** -0.25 0.16 -0.22 0.24 0.17 0.09 0.23 LW 
      1 0.71** 0.61** -0.09 -0.29** 0.43** -0.33** 0.16 -0.08 0.00 -0.08 PL 
     1 -0.42** -0.33* -0.14 0.10 0.72** -0.76** 0.79** 0.29* 0.21 0.22 0.12 F 
    1 0.69** -0.44** -0.12 -0.09 -0.31* 0.53** -0.89** 0.62** 0.12 0.24 0.23 0.19 SN 
   1 0.27* 0.15 0.02 0.21 0.21 -0.12 0.39** -0.36** 0.43** 0.19 0.74** 0.48** 0.77** SWe 
  1 0.42** -0.22 -0.21 0.33* 0.37** 0.37** 0.10 0.20 0.09 0.16 0.24 0.51** 0.23 0.57** SL 
 1 0.67** 0.35** -0.19 -0.44** 0.32* 0.46** 0.31* -0.21 -0.16 0.19 0.21 -0.04 0.31* 0.15 0.43** SW 

1 0.42** 0.57** 0.65** 0.15 0.10 -0.01 0.23 0.38** -0.05 0.42** -0.30* 0.43** 0.14 0.94** 0.49** 0.97** PWe 

 درصد. 1درصد و  5داری در ترتیب معنیه* و **: ب

FWe ،ورن میوه=FL ،طول میوه=FWi ،عرض میوه=D ،چگالی=Pelطول دم میوه= ،LL ،طول برگ=LW ،عرض برگ=PL ،طوب دمبرگ=F ،سفتی=SN ،تعداد بذر=SWe ،وزن بذر=

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

 

 ها عاملشده از تجزیه به  های عاملی و واریانس تجمعی برای پنج عامل استخراج . ضریب5جدول 
Table 5. Eigen values and cumulative variance for 5 factors resulted from factor analysis 

  Component   
Traits 

5 4 3 2 1 
-0.172 -0.110 -0.231 0.265 0.898 Fruit weight 

-0.051 -0.193 -0.272 0.064 0.905 Fruit length 

-0.177 -0.180 -0.239 0.161 0.904 Fruit width 

0.053 0.417 0.701 0.44 0.202 Density 

0.066 0.177 0.287 -0.751 0.400 Firmness 

-0.247 -0.139 0.254 0.272 0.869 Flesh weight 

0.027 0.558 0.675 -0.138 0.340 Pedicle length 

-0.419 0.046 0.331 -0.521 0.742 L* 

-0.012 -0.334 0.134 0.625 0.620 a* 

0.013 0.016 0.398 0.411 0.729 b* 

-0.183 0.197 0.252 0.822 0.078 Petiole length 

-0.508 0.208 0.192 0.572 0.293 Leaf length 

-0.129 0.532 0.125 0.772 0.125 Leaf width 

0.130 0.493 -0.204 -0.681 0.386 Seed number 

0.226 0.047 -0.108 0.245 0.878 Seed weight 

0.314 -0.063 0.125 0.495 0.708 Seed length 

0.611 0.190 -0.350 0.508 0.345 Seed width 

1.19 1.43 2.3 4.47 6.65 Eigen value 
6.63 7.92 12.79 24.82 36.95 % of variance 
89.11 82.48 74.56 61.77 36.95 Cumulative Variance %  
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 هاآمده از تجزیه به عامل دست دو عامل اول بهزالزالک بر پایۀ  هاینژادگانبندی . گروه1شکل 

Figure 1. Grouping of Hawthorn genotypes based on the first and second factor derived of Factor analysis 
 

 ایخوشه ۀتجزی

های بین ها و تفاوتای از میزان شباهتبرای اینکه ایده

صفات  همۀاز نظر  بررسیهای زالزالک مورد نژادگان

(. با 2)شکل شدای انجام خوشه ۀدست آید، تجزی به 

 پایۀبر  5 ۀدر فاصل (دندروگرام) نمودار درختی برش

 ۀ. تجزیشدگروه ایجاد  سهتابع تشخیص،  ۀتجزی

د. جدا کنها را از هم ای تا حدودی توانست گونهخوشه

  ۀهای مربوط به گوننژادگان نخستدر گروه 

C. azarolus var azarolus  نیز از  نژادگانو چندین

اند که همگی قرار گرفته C. aplosangouaineaگونۀ 

متعلق به منطقۀ دره قاسملو ارومیه و سردشت هستند. 

در جداسازی این گروه صفات سفتی میوه و شمار بذر 

های مربوط به گونۀ نژادگاننقش بسیار مهمی داشتند. 

C. azarolus  دوم به  در گروه 5به استثنای شمارة

اند که متعلق به منطقۀ کهریز )انزل( تنهایی قرار گرفته

میانگین صفات  های موجود در این گروهنژادگانهستند. 

های نژادگان طول، عرض و وزن میوة باالتری داشتند.

 .Cنیز از گونۀ  نژادگانچندین و  C. monogynaگونۀ 

aplosangouainea اند که در گروه سوم جای گرفته

aچگالی میوه، طول برگ و شاخص  صفات
در جداسازی  *

بر  هانژادگانبندی  این گروه نقش مهمی داشتند. گروه

بندی ها با گروهپایۀ دو عامل اول ناشی از تجزیه به عامل

ای تا حدودی با هم همخوانی دارند. ناشی از تجزیۀ خوشه

های ای نشان داد، گونهتجزیۀ خوشه آمده از دست نتایج به

. به عبارتی اند گرفتههای مختلف قرار  لف در گروهمخت

ها را از هم جدا ای تا حدودی توانست گونهتجزیۀ خوشه

های مختلف در نژادگانکند. همچنین قرار گرفتن 

دهندة وجود تنوع باال در بین  های مختلف نشان خوشه

 های مورد بررسی است.نژادگان

 

 
 ایخوشه ۀتجزیاز  آمده دست به نمودار درختی .2شکل 

 واردبه روش های زالزالک نژادگان
Figure 2. Dendrogram of grouping hawthorn 

genotypes based on Ward’s method 
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 گیری کلینتیجه

های زالزالک نژادگاناین بررسی تنوع بسیار باالیی را بین 

مورد بررسی در استان آذربایجان غربی از لحاظ همۀ 

یوه، برگ و بذر نشان داد. صفات شناختی م صفات ریخت

وزن میوه و گوشت میوه، اندازة برگ، اندازة میوه، رنگ 

میوه و اندازة بذر تنوع بسیار باالیی را نشان دادند. این 

تنوع یک ابزار بسیار با ارزش برای بهنژادگران خواهد بود 

 های تالقی برایرا برای انتخاب گزینه ها آنو دست 

 

ورزی ژنی برای اصالح مدرن  دست اصالح کالسیک و یا

توانند ها مینژادگانباز خواهد گذاشت. در نتیجه این 

های تجاری استفاده نژادگانمواد اصالحی برای  عنوان به

شوند. توجه به اینکه در برخی موارد با وجود مشاهدة 

ها، نژادگانشناختی در بین  های ریختبرخی تفاوت

های نشد، برای بررسی از همدیگر میسر ها آنجداسازی 

استفاده از نشانگرهای  ها آنتر بیشتر برای جداسازی دقیق

 باشد. مؤثرتواند مولکولی می
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