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Introduction 

Barberries are a broad class of spiny evergreen or deciduous shrubs belonging to the Berberidaceae family. 
They are of great importance due to their different parts' nutritional and medicinal properties and their 
ornamental applications. Genus Berberis, the biggest genus in Berberidaceae, includes more than 660 species. 
Barberry grows in Asia and Europe and has been used extensively as a medicinal plant in traditional medicine. In 
Iranian traditional medicine, several properties, such as antibacterial, antipyretic, antipruritic and 
antiarrhythmic, have been reported with unknown mechanisms of action. Incredible structural diversity among 
barberries' active components makes them a valuable source of novel therapeutic compounds. Seedless barberry 
(Berberis integerrima 'Asperma') is one of Iran's valuable indigenous medicinal plants. Common asexual 
propagation of this plant over the years and consequently low genetic diversity in populations of the seedless 
barberry restricts selection outcomes in breeding programs. Utilizing the indigenous wild genotypes of the 
barberry genus, which are easily able to cross-pollinate, is one of the best methods to increase genetic diversity. 
Accordingly, several wild seedy barberry genotypes were identified from all over Iran, collected and established 
in a collection in Mashhad; then, 16 genotypes were selected and their physical properties were studied.  

Materials and Methods 

In this study, ripe fruits of sixteen unique genotypes (i.e., Iranian seedless barberry and fifteen seedy 
genotypes) were harvested in October- November 2015 and kept in a refrigerator in order to measure some of 
their physical properties in fresh fruits (berry dimension, 100-berry weight, juice content and color indices). For 
other properties, fruits were dried at room temperature. Fruit cluster length was measured by means of a ruler, 
the number of berries/cluster and the number of set/aborted seeds in berry by counting, berry dimensions by a 
digital caliper, weight of fresh and dried 100-berry, percentage of pulp and seed as well as fruit juice content by 
a scale with 0.001 accuracy. Moisture content was determined using an oven with 75 ºC temperature for 48 
hours. Color indices, including L*, a* and b*, were measured using a portable colorimeter (Konica Minolta 
Chroma Meters CR-410). This study was performed using a completely randomized design with three 
replications. Data were analyzed by Minitab software version 16 using analysis of variance (ANOVA), and 
differences among means were determined for significance at p<0.05 using the Bonferroni test. 

Results and Discussion 

The results indicated significant differences among genotypes. Based on the results, cluster length ranged 
between 1.67cm (code 5-3) and 6.29 cm (code 10-1); moisture content was between 8.20% and 11.84% in 
genotypes 8-3 and 13-2, respectively. The fruit juice content range of the studied genotypes was between 51.22% 
and 71.87%. Genotype 2-1 had the highest dimension values and the highest 100-berry fresh weight (30.72g) and 
dry weight (10.00g) fruits. The lowest weights of 100-berry were related to 14-1 and seedless barberry. 
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Genotypes 5-2 had the highest pulp percentage (98.17%) and the lowest seed percentage (1.50%) and 10-1 had 
the lowest pulp percentage (51.93%) and the highest seed percentage (48.07%). The highest number of set seeds 
(1.73) and the lowest number of aborted seeds (zero) were found in (10-1) and (14-2), respectively. Based on the 
results, seedless barberry had the lowest number of set seeds (0.00) and the highest number of aborted seeds 
(3.27). Regarding fruit color indices, genotypes showed significant variability from orange to brown and dark 
blue. Color indices L*, a* and b* ranged (from 22.83 to 38.13), (2.31 to 37.76) and (1.18 to 2.28), respectively.    

Conclusion 

In conclusion, it can be said that all genotypes have considerable variability in fruit traits (color, fruit 
dimensions, pulp/seed percentage, moisture content, etc.). Based on the result of this study, genotype 5-2 was the 
most similar genotype to seedless barberry. The seedless barberry populations have low genetic diversity due to 
asexual propagation through suckers over many years. Indigenous genotypes can be a valuable genetic resource 
for future breeding programs to improve the quantitative and qualitative characteristics of seedless barberry and 
introduce new cultivars of seedless barberry with different colors and consequently different nutritional- 
medicinal properties. 

 
Keywords: Barberry diversity, Medicinal shrub, Seedless barberry, Seedy barberry, Small fruit 
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 مقاله پژوهشی
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 های فیزیکی شانزده ژنوتیپ زرشک بومی ایرانارزیابی برخی ویژگی

 
 4حسین آروئی -3احمد بالندری -*2مجید عزیزی -1مهسا خدابنده

 11/03/1395تاریخ دریافت: 

 01/10/1395تاریخ پذیرش: 

 

 چکیده

هستند که ( Berberidaceae)دار متعلق به خانواده زرشک سبز یا خزانهای خاردار همیشهگروه بزرگی از درختچه (.Berberis spp) هازرشک
ها در پزشکی و همچنین بهه ننهوان گیاههان زینتهی از اهمیه       های مختلف آنبه دلیل کاربردهای متعدد از قبیل مصارف خوراکی، خواص دارویی اندام

شوند. یکی از اقدامات های زرشک با توجه به تنوع زیادی که دارند، یکی از ذخایر توارثی گیاهی ارزشمند کشورمان محسوب میبرخوردارند. گونهای ویژه
در اشهد.  بمهی  دار زرشهک دانهه و دانهه  های وحشی بهی آوری انواع ژنوتیپدانه، شناسایی و جمعنژادی و بهبود کیفی محصول زرشک بیاولیه در مورد به
دار( از لحاظ برخی خصوصیات فیزیکی ارزیابی گردید. دامنه مقادیر دانه و پانزده ژنوتیپ دانهبیانزده ژنوتیپ زرشک بومی ایران )زرشک پژوهش حاضر ش

متهر(، قرهر حبهه    میلهی  66/7 -87/11ندد(، طول حبهه )  67/4 -90/23متر(، تعداد حبه در خوشه )سانتی 67/1 - 29/6این صفات شامل طول خوشه )
گهرم( و   89/10 -72/30ندد( در حبه، وزن صد حبهه تهازه )   0 -27/3ندد(، تعداد بذور سقط شده ) 0 -73/1متر(، تعداد بذور سالم )میلی 74/4 -39/7)

درصهد(،   22/51 -87/71میهوه ) درصهد(، درصهد آ ب   50/1 -07/48درصد( و درصد بذور ) 93/51 -17/98گرم(، درصد گوش  ) 32/3 -00/10خشک )
. رنه  میهوه   تعیهین شهد   b (52/21- 23/3-)( و 76/37- 31/2) L (13/38- 83/22 ،)aههای رنه    درصد( و شاخص 20/8 -84/11درصد رطوب  )

 یهها یژگیشباه  را از لحاظ و نیشتریب 5-2 پیژنوت ای و آبی تیره متغیر بودند.های زرشک مورد بررسی بسیار متنوع و از رن  نارنجی تا قهوهژنوتیپ
های زرشک مورد بررسی از نظر خصوصیات میوه )رن ، ابعهاد حبهه، درصهد    توان اظهار نمود که ژنوتیپدر مجموع می داش . دانهیبه زرشک ب یکیزیف

نژادی آینده در زمینهه بهبهود خصوصهیات کمهی و کیفهی      های بهگوش  و بذر و غیره( تنوع قابل توجهی داشته و مواد ژنتیکی ارزشمندی جه  پژوهش
 باشند.زرشک میریزمیوه 

 
 داردانه، زرشک دانهریزمیوه، زرشک بیدرختچه دارویی، تنوع زرشک،  های کلیدی:واژه

 

     مقدمه
1
  2 3 4  

زرشهک   خهانواده  جهنس  ترینبزرگ، (Berberis)زرشک  جنس 
(Berberidaceae  اس . این تیره گیاهی شامل بهیش ) گونهه   660از

 اسهتوایی نیمهه  و معتدل مناطق و بومی (Fallahi et al., 2010)بوده 

باشهد  مهی  جنهوبی  آمریکهای  و شهمالی  آفریقها، آمریکهای   آسهیا،  اروپا،

                                                 
گهروه نلهوم باغبهانی و     ، اسهتاد و دانشهیار  دانشهجوی دکتهری   ترتیه  به -4و  2، 1

 مهندسی فضای سبز دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 (Email: azizi@um.ac.ir                                 نویسنده مسئول: -)*
نترل کیفیه  مهواد غهذایی، موسسهه پژوهشهی نلهوم و       استادیار گروه ایمنی و ک -3

 صنایع غذایی مشهد

DOI: 10.22067/jhs.2021.58409.0 

(Tavakoli et al., 2021    انواع زرشک در اکثهر کشهورهای جههان .)
های شود. زرشکبیشتر به ننوان یک گیاه دارویی و زینتی شناخته می

نهد و بهه دلیهل مصهارف     دار پراکنش وسیعی در سهر  کشهور دار  دانه
 ,Balandariغذایی، دارویی و زینتی از اهمیه  زیهادی برخوردارنهد )   

2002.) 
 برای مبنایی ننوان به کشاورزی محصوالت فیزیکی خواص تعیین

فهرآوری و   بندی،درجه انتقال، تجهیزات های برداش  وطراحی ماشین
دسهتیابی بهه ارقهام     بهه منظهور   نهژادی بههمچنین جه  برنامه های 

 بهوده  توجهه  مهورد  همیشه پرمحصول یا دارای خصوصیات ویژه میوه

باره در نلمی اطالنات به (. دسترسیNazaripur et al., 2011اس  )
 تجهیهزات  بهینهه  طراحهی  جهه   زرشهک  انهواع  فیزیکی هایویژگی

رسهد.  می نظر به ضروری بندیبسته و آوریفر حمل و نقل، انبارداری،
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محصهوالت   انهواع  های فیزیکی را درویژگی متعددی محققان تاکنون
زاده و همکهاران  اهلل(. فت Velayatiet et al., 2011اند )کرده گزارش

(Fathollahzadeh et al., 2008 )دانهه زرشک بهی  فیزیکی خواص 

 رطهوبتی بررسهی و گهزارش    محتهوای  طیهف  پنج در کرج را محصول

تهوده   چگهالی  وزن و کرویه ،  ضهری   رطوبه ،  افهزایش  با کردند که
یابد. در پژوهشی دیگر والیتی می کاهش آن تخلخل و زرشک افزایش
 فیزیکهی  خهواص  برخهی  (Velayatiet et al., 2011و همکهاران ) 

 و دانهه  ههزار  جهرم  هندسهی،  متوسط قرر ابعاد، شامل دانهزرشک بی
 مرالعه مورد میوه رطوبتی محتوای تغییرات تاثیر توده را تح  چگالی

( بهه  Farhadi et al., 2014. فرهادی چیتگر و همکهاران ) دادند قرار
ک وحشی )زرافشانی، زالزالکهی و  بررسی فیزیکوشیمایی سه گونه زرش

های شیروان و بیرجنهد پرداختنهد و خصوصهیاتی    دانه( از شهرستانبی
مانند ابعاد، وزن، حجم، چگالی، نسب  وزن دانه بهه وزن کهل میهوه و    

گیری کردنهد. ایهن پژوهشهگران همچنهین     رن  را در میوه تازه اندازه
 Berberis)برخههی خصوصههیات فیزیکوشههیمیایی زرشههک سههیاه    

crataegina)       را مورد مرالعه قهرار دادنهد و درصهد رطوبه  میهوه را
 (. Farhadi et al., 2012درصد گزارش نمودند ) 98/70

در پژوهشی برخی  ( نیزTalebi et al., 2020طالبی و همکاران )
ههای زرشهک منهاطق    شناسهی ژنوتیهپ  خصوصیات فیزیکی و ریخه  

شرقی ایران را شهامل طهول خوشهه، ابعهاد حبهه، وزن و حجهم       شمال
 خشک و تازه صد حبه مورد بررسی قرار دادند.

دانه به طریقه غیرجنسهی )پهاجوش(   که زرشک بیبا توجه به این
های زرشک پایین بوده و در واقع تنوع ژنتیکی جمعی  شود،میتکثیر 
مرالعهه تنهوع   (. Alemardan et al., 2013ها کلون هستند )اکثر آن
های بهومی ههر منرقهه یکهی از اقهدامات اولیهه در شناسهایی        ژنوتیپ
بهرداری در  های موجود در این گونه گیهاهی بهه منظهور بههره    ظرفی 

 Pirkhezri etباشد )نژادی میکردن و بهراستای انجام نملیات اهلی

al., 2022های محدودی در مورد تنوع زرشک (. در این راستا پژوهش
در ایران انجام گرفته اس ؛ لذا در این تحقیق خصوصهیات فیزیکهی و   

ههای  آوری شده از استانرن  میوه شانزده ژنوتیپ زرشک بومی جمع
 شرقی ایران مورد بررسی قرار گرف .

 

 هامواد و روش
 30شاخص از میهان بهیش از    ژنوتیپ شانزدهدر این پژوهش ابتدا 

کلکسهیون زرشهک واقهع در موسسهه      بهومی موجهود در بها     ژنوتیپ
ههای اقلیمهی مشههد در    )ویژگی پژوهشی نلوم و صنایع غذایی مشهد

انتخاب شد؛ سپس سهه درختچهه )بها سهن      آورده شده اس ( 1جدول 
سال( از هر ژنوتیپ به ننوان سه تکرار در نظر گرفته شد.  18تقریبی 

، 1394ماه سال ها در آباننمونه برداری در مرحله رسیدگی کامل میوه
باتوجهه بهه اینکهه زاویهه و     صورت گرفه .   (Off-Year) بارسال کم

های مختلف درختچهه در سهرن    میزان تابش نور خورشید به قسم 

ها موثر و در نتیجه میزان مواد موثره آنها گیری و رسیدگی میوهرن 
ههای چههار   های بهاال و پهایین شهاخه   برداری از قسم باشد، نمونهمی

چینهی بها دسه     سم  درختچه، به صورت تصادفی و به روش خوشه
ها به سردخانه دانشهکده کشهاورزی   میوه ری،آوجمعانجام شد. پس از 

 دانشگاه فردوسی مشهد انتقال یاف . 

 

 رنگ میوهتعیین 

بههره   CIE Labمهدل رنگهی   تهازه از   به منظور تعیین رن  میوه
گیری رن  بهوده و  گرفته شد. این مدل استانداردی جهانی برای اندازه

باشد. برای این منظور سهه نهدد   می *bو  *L* ،aهای شامل شاخص
که تهه ظهرف   های هر ژنوتیپ پر شد به طوریدیش توسط میوهپتری

مالَ پوشهانده شهد. سهپس بها اسهتفاده از دسهتگاه       هها کها  توسط میهوه 
  (Konica Minolta Chroma Meters CR-410)متههرکههالری

ضرای  مورد نظر تعیین شد. از هر ژنوتیپ سه نمونه و در ههر نمونهه   
 سه قرائ  انجام شد. 

 

 تعیین طول خوشه، تعداد حبه در خوشه و ابعاد حبه

از ههر تکهرار    بدین منظور ده خوشهه میهوه بهه صهورت تصهادفی     
بهه   کهش و تعهداد حبهه در خوشهه    به وسیله خطها نانتخاب و طول آ
حبه  10، تعیین شد. برای تعیین ابعاد حبه، طول و قرر وسیله شمارش

متر( سانتی 01/0)تصادفی در هر تکرار توسط کولیس دیجیتال با دق  
 گیری شد.اندازه

 

 میوهتعیین درصد آب

گرم میوه تازه )با سه  3به منظور تعیین درصد آب میوه ابتدا حدود 
پهس   )1W(گرم وزن شد  ± 001/0تکرار( با ترازوی دیجیتال با دق  

منتقل شده و در شرایط سایه و دمای اتاق  کنخشکها به از آن، میوه
شهده مجهددا تهوزین شهدند     ههای هواخشهک  میوه .نددیخشک گردهوا

)2W(. هها  درصهد آب موجهود در میهوه    (1فرمول )ده از سپس با استفا
 .تعیین گردید

(Juice %) درصد آب میوه =
𝑊1-𝑊2

𝑊2
 ×100 (1) 

 تعیین درصد رطوبت

های زرشهک هواخشهک شهده بها خشهک      محتوای رطوبتی نمونه
درجهه   75دمهای  کردن سه گرم از هر تکرار در هر ژنوتیپ، در آون با 

(. Fallahi et al., 2010سان  تعیین گردید ) 48گراد به مدت سانتی
و  )1W(هها )سهه گهرم(    بدین صورت که با قرار دادن وزن اولیه نمونه

، درصهد رطوبه    (2فرمول )در  W)2(ها پس از خروج از آون وزن آن
 ها به دس  آمد.نمونه

(Moisture %) درصد رطوب =
𝑊1-𝑊2

𝑊1
 ×100 (2) 
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 مشخصات اقلیمی شهر مشهد -1جدول 

Table 1- Climatic parameters of Mashhad 

 شاخص
  Parameter 

 مقدار
 Value 

 طول جغرافیایی

Longitude  
59°38'E 

 نرض جغرافیایی
Latitude 

36°16'N 

 از سر  دریا ارتفاع

Elevation (meters above mean sea level) (m)  
999.20 

 (1951 -2005گراد( )میانگین حداقل دمای سالیانه )درجه سانتی

Average annual minimum temperature (C°) (1951-2005)  
7.10 

 (1951 -2005گراد(  )میانگین حداکثر دمای سالیانه )درجه سانتی

Average annual maximum temperature (C°) (1951-2005) 
21.10 

 (1951 -2005گراد(  )میانگین دمای سالیانه )درجه سانتی

Average annual temperature (C°) (1951-2005) 
14 

 (1951 -2005گراد(  )میانگین فشار بخار سالیانه )درجه سانتی

Average annual vapor pressure (HPA) (1951-2005) 
8.27  

 (1951 -2005میانگین درصد رطوب  نسبی سالیانه )درصد( )

Average annual relative humidity (%) (1951-2005) 
55 

 (1951-2000متر( )میانگین بارش سالیانه )میلی

Average annual precipitation (mm) (1951-2005) 
257.43 

 جه  باد غال 

Dominant wind direction 
 غرب به شرق

(West to East) 

 مجموع ساالنه سانات آفتابی )سان (

Total annual sunshine duration (h) 
2500 

 10و  7: منابع منبع *

 

 گوشت و بذر وزنی تعیین درصد

 کهن خشکها به به منظور تعیین درصد گوش  و درصد بذر، میوه 
سهپس   .نددیگرد خشکمنتقل شده و در شرایط سایه و دمای اتاق هوا

گرمی به وسیله ترازوی دیجیتهال بها دقه      3از هر ژنوتیپ سه نمونه 
هها  و پس از خروج بذور، وزن نمونهه  )1W(گرم توزین شد  ± 001/0

. درصد وزنی گوش  و بهذر  )2W(گیری قرار گرف  مجدداً مورد اندازه
 محاسبه گردید: 4و  3طبق فرمول 

(Seed %)  درصد وزنی بذر==
𝑊1-𝑊2

𝑊1
 ×100 (3) 

(pulp%)  درصد وزنی گوش = 100 −  (4)  درصد وزنی بذر

 

 شده تعیین تعداد بذور تشکیل شده و سقط

جه  شمارش تعداد بذور تشکیل شده )سالم( و بذور سهقط شهده   
حبه زرشک از هر تکرار در هر ژنوتیهپ بهه صهورت     10در حبه، تعداد 

هها شهمارش   تصادفی انتخاب شد و تعداد بذور سالم و سهقط شهده آن  
 گردید.

 

 تعیین وزن صد حبه تازه و خشک

وزن صد حبه زرشک تازه و خشک در سه تکهرار از ههر ژنوتیهپ،    
 گیری شد. گرم اندازه ±001/0توسط ترازوی دیجیتال با دق  

 
 تجزیه و تحلیل آماری

، تصهادفی  کهامالً  طهر   قاله   درتجزیه و تحلیل آماری داده هها  
بها اسهتفاده از آنهالیز     16( نسهخه  Minitabته  ) افزار مینیتوسط نرم
 5و  1و مقایسهه میهانگین در سهرو  احتمهال      (ANOVA)واریانس 

 انجام گرف . Bonferroniدرصد توسط آزمون 
 

 نتایج و بحث 

( نشههان داد کههه بههین 2جههدول ههها )نتههایج تجزیههه واریههانس داده
دار درصهد اخهتالف معنهی    1ها از نظر تمامی صفات در سهر   ژنوتیپ

 وجود داش .
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 555      هاي فیزیکي شانزده ژنوتیپ زرشک بومي ایرانارزیابي برخي ویژگيخدابنده و همکاران، 

 
 زرشک مورد بررسی تنوع رنگ میوه در شانزده ژنوتیپ -1شکل 

 باشند.()کدهای اشاره شده،کدهای هرباریومی ثب  شده در موسسه پژوهشی نلوم و صنایع غذایی مشهد می 
Figure 1- Color diversity in the sixteen evaluated barberry genotypes 

 (Figure codes are based on herbarium codes in the Research Institute of Food Science and Technology.) 
 

 های رنگشاخص

های صورت گرفته بر روی خصوصیات فیزیکهی  بر اساس بررسی 
های مورد بررسی مشخص گردید که تفاوت رنه  میهوه   میوه ژنوتیپ
ای دار بوده و از نارنجی تا قههوه های مورد بررسی معنیتازه در ژنوتیپ

 (. 1شکل و آبی تیره متغیر اس  )

زرشک حاکی از اختالف قابل توجهه در  چنین تنوع رنگی در میوه 
های مختلف بوده و در های ژنوتیپترکیبات آنتوسیانین موجود در میوه

ها اخهتالف قابهل   نتیجه از نظر ارزش غذایی و دارویی نیز بین ژنوتیپ

(. از طهرف  Alemardan et al., 2013تهوجهی مهورد انتظهار اسه  )    
نهژادی  امیدوار بود کهه در آینهده بها انجهام نملیهات بهه       تواندیگر می
های مختلف به دس  آورد کهه در صهنایع   دانه با رن هایی بیزرشک

های طبیعهی کهاربرد داشهته باشهند     غذایی به ننوان منابع جدید رن 
(Alizadeh-Sani et al., 2021همان .)  آورده  3جهدول  گونه کهه در

و  31/2بهین   *a، شاخص 13/38و 83/22بین *Lشده اس ، شاخص 
هههای مههورد در ژنوتیههپ 52/21و  -23/3بههین  *bو شههاخص  76/37

( Gorjian et al., 2011بررسهی متغیهر بهود. گرجیهان و همکهاران )     
 85/3)بین  b( و 28/2تا  18/1)بین  a(، 63/2تا  01/2)بین  Lمقادیر 
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کهردن  دانه تح  شرایط مختلهف خشهک  ( را برای زرشک بی79/9تا 
( نیهز  Akbulut et al., 2009گزارش کردند. آکبولهوت و همکهاران )  

 .B( را در زرشههههک -20/0) b( و 06/2) L (05/17 ،)aمقههههادیر 

vulgaris ییلهدیز و همکهاران )   گزارش نمودند. همچنینYildiz et 

al., 2014)  مقادیرL  (، 10/14تا  70/9)بینa  ( و 15/6تا  14/3)بین
b  ژنوتیههپ زرشههک  19( را در 41/4تهها  85/1)بههین(B. vulgaris) 

 تعیین کردند. 

 
 تازه در شانزده ژنوتیپ زرشک مورد بررسیهای رنگ میوه شاخص -3جدول 

Table 3- The fresh fruit color indices in the sixteen evaluated barberry genotypes 

 ژنوتیپ

Genotype 

 های رنگشاخص

Color indices 
L* a* b* 

Bidaneh b30.20 b30.62 cd9.14 

2-1 b30.74 bc27.67 e-c7.86 

2-2 a38.13 a35.70 a21.52 

4-1 d-b27.45 c25.98 e-c7.68 

5-1 d22.83 d16.77 f2.11 

5-2 b30.84 bc27.56 c9.53 

5-3 b30.47 bc26.95 e-c8.22 

8-2 b31.23 bc26.49 de7.39 

8-3 a41.29 a37.76 b17.97 

10-1 bc27.63 e6.51 g1.58- 

11-1 cd23.34 d19.29 f2.74 

12-1 d-b26.71 e4.46 g2.12- 

13-1 b31.39 c24.93 e7.04 

13-2 d-b27.59 c26.10 e-c7.81 

14-1 b29.80 d18.28 f2.28 

14-2 b29.44 e2.31 g3.23- 

  باشند.می Bonferroniدرصد با استفاده از آزمون  5دار در سر  احتمال های دارای حروف مشترک بیانگر ندم اختالف معنیمیانگین
The same letters in each column indicate no significant difference based on the Bonferroni test at 5% of probability level. 

 

 خصوصیات فیزیکی

 5و  4جداول زرشک در  آنالیز خصوصیات فیزیکی شانزده ژنوتیپ
 آمده اس . 

 

 طول خوشه و تعداد حبه در خوشه

داری از نظهر  هها اخهتالف معنهی   بر اساس نتایج حاصل از بررسی
(. در 4جهدول  صفات طول خوشه و تعداد حبه در خوشه مشاهده شهد ) 

رین طهول  دارای بیشهت  5-3های مورد مرالعهه، ژنوتیهپ   میان ژنوتیپ
دارای کمترین طول خوشهه   11-1متر( و ژنوتیپ سانتی 29/6خوشه )

های متر( بودند. همچنین طبق نتایج این بررسی، ژنوتیپسانتی 67/1)
ندد دارای بیشترین و  67/4و  90/23به ترتی  با تعداد  2-1و  1-14

 کمترین تعداد حبه در خوشه بودند.

 

 ابعاد حبه 

دار بههین ی از وجههود اخههتالف معنههی مقایسههه انههدازه حبههه حههاک 
دههد کهه   دس  آمده نشان مهی های مورد بررسی بود. نتایج بهژنوتیپ

 39/7متر( و قرر حبهه ) میلی 87/11بیشترین طول حبه ) 2-1ژنوتیپ 
متر( و ژنوتیپ میلی 66/7کمترین طول حبه ) 11-1متر(، ژنوتیپ میلی
ختصهاص دادنهد.   متهر( را بهه خهود ا   میلهی  74/4کمترین قرر ) 1-10

( و mm 69/7( طهول ) Akbulut et al., 2009آکبولوت و همکاران )
 را گزارش نمودند. B. vulgaris( زرشک mm 51/3قرر )

 

 میوه و محتوای رطوبتیدرصد آب 

هها از نظهر   های انجام گرفته، بین برخی ژنوتیپبا توجه به بررسی
(. 4جهدول  داری مشاهده شد )اختالف معنی درصد آب میوه و رطوب 
 87/71میههوه )دارای بیشههترین درصههد آب 8-3طبههق نتههایج ژنوتیههپ 
درصد(  22/51میوه )دارای کمترین درصد آب 10-1درصد( و ژنوتیپ 
 12-1ههای  درصد( بودنهد. همچنهین ژنوتیهپ    20/8و درصد رطوب  )

درصد( را نشان دادند. تهاکنون اثبهات    84/11بیشترین درصد رطوب  )
شده اس  که ارتباط تنگهاتنگی بهین محتهوای رطهوبتی و نگههداری      

های مختلهف  محصوالت وجود دارد و بررسی قابلی  نگهداری ژنوتیپ
میوه نیز در تعیین نوع های دیگر دارد. درصد آبدر انبار نیاز به ارزیابی



 557      هاي فیزیکي شانزده ژنوتیپ زرشک بومي ایرانارزیابي برخي ویژگيخدابنده و همکاران، 

 ,.Akbulut et alکهاران ) باشد. آکبولهوت و هم مصرف میوه موثر می

 .Bمیهوه( را در زرشهک   ( محتوای رطوبتی میوه تازه )درصد آب2009

vulgaris، 42/71 .درصد گزارش کردند 

 

 درصد گوشت و بذر 

ههای تعیهین نهوع کهاربرد     میانگین درصدگوش  یکی از شهاخص 
نههامبرده دارای هههای باشهد کههه در میههان ژنوتیهپ  خهوراکی میههوه مههی 
درصهد   17/98تها   10-1درصد در ژنوتیپ  93/51گوناگونی بوده و از 

های نامبرده (. درصد بذر در ژنوتیپ2شکل متغیر بود ) 5-2در ژنوتیپ 
درصهد( میهزان    50/1درصهد( و کمتهرین )   07/48به ترتی  بیشترین )

دانهه بهه دلیهل    ر زرشهک بهی  بود. قابل ذکر اس  درصد بذور موجود د
دار و در نتیجههه هههای زرشههک دانههههههای آن بهها بوتهههنزدیکههی بوتههه

 ,.Akbulut et alهاسه . آکبولهوت و همکهاران )   افشانی بها آن گرده

درصهد ذکهر    59/75را  B. vulgaris( درصهد گوشه  زرشهک    2009
( گزارش کردنهد کهه    Zarei et al., 2010کردند. زارنی و همکاران )

آریهل، رقهم ربهاب     وزن بهه  بذر نظر درصد از مرالعه مورد ارقام انار در
( درصهد را دارا  07/14( درصد و رقم آقایی کمتهرین ) 17/18بیشترین )
 پتانسیل دهنده باشد نشان کمتر میوه در دانه وزنی درصد چه بودند. هر

 باشدمی دانگیبی و بذر تشکیل کاهش درصد سم  به نظر مورد رقم

 معرفهی ارقهام   جهه   نژادیبه هایبرنامه در تواندمی این موضوع که

(. از طرفهی درصهد   Gorjian et al., 2011گیرد ) قرار نظر مد دانهبی
گیری از آن ژنوتیپ اس  بذر در هر ژنوتیپ، نشان دهنده امکان دورگ

 ها بهره جس .توان در تولید ارقام هیبرید از آنکه می

 

 
 ژنوتیپ زرشک مورد بررسیشانزده گوشت و بذر  وزنی درصد -2شکل 

Figure 2- The pulp and seed weight percentage of the sixteen evaluated barberry genotypes (Bonferroni test, p≤0.05). 
 

 میانگین تعداد بذور تشکیل شده و سقط شده

هها از  دار میان ژنوتیهپ ها حاکی از وجود تفاوت معنینتایج بررسی
(. تعهداد بهذور سهقط شهده و     4 جهدول نظر تعداد بذور سقط شده بود )

ماننههد نوامههل ژنتیکههی، میههزان تشههکیل شههده بههه نوامههل متعههددی 
افشانی و غیره بستگی دارد. بذور سقط شده در زرشک به صورت گرده

(. بهر  2 شهکل رن  )بقایای بذور( مشاهده شهدند ) بذور بسیار ریز سیاه
دارای بیشترین تعداد بذور تشهکیل شهده    10-1اساس نتایج، ژنوتیپ 

نهدد( بودنهد.    0دانه دارای کمتهرین تعهداد )  ندد( و ژنوتیپ بی 73/1)
شده ندد( تعداد بذور سقط 0ندد( و کمترین )27/3همچنین بیشترین )
مشهاهده شهد. کرمهر و     14-2دانهه و  ههای بهی  به ترتی  در ژنوتیهپ 

 .B( تعداد بذر در میوه را در گونهه  Kremer et al., 2012همکاران )

croatica ندد و در گونه  58/1تا  23/1ن بیB. vulgaris  36/1بین 
 ندد گزارش کردند. 54/1تا 

با مرالعهه   (Moosazadeh et al., 2013)زاده و همکاران موسی
 تعهداد  آباد حداکثرلرف سمرقندی رقمیازده رقم انگور گزارش کردند 

 آن تعهداد  مشهد حهداقل  گلپش  رقم و ندد( 38/3) میوه هر در دانه

 را کمتری بذر تشکیل توانایی که ارقامی .باشندندد( را دارا می 44/1)
 ههای برنامهه  در هها آن از اسهتفاده  و میهوه  پسهندی  بازار جه  از دارند
. (Nazaripur et al., 2011)باشهند  مهی  اهمیه   حائز بسیار نژادیبه

هایی که تعداد بذر سالم بیشتری دارنهد از سهازگاری بهاالتری    ژنوتیپ
پذیری برخوردارند؛ زیرا در این کلکسهیون  افشانی و ترکی جه  گرده
افشانی ها در نزدیکی یکدیگر قرار داشتند و شرایط گردهتمامی ژنوتیپ

 برقرار بوده اس .  (Open-pollination)آزاد 



 1401، پاییز 3، شماره 36)علوم و صنایع كشاورزي(، جلد باغباني نشریه علوم     558
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 های زرشک مورد بررسییکی از ژنوتیپ شده )سمت چپ( دربذور سالم )سمت راست( و بذر سقط -3شکل 

Figure 3- Set seeds (right) and aborted seed (left) in one of the evaluated barberry genotypes 
 

دانه نیز به همین دلیل شده در زرشک بیتعداد بذور اندک تشکیل
دانه پذیری و تالقی زرشک بیباشد، که نشان دهنده قابلی  ترکی می

توان جه  نملیات اصالحی از آن بههره  هاس  که میبا سایر ژنوتیپ
حاکی از ناسهازگاری یها    تواندشده همچنین میگرف . تعداد بذور سقط

 سایر نوامل باشد که باید مورد بررسی قرار گیرد.  
 

 وزن صد حبه تازه و خشک

های مورد مرالعه از نظهر وزن صهد حبهه تهازه و     در میان ژنوتیپ
(. طبق نتهایج ژنوتیهپ   4 جدولدار مشاهده شد )خشک، اختالف معنی

گرم به ترتی  دارای بیشهترین وزن   00/10و  72/30با میانگین  1-2
 gصد حبه تازه و خشک بهود. کمتهرین میهزان وزن صهد حبهه تهازه )      

-1ههای  ( نیز به ترتی  مربوط به ژنوتیهپ g 32/3( و خشک )89/10
( وزن ههر  Yildiz et al., 2014دانه بود. ییلدیز و همکاران )و بی 14

گرم گزارش نمودند. توکلی  10/36تا  70/8را بین دانه حبه زرشک بی
ههای  ( نیز بها بررسهی ژنوتیهپ   Tavakoli et al., 2021و همکاران )

منرقه استان کرمان، وزن صد میهوه تهازه را بهین     5دار زرشک از دانه
زاده و همکهههاران گهههرم گهههزارش کردنهههد. موسهههی 66/3تههها  91/2
(Moosazadeh et al., 2013)     از یکهی  حبهه  وزنبیهان کردنهد کهه 

 و شهدگی لهه  بهه  مقاومه   بها  ارتباط در که باشدمی کیفی مهم صفات
 برنامهه  در زیهادی  اهمیه   و داشهته  قرار خوشه به حبه محکم اتصال

 حجهم  و وزن دارای کهه  دارد. از ارقهامی  خهوری تهازه  انگهور  نژادیبه

 والهد  ننهوان  بهه  گیهری دورگ کارههای  در توانمی باشندمی بیشتری

 .کرد استفاده تردرش  هایمیوه با ارقامی نژادیبه منظور به مادری،

 

 همبستگی بین صفات

 را متغیهر  دو آن بین رابره شدت متغیر، دو بین همبستگی ضری 
 دلیل همبستگی وجود ندم. اس  متغیر -1 و +1 بین و دهدمی نشان

 یهک  گیریاندازه که موارد برخی در لذا .باشدنمی رابره وجود ندم بر

 دیگر صفات از توانمی اس  مشکل و برزمان پیچیده، پرهزینه، صف 

 بهرای  دارنهد  صهف  مزبهور   بها  بهاالیی  دارمعنهی  ههای همبستگی که

. (Zarei et al., 2010)کرد  استفاده صف  آن مستقیم غیر گیریاندازه
مورد  هایژنوتیپ در صف  15 بین همبستگی ضرای  پژوهش این در

شهده اسه . ضهرای      آورده 5 جهدول  در کهه  شده گیریاندازه مرالعه
صهفات   از برخهی  بهین  کهه  دههد می نشان صفات بین ساده همبستگی
دارد. بهرای مثهال درصهد     وجود داریمعنی همبستگی شده گیریاندازه

 1سهر   در  داریگوش  با درصد بذر همبستگی منفهی بسهیار معنهی   
بنابراین با کاهش تعداد بذر و بهه بیهان دیگهر بها توسهعه       .درصد دارد

هها  توان انتظار داش  که درصد گوش  میوهپارتنوکارپی در زرشک می
 افزایش یافته و کیفی  میوه بهبود یابد.

د گوش  همبستگی مثبه  )متوسهط( و بها    میوه با درصدرصد آب
درصد بذر همبستگی منفی )متوسط( داش . این بدان معنی اس  کهه  

میهوه افهزایش   توان انتظار داش  که درصهد آب با کاهش تعداد بذر می
 پیدا کند و به بیان دیگر نملکرد محصول افزایش یابد. 

گی میوه و تعداد بذور سقط شده همبستبین طول حبه با درصد آب
طبق نتایج این پژوهش، قرهر حبهه بها     مثب  )متوسری( وجود داش .
میوه و وزن صد حبه خشک همبستگی مثب  درصد گوش ، درصد آب

)نسبتا باالیی( داش  ولی با درصد بذر همبستگی منفی )نسبتا باالیی( 
 را نشان داد.

ها، وزن صد حبه تازه با ابعاد حبه و وزن صد حبه بر اساس بررسی
مبسهتگی مثبه  بهاالیی دارد. همچنهین وزن تهر صهد حبهه        خشک ه

وزن صهد   .میوه نشهان داد همبستگی مثب  )متوسری( را با درصد آب
حبه خشک نیز با طول حبه همبستگی مثب  نسبتا باالیی را نشان داد. 

 بین همبستگی( Moosazadeh et al., 2013زاده و همکاران )موسی

گهزارش   90/0و  94/0معهادل بها    ترتیه   بهه  قرر و طول با حبه وزن
 دار بود.درصد معنی 1کردند که در سر  احتمال 

بین تعداد بذور تشکیل شده با درصهد گوشه  همبسهتگی منفهی     
)متوسط( و بین تعداد بذور تشکیل شده و درصد بذر همبستگی مثبه   

شهده بها   ور سهقط )متوسط( مشاهده شد. نتایج نشان داد که تعهداد بهذ  
درصد گوش  همبستگی مثبه  بهاال و بها درصهد بهذر و تعهداد بهذور        

سهقط  شده همبستگی منفی باالیی دارند. همچنین تعداد بهذور تشکیل
 شده با قرر حبه همبستگی مثب  )متوسری( داش .
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 561      هاي فیزیکي شانزده ژنوتیپ زرشک بومي ایرانارزیابي برخي ویژگيخدابنده و همکاران، 

 
 *bو  *aههای  با شاخص *Lهای رن ، شاخص شاخصدر مورد 

نیز بها شهاخص    bهمبستگی مثب  نسبتا باالیی را نشان داد. شاخص 
a* . همبستگی مثب  باالیی داش 

 

 گیرینتیجه

ههای  ژنوتیپ بین در تغییرات از وسیعی بر اساس این مرالعه دامنه
 کهه  گردید مشاهده شده گیریاندازه صفات نظر از بررسی مورد زرشک
-استفاده در برنامه برای هاباالی این ژنوتیپ ژنتیکی پتانسیل حاکی از

بیشهترین   5-2باشد. ژنوتیپ می دانه در آیندهنژادی زرشک بیهای به
دانهه داشه . بها    های فیزیکی به زرشک بیشباه  را از لحاظ ویژگی

دانهه طهی سهالیان طهوالنی بهه طریقهه       کهه زرشهک بهی   توجه به این
های موجود غیرجنسی )پاجوش( تکثیر شده اس  تنوع ژنتیکی جمعی 

هها کلهون هسهتند لهذا تنهوع ژنتیکهی       پایین بوده و در واقهع اکثهر آن  
توانهد زمینهه مناسهبی را    های مورد بررسی در این پژوهش میژنوتیپ
ایجهاد کولتیوارههای جدیهد بها     از طریق دانه نژادی زرشک بیجه  به
 غذایی متنوع فراهم کند. -روییها و خصوصیات دارن 
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