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  1علی اکبر مظفري

  
  )(mzfryru@yahoo.com   استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزي دانشگاه کردستان-1

  25/3/88 :تاریخ پذیرش  13/10/86: تاریخ دریافت

  
   چکیده

کز پیدایش گالبی است و با توجه بـه وضـعیت توپـوگرافی و     بخشی از مربر اساس نظریه پژوهشگران  غرب ایران   
هـاي بـومی در ایـن اسـتان     گالبـی . اي برخوردار استشرایط جغرافیایی استان کردستان، پوشش گیاهی از تنوع ویژه  

ي  متنوع بومی تحت کشت امري ضرورارقاملذا شناسایی . باشدمیاي برخوردار  همانند انواع وحشی گالبی از تنوع ویژه      
 اسـتان کردسـتان     مرکـزي و غربـی    این اساس به منظور شناسایی ارقام بومی گالبی در بخشهاي           بر  . رسدبه نظر می  
 صـفت  58ها با بکارگیري صفات فنوتیپی جهـت شناسـایی ارقـام موجـود،       در این بررسی  . هاي الزم بعمل آمد   بررسی

هـا از آغـاز رشـد تـا     گیرياین اندازه. گیري شداندازه) هگل، میوه، برگ و شاخ(فنوتیپی مربوط به اندامهاي مختلف گیاه  
در این تحقیق از میان   .  داده براي هر صفت مورد ارزیابی قرار گرفت        20خزان کامل برگ در دو سال متوالی و با میانگین         

عددي همراه با صفات عددي که پس از کد گذاري صفات غیر.  رقم مختلف مشخص شدند 28 درخت بررسی شده     416
) تجزیه علیت، همبستگی بین صفات و تجزیه کالستر  (هاي آماري گیرند، بررسی متر تحت تاثیر عوامل محیطی قرار می      ک

تحلیل جـدول و دنـدروگرام حاصـله از تجزیـه       .  انجام گرفت  NTYSIC2 و spssهاي نرم افزاري    با استفاده از برنامه   
 هاي اصـلی،  با انجام تجزیه به مولفه. ي آنها را نشان داد رقم را مشخص و میزان قرابت و خویشاوند   28کالستر، تعداد   

هاي اصـلی تطـابق نـسبتا خـوبی بـا      تجزیه به مولفه  . از کل واریانس متغیرهاي اولیه را توجیه نمود       % 62/84مولفه اول   
آذیـن  ر گلهمچنین مشاهدات ما در رابطه با بعضی از صفات فنوتیپی مانند تعداد گل و میوه در ه               . تجزیه کالستر داشت  

  . با نتایج برخی از نویسندگان مغایرت داشت
 

  ، فنوتیپ، ارقام، شناسایی، استان کردستان).Pyrus spp(گالبی : ها واژه کلید
  

  مقدمه
 افزایش روز افزون جمعیت جهانی از یـک سـو و          
محدودیت منابع تولید از سوي دیگر، انسان را بـر آن    

ذایی آتـی  فکر تـامین نیازهـاي غـ    داشته است تا در
بازگشت بـه طبیعـت و اسـتفاده از منـابع           . خود باشد 

ارقـام  . عظیم ذخایر توارثی امري اجتناب ناپذیر است      
تجاري و اصالح شده امروزي نسبت بـه بـسیاري از           
عوامــل زنــده و غیرزنــده محیطــی حــساس بــوده و 
ممکن است که تولید محصول در ایـن ارقـام تحـت            

شکل مواجـه  تاثیر عوامل نـا مـساعد محیطـی بـا مـ      
تـر نـسبت بـه     تـر و پایـدار    ایجاد ارقـام مقـاوم    . گردد

توانـد تولیـد بیـشتر و بـا         هاي نا مـساعد مـی     فاکتور

تر این محـصول را بـه دنبـال داشـته باشـد و       کیفیت
مانند مبـارزه بـا   (هاي اضافی تولید را   همچنین هزینه 

به مقـدار قابـل تـوجهی کـاهش     ..) آفات و امراض و  
 ها  بومی گالبی قرن   ژنوتیپ هاي و  انواع ارقام   . دهد

ست که توسط افراد محلی گزینش و مـورد اسـتفاده     ا
پایداري این ارقام در برابـر عوامـل        . قرار گرفته است  

نامساعد زنده و غیر زنده محیطی، نـشان دهنـده دارا    
ي مقاوم ژن هاهاي مفید و با ارزشی مانند       بودن ژن 

ر زنـده   به آفات و امراض و یا شرایط نـا مـساعد غیـ            
تواننـد بـه   ارقـام بـومی مـی   ). 16(باشـد   محیطی می 

ي مفیـد آنهـا در   ژن هـا عنوان پایه و یـا اسـتفاده از      
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هاي بهنژادي و انتقال به ارقـام تجـاري مـورد     برنامه
لذا شناسایی و بررسی صفات     . بهره برداري قرار گیرد   

کمی و کیفی آنهـا و از جملـه صـفات مهـم زراعـی               
میوه، انبارداري، حمل و نقـل،      مانند عملکرد، کیفیت    

مقاومت به عوامل زنده و غیر زنده محیطی ضـرورت      
  .  انجام پژوهشی در این زمینه بود

  هنوز بطور کامل و  Pyrusهاي جنس   تعداد گونه 
 گونـه در    60دقیق مشخص نیست اما تاکنون حدود       

در ایران  ). 19 و   13،14(این جنس معرفی شده است      
 کـه از  وجـود دارد Pyrus   گونه مختلف ازجـنس 11

شـود   گونه در استان کردستان یافت می5ها میان آن 
هاي جنس گالبی در منطقه معتدله      کلیه گونه ). 5و1(

 .)19(انـد   نیمکره شمالی دنیاي قدیم پراکنـده شـده       
 .P.communis L هـاي گونـه   کلیه ارقام و ژنوتیپ

اوسـتیا و  (حـوالی قفقـاز   منطقه؛ 5 زیرگونه و در     5در  
 آسیاي میانه اروپاي غربی اروپاي شـرقی        )انگرجست

 عالوه بر ایـن گـروه،      .اندو اروپاي جنوبی قرار گرفته    
ــپ ــام و ژنوتی ــی ارق ــاور دور از گالب ــاي خ ــايه   ه

)Maxim. P.ussuriensis( انـد    گرفتـه  ء منشا)14 .(
 در منطقه قفقاز )P. communis L(. گالبی معمولی

ــا، اروپــاي جنــوبی   و مرکــزي روســیه، آســیا ، ماالی
، ایـن گونـه از لحـاظ        )14 و   13(پراکنده شده اسـت     

ــدازه درخــت و دیگــر صــفات   مقاومــت زمــستانه، ان
 داراي تنوع بسیار بوده و      1مورفولوژیکی و بیولوژیکی  

تصور بر این است که تعـداد بـسیار زیـادي از ارقـام              
تحت کشت در آسیا، قفقاز و اروپا از این گونه بوجود           

 معتقـد اسـت کـه       )11(2سکیژوکوف). 14(آمده است   
هاي غربی ایران یکی از اولین       منطقه قفقاز و بخش   

  . ها و ارقام تحت کشت گالبی استمراکز تنوع گونه
هاي آسیا و آسیاي صغیر به عنـوان پایـه           گالبی

 7(شوند نه به عنوان رقم قابل مصرف  بکار برده می

                                                        
1- Morphological and Biological traits  
2- Jookovskiy 

  P. communis L. 3در انواع وحـشی گونـه  ). 22 و
توانـد منبـع بـا      بسیار زیاد است کـه مـی      قدرت رشد   

ارزشی به عنوان پایه براي ارقام تحت کـشت باشـد              
در غرب و مرکز استان کردستان باغات گالبی         ).13(

بومی به طور پراکنده و مخلوط با سایر درختان میـوه    
ژنوتیـپ  و در مجاورت جنگل قرار گرفته که گـاهی           

یماً از   وحشی گالبی هم جزو باغ شده که مستق        هاي
آن به عنوان پایه براي پیوند نمودن ارقام بومی مورد         

  . گیرنداستفاده قرار می
ارقام بومی به دلیل تنوع ژنتیکی آنها و مقاومـت          
 و سازشی که با شرایط محیطی خاص خود پیدا کرده       

توانند منبـع ژنتیکـی مهمـی بـراي اصـالح            اند، می 
هاي ایهدر کردستان عمدتاً از پ    . درختان گالبی باشند  

بذري و یا خودرو گالبی وحشی جهـت پیونـد ارقـام            
اما در بعـضی از روسـتاها از        . گردد بومی استفاده می  

 -بـی " به عنوان پایه و از رقم محلـی گالبـی            "به"
  . نمایند به عنوان پیوندك استفاده می4"همرو

هاي اصالحی تولید ارقام مقاوم بـه    امروزه برنامه 
ت و امـراض، بـاردهی      خشکی، سرماي زمستانه، آفـا    

رسی، پاکوتاهی با قدرت نمو      منظم، زودرسی و میان   
سریع، پاکوتـاهی بـا قابلیـت مکانیزاسـیون مناسـب،        

ها و دیگـر مـواد بیولـوژیکی         داراي امالح و ویتامین   
خـوري و قابلیـت حمـل و         مفید بیشتر، مصرف تـازه    
یکـی از دالیـل     . )16 (باشندنقل و انبارداري باال می    

 ســرماي یت کاشــت ارقــام گالبــیعمــده محــدود
کیفی محصول  و پی آن کاهش کمی و  در زمستانه

 ارقام پاییزه و تابستانه گالبی). 21و 17(گالبی است 
توانند میوه   شرایط می  به شرط بومی بودن تحت هر     

  ).   16(مزه خوب تولید کنند  با طعم  و
بعضی ارقام گالبی بومی، گرچه ممکـن اسـت از        

ی زیاد مناسب نباشند، اما احتمـاالً       نظر کیفیت خوراک  
                                                        

توسط نگارنده در  communis L P . انواع وحشی گونه -3
  در بخش مرکزي کردستان شناسایی و معرفی1375-76ي اساله

 .شده است
4- Bei-hamro 
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ي مقاوم به عوامـل نامـساعد محیطـی         ژن ها داراي  
لذا با شناسـایی دقیـق و       ). 18 و 16،  12،  3(باشند  می

هــاي علمــی صــفات و خــصوصیات ارقــام  بررســی
هـاي  تـوان آنهـا را بـراي برنامـه     مختلف گالبی، می  

). 22 و   10 ، 3(تحقیقاتی یـا اصـالحی بکـار گرفـت          
ظت از منابع ژنی، جمـع آوري و نگهـداري          براي حفا 

این ارقام و ایجاد کلکـسیون از آنهـا اجتنـاب ناپـذیر         
این بررسی با هدف شناسایی ارقام بومی       ). 15(است  

کـه داراري صــفات و خـصوصیات مهــم و بــا ارزش   
باغبانی از جمله بافت میـوه ، عمـر انبـاري، طعـم و              

 تعـداد  عطر میوه، وزن میوه، درصد قند و اسید میـوه،     
باشـد  میوه در هر گل آذین و زمان رسیدن میوه مـی          

  .   انجام گرفته است
  

 مواد و روش ها
براي شناسایی ارقام گالبـی، ابتـدا کـل منطقـه            

ــر   ــورد نظ ــتان   (م ــزي اس ــی و مرک ــشهاي غرب بخ
از روي نقـشه جغرافیـایی مـشخص و بـا           ) کردستان

هاي کوچکتر و آدرس دقیق محل بـاغ         تقسیم بندي 
، تعـداد  درخت در داخل باغ) رویشگاه(ویشه رقنطمو  

بر اساس اختالف درصـفات   اصله درخت گالبی   416
فنوتیپی ظا هري و اسامی محلـی آنهـا بـه صـورت              

ایـن  . مشخص و مورد بررسـی قـرار گرفـت        اجمالی  
 ادامـه   1385 تا پاییز سال     1384بررسی از بهار سال     

جمـع آوري و مـشاهدات در هـر دو سـال، از       . داشت
اسـفند  (هاي رویشی و زایـشی  باز شدن جوانه قبل از   

. ادامـه داشـت   ) ماه آبان(شروع، و تا خزان برگ      ) ماه
 اصله درخـت از  416هایی که روي     در نمونه برداري  

صـورت  ) درختـان پیونـد شـده     (ارقام مختلف گالبی    
هـایی نظیـر جوانـه       گرفت، فنوتیپ درخـت و انـدام      

 و در   آوريزایشی و رویشی، میوه، برگ و شاخه جمع       
پاکت کاغذي قرار داده شد و با زدن برچسب شـماره       

ها به آزمایشگاه منتقـل گردیـد   درخت مربوطه، نمونه 
گیـري  در نمونه. تا مورد بررسی و آزمایش قرار گیرند     

شد که براي بررسی صفات یک اندام ویژه         سعی می 

اخـتالف   ها به طور همزمان و یـا بـا حـداقل            نمونه
ا اختاللـی از نظـر مقایـسه     آوري گردند ت  جمع زمانی

تقـدم و تـأخر مراحـل    . پیش نیایـد  صفات مورد نظر
مختلف رشد هر کدام از ارقام با سـایر ارقـام مجـاور             
خود و نیز با در نظـر گـرفتن ارتفـاع از سـطح دریـا،           
جهت و درجه شیب محل رویش مورد مقایـسه قـرار          

  . گرفتندمی
هـاي انجـام شـده بـه      آزمایشات و اندازه گیـري   

  :یک به شرح زیر بودتفک
 شامل شکل جوانـه گـل، نـوع جوانـه         : جوانه) الف

، زمان رویش اولین جوانه رویشی،      )زایشی و رویشی  (
هاي زایشی، زمان باز شـدن اولـین     زمان تورم جوانه  

هاي کناري در گل آذین و موقعیت جوانـه روي           گل
  .شاخه
  شامل زمان بـاز شـدن اکثـر   :آذین گل و گل )ب
زمان ریزش گلبرگ اکثـر      ،1)ام گل مرحله تم (ها   گل
آذیـن،   هـر گـل    ، تعداد گـل در    2)خاتمه گل (ها   گل

  گلبـرگ، رنـگ پـشت گلبـرگ،        رنگ سطح بـاالیی   
رنگ میله پرچم، رنگ بساك و مادگی، تعداد پـرچم،        
تعداد گلبرگ و تعداد مادگی، تعداد روز از خاتمه گـل           

تا رسیدن میوه، زمان برداشت میـوه       ) ریزش گلبرگ (
، تراکم گل در درخـت،      ) رسیدن فیزیولوژیکی  زمان( 

وجود شکوفه خارج از فـصل       قطر و عمق کاسه گل،    
 و مدت بقاء گل از زمان تمام گل تا ریـزش گلبـرگ            

   .ها بود
، طول و قطرشامل وزن تر و خشک،  :میوه) ج

  سطحطول به قطر، رنگ درصد ماده خشک، نسبت
ی و زمینه، طول و عرض تخمدان، تعداد بذر یرو
با روش  (میوه  عطر وطعم میوه، وك و سالم در هرپ

، تقارن طولی میوه، زبر یا صاف بودن )تست پانل
 نسبت ،قند میوه  واسیدیته، اپیدرم میوه، شن بافت

  انباريعمر  و بذرپهنا طول و ، رنگ بذر،قند به اسید
هاي کامالً سالم انباري میوه تعیین عمرراي  ب.بود

                                                        
1- Full bloom  
2- Fall bloom 
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متر از   سانتی5 تا 2 فاصله انتخاب در کنار هم و با
داشت و یاد) دماي اتاق (Cº2 ± 25هم در دماي 

 روز یک بار و براي 3برداري براي ارقام تابستانه هر 
   .)15(  روز یک بار صورت گرفت5ارقام زمستانه هر 

شامل شکل، طول، پهنا، حاشـیه، نـوك و          :برگ) د
بـا  (قاعده پهنک برگ، طول دمبرگ، مساحت بـرگ        

متـر مربـع،     بـر حـسب سـانتی     ) ه از پالنیمتـر   استفاد
هـا روي شـاخه، خـصوصیات        موقعیت نـسبی بـرگ    

سطح برگ از قبیل رگبـرگ و میـزان و نـوع کـرك            
  .روي سطح پهنک برگ بود

شامل وجود : مشخصات شاخه یکساله و دو ساله) ذ
یا عدم وجود خار روي شاخه یکساله، وجود یا عدم 

ه، رنگ پوست زایشی روي شاخه یکسال وجود جوانه
شاخه یک ساله و تراکم جوانه زایشی و رویشی روي 

  . شاخه دو ساله بود
شامل ارتفـاع درخـت، قطـر تنـه،         : تیپ درخت ) ر

نسبت ارتفاع به قطر تاج درخت و فـرم تـاج درخـت             
  . بود

ات فوق الذکر در مراحل یخصوص صفات و
 بطور خالصه به  ارقامانهی زندگی سالدورهمختلف 
 : مطالعه قرار گرفتر موردیشرح ز
  

  )مرحله خواب درخت(مرحله اول 
  شمارهند که مشاهده شدارقامیه ین مرحله کلیدر ا

 سپس .ادداشت شدی باغق محل یگذاري و آدرس دق
پ درخت، یپی درخت مانند تیبرخی از صفات فنوت

خار  ا بییدهی، خاردار  ارتفاع درخت، فرم شاخه
شکل کساله و یبودن درخت، رنگ پوست شاخه 

  .ادداشت برداري شدندیجوانه گل 
  )مرحله گلدهی درخت( مرحله دوم 

 محل باغ، رقمن مرحله از روي آدرس یدر ا
ت گلدهی یوضع  از لحاظپیشین،شماره گذاري شده 

اجزاء گل از روي   وندمورد بررسی قرار گرفت
هاي  ک که از قسمتیپی نمونه سالم و ت20ن یانگیم

 .دندین گردیی تع)23 و 4 (مختلف درخت گرفته شد
هاي کاغذي  ها در پاکت ب که نمونهین ترتیبد

خ یکت زنی در فالسک حاوي یدوجداره و پس از ات
تا بر  )10 و6(انتقال یافتند شگاه یقرار داده و به آزما

ري و ثبت ی اندازه گ)20 و17 (ها ف نامهیاساس توص
  . گردند

  ) وهیمرحله برداشت برگ و م(مرحله سوم 
- وه و برگ نمونه برداري مییحله از من مریدر ا

وه در مرحله ی م20ب که از هر درخت ین ترتیبد. شد
دن کامل از یا مرحله رس یکی ویولوژیزیدن فیرس

 هاي مختلف درخت بطور تصادفی انتخاب قسمت
  و در پاکت کاغذي دو جداره قرار داده و)23 و 6، 4(

ق شگاه انتقال تا مطابیکت گذاري به آزمایپس از ات
صورت ت برداري شاددایهاي موجود  دستورالعمل

 20ن مرحله از هر درخت تعداد ین در ایهمچن. گیرد
 و 10، 6، 4( کسالهیانی شاخه ی م3/1برگ سالم از 

کی قرار داده یهاي پالست  برداشت و در پاکت)23
خ یاري در فالسک حاوي ذکت گیشدند و پس از ات

انتقال داده شگاه یجا سازي تا براي بررسی به آزما
 لحاظ رسیدن میوه از ازارقامنکه یبا توجه به ا. شوند

بودند و با اختالف متغیر ررس ی د فوقزودرس تا
) زییاز اوسط تابستان تا اواسط پا(زمانی چند ماه 

د به ناچار یکی می رسیولوژیزیوه آنها از لحاظ فیم
  .)23 و 4 (دین مرحله در سه نوبت به انجام رسیا

 وه پس ازی مییایمیوشیات بیصوصن خییبراي تع
شگاه آب یا در آزمایوه روي درخت یدن کامل میرس
 با استفاده ازTSS 1 زانیبالفاصله م و هیوه تهیم

 متر اندازه pHتوسط دستگاه  میوه pH رفراکتومتر و
  .ري شدیگ

ن شده بر یی تعرقم 416ان یدر سال اول از م
 28 الذکر فقط تعداد اساس صفات مهم باغی فوق

یعنی غریبه، بی همرو، ) درختان پیوند شده(رقم 
  ، کردي، شالی، بالن، سیرینه، طائی، 1، زرده2زرده

 
                                                        

1- Total soluble solid 
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، حسن بیگی، هواسی، )خرسه( آریانی، آخه
 ، شالیاوا، چوارکوز)تمه) (ترشه(، رقه )گنجانی( بلشتی

 چرمیه، بیاره، ، قرمز، زورسه، لتره، سوره،)شاخ شاخ(
 انتخاب ره و گالويال اومره، زرنجی، خانی، دمه

شدند و در سال دوم با بررسی مجدد ارقام انتخاب 
 .روي آنها انجام شد آماري مطالعه شده سال اول،
ارقام شاوندي یزان قرابت و خویمبراي تعیین 
پی یخصوصیت فنوت   صفت و58 مختلف گالبی

س یمورد مطالعه قرار گرفت و با استفاده از ماتر

ه کالستر بر یکی به دست آمده تجزیهمسانی ژنت
و با استفاده از ) 2(  (UPGMA)1 اساس الگوریتم

ن یکتری با روش نزد spss يبرنامه نرم افزار
) 1شکل (دسی، دندروگرام یها و با فاصله اقل هیهمسا

 ن بررسیی ادر.  بدست آمدارقام مختلفشاوندي یخو
براي  و  spssفزارا  نرمازه کالستر یها براي تجز

هاي ه به مولفهین صفات و تجزین همبستگی بییعت
   . استفاده شد  NTYSIS2از برنامه اصلی 

  

  
  در بخشهاي مرکزي و غربی استان کردستانارقام بومی گالبی  دسته بندي - 1شکل 

 )کالسترینگ به روش اقلیدسی (
  

1- Umweighted Pair Group Method With 
Arithmetic Mean 
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  نتیجه و بحث
با توجه به اینکه منطقـه غـرب کـشور و اسـتان             

 باشـد   مرکز پیدایش گالبی مـی کردستان بخشی از
 که گالبـی در ایـن        رود لذا انتظار می  ) 22 و 19،  11(

  . منطقه داراي تنوع ژنتیکی فراوانی باشد
 صفت بررسی شده، همبستگی میـان       58از میان   

. مورد بررسی قرار گرفـت    ) 1جدول  (برخی از صفات    
دهـد کـه وزن میـوه و تعـداد          نتایج حاصله نشان می   

ه خشک میوه و نیز تعـداد گلبـرگ         برچه با درصد ماد   
) >p 01/0( با تعداد برچه بطـور بـسیار معنـی داري         

مطـابق نتـایج   . رابطه مستقیمی از خود نـشان دادنـد    
-در گالبـی در میـوه  ) 9( 1بدست آمده توسط یـرمین    

 باشـد بـه     5هـاي آن کمتـر از       هایی که تعداد برچـه    
نسبت درصد ماده خشک و مواد بیولوژیکی کمتـري         

معتقد است کـه    ) 21( 2ویتکوفسکی. کنند ذخیره می 
 در بعــضی از 5تعـداد گلبـرگ و کاســبرگ بیـشتر از    

نتـایج  . گرددارقام گالبی باعث افزایش وزن میوه می     
دهد که قطر دم میـوه بـا عمـر    این تحقیق نشان می   

%  5انباري و نیز تعداد گلبرگ با وزن میوه در سـطح            
تـر  دیـررس ارقامی کـه    . ندربا هم رابطه مستقیمی دا    

بودند، معموالً نسبت بـه ارقـام زودرس داراي عطـر            
همچنــین ارقــام . کمتـر و طعــم و مـزه بهتــر بودنـد   

دیررس به مراتب داراي درصد ماده خشک بیـشتر و          
عمر انباري و حمل و نقل بهتـري نـسبت بـه ارقـام            
زودرس بودند و نیز ارقام دیـررس نـسبت بـه ارقـام             

سـدف   .دتر بودندتر و تر  زودرس داراي بافتی سفت
هاي پـاییزه و    میزان قند در گالبی   ) 18 (3و همکاران 

. انـد  زمستانه را بیشتر از انواع تابـستانه بیـان نمـوده       
اظهار نموده است که میزان قنـد و  ) 19( 4تاتارینتسوا

ماده خشک در ارقام دیررس بیشتر از ارقـام زودرس           
تعـداد  ) 8 (6و هارتمن ) 7 (5چالیک و وست وود   . است

                                                        
1- Iermin 
2- Vitkovskiy  
3-. Sedov et al. 
4- Tatarinseva  
5- Challice & Vestwood 
6- Hartmen 

  و تعداد میوه را در هـر       8 تا   7آذین را     در هر گل   گل
 عـدد ذکـر     3 تـا    2آذین به علت تنـک طبیعـی         گل

 در اند اما نتایج حاصل از این تحقیق تعداد گـل  نموده
عـدد و   5/15را در رقـم حـسن بیگـی،          آذین گل هر

 عدد نشان داد    10)تمه( )رشه(تعداد میوه در رقم رقه      
ل از تجزیـه بـه   با توجه بـه نتیجـه حاصـ    ).2شکل(

 بهترین فاصله براي برش     )PCA(7هاي اصلی  مولفه
بـر ایـن   . )1شـکل  ( واحـد بـود    8دندروگرام فاصـله    

  یـا کالسـتر     دسـته  4 بررسـی شـده بـه         ارقام اساس
 ارقـام بندي شـدند و در هـر دسـته     تقسیم )2جدول(

. داراي صفات مـشابه بودنـد قـرار گرفتنـد       که مشابه
 زیـر  شرح به دسته رمربوط به ه   صفات اجمالی بطور
  :بود

 غریبه، بی همرو،  رقم 21شامل : گروه اول
، شالی، بالن، سیرینه، طائی، 1، کردي، زرده2زرده

 ، حسن بیگی، هواسی، بلشتی)خرسه( آریانی، آخه
شاخ ( ، شالیاوا، چوارکوز)تمه( )رشه( ، رقه)گنجانی(

- این کالستر.  بود، قرمز، زورسه، لتره و سوره)شاخ
م فوق الذکر را از سایر ارقام جدا کرد بندي ارقا

  ). Aکالستر (
طـول  "نگین ارقـام ایـن کالسـتر از لحـاظ           میا

ــدان ــول دم" و "تخم ــوهط ــایر "می ــه س ــسبت ب   ن
 از نظـر     اما .تري قرار داشت  کالسترها در سطح پایین   

 .طول دمبرگ باالتر از سایر کالسـترها قـرار داشـت          
 زرنجی،  اومره،( رقم   5 که شامل    Bکالستر  میانگین  

ــود، از لحــاظ صــفات ) الره و گــالويخــانی، دمــه ب
، درصد ماده خشک    "وزن تر میوه  " ،"مساحت برگ "

 نـسبت بـه     "و تعداد روز از خاتمه گل تا رسیدن میوه        
 رقم. سایر کالسترها از ارزش کمتري برخوردار بودند

 بـود اگـر چـه       Сبیاره که تنها رقم خـود در کالسـتر        
 نـسبت بـه     "گـل آذیـن   تعداد گل در هـر      "میانگین  

تري قرار داشـت امـا از       سایرکالسترها در سطح پایین   
وزن تـر میـوه، درصـد مـاده خـشک،      "نظـر صـفات   

                                                        
7- Principal Component Analysis 
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 )میانگین دو ساله (بومی در استان کردستان رقم گالبی 28  ضرایب همبستگی میان صفات مورد ارزیابی در -1جدول 

  
تعداد گل در   گلبرگدتعدا

 ینذهر گل آ
 انباري عمر
 یوهم

طول دم  تعداد برچه
 میوه

قطر دم 
 میوه

تعداد بذر 
 سالم

درصد ماده 
 خشک

وزن 
 میوه

 

  وزن میوه 1 493/0** 126/0 129/0 -284/0 269/0 094/0 -100/0 461/0*
 درصد ماده خشک  1 142/0 143/0 063/0 797/0** 222/0 -036/0 982/0

 ذر سالمتعداد ب   1 346/0 -263/0 035/0 184/0 -152/0 081/0

 قطر دم میوه    1 -195/0 -017/0 327/0* -181/0 119/0

 طول دم میوه     1 105/0 -004/0 -186/0 125/0
 تعداد برچه      1 202/0 -004/0 803/0**

  انباري میوهعمر       1 -300/0 193/0

 ینذآتعداد گل درهرگل        1 -008/0

  گلبرگدتعدا         1

  
   درصد1 و 5 به ترتیب معنی داري در سطح -**و *                 
 
 
 

تولیدات گیاهی
) 

مجله علمی 
کشاورزي

(
 ، جلد 

32
، شماره 

1
،  شهریور ماه 
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طول تخمدان، تعداد روز از خاتمه گل تا رسیدن 
 داراي انحراف میانگین مثبت "میوه و طول دم میوه

. یعنی نسبت به سایر در سطح باالتري قرار داشتند
اي  نیز که به تنهایی در گروه جداگانه"چرمیه"رقم 

 و فاصله زیادي با سایر )D کالستر( قرار گرفت 
 مساحت "از نظر صفات) 1شکل(ها داشت کالستر

- داراي ارزش باال"پهنک بزرگ و تعداد بذر سالم
ها بود اما انحراف از تري نسبت به سایر کالستر

کل نسبت به میانگین"طول برگ"میانگین صفت
  .منفی بود

بر روي صفات اندازه گیري شـده در شناسـایی      
 تجزیه کالستر انجام گرفت و بر این اساس       نیزارقام  

و داراي اثـري مـشابه در      صفاتی که مشابه یکـدیگر    
.  بودند در یک گـروه قـرار گرفتنـد         ارقام  بندي  گروه
.  نتیجه این تجزیه کالستر را نشان می دهـد         3شکل

 واحـد، کـل صـفات را    17برش دندروگرام در فاصله   
م گل در   تراک" : دسته به شرح زیر تقسیم نمود        3به  

 "گل در هر گل آذیـن تعداد " در گروه اول ،  "درخت
 در گروه دوم و بقیه صـفات در         "قطر بزرگ میوه  "و  

 تجزیـه کالسـتر بـر روي   . گروه سـوم قـرار گرفتنـد      
صفات بررسی شده نشان داد که کل صفات به غیـر           

گـل در   تعـداد   " و   "تراکم گل در درخـت    "از صفات   
راي تـاثیر    دا " قطـر بـزرگ میـوه      "و "آذیـن  هر گل 

  بــوده و درارقــاممـشابهی در گــروه بنــدي و تمـایز   
 مواردي که انـدازه گیـري برخـی از ایـن صـفات در           

ـ  مشکل است، میارقام ییشناسا  صـفات دیگـر  د توان
 هستند را بررسـی نمـود      یاین گروه که قابل دسترس    

 سـه یعنی این صفات قابل جـایگزین هـستند، ولـی           
 داراي تـاثیر     ارقـام   در گروه بنـدي    فوق الذکر صفت  

متمایز از بقیه صفات بوده و توسط صفات دیگر قابل       
جایگزین نیستند و هرکدام از ایـن صـفات در گـروه            

 نقــش مهمــی داشــته و بنــا بــراین در ارقــامبنــدي 
 صـفت   سـه  گالبی بایستی این     ارقام بومی شناسایی  

بـا   هاي اصـلی  در تجزیه به مؤلفه   . گیري شوند اندازه
 62/84مؤلفه اول بـه تنهـائی    اتوجه به تعداد متغیره

درصــد از کــل واریــانس متغیرهــاي اولیــه را تبیــین 
ــد ــالی. نمودن ــط  در ح  درصــد از کــل 89/7کــه فق

. هـاي دوم تـا شـشم بـود        واریانس مربوط به مولفـه    
گالبـی    رقـم  28 نقشه پراکندگی و موقعیـت       4شکل

مؤلفـه  . بومی بر روي مؤلفه اصلی را نشان می دهـد        
هـاي حاصـل از     گـروه  ی در تمـایز   ثیر به سزای  أاول ت 

 
 
 

  
  

  )تمه) (رشه(اي در رقم رقه   میوه دهی به صورت خوشه- 2شکل 
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  )میانگین دو ساله (  رقم گالبی بومی در استان کردستان28 صفت در 9 کالستر به دست آمده از 4  میانگین و انحراف از میانگین کل -2جدول 
 

                                  
  کالستر

  تعداد گل در    رقم
   هر گل آذین

مساحت 
 پهنک

 (cm2)برگ

وزن 
 میوه
(gr)  

درصد 
ماده 
  (%)خشک

طول 
 تخمدان
(cm)  

تعداد 
  بذر سالم

 طول دمبرگ
(cm)  

تعداد روز از 
خاتمه گل تا 
  رسیدن میوه

طول دم 
   (cm)میوه

A   ــرو، زرده ــی هم ــه، ب ــردي، )2(غریب ، ک
ینه، طــائی، ، شــالی، بــالن، ســیر)1(زرده

ــانی، آخــه ــه(آری ــی، )خرس ، حــسن بیگ
، )گنجـــــــانی(هواســـــــی، بلـــــــشتی

شاخ (، شالیاوا، چوارکوز )تمه)(ترشه(رقه
  ، قرمز، زورسه، لتره، سوره)شاخ

  میانگین
  
  
  

انحراف از 
  میانگین کل

68/7  
  
  
  
  

0/00  

66/16  
  
  
  
  

70/0+  

54/68  
  
  
  
  

04/1+  

17/24  
  
  
  
  

09/0+  

86/1  
  
  
  
  

51/0-  

42/3  
  
  
  
  

20/0+  

42/7  
  
  
  
  

74/2+  

1/124  
  
  
  
  

90/6+  

17/3  
  
  
  
  

03/0-  
B   ،اومره، زرنجی، خانی  

   گالوي،الره  دمه
  میانگین

  
انحراف از 
  میانگین کل

18/8  
  

50/0+  

4/12  
  

56/3-  

54/61  
  

04/8-  

43/23  
  

56/0-  

48/2  
  

11/0+  

94/3  
  

32/0+  

5/4  
  

18/0+  

2/102  
  

00/15-  

52/3  
  

32/0+  

C  میانگین  بیاره  
  

انحراف از 
  انگین کلمی

14/7  
  
  

54/0-  

1/15  
  
  

86/0+  

0/234  
  
  

42/164+  

58/25  
  
  

5/1+  

6/5  
  
  

23/3+  

8/4  
  
  

36/1+  

5/4  
  
  

18/0+  

0/165  
  
  

80/47+  

14/2  
  
  

06/1+  

D  میانگین  چرمیه  
  

انحراف از 
  میانگین کل

28/7  
  
  

40/0-  

0/20  
  
  

04/4+  

4/185  
  
  

82/115+  

8/23  
  
  

28/0-  

9/2  
  
  

53/0+  

0/5  
  
  

38/1+  

6/4  
  
  

08/0-  

0/103  
  
  

20/14-  

64/3  
  
  

44/0+  
  20/3  2/117  68/3  62/3  37/2  08/24  58/69  96/15  68/7    میانگین کل صفات
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 در بخشهاي مرکزي و غربی بومی گالبی صفات اندازه گیري شده در  مهمترین دسته بندي-3شکل
  )کالسترینگ به روش اقلیدسی( استان کردستان
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با استفاده از Dim-2  وDim-1 رقم گالبی بومی بر روي دو مؤلفه اصلی28 پراکندگی  نقشه- 4شکل 
  PCA)(روش تجزیه به مؤلفه هاي اصلی

  
نتایج بدست آمده از این . تجزیه کالستر داشت

تحلیل نشان می دهد که ارقامی که در تجزیه و 
 نیز PCAدندروگرام در یک گروه قرار داشتند در 

م قرار گرفتند یعنی تطابق نسبتا تقریباً در کنار ه
خوبی بین نتاج حاصل از تجزیه کالستر و تجزیه به 

  .مؤلفه هاي اصلی وجود داشت
   

  
 منابع

 

 ،مراتع قات جنگلها ویانتشارات مؤسسه تحق. 13 ه شمارهینشر). ره روزاسهیت(  رانیفلور ا .1371 .، مخاتم ساز .1
 .ص352. تهران

. هاي آماري چند متغیره آشنایی با روش. 1373. م.  و آقایی سربرزه.ا.  س، محمدي شوطی،.مقدم، م .2
 .   ص208.  انتشارات پیشتاز علم
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  . ص303.زیدانشگاه تبر. باغبانی

  . ص529. شارات دانشگاه کردستانانت. ارقام شناسی در میوه ها. 1358. ا. مظفري، ع .4
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