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 چكيده

 14شرقی، پژوهشی در قالب طرح کامال  تصادفی با سه تکهرار بهر روی   اخته استان آذربایجانهای برتر زغالبه منظور شناسایی ژنوتیپ

انجهام پهذیرفت. در ایهن     1392سهال  شهرقی، در  های تجاری منطقه کلیبر استان آذربایجاناخته گزینش شده از باغژنوتیپ محلی زغال

گیهری شهده تفهاوت معنهاداری در     های انهدازه تمام ویژگیویژگی کمی، کیفی و بیوشیمیایی میوه مورد ارزیابی قرار گرفت و  16زمینه، 

یرات مربوط بیشترین ضریب تغی .باشد می مطالعهمورد های ژنوتیپدرصد نشان دادند که بیانگر وجود تنوع ژنتیکی بین  1تمال حا حسط

ژنوتیپ مورد بررسی در چهار گروه قرار گرفتند  14ها، ای ژنوتیپ( بود. بر طبق تجزیه خوشه58/23( و ویتامین ث )50به آنتوسیانین )

اکسیدان، اسیدیته کل، وزن، طول، حجم و قطر میوه، ضخامت و وزن گوشهت، وزن،  و ژنوتیپ شماره چهار با بیشترین میزان فنل، آنتی

 ها برتر شناخته شد.قطر هسته نسبت به سایر ژنوتیپطول و 

 اخته، مورفوپومولوژیکی، میوه ستهتنوع، زغال ها: واژه كلید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 15دوره 

 3 شماره 


 1392پاییز  

 15-26 های صفحه

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 3دوره 

 2 شماره 


 1394پاییز و زمستان  

 241-229 های صفحه

 

 Email: ghanbari66@uma.ac.ir سئول  م نویسنده *



 زهرا هادی برزندیق، علیرضا قنبری

 

 1394پاییز و زمستان   2 شماره  3دوره 
230 

 مقدمه

گونهه   65( یکی از L. Cornus masاخته )با نام علمی زغال

های این است. گونه Cornaceaeاز خانواده  Cornusجنس 

بیشهتر آنهها    جنس به صورت درخت و درختچه هسهتند و 

 65حهدود  گیرنهد.  برای اهداف زینتی مورد استفاده قرار می

 یشهمال  کرهیممعتدل ن نواحیدر سرتاسر  اختهگونه از زغال

 یو تعداد کم شتهدا ینتیکاربرد ز آنها یشتربکه  وجود دارند

 ین. در به ]9[ شهوند یکشهت مه   یوهم برداشت از آنها جهت

 یههلبههه دل Cornus masگونههه  اختههه،زغههال یهههاگونههه

ایهن  . ]19[اسهت   یافتهه گسترش  یشترآن ب یوهم یها یژگیو

گیاه در مرکز و جنوب شهرقی اروپها و قسهمتی از جنهوب     

هههای غربههی آسههیا گسههترش داشههته و در ایههران نیههز اسههتان

، 1[باشهد  شرقی و قزوین تولیدکننهده اصهلی مهی   آذربایجان

شتن اخته عالوه بر تولید میوه مطلوب به علت دا. زغال]12

های پرپشت و ایجاد نمهای جهذاب،   های فراوان و برگگل

ها نیز مناسب است. میهوه آن  ها و باغبرای استفاده در پارک

ها بوده و آنتوسیانین، اسیدهای آلی و تانن منبع غنی از قند،

مقدار ویتامین ث آن بیش از دو برابر محتهوی ویتهامین ث   

 ییعناصهر غهذا  ظر اخته از ن. زغال]12، 10، 3[پرتقال است 

بهه ترتیهب حهاوی بیشهترین میهزان       مصرفکمپرمصرف و 

. ]15[های آلو، سیب و گالبی اسهت  کلسیم و آهن بین میوه

خهوری بهه صهورت خشه  یها      جز تهازه اخته بهمیوه زغال

 .]12، 10[شود فرآوری شده نیز مصرف می

های اصهالحی  اخته قسمت مهمی از برنامهگزینش زغال

اختهه  در جههان اسهت. آغهاز گهزینش زغهال     ارقام باکیفیت 

ههای طبیعهی بهه    از جمعیهت براساس صفات مورفولوژیکی 

. ]17، 13[گههردد برمههی 1960صههورت متمرکههز بههه سههال  

اخته قبال  به طهور اساسهی بهه عنهوان گونهه زینتهی و        زغال

دارویی خودرو مطرح شده بود، اما بعد از مشهخص شهدن   

در برخههی از  اهمیههت میههوه آن بههه عنههوان غههذای سههالمتی

ههای طبیعهی و   کشورها، تحقیقات بر روی مطالعه جمعیت

اختهه  های اصالحی زغالتأسیس کلکسیون آغاز شد. برنامه

، جمههوری چه ،   ]16[، اسلواکی، ترکیهه  ]14[در اوکراین 

بلغارستان، لهستان، اتریش و اخیرا  در صربستان آغهاز شهده   

ع . بیشههترین تحقیقههات پیرامههون بررسههی تنههو  ]2[اسههت 

ها مربوط بهه کشهور ترکیهه    مورفولوژی  و گزینش ژنوتیپ

ههای اصهالحی   . برای انجام برنامهه ]24، 10، 6، 5، 3[است 

ههای  های امیدبخش از جمعیهت اولین گام شناسایی ژنوتیپ

طبیعی است، شناسایی براساس خصوصهیات مورفولوژیه    

میههوه، عملکههرد، زمههان گلههدهی و رسههیدن، خصوصههیات   

تنهههوع  .]2[گیههرد  یههره انجههام مههی   شههیمیایی میههوه و غ  

اختهه صربسهتان   ههای زغهال  مورفولوژیکی بهترین ژنوتیهپ 

. در تحقیهق حاضهر، صهفات    ]1[مورد ارزیابی قرار گرفهت  

مورفولوژی میوه شامل طول، قطر، وزن، ضخامت و نسهبت  

گیری شهد. ژنوتیهپ برتهر در ایهن     وزن به هسته میوه اندازه

ن، طول و قطهر میهوه   ( با داشتن بیشترین وزPPC1تحقیق )

 به عنوان ژنوتیپ برتر معرفی شد.

ههای  در پژوهشی تنهوع برخهی صهفات میهوه ژنوتیهپ     

. در این آزمایش، صهفات  ]11[اخته ایرانی مطالعه شد زغال

مورفولوژیکی شامل وزن میوه، وزن هسهته، میهانگین طهول    

گهرم،   29/3تها   499/1میوه و میانگین قطر میوه به ترتیهب  

تها   26/10متر، میلی 31/22تا  22/15گرم،  425/0تا  249/0

متر و پارامترهای شیمیایی شامل مقهدار ویتهامین   میلی 3/16

گهرم وزن میهوه تهازه،     100گرم در میلی 360تا  240ث از 

و  5-5/12ترتیب به 1مواد جامد محلول و اسیدیته قابل تیتر

گیری شد. براساس تجزیه صفات درصد اندازه 86/1-43/0

-های مورد آزمایش در سهه دسهته گهروه   ها ژنوتیپملبه عا

گیری شده میهوه  بندی شدند. تنوع باالیی بین صفات اندازه

های تکثیر یافته تواند نتیجه طبیعت هتروزیگوتی ژنوتیپمی

از طریق بذر و تأثیر شرای  محیطی مختلف باشد کهه گیهاه   

 در آن رویش یافته است.

                                                           
1. Total Acidity (TA) 
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آزاد و تکثیر بهذری طهی   افشانی اخته به دلیل گردهزغال

 سالیان متمادی، از تنهوع ژنتیکهی بهاالیی برخهوردار اسهت      

در  موجهود  اختهه های زغالکه تمامی باغاز آنجایی. ]10، 2[

ایجهاد شهده اسهت،     ههای بهذری  استفاده از دانههال  با ایران

محصههول بههوده و  بههاالیی دارای تنههوع ژنتیکههیبنههابراین، 

تهاکنون در ایهران در مهورد    . ]11[کنند  یکنواختی تولید نمی

بررسی تنوع مورفولهوژیکی مطالعهات محهدودی صهورت     

هها مربهوط بهه ترکیهه و کشهورهای      گرفته و اکثهر گهزارش  

اروپایی است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اولیهه  

های محلی و تجاری منطقه کلیبر به تنوع تعدادی از ژنوتیپ

نهها براسهاس   ههای برتهر آ  منظور انتخاب و معرفی ژنوتیهپ 

 باشد.  صفات فیزیکوشیمیایی میوه می

 

 هامواد و روش

اختهه رویهش یافتهه در    ژنوتیهپ زغهال   14های رسیده میوه

های منطقه کلیبر اسهتان آذربایجهان شهرقی در موقعیهت      باغ

 2درجهه و   47ی و شهمال  یقهه دق 52درجه و  38جغرافیایی 

 براسهاس اطالعهات   1392ی در اواخهر تابسهتان   شرق یقهدق

آوری های مثبت میوه جمهع باغداران محلی در مورد ویژگی

های محلی با اسهتفاده  اخته از ژنوتیپهای زغالشدند. میوه

های خهوب میهوه   از تجربه باغداران محلی براساس ویژگی

انتخاب و در سه تکرار برداشت شدند و با جعبه به همهراه  

هها  وتیپیخ به آزمایشگاه انتقال یافتند. در تحقیق حاضر، ژن

گهذاری  شهماره  14دلیل نداشتن نام مشهخص از یه  تها    به

  .شدند

 گيری صفاتاندازه

صفات بیوشیمیایی شهامل اسهیدیته کهل،    گیری اندازه جهت

ههای  ، از عصاره میهوه pH(، TSSمقدار مواد جامد محلول )

 تازه استفاده شد. اسیدیته کل از روش تیتراسهیون بها سهود   

(NaOH )2/0  ،نرمالTSS استفاده از رفراکتهومتر دسهتی    با

 pHمیوه تازه هر پنج میوه در هر تکهرار و  مدل اتاگو از آب

 گیری شد.متر اندازه pHمیوه تازه با استفاده از دستگاه آب

 

 سنجش ميزان آنتوسياني 

لیتهر متهانول   میزان دو گرم از بافت تازه میوه در هشت میلی

گن شهده و بهه   ( هم99:1اسیدی )متانول: کلریدری  اسید، 

ساعت در تاریکی قهرار گرفهت. عصهاره توسه       24مدت 

دستگاه سانتریفیوژ صاف شده و جذب اسهپکتوفتومتری بها   

نهانومتر   550( در طهول مهوج   Lambda 25دسهتگاه مهدل )  

. عدد جهذب عصهاره بهه عنهوان شهاخص      ]19[قرائت شد 

 غلظت آنتوسیانین بیان شد.

 

 اکايدانسنجش ميزان آنتی

درصهد   80متانول لیتر میلی هشتفت میوه در گرم از با ی 

لیتهر  میلی سهمیکرولیتر از عصاره حاصل به  30 ساییده شد.

( DPPHیهدرازیل ) ه یکریهل پ-1-یهل فنید– 2،2محلول از 

اضافه شد. پس از ی  ساعت نگههداری در تهاریکی عهدد    

 نهانومتر خوانهده شهد.    520جذب عصهاره در طهول مهوج    

ا با استفاده از منحنی اسهتاندارد  هاکسیدان نمونهغلظت آنتی

 اسیدآسکوربی  محاسبه شد.

 

 سنجش ميزان فنل

درصهد   80لیتر متانول میلی 10با  تازه میوهبافت گرم از  دو

در  دوبهاره  باقیمانده از جداسازی مخلهوط تفاله  همگن شد.

درصد ساییده شد و به عصاره قبلی  80متانول لیتر میلی پنج

لیتهر  میلهی شش به معرف فولین لیتر میلی ی اضافه گردید. 

و پس شد اضافه  (5به  1و آب )با نسبت عصاره از ترکیب 

کربنات سدیم اشهباع بهه محلهول    لیتر میلیی  دقیقه  پنجاز 

ساعت عدد جذب محلول آبهی   دوقبلی افزوده شد. پس از 

 فنهل غلظهت   نانومتر قرائهت شهد.   760رن  در طول موج 

در   لیههاگاسهتاندارد اسههید  عصهاره بهها اسهتفاده از منحنههی   

 .محاسبه شد گرم بر لیترمیلی 0-160های غلظت
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 سنجش ميزان اسيد آسكوربي 

 6اسیدمتافسهفری    لیتهر میلی 10گرم از گوشت میوه با  دو

عصهاره صهاف   از لیتهر  میلهی  پنجبه خوبی همگن و  درصد

 25 به حجم نهایی درصد 3آن توس  اسیدمتافسفری  شده 

از عصهاره بها رنه     لیتهر  میلهی  10شهد.   رسهانده لیتهر  میلی

کلرو فنل ایندوفنل تیتر گردید. مقدار اسهید آسهکوربی     دی

 :]22[نمونه با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد 

 ×واالن رنه   وزن بافت میوه در محلهول تیتهر شهده/ اکهی    

  حجم رن  مصرفی = مقدار اسید آسکوربی 

 

 هاتجزیه داده

افزارههای  گیهری صهفات بها نهرم    ههای حاصل از انهداز داده

( در قالهب  1/9)نسهخه   SAS( و 17)نسهخه   SPSSآماری 

طرح کامال  تصادفی و در سه تکرار مورد تجزیهه و تحلیهل   

قرار گرفت. مقایسه میانگین هر ی  از صفات با اسهتفاده از  

ای دانکن و با سه تکرار در هر نمونه انجام آزمون چنددامنه

انجام شهد.   (Ward)ه روش وارد ای بگرفت. تجزیه خوشه

ها براساس روش تجزیه به روش چندمتغیره تجزیه به عامل

 50/0های اصلی و درنظر گرفتن ضرایب عاملی باالی مؤلفه

-پهالت جههت بهه   در هر عامل اصلی انجام شد. رسم تهری 

ها با توجهه  بعدی از پراکنش ژنوتیپدست آوردن نمای سه

 جام گرفت.ها انبه نتایج تجزیه به عامل

 

 نتایج و بحث

گیهری  نتایج تجزیه واریانس نشان داد تمامی صفات انهدازه 

دار شده در سطح احتمال ی  درصد دارای اخهتالف معنهی  

ها نشهان  (. نتایج حاصل از مقایسه میانگین1هستند )جدول 

 77/3داد ژنوتیپ چهار دارای بیشترین میانگین وزن میهوه ) 

 07/2ین میانگین وزن میوه )گرم( و ژنوتیپ دو دارای کمتر

(. همچنین ژنوتیپ چههار بها داشهتن    2گرم( بودند )جدول 

بیشترین مقدار در اکثر صفات فیزیکی نظیهر طهول، قطهر و    

حجههم میههوه، وزن و ضههخامت گوشههت میههوه بهها اخههتالف 

ژنوتیهپ  ها بهود.  دار دارای بزرگترین میوه بین ژنوتیپ معنی

یه برتری داشت. در نسبت به بقنیز از لحا  این صفات  12

مقایسه میانگین صفات بیوشیمیایی، شاخص آنتوسیانین بین 

بیشهترین و   سهه و  پهنج  ههای ژنوتیپبود که  61/3تا  41/0

(. 2را داشتند )جهدول  کمترین مقدار آنتوسیانین  ژنوتیپ نه

ژنوتیهپ مهورد ارزیهابی بهین      14محتوای اسید آسکوربی  

گهرم بافهت تهازه     100گرم در میلی 51/27و  58/12مقادیر 

گیری شهد کهه بیشهترین مقهادیر آن مربهوط بهه       میوه اندازه

و کمترین مقدار مربوط به ژنوتیپ شهش   13ژنوتیپ پنج و 

 36و  6/12بود. در مطالعه محققین دیگر، این مقهادیر بهین   

گههرم گههزارش شههد کههه محتههوای      100گههرم در میلههی

 تحقیق حاضر های بررسی شده دراسیدآسکوربی  ژنوتیپ

نیز در دامنه مذکور قرار گرفت، اما به نیمه پایین این دامنهه  

 . همچنین با نتایج دیگر تحقیقات]12، 10، 3[تر بود  نزدی 

اخته منهاطق ارسهباران را بررسهی    که تنوع بیوشیمیایی زغال

ههای  کردند نیز مطابقت داشهت کهه در ایهن تحقیهق دامنهه     

گهرم وزن   100گهرم در  میلهی  25تا  5اسیدآسکوربی  بین 

 .]11[تازه میوه ذکر شده بود 

گیهری شهده و میهزان ضهریب     مشخصات صفات اندازه

آمهده اسهت. بهاالترین درصهد      3تنوع هر صفت در جدول 

و اسههید  50ضههریب تغییههرات بههرای صههفات آنتوسههیانین  

دست آمد، در مطالعهه دیگهری   درصد به 58/23آسکوربی  

 91/35 )نیز صفت آنتوسیانین دارای ضهریب تغییهرات بهاال   

گیری [. در بین صفات فیزیکی اندازه2درصد( گزارش شد ]

ترتیهب دارای   شده، وزن میوه، حجم میوه و وزن گوشت به

بودند که  30/17و  51/17، 8/17ضریب تغییرات باال یعنی 

در پژوهشی دیگر از بین صفات فیزیکی، وزن میهوه و وزن  

 19/33 ترتیهب  گوشت میوه دارای ضریب تغییرات باال و به

 . [1]گزارش شدند  48/36و 
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درمجموع شاید بتهوان صهفت آنتوسهیانین، وزن میهوه و     

وزن گوشت میوه را به دلیهل داشهتن ضهریب تنهوع بهاال کهه       

اختهه هسهتند   های زغالها در بین ژنوتیپبیانگر تنوع زیاد آن

 ها مطرح کهرد. به عنوان صفات مناسبی برای تفکی  ژنوتیپ

توانهد بهه دلیهل تنهوع     هها مهی  نمونهه   در بینضریب تنوع باال

به هتروزیگوسهیتی   افشانی آزاد باشد که منجرگرده ای و گونه

 .]22[ها شده باشد ژنوتیپ و تنوع ژنتیکی باال در

 

 هااخته، دامنه و ضریب تغییرات آنهای زغال. صفات مورد ارزیابی در ژنوتیپ1جدول 

 ضریب تغییرات انحراف از معیار میانگین حداکثر حداقل صفت

 41/0 61/3 022/2 012/1 00/50 (mg.g-1 FWآنتوسیانین )

 18/198 69/233 377/213 203/9 31/4 (mg/gفنل )

 58/12 52/27 351/18 327/4 58/23 (mg/100g) ویتامین ث

 71/1 99/1 850/1 084/0 54/4 (mg/mlاکسیدان )آنتی

 30/14 20/23 647/17 826/2 01/16 (TSS) د محلولدرصد مواد جام

 39/1 27/2 812/1 263/0 51/14 (TAدرصد اسیدیته کل )

pH 84/2 42/3 184/3 166/0 21/5 

 07/2 77/3 567/2 457/0 80/17 (g) وزن میوه

 74/16 85/23 425/19 600/1 24/8 (mmطول میوه )

 55/13 12/16 567/14 755/0 18/5 (mmقطر میوه )

 88/1 49/3 427/2 425/0 51/17 (Cm3حجم میوه )

 66/3 57/4 002/4 268/0 70/6 (mmضخامت گوشت )

 70/1 18/3 145/2 371/0 30/17 (g)وزن گوشت میوه 

 25/0 47/0 145/2 060/0 87/15 (g)وزن هسته 

 76/11 69/15 488/13 143/1 47/8 (mmطول هسته )

 64/5 07/7 346/6 446/0 03/7 (mmقطر هسته )

 (یار/ انحراف معیانگین)م×  100 = ییراتتغ یبضر - *
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بر طبق نتایج همبستگی صفات مهورد بررسهی، برخهی    

باشهند )جهدول   دار با یکدیگر میصفات دارای ارتباط معنی

کنهد  (. همبستگی زیاد بین صفات این امکان را فراهم مهی 4

اتی که بها  گیری هر صفت، به تغییرات صفتا از طریق اندازه

آن همبستگی دارند نیز پی برد، به همین خهاطر بها صهرف    

تهوان یه    هزینه و زمان کمتر و به طور غیهر مسهتقیم، مهی   

[. از جملههه ایههن صههفات در 24صههفت را ارزیههابی نمههود ]

توان به فنل، ویتهامین ث و مهواد جامهد    پژوهش حاضر، می

و اکسیدان کل همبستگی مثبت محلول اشاره کرد که با آنتی

داری دارند. اغلهب صهفات فیزیکهی نیهز بها یکهدیگر       معنی

و میهوه  ، حجهم  میهوه وزن همبستگی مثبت باالیی داشهتند.  

-وزن گوشت میوه با تمامی پارامترهای فیزیکی رابطه معنی

که با نتهایج   دار و مثبتی در سطح احتمال ی  درصد داشتند

 .  [11]پژوهش دیگری مطابقت داشت  

ههای  اخته های میوه ذغالیژگیدر گزارشی از بررسی و

ایران، رابطه بین وزن میوه و قطر میهوه همبسهتگی نداشهت    

که این عدم همبستگی، احتمال استفاده از قطهر میهوه بهرای    

بندی صفت وزن میوه را منتفی کرد ولهی در آزمهایش   درجه

حاضر، همبستگی مثبت بهین قطهر و وزن میهوه بهه مقهدار      

دیگهر تحقیقهات مغهایرت     دست آمد کهه بها نتهایج   به 88/0

 ینرابطههه بهه ینهمچنهه[. 11( ]4و  3هههای داشههت )جههدول

دهنهده  کهه نشهان   ی بودمنف یوهث و حجم و طول م یتامینو

در  یث کمتهر  یتامینو یزانبزرگتر م یهایوهاست که م ینا

 یداناکسه یو آنته  یفنله  یبهات واحد وزن داشتند. رابطهه ترک 

 یدانتیاکسیآنت یتخاص یندهد بیدار است که نشان میمعن

 یبهات ترک و وجود دارد یمرابطه مستق یفنل یباتترک یزانو م

در  ]19[ هسهتند  یدانتیاکسه یآنته  یهها یتمسئول فعال یفنل

ههای  اخته ترکیبات فنلهی اکثهرا  در ارتبهاط بها ویژگهی     زغال

 (.4)جدول  ]12[اکسیدانتی هستند آنتی

 

 بندیصوشه

بها بهرش   ای ههها بهه روش خوشه   بندی ژنوتیهپ برای گروه

هها بهه چههار    ژنوتیهپ ، 5/5 یدسهی دندروگرام در فاصله اقل

 (. 1گروه تقسیم شدند )شکل 

 

 
 

 گیری شده به روش وارداخته براساس صفات اندازهژنوتیپ زغال 14. كالستربندی 1شکل 



 زهرا هادی برزندیق، علیرضا قنبری

 

 1394پاییز و زمستان   2 شماره  3دوره 
238 

در  14و  13، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 3، 2، 1های ژنوتیپ

-لحها  مقهادیر انهدازه   گروه اول جای گرفتند. این گروه به 

گیری شده در اکثر صهفات نزدیکهی بیشهتری بها یکهدیگر      

هر ی  در گهروه جداگانهه    4و  12، 5های داشتند. ژنوتیپ

در دسته دوم از نظر مقادیر صهفات   5ژنوتیپ قرار گرفتند. 

گیری شده به صورت کلی نسبت به دیگر بیوشیمیایی اندازه

در دسهته   12ژنوتیهپ  ها دارای بیشترین مقدار بود. ژنوتیپ

سوم از نظر پارامترهای فیزیکی دارای بیشترین مقدار بود و 

نیز در دسته چهارم قرار گرفت که به لحا  اکثهر   4 ژنوتیپ

پارامترها در مقایسه میانگین صفات، جزو بیشهترین مقهادیر   

 بود.

 

 هاتجزیه به عامل

 93/81با مقدار واریهانس  چهار عامل ، هاتجزیه به عامل در

توجیه کردنهد )جهدول   بیشترین سهم از درصد واریانس را 

عامل اول شهامل قطهر میهوه، وزن میهوه، حجهم میهوه،        .(5

 7/37بها  ، قطر و وزن هسهته  ضخامت گوشت، وزن گوشت

اکسهیدان و مهواد جامهد    درصد، عامل دوم شامل فنل، آنتهی 

طول هسته و طهول میهوه    درصد، عامل سوم، 9/18 محلول،

 pHآنتوسهیانین و   بها صهفات  چههارم   درصد و عامل 7/13

 درصد از واریانس کل را به خهود اختصها  دادنهد.    6/11

عامل اول و سوم دربرگیرنده صفات فیزیکی و عامل دوم و 

 شوند.چهارم صفات بیوشیمیایی را شامل می

 برای چهار عامل اصلی 50/0. درصد تجمعی واریانس و صفات با ضرایب عاملی بیشتر از 5جدول 

 عامل واریانس نسبی درصد تجمعی واریانس صفات عاملی بار

 قطر میوه 97/0

 اول 68/37 68/37

 وزن میوه 94/0

 حجم میوه 91/0

 ضخامت گوشت 86/0

 وزن گوشت 89/0

 قطر هسته 74/0

 وزن هسته 72/0

 فنل 87/0

 اکسیدانآنتی 80/0 دوم 91/18 6/56

 ولمواد جامد محل 79/0

 طول هسته 76/0
 سوم 71/13 31/70

 طول میوه 58/0

 آنتوسیانین 76/0
 چهارم 61/11 93/81

64/0 pH 
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بعهدی بها اسهتفاده از    هها در رسهم سهه   پراکنش ژنوتیپ

ها بیشترین سهم را صفاتی که براساس نتایج تجزیه به عامل

ای حاصهل  در توجیه واریانس داشتند با نتایج تجزیه خوشه

هها تها حهدود زیهادی     صفت در بین ژنوتیهپ  16از مقایسه 

ههر   12و  5، 4ههای  (. ژنوتیهپ 2مطابقت نشان داد )شکل 

ها ترسیم شدند. گروه ی  در فواصل مجزا از دیگر ژنوتیپ

بیشترین مقادیر از هر سه عامل، گروه  4اول شامل ژنوتیپ 

و مقهادیر   2دارای مقادیر باالی عامهل   5دوم شامل ژنوتیپ 

در گروه سهوم نیهز    12را داشتند. ژنوتیپ  3و  1م عوامل ک

و مقهدار   2، مقدار کهم عامهل   1در محدوده باالیی از عامل 

بها داشهتن    1و  2، 3، 6، 9ههای  و ژنوتیهپ  3متوس  عامل 

در  3و  2و مقادیر متوسه  از عوامهل    1مقادیر کم از عامل 

 گروه چهارم قرار گرفتند.

 

 
 یجبراساس نتا اختهزغال یهایپوتژن یبعدسه یهتجز .2شکل 

 هابه عامل یهتجز

 
 گيرینتيجه

 مهورد بررسهی  در صهفات   یهادی تنهوع ز  تحقیق حاضر،در 

در این میان، میهزان آنتوسهیانین و ویتهامین ث     مشاهده شد.

ها به عامل یهتجز دردارای بیشترین ضریب تغییرات بودند. 

م از سهه  یشهترین ب 93/81 یهانس چهار عامهل بها مقهدار وار   

ها بندی ژنوتیپبرای گروهکردند.  یهرا توج یانسدرصد وار

بها درنظرگهرفتن بهرش دنهدروگرام در     ای به روش خوشهه 

 ها به چهار گروه تقسیم شدند.ژنوتیپ، 5/5 یدسیفاصله اقل

بها   چهار یپژنوتهای بررسی شده در میان ژنوتیپ ینهمچن

 یدارا یزیکههیمقههدار در اکثههر صههفات ف یشههترینداشههتن ب

و از لحا  صفات بیوشیمیایی نیهز مطلهوب    یوهم ینبزرگتر

تواند به عنوان ی  رقهم جدیهد معرفهی گهردد.     بوده که می

ههای  شود از ارقام خارجی برتر و ایهن ژنوتیهپ  پیشنهاد می

بومی که با شرای  آب و ههوایی منطقهه سهازگاری دارنهد،     

 جهت انجام کارهای اصالحی استفاده شود.
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