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Introduction 

 Barberry is one of the native plants of Iran and tolerates environmental stresses, especially drought. This 
species can play a special role in the future development of horticulture in Iran. This species is drought tolerant 
and can be used in the development of rain-fed gardens. The Barberry family contains 15 genera and 650 
species, most of which are distributed in the temperate regions of the Northern Hemisphere. The most important 
genus in the barberry family is Berberis. This genus has 500 species, some of which, including Zalzalaki, 
Zarafshani, Khorasani, Rastkhoshe, common and Japanese barberry, exist in Iran (i.e., Berberis vulgaris, B. 
orthobotrys, B. crataegina, B. integerrima, and B. khorasanica, respectively). This plant is widely distributed in 
Iran. Various wild species of barberry are distributed in the southern and northern slopes of Alborz from 
Firoozkooh, Taleghaneh, Miyaneh to Amarlu of Gilan. This genus grows on large areas of the Zagros at an 
altitude of 1000 to 2500 meters above sea level. Iran is the largest producer of seedless barberry in the world 
with a cultivated area of 18341 hectares and production of 21181 tons of dried barberry. This species can play a 
special role in the future development of horticulture in the country and reduce the pressure on water resources, 
especially in rain-fed horticulture.  

Materials and Methods 

 In this study, 25 genotypes were evaluated from three regions: west of Alborz province (Taleghan region), 
north of Alborz province (Chalus road and Khuzenkola, Arangeh, Asara to Dizin heights) and northeast of 
Tehran (Lavasanat). Morphological evaluation was performed according to UPOV instruction (TG 68/3). 32 
quantitative and qualitative morphological and horticultural traits were evaluated according to UPOV (TG 3.68). 
Of which, 11 quantifiable traits including leaf length and width, fruit length and width, pedicel length, Berries 
per raceme, cluster length, spines length, vitamin C, TA (Titratable Acidity) and TSS (Total Soluble Solid) were 
analyzed.  

Results and Discussion 

 The results of analysis of variance showed significant differences between genotypes for all quantative traits 
evaluated at the level of 1% and for the number of berries per cluster at the level of 5%. The high coefficient of 
variation indicates high variability for the desired trait, which allows the breeder to have more choices for 
selecting desired genotypes. The number of fruits per cluster with 45.55, spines length with 28.67 and titratable 
acid with 26.58 percent malic acid, had the highest range of changes. Qualitative traits included Foliage 
secondary color, Leaf curvature and Leaf margin, Leaf glossiness, Color of lower side, Fruit tip, Fruit waxiness, 
Foliage persistence, and Shoot color in spring among the genotypes were uniform and without variance. The 
lowest coefficient of variation among quantitative traits was related to Brix (7. a16 percent) and fruit length 
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(13.14 percent). The highest number of fruits was belonged to Lavasan genotype (AD8) giving an average of 25 
fruits per cluster, which was substantially different from other genotypes. The highest and lowest fruit length and 
width are related to Taleghan 5 (11.59 mm) and Chalus 7 (3.26 mm) genotypes, respectively. In a study, the 
average length and width of barberry fruit were 7.69 and 3.32 mm, respectively. Vitamin C is one of the 
nutritional values of fruits and has direct effects on human health. Wild barberry genotypes possessing the least 
vitamin C content (4.7 mg/per 100 gram) of fresh fruit (Asara I genotype) and also the fruits containing the 
highest values (i.e., 10.57 (Taleghan 4), 9.63 (Chalous 8) and 9.4 (Taleghan 8)) yielded more than even 
temperate fruits such as stone and pome fruits (The mean amount of vitamin C in apples, grapes and black 
cherries is 4.6, 4, 10 mg/100 g FW, respectively). This value in strawberries as an indicator plant is reported 
between 10 and 100 and an average of 58.8 and the value for lemons is 53 mg/100 g FW. Khayat and Mahmoud 
Abadi (2010) reported the amount of vitamin C in seedless barberry treated by fertilizers varied from 4 to 9 mg  
per 100 g of fresh fruit.  

The highest values of total soluble solids or Brix˚ were related to Chalus 8 genotypes with value of 24.83% 
and Chalus 1 with value of 23.23% and the lowest amount was related to Asara 2 genotype with 18.1%. Khayat 
and Mahmoud Abadi (2010) reported the total soluble solids ranged between 18.3 to 33.06 percent in seedless 
barberry, which is much higher than our experiment. The highest titratable acidity were observed in Taleghan 4, 
Taleghan 8 and Taleghan 2 genotypes, with 2.66, 2.65 and 2.41 mg/ml malic acid respectively, and the lowest 
titratable acid was observed in Chalus 9 genotype with 1.12 mg/ml malic acid. This value has been reported in 
domestic barberry is between 1.07 and 2.95. The highest mean leaf lengths were observed in Chalus cultivars 3 
and 5. Among the genotypes, Taleghan 7 has the longest Pedicel length. 

Conclusion 

The selected genotypes for breeding programs were the Oshan (AD8) genotypes with an average of 25 fruits 
per cluster. Regarding vitamin C content the prominent genotypes were the Taleghan 4 (10.57), Chalus 8 (9.63) 
and Taleghan 8 (9.4) mg/100 g F.W. The highest genotypes for total soluble solids were Chalus 8 genotypes with 
24.83 and Chalus 1 with 23.23 percent. 

 
Keywords: Barberry, Cluster analysis, Genetic distance, Vitamin C 
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 مقاله پژوهشي

 111-191 ، ص1041، بهار 1، شماره 63جلد 

 

  (spp. Berberis) وحشی زرشک یهاپیژنوت از یبرخ یکیژنت تنوع ارزیابی

 شناسیو میوه شناسیریخت هاینشانگر از استفاده باهای البرز و تهران در استان

 

  *1ریمحی الدین پیرخض

 72/27/2911تاریخ دریافت: 

 72/72/2077تاریخ پذیرش: 

 

  چکیده

های شمالی ژنوتیپ زرشک وحشی در دامنه 52های محیطی بخصوص خشکی است. تنوع ژنتیکی زرشک از گیاهان بومی ایران و متحمل به تنش
ر اسیا   صفت کمّیی و کیفیی مورفولیوژیکی و بانبیانی بی      25های تهران و البرز با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی مورد بررسی قرار گرفت. استان

طیول   ،طول و عرض برگ، طول و عرض میوه گیری شاملصفت کمی قابل اندازه 11ارزیابی شدند که از این تعداد UPOV (TG 68/3 )دستورالعمل 
تجزییه و تحیییل قیرار     میورد  TSS (Total Soluble Solid) و TA (Titratable Acidity)ویتیامین ،،  ، حبه در خوشه، طول خارتعداد  دمگل،
ای و ضیرای  همبتیتگی بیین    ها، تجزییه خوشیه  های آماری چند متغیره شامل تجزیه به عاملها از روشبرای تعیین فاصیه ژنتیکی بین ژنوتیپ. گرفت

بیا   تعیداد حبیه در خوشیه   ها برای تمام صفات کمّی مورد ارزیابی نشیان داد.  داری را بین ژنوتیپصفات استفاده شد. نتایج تجزیه واریانس اختالف معنی
های وحشی زرشک با دارا بیودن حیداقل   درصد بیشترین دامنه تغییرات را داشتند. ژنوتیپ 22/57و اسید قابل تیتراسیون با  76/52، طول خار با  22/52

 5/9( و 2چیالو   ) 72/9( و 5)طالقیان   26/11گرم ویتامین ، در صد گرم میوه تازه )ژنوتیپ آسارا یک( و بیشترین مقدار ویتیامین ،  مییی 6/5میزان 
های زرشک وحشی به پینج  ای ژنوتیپطبق تجزیه خوشه( در مقایته با میوه های معتدله مانند سی ، انگور، گیال  و هیو قابل توجه هتتند. 2)طالقان 

ان رویشی در یک گیروه قیرار   ها با موقعیت اقییمی یکت( تقتیم شدند. در اکثر موارد ژنوتیپ9گروه اصیی و ده زیر گروه و یک ژنوتیپ متتقل )چالو  
بیا   2و طالقان  2های چالو  های گروه یک باالترین طول و عرض میوه، طول و عرض برگ و طول خار را داشتند. در این میان ژنوتیپگرفتند. ژنوتیپ

 تی، قابل اهم نیتامیو زانیم نیشتریبا ب 2و  طالقان  2، چالو  5طالقان هایپیژنوتدارا بودن مقدار باالی ویتامین ،، در یک زیر گروه قرار گرفتند. 
های اصالحی و انتقیال صیفات مطییو     های زرشک وحشی زمینه مناسبی برای برنامهتنوع مشاهده شده در بین ژنوتیپ .هتتند یاصالح یهادر برنامه

 باشد. می

 
 ویتامین ،  ،فاصیه ژنتیکیای، زرشک، تجزیه خوشه های کلیدی:واژه

 

   1 مقدمه

هیای محیطیی   ک از گیاهان بومی ایران و متحمل بیه تینش  زرش
 دار بیا نیام عیمیی   ای تیی  زرشیک درختهیه  بخصوص خشکی است. 

Berberis spp.  از تیرة Berberidaceae که بیه عنیوان ییک     است
از گذشیته   گیاه دارویی مهیم در اییران و بتییاری از کشیورهای دنییا     

                                                 
 یقاتمؤسته تحق یری،معتدله و سردس یهایوهپژوهشکده ماستادیار پژوهش،  -1

 نسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایرا ی،عیوم بانبان
 ( Email: pirkhezri_mohi@yahoo.com      نویتنده متئول :   -)*

DOI: 10.22067/JHS.2021.68493.1018 

هیایش دو  پاییه و گیل  گیاه ییک  مورد استفاده بوده است. این  تاکنون
، چرمیی عمومیا   هیایش  است. برگ ایخوشهجنتی است. گل زرشک 

دار اسیت.  هیا صیاف و در برخیی دندانیه    در بعضی واریتیه  حاشیه برگ
هیا بوجیود   زرشک خاردار است و خارهای آن از تبدیل بیرگ  درختهه

جینس  شیوند.  تیر میی  اند که در محل اتصال خارها به شاخه پهنآمده
خاصییت  (. Cardi, 1992)رور و اختصاصا  اتوگام اسیت  با خودزرشک 

حالتی کیه سیب  بازشیدن    )ها بتاک (Seismonasty) سیتموناستی
در پاسی  بیه محیرک     هاللی شدن گرده به روی ک یکبارة بتاک و رها

و رفتار زنبورهیای خرمیایی ییا زنبیور عتیل هنگیام        (شودمی بیرونی
 ,.Anderson et al) افشیانی آن ها بیه خیودگرده  گل استفاده از نکتار
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2001; cardic, 1992 )هیا  بتاکمییه در این مکانیزم  .کندکمک می
حشیرات هماننید فنیر بتیرعت بیه       یهوسی خوردن به با لمس یا تکان
سیب  خیود    کاللیه ن روی گرده با ریخت جهند و دانه یسمت کالله م

بیا ایین وجیود در    (. Anderson et al., 2001) شودافشانی می گرده
 اروپایی زرشک نهافشانی را مکانیزم اصیی در گوگردهبرخی منابع دگر

B. vulgaris  اندذکر کرده (Rezaei et al., 2011 در حیال .)   حاضیر
زرشک وحشی در دامنه های البرز منبع درآمدی بیرای جوامیع محییی    
است که از آن آ  زرشک تهیه می نمایند و اعتقاد بر این است بیرای  

 کاهش چربی خون بتیار موثر است.
هیای  توان بیه درمیان بیمیاری   از جمیه خواص دارویی زرشک می

 ,Duke، خاصییت آنتیی اکتییدانی )   (Blumenthal, 1998)کبیدی  

(، Yin et al., 2008)(، ضد انگیی، ضد التهابی و کاهنیده قنید   2002
 ,Dukeتری گییترید و فشار خون ) ،(Sun et al., 2009 ( کیتترول

گونه است که  721جنس و  12زرشک شامل  رهیت( اشاره کرد. 2002
 Bottini et انید پراکنیده  یشیمال  مکرهیدر مناطق معتدله ن هاشترآنیب

al., 2002.) زرشک  رهیجنس در ت نیترمهمBerberis  .نیادر است 
راسیت   ،یخراسان ،یزرافشان ،یاز جمیه زرشک زالزالکهایی جنس گونه

 .Berberis vulgaris, B)و زرشییک ژاپیین   یخوشییه، معمییول 

orthobotrys, B. crataegina, B. integerrima, and B. 

khorasanica) وجود دارد رانیدر ا (Rezaei et al., 2011.)  زرشک
خصیوص  هیای محیطیی بیه   از گیاهان بومی ایران و متحمل به تنش

شکی است. این گونه میی توانید در توسیعه آتیی بانبیانی کشیور و       خ
کاهش فشار بر منابع آبی نقش ویژه ای بخصیوص توسیعه بانیداری    

، انیواع  داشیته  یادیی پیراکنش ز  رانیی در ا اهیی گ نیی ا  دیم ایفا نمایید. 
 هییای جنییوبی و شییمالی البییرز،هییای وحشییی زرشییک در دامنییهگونیه 

و مناطق وسییعی از  عمارلوی گیالن  اتمیانه  ،طالقان ،ارنگه ،فیروزکوه
متیری از سیطد درییا     5211تیا   1111های زاگر  در ارتفاعات دامنه

دار در آهیک  یهیا خیاک  ژهیی تنید و بیه و   یهیا  یدر ش انتشار دارند.
 دهیی مازندران، گیتتان، تهران، خراسان و فیار  د  الن،یگ جان،یآذربا

دانه بیوده  نوع پرورش یافته آن بی .(Rezaei et al., 2011) دنشویم
که در مناطق مختیفی از استان خراسان جنیوبی بخصیوص بیرجنید و    

شیود کیه جهیت چاشینی نیذا میورد اسیتفاده قیرار         قائنات کاشته می
هکتیار و تولیید    12251 ی بیال  بیر  ایران با سطد زییر کشیت   گیرد.می

در دانیه  بیی زرشک کننده  بزرگترین تولید ،تن زرشک خشک 51121
درصد تولید جهیانی زرشیک متعییق بیه      6/92، و بیش از باشددنیا می

 (. Ahmadi et al., 2019باشد )کشور ایران می
وییژه  به ژنتیکی بتیار ارزشمندی و ذخایر کشور ایران تنوع گیاهی

ت افییزایش عمیکییرد محصییوالدارد.  بانبییانی در زمینییه محصییوالت
کشاورزی عمیدتا  متکی بر اصالح و ایجیاد ارقیام پرمحصیول بیوده و     

 Eftekhari etتنیوع ژنتیکی پایه و اسا  کار بییه نییژادی اسییت )   

al., 2010) .  موفقیت در بیه نیژادی، متتقیما  به تنوع ژنتیکی موجیود

حشیی زرشیک بیه دلییل     های وگونه .در گیاه مورد نظر بتیتگی دارد
تنوع زیادی که دارند یکی از منابع ننی ژنتیکی جهت انتخیا  ارقیام   

وجیود تنییوع در جوامیع    برتر برای انجام کارهیای اصیالحی هتیتند.    
ای برخوردار اسیت.  نژادی از اهمیت وییژهعنوان ماده اولیه بهگیاهی به

-ای بیه هی بررسی تنوع ژنتیکی جهت مطالعه ژرم پالسیم، تهیه برنامه

بنیدی و بتییاری متیائل دیگیر    نژادی، بررسی روند تکامل گونه، رده
 همطالعات انجام شد(. بر اسا  Mezzetti et al., 2016اهمیت دارد )

های زرشیک بیا   جنس زرشک وضعیت تنوع ژنتیکی در بین گونهروی 
ن و شییی میورد بررسیی   رفولوژیکی در آرژانتیواستفاده از فاکتورهای م

هیای  قرار گرفت و نتیجه حاکی از تنوع زیاد و قابل توجه در بین گونه
 52تحقیقات انجیام شیده روی    (.Bottini et al., 2000) زرشک بود

دانه به دلیل نداشتن بیذر،  های بیژنوتیپ زرشک نشان داد که ژنوتیپ
دار هیای دانیه  وه کمتری نتبت بیه ژنوتییپ  دارای تنوع خصوصیات می

از  شیبی بیا بررسیی   (. Alizadeh and Hassanpour, 2017هتتند )
و مورفولیوژیکی   اسیا  نشیانگرهای  بر، ماهونییا و... گونه زرشیک  51
دار بوده و کیفیت ها دانهمشخص شد که بتیاری از این گونهلکولی وم

تنیوع  . بیا بررسیی   (Kim and Jansen, 1994)ارند خوراکی خوبی ند
مشیاهده   استان خراسانوحشی های زرشک ژنتیکی و ساختار جمعیت

 Heidari)ها وجیود دارد  شد که تفاوت قابل توجهی بین این جمعیت

et al., 2009 .)  سیعه آتیی بانبیانی    این گونه گیاهی میی توانید در تو
کشور و کاهش فشیار بیر منیابع آبیی نقیش وییژه ای بخصیوص در        

 بانداری دیم ایفا نماید.
با توجه به اینکه ایران یکی از مناطق اصیی کشت و کار، تولیید و  

باشید لیذا شناسیایی و    همهنین خاستگاه و مرکیز تنیوع زرشیک میی    
آوری عپالسیم جمی  آوری ژرم پالسم وحشی زرشک و ارزیابی ژرمجمع

بندی و تعییین مییزان   جهت گروه UPOVشده بر اسا  دیتکریپتور 
تواند در معرفی ارقام برای منیاطق  تشابه بین ارقام مختیف زرشک می

هییای اصییالحی و ایجییاد  گیییری در راسییتای برنامییه مشییابه و دورگ
تیر حیائز اهمییت    های نوین با خصوصیات فیزیولوژیک مطیو ژنوتیپ
آوری پییژوهش شناسییایی، ارزیییابی و جمییع باشیید. هییدف از اییینمییی

های تهران و البرز و نگهداری در های وحشی زرشک در استانژنوتیپ
 کیکتیون میی بیرجند است. 

 

 هامواد و روش

های تهران و البرز از نر  مناطق رویش زرشک وحشی در استان
جوار منطقه الموت استان قزوین تیا شیرآ آن   یعنی منطقه طالقان هم

های رشته کیوه البیرز   جوار استان مازندران در دامنهارتفاعات همیعنی 
ها و حتی تا ای، گاهی مجتمع در تمامی جهات شی بصورت تک بوته

هایی تیا ارتفیاع سیه متیر پراکنیده      درجه با درختهه 52های تند شی 
هیا در  آوری ژنوتیپهمین منظور در سه منطقه نتبت به جمعاست. به
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 ردید. این سه منطقه شامل:اقدام گ 1297سال 
متری مییان   1621نر  استان البرز )منطقه طالقان( از ارتفاع ( 1

متری گیییرد شی  شیمالی )شیکل    5511بیشه شی  جنوبی تا ارتفاع 
1.) 

شمال استان البرز )جاده چیالو  و منیاطق خیوزنکال، ارنگیه،     ( 5
ی دو راهیی  متر 5521متر تا  1611آسارا تا ارتفاعات دیزین( از ارتفاع 

 .دیزین

شمال و شمال شرآ تهران )لواسانات( از دامنه های امین آبیاد  ( 2
 .(1شکل متر ) 5121متر تا دامنه های میگون  1611حدود 

 

 
 مناطق شناسایی و ارزیابی نمونه های زرشک وحشی  –1شکل 

Figure 1- Areas for identification and evaluation of wild 

barberry samples 
 

آوری و ژنوتیییپ شناسییایی، جمییع 52در مجمییوع از اییین منییاطق 
صیفت کمّیی و کیفیی مورفولیوژیکی و      25(. 1جدول ارزیابی گردید )

( ارزییابی شیدند   TG 68/3) UPOVبانبانی بر اسیا  دسیتورالعمل   
 صفت کمی قابل انیدازه گییری شیامل    11که از این تعداد  (5جدول )

حبیه در  تعیداد   طول دمگل، ،طول و عرض برگ، طول و عرض میوه
 TSS و TA (Titratable Acidity)ویتیامین ،،  ، خوشه، طول خار

(Total Soluble Solid)  تجزیه و تحییل قرار گرفیت. در هیر    مورد
 51گیری و در هر نمونیه  درخت سه تکرار در سه جهت مختیف نمونه

هیا در زمیان گیل    گییری گیری شد. نمونهعدد برگ، گل، خوشه اندازه
)هفته اول اردیبهشت( و رسیدن میوه )دهه اول شیهریور میاه( انجیام    

و  دیجیتیالی  با کولیس، دمگل، و ابعاد برگ و خارها اندازة میوه گرفت.
، اسیید قابیل   کش، مواد جامد محیول با رفرکتومترخطبا  هاسایر صفت
( انجام 1فرمول ( بر اسا  اسید نال  )اسید مالیک( )TAتیتراسیون )

 کمییک بییا و ونیتراسیییت روش بییا ، نیتییامیو یریییگانییدازه .گردییید
 وهیی ماز آ  تیر یلییی یم 2. گرفیت  صورت نشاسته معرف و میدپتاسیدی

 تیر یلییی یم 5و  دیی گردآ  مقطیر مخییو     تریلیییم 51صاف شده با 
بییه آن اضییافه شیید. محیییول حاصیییه بییا  درصیید 1نشاسییته محیییول 

 کیی در  دیی  تیتال یگرم کر 56/1+  میپتاس دوریگرم  17) میپتاسوردی
بیه  ( 5فرمیول  )، با استفاده از  نیتامیومیزان شد و  تریمتانول( ت تریل

تجزیه  SASافزار آماری نرم ها با(. دادهA.O.A.C, 2002) دست آمد
ای دانکین  ها بیا آزمیون چنید دامنیه    ند و مقایته میانگینشد و تحییل

های چنید متغییره آمیاری شیامل تجزییه کالسیتر       انجام شد. از روش
(Average Linkage (Between Groups  هیای  و تجزیه به عامیل

 ات موثر ارقام استفاده شد.بندی و بررسی صفاصیی جهت گروه
                  (1فرمول 

                100×)/V))V1×10×((0.0067 = %malic acidTA   
V1=ی،مصرف سود زانیم V= نمونه حجم 

 (                    5فرمول 

C =آ  تیر یل یییم 111گرم در  ییی، بر حت  م نیتامیو زانیم 
  ی لیترییم حت  بر میپتاس دوری حجم= V ،میوه

 
 وحشی مورد ارزیابی زرشک پیژنوت 52 کد و نام مورد در یفیتوص اطالعات -1جدول 

Table 1- Descriptive information on the names and codes of the 25 evaluated wild barberry genotypes 
 ژنوتیپ

Genotyp

e 

کد 
Cod

e 

 شماره
Numbe

r 

 پژنوتی
Genotyp

e 

کد 
Cod

e 

 شماره
Numbe

r 

 ژنوتیپ
Genotype 

کد 
Co

de 

 شماره
Num

ber 

 ژنوتیپ
Genotyp

e 

کد 
Cod

e 

 شماره
Numbe

r 

 ژنوتیپ
Genotyp

e 

کد 
Cod

e 

 شماره
Numbe

r 

1طالقان  
Taleghan 

1 

T1 G1 

 7طالقان
Taleghan

6 
T6 G6 

 چالو 

Chalous 3 

Ch

3 
G11 

 2 چالو 
Chalous 

8 

Ch8 G16 
گهتر

Ghachsar 
AD4 G21 

 2 طالقان

Taleghan 

2 
T2 G2 

 6طالقان
Taleghan

7 
T7 G7 

 5 چالو 
Chalous 4 

Ch

4 
G12 

 9 چالو 
Chalous 

9 

Ch9 G17 
 1دیزین

Dizin1 
AD5 G22 

 3 طالقان

Taleghan 

3 
T3 G3 

 2طالقان
Taleghan

8 
T8 G8 

 2 چالو 
Chalous 5 

Ch

5 
G13 

 1 آسارا
Asara1 

AD1 G18 
 5 دیزین

Dizin2 
AD6 G23 

 4 طالقان

Taleghan 

4 
T4 G4 

 1 چالو 

Chalous 

1 
Ch1 G9 

 7چالو 
Chalous 6 

Ch

6 
G14 

 5 آسارا
Asara2 

AD2 G19 
 فشم

Gheshm 
AD7 G24 

 طالقان

Taleghan

1 5 
T5 G5 

 5چالو 
Chalous 

2 
Ch2 G10 

 6 چالو 
Chalous 7 

Ch

7 
G15 

 2آسارا
Asara3 

AD3 G20 
 اوشان

Oshan 
AD8 G25 

 
 



 1041 بهار، 1، شماره 63)علوم و صنایع كشاورزي(، جلد ني باغبانشریه علوم     811

 ژنوتیپ زرشک وحشی 52ی و کیفی مورد ارزیابی در صفات کم -5جدول 
Table 2- Quantitative and qualitative traits evaluated in 25 wild barberry genotypes 

 یگیده زمان
 کامل

Time of 

full 

blooming 

یگیده عادت  

Flowering 

habit 

 و شاخ ثانویه رنگ
  برگ

Foliage 

secondary 

color 

اربه در شاخه رنگ  

Shoot color in 

spring 

برگ و شاخ پایداری  

Foliage 

persistence 

 و شاخ رنگ
 برگ

Foliage 

color 
 

عادت 
 رشدگیاه

Growth 

habit 

 قدرت رشدگیاه
Plant vigor 

 موجدار بودن 
 برگ
Leaf 

undulation 

 برگ بودن براآ
Leaf 

glossiness 

 نیریز سطد رنگ
گبر  

Color of leaf 

lower side 

رگب هیحاش یدگیبر  

Leaf margin 
برگ هشیپ  

Leaf curvature 
برگ شکل  

Leaf shape 

برگ طول  

Leaf 

length 

برگ عرض  

Leaf width 

خار طول  
Spine 

length 

خار شکل  

Spine shape 
گل رنگ  

Flower color 

گیبرگ نوک  

Petal apex 

 

 وهیمی بذرده
 گرده طیدرشرا
آزادی افشان  

Seeds in open 

pollination 

 یخارج رنگ
گل قرمزجوانه  

Flower 

bud red 

external 

color 

گل  تعداد
نیآذ درگل  

 flower 

No. in 

Infloresce

nce 

نیآذ گل نوع  

Inflorescenc

e type 

 حضورخار

Spine 

presence 

 ویتامین ،
Vitamin C 

 مواد جامد محیول
TSS 

اسیوناسید قابل تیتر  
TA 

 موم روی سطد میوه
 Fruit waxiness 

وهیم رنگ  

Fruit color 

 نوک شکل
وهیم  

Fruit tip 

shape 

 

وهیم شکل  

Fruit shape 

 

 نتایج و بحث

ها بیرای  را بین ژنوتیپداری نتایج تجزیه واریانس اختالف معنی 
تمام صفات کمّی مورد ارزیابی در سطد ییک درصید و بیرای صیفت     

. دامنیه  (2جیدول  تعداد حبه در خوشه در سطد پنج درصد نشیان داد ) 
هیا نشیان   تغییرات صفات وسعت باالیی از تغییرات را بیان کیرد )داده 

 بیاال  تنیوع  دامنیه  دهنیده  نشان راتییتغ  یضر بودن باالداده نشده(، 
 را یشتریب انتخا  امکان اصالحگر به که است نظر مورد صفت یبرا
 .باشد داشته تری مطیو هایانتخا  ترعیوس دامنه در تواندیم و دهدیم

و اسیید قابیل    76/52، طیول خیار بیا     22/52تعداد حبه در خوشه بیا  
درصد بیشترین دامنه تغییرات را داشیتند. صیفات    22/57تیتراسیون با 

کیفی شامل رنگ ثانویه برگ، انحنا و شکاف نوک برگ، براقی برگ، 
رنگ پشت برگ، شکل نوک میوه، موم روی میوه و شکل نوک میوه، 

هیا یکنواخیت و بیدون    نوتییپ دار بودن، رنگ شاختاره در بین ژنخزا
واریانس بود. کمترین ضری  تغییرات در بین صفات کمّی مربیو  بیه   

هیای  درصد بیود )داده  15/12و طول میوه با  17/6( با TSSبریکس )
 آمار توصیفی نشان داده نشده است(. 

 
 ک وحشیهای زرشژنوتیپصفات کمی تجزیه واریانس  –3جدول 

   Table 3- Variance analysis of quantitative traits of wild barberry genotypes 
 منبع تغییرات

S.O.V. 

 

 

درجه 

 آزادی

 df 

 برگ طول
Ll 

عرض 

 برگ

Lw 

 تعداد

 حبه

Fn 

 دم طول

 حبه

FPL 

 عرض

 حبه

Fw 

 طول

 حبه

Fl 

 طول

 خار

Sl 

 طول

 خوشه

RL 

ویتامین 

 ث
Vit.C 

اسیدقابل 

 تیتراسیون

TA 

درصد کل مواد جامد 

 محلول

TSS 

  
  میانگین مربعات

Mean square 

 ژنوتیپ
Genotypes 

24 229.81** 16.73** 44.14* 3.73** 0.87** 2.63** 30.69** 132.05** 5.89** 0.55** 6.22** 

 خطا

Error 

 ضری  تغییرات
 17.47 5.56 28.3 0.82 0.16 0.28 5.54 24.47 0.04 0.003 0.14 

CV  16.67 17.02 71.4 13.34 8.88 5.8 16.16 14.47 6.8 5.4 7.1 

 دار استترتیب در سطح یک و پنج درصد معنی: به*و **
** and *: Significant at the 1%  and 5% levels of probability, respectively 

* Abbreviations: Leaf length= Ll, Leaf width= Lw, Berries per raceme= Bpr, Fruit Pedicel Length= Fpl, Fruit width= Fw, Fruit 

length= Fl, Spine length= Sl, Raceme Length= RL 
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هیای میورد   ها نشان داد بیین ژنوتییپ  نتایج مقایته میانگین داده

دار وجیود دارد  مطالعه در این پژوهش از نظر تعداد میوه تفیاوت معنیی  
( بیا  AD8ژنوتییپ اوشیان )   طوریکه بیشترین تعداد حبه مربو  بیه به

ها داشته است که تفاوت زیادی با سایر ژنوتیپمیوه بوده  52میانگین 
هیا از نظیر صیفت تعیداد مییوه      است در حالی که بیین سیایر ژنوتییپ   

توان های میوه می(. با توجه به ویژگی5جدول اختالفی مشاهده نشد )
( بیشترین تعداد حبه در خوشیه  AD8اوشان)نتیجه گرفت که ژنوتیپ 

توان با بررسیی  در سال آزمایش را دارا بود. بنابراین این ژنوتیپ را می
 تکمییی بعنوان والد در کارهای اصالحی مد نظر قرار داد. 

متر( و مییی29/11) 2طالقان بیشترین طول میوه مربو  به ژنوتیپ
. متر( بیود.  مییی 57/2) 6کمترین طول میوه مربو  به ژنوتیپ چالو 

 طیول  نیشتریب( Talebi et al., 2020) همکاران و یطالب قیتحق در
 Akbulut et. آکبولوت و همکاران )شد گزارش متر یییم 9/11 وهیم

al., 2009زرشیک  مییوه  خصوصییات  بررسیی  بیه  ای کهمطالعه ( در 

 ترتی  به زرشک میوه عرض و طول متوسط که مشخص شد اختندپرد

حاضر بیشتر از  پژوهش از حاصل بود که مقادیر متریییم 25/2و 79/6
(. ویتییامین ، یکییی از Akbulut et al., 2009اییین مقییادیر بییود )

مت ها می باشد و اثرات متتقیم در سالفاکتورهای ارزش نذایی میوه
 6/5هیای وحشیی زرشیک بیا دارا بیودن حیداقل       انتان دارد. ژنوتیپ

در صد گرم مییوه تیازه )ژنوتییپ آسیارا ییک( و       ، نیتامیو گرممییی
( و 2)چیالو    72/9( و 5)طالقیان   26/11 ، نیتامیو بیشترین مقدار

گیرم مییوه تیازه در مقایتیه بیه      گیرم در صید   ( میییی 2)طالقان  5/9
هیو و سی  قابل توجه هتتند. مقدار ویتامین ، ای معتدله مثل همیوه

گیرم در صید   میییی  7/7، هیو 11، گیال  سیاه 5، انگور 7/5در سی  
گرم میوه تازه است. در توت فرنگی به عنوان گیاه شاخص این مقیدار  

( و لیموهیا  Mezzetti et al., 2016) 2/22و متوسط  111تا  11بین 
 Fenech etگرم در صد گرم میوه تازه گزارش گردیده است )مییی 22

al., 2019خیییییا  و محمییییود آبییییادی .) (Khayyat and 

Mahmudabadi, 2010)      میزان ویتیامین ، در زرشیک اهییی را بیا
گرم در صد گیرم مییوه   مییی 9تا  5ای بین بکار بردن تیمارهای تغذیه

یق مقیدار ویتیامین ، در زرشیک    ش نمودند که در این تحقتازه گزار
(. Khayyat and Mahmudabadi, 2010دار بیشییتر بییود ) دانییه

بیشترین مقدار مواد جامد محیول کل یا بریکس به ترتی  مربیو  بیه   
و کمتیرین   52/52و چالو  یک بیا   22/55با  2های چالو  ژنوتیپ

درصید بیود کیه در گیزارش      1/12بیا   5و  به ژنوتیپ آسارا مقدار مرب
( Khayyat and Mahmudabadi, 2010خییا  و محمیود آبیادی )   

گزارش گردیده ده واحد باالتر بود. بیشترین مقدار  17/22تا  2/12بین 
، (77/5) 5هیای طالقیان   اسیدیته قابل تیتراسیون به ترتی  در ژنوتیپ

( بود و کمترین مقدار اسیید قابیل   51/5) 5( و طالقان 72/5) 2طالقان 
لیتیر اسیید   گرم بر میییی مییی 15/1با  9تیتراسیون در ژنوتیپ چالو  

 92/5تیا   16/1مالیک مشاهده شد. این مقدار در زرشک بی دانه بیین  
 Khayyatلیتر اسید مالیک گزارش گردییده اسیت )  گرم بر میییمییی

and Mahmudabadi, 2010 .)      بیشیترین مییانگین طیول بیرگ در
تیرین طیول   ها بینید مشاهده شد. در میان ژنوتیپ 2و  2ارقام چالو  

اسیت. بیاالترین   بیه خیود اختصیاص داده     6 دمگل را ژنوتیپ طالقان
و کمترین مییزان   2متر( در ژنوتیپ چالو  مییی 51میزان طول خار )

کیه در  متر( در ژنوتیپ گهتر مشاهده شد. در حیالی مییی 6خار )طول 
( دامنه طول خار از Talebi et al., 2020پژوهش طالبی و همکاران )

ای شیمال شیرآ کشیور    هی متر در زرشیک مییی 7/29متر تا مییی 7/9
 . همهنین نتایج حاصل از ایین پیژوهش نشیان داد   گزارش شده است

عیدد، طیول مییوه در دامنیه      26/1-52که، حبه در خوشیه در دامنیه   
متیر،  میییی  57/2- 52/2متر، عرض میوه در دامنه مییی 5/7- 29/11

مییوه در دامنیه   متر و طول دممییی 15/15- 2/22طول برگ در دامنه 
بولیوت و  آک. بر اسا  گیزارش  (5جدول متر است )مییی 67/2- 25/9

( طییول و عییرض میییوه گونییه Akbulut et al., 2009همکییاران )
Berberis vulgaris   متیر بیود کیه در    میییی  25/2و  79/6به ترتی

مقایته با این بررسی دامنه تنوع کمتری داشت. مطالعات انجیام شیده   
 و  B. croatica Horvat زرشک گونه دو بذر و میوه هایویژگی روی

B. vulgars L.  و بوده همتان گونه دو هر میوه شکل که نشان داد 
شیمار بیذرها در هیر مییوه در بیازه       B .croatica Horvatگونی    در
 طیورکیی بود. به B. vulgars L. 25/1-27/1 گون  در و 22/1-52/1

 تیر، توجهی طویل قابل بطور .B. vulgars L گون   و بذرهای هامیوه

 B .croatica Horvat گونی   بذرهای و میوه از ترسنگین و ترعریض

 کیه  گیزارش شیده اسیت    همهنیین  (.Kremer et al., 2012)بودند 

 داریمعنیی  تفیاوت  هیا ژنوتیپ بین در میوه های فیزیکیویژگی بیشتر

  تیا  162/1از  بررسیی  میورد  هایژنوتیپ در میوه وزن محدوده دارند و
برتیری ییک ژنوتییپ    . (Yildiz et al., 2014گرم متغیر بود ) 572/1

زرشک بر ژنوتیپ دیگر از نظر خصوصییات مورفولیوژیکی بیه خیاطر     
باشد. مطالعات انجام شده روی ها میهای ژنتیکی و محیطی آنتفاوت
وتییپ و  ی زرشک در پاکتتان نشان داد که ژنشناسختیرهای ویژگی

های اصیی تعیین کننده عیادت رشید، عمیکیرد و    محل رشد آن عامل
(. در Ahmed et al., 2013 ) ای مییوه زرشیک هتیتند   ارزش تغذییه 

و  6 طالقیان های پژوهش حاضر از نظر طول خوشه به ترتی  ژنوتیپ
کرد است و های برتر بودند. طول خوشه از اجزای عمیژنوتیپ 1 نیزید

می تواند تعداد بیشیتری حبیه را روی خیود داشیته باشید. بیر اسیا         
های زرشک از نظر صفات ریخت شناسی دارای گزارشات قبیی ژنوتیپ

هایی با هیم هتیتند کیه مشیابه نتیایج پیژوهش حاضیر اسیت         تفاوت
(Farhadi and Shahidi, 2014 .)سییط تحقیقییات انجییام شییده تو

های ژنوتیپ زرشک نشان داد که ژنوتیپ 52عییزاده و حتن پور روی 
دانه به دلیل نداشتن بیذر، دارای تنیوع خصوصییات مییوه کمتیری      بی
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 ,Alizadeh and Hassanpourدار هتتند )های دانهنتبت به ژنوتیپ

ی آور جمیع ق متفاوتی ها از مناط(. با توجه به اینکه این ژنوتیپ2017
هیا  شناسی بین آنشدند مشاهده گردید که تنوع بتیاری از نظر ریخت

  وجود دارد.
میییوه در خوشییه، و  52( بییا میییانگین AD8اوشییان )ژنوتیپپ  

( 5/9) 2( و طالقیان  72/9) 2(، چالو  26/11) 5های طالقان ژنوتیپ

 وهیی رم مگرم در صد گییی، بر اسا  م نیتامیمقدار و نیشتریب یدارا
 52/52بیا   1درصد و چیالو    22/55با  2های چالو  و ژنوتیپتازه 

ررسیی  های برتر بودند کیه پیس از ب  درصد مواد جامد محیول، ژنوتیپ
گیری حیائز  های اصالحی بر مبنای دورگتکمییی می توانند در برنامه

 اهمیت باشند. 

 
 حشی مورد بررسی با استفاده از آزمون دانکنهای زرشک ومقایسه میانگین صفات کمی در ژنوتیپ -4جدول 

Table 4- Mean comparison of quantity traits in evaluated wild barberries by Duncan's multiple range test. 

 صفت
Trait 

 خارطول

Sl* 
 

 خوشهطول

RL 

 حبه تعداد

 خوشه در
Bnr 

 دمگلطول

Pl 

 

 میوهعرض

Fw 

 

 میوهطول

Fl 

 

 برگعرض

Lw 

 

 برگولط

Ll 

 

ویتامین 

 ث
Vit C 

 

اسید قابل 

 تیتراسیون
T.A. 

 درصد مواد

 جامد محلول

TSS 

           
ژنوتیپ 

Genotype 
(mm) (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

100 .g(m
1-g 

FW). 

 1-ml.mg(

malic 

acid) 

 
(%) 

 
1Ch hi10.3 f-b39.05 b8.15 hi5.3 h-a4.49 gh8.32 e-a15.4 ad43.6 ed7.17 eg1.57  ab23.23  

2Ch h-d14.15 f-b39.15 b6.5 i-f5.72 c-a5.19 g-c9.39 f-b13.1 cf31.6 eh6.67  ik1.36  di20.6  

3Ch a24.65 g-b37.85 b6.1 f-a7.9 j-f3.75 e-b10.14 c-a17.8 a58.3 fi6.53  gj1.42  di20.57  

4Ch i-e12.68 g-b37.66 b4.32 h-6.91c j-g3.62 g-d9.12 f-c512.3 be37.6 gi6.43  de1.67  jm19.2  

5Ch h-c14.75 i-g26 b5.1 h-c6.66 i-c4.37 h-f8.72 c-a17.3 a55.65 eg6.87  gj1.41  cf21.23  

6Ch e-b18 d-b41.35 b10.7 c-a8.48 j-h3.6 h-f8.72 ab18.4 ab48.1 eg6.8  il1.3  gl19.77  

7Ch i-g11.45 h-b36.95 b5.25 h-c6.93 j3.26 hi57. f-a13.7 ad44 de7.2  c1.86  fk20.07  

8Ch h-c16 gi26.25 b4.75 h-e6.16 ij3.53 i7.15 f-a13.8 ab47.6 b9.63  fi1.46  a24.03  

9Ch c-a20.11 gi26.18 b5.87 i3.76 j-f3.7 i6.4 a18.9 ab47.8 df7.07  m1.12  lm18.77  

1T d-b19.31 f-b39.8 b7.6 h-c6.86 g-a4.57 d-b10.22 f-e9.78 e-b36.52 kl5.5  c1.94  il19.47  

2T hi10.33 gi25.2 b10.7 i-g5.51 j-e3.89 f-c9.79 df11.23 e-b36.57 c8.63  b2.41  ce21.27  

3T h-d14.24 i-f27.9 b10.5 h-b7.1 i-b4.41 g-d8.98 ef9.81 f-d28.57 hj6.1  cd1.8  di20.57  

4T i-e12.62 i21 b3.1 hi5.09 g-a4.57 g-e8.91 f-e9.65 f21 a10.57  a2.66  bc22.13  

5T i-e12.84 i-e29.3 b4.9 e-a7.97 d-a5.06 a11.59 f-b12.74 f-c31.11 lm5.27  lm1.17  km18.9  

6T f-b17.34 i22.5 b5.1 i-g5.69 i-d4.21 g-d9.21 f9.54 f-e24.43 gi6.47  ik1.36  hl19.53  

7T h-d13.76 a53.1 b6.8 a9.54 e-a84. g-e8.94 f-e10.81 e-b39.62 d7.63  ef1.7  dh20.67  

8T ab21.51 i-d31.65 b1.87 ab9.13 j-d4.2 h-f8.58 b-a18.37 f-c31.25 b9.4  a2.65  cd21.47  

1AD i-f11.83 i22 b4.4 i-g5.45 d-a5.11 dg9.02 bf12.88 f-b33.2 m4.7  hk1.38  jm19.13  

2 AD i-e13.15 e-b40.8 b7.3 h-c6.55 h-a4.5 h-f8.58 f-a14.06 f-c30.27 jl5.53  km1.22  m18.1  

3 AD i-g10.74 i-c32.1 b4.9 h-c6.58 ab5.37 e-b10.07 f-c12.6 f-b34.07 ik6.06  fj1.42  gl19.8  

4 AD i7.96 c-a44 b7.9 e-a8.17 d-a5.08 h-f8.6 d-a16.95 d-b16.95 gi6.47  eh1.54  ej20.17  

5 AD i-g410.7 ab44.3 b12.8 d-a8.35 c-a5.26 ab11.1 f-a13.37 f-b35.88 c8.67  km1.27  m18.23  

6 AD h-c15.13 h-b34.9 b13.3 h-c6.37 a5.42 g-c9.41 f-a15.3 f-a15.3 d7.47  jm1.25  jm19.1  

7 AD g-b16.26 g-b37.45 b3.35 g-a7.52 a5.45 c-a10.47 f-a14.12 f-a14.12 de7.13  ik1.36  dg20.83  

8 AD h-d14.36 i-b32.6 a25 h-d6.16 f-a4.6 fg8.78 f-a14.45 f-a14.45 eg6.77  il1.32  il19.43  

 دانکن هتتند. ایچنددامنه آزموندرصد با استفاده از  2احتمال میانکین ها با حروف مشابه در هر ستون فاقد اختالف معنی دار در سطد 
Means with similar letters in each column are not significantly different at 5% of probability level (Duncan's multiple range test). 

* Abbreviations: Leaf length= Ll, Leaf width= Lw, Berries per raceme= Bpr, Fruit Pedicel Length= Fpl, Fruit width= Fw, Fruit 

length= Fl, Spine length= Sl, Raceme Length= RL 
 

 هاعامل به تجزیه

ها و ارزیابی میزان تنوع بندی ژنوتیپها جهت گروهاز تجزیه عامل
هایی شود. کاربرد این روش برای انتخا  ژنوتیپها استفاده میبین آن

(. Yilmaz et al., 2009) است که در برخی صفات بیا ارزش هتیتند  
دار شیده و در  هیای اصییی معنیی   ر مولفه اول در تجزیه به عامیل چها

درصد از کیل وارییانس    59/57نتیجه در مدل باقی ماندند. مولفه اول 
درصید از مجمیوع    26/72کند، ایین درحیالی اسیت    مدل را توجیه می

واریانس توسط سه مولفه اصیی اول ایجاد شده است. بعید از چیرخش   
هیا هتیتیم   تیر وارییانس  ه یکنواخیت وریماکس مختصات، شاهد توجی

، 27/51، 59/57ترتی  چهار عامل اصییی اول مشیمول   که بهطوریبه
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موثرترین  (.2جدول درصد از مجموع واریانس هتتند ) 67/9و  57/15
میوه، طیول و عیرض   ها صفات طول و عرضصفات در توزیع ژنوتیپ

ه در مولفه اول جای گرفتنید. در مولفیه دوم   خار بودند کو طول  برگ
میوه، اسیدیته قابل تیتراسیون، میواد جامید محییول و    صفات طول دم

طول خوشه قرار گرفتند. در مولفه سوم تعداد حبه در خوشه و در مولفه 
چهارم ویتامین ، به تنهایی قرار گرفتند و کمترین تیاثیر را در توجییه   

 (.7جدول ند )ها داشتفاصیه ژنتیکی ژنوتیپ

 

 مقادیر ویژه، واریانس و درصد تجمعی واریانس در هر مولفه -2جدول 
Table 5- Eigenvalue and percent of variance determination in each component 

 درصد تجمعی

Cumulative (%) 
 درصد واریانس

(Variance %)  
 مقادیر ویژه

Eigenvalue values 

 مولفه
Component 

 

26.29 26.29 2.89 1 
48.15 21.86 2.4 2 
62.61 14.46 1.59 3 
72.37 9.76 1.07 4 

 
 ژنوتیپ زرشک وحشی 52تجزیه به مولفه های اصلی با استفاده از صفات کمی مورد مطالعه در –6جدول 

Table 6- Principle component analysis using studied traits in 25 wild genotypes of barberry  
 صفت

Trait 
 مولفه اول

First component 

 مولفه دوم

Second component 

 مولفه سوم

Third component 

 مولفه چهارم

fourth component 
 طول برگ

* Ll 
0.730 0.053 -0.359 -0.224 

 عرض برگ

 Lw 
0.692 0.258 0.234 -0.024 

 طول میوه

 Fl 
-0.658 0.483 -0.260 0.034 

 عرض میوه

 Fw 
-0.784 0.270 0.134 0.116 

 تعداد میوه

 Fn 
-0.095 0.084 0.857 -0.195 

 طول خار

 Tl 
0.552 0.143 -0.337 -0.160 

 طول دمگل

 Pl 
-0.001 0.901 -0.124 -0.237 

 طول خوشه

 Rl 
0.046 0.823 0.265 0.164 

 ویتامین ،
Vitamin c 

0.281 0.153 0.156 0.698 

 ونیتراسیت قابل دیاس

 T.A. 
-0.194 0.751 -0.424 0.114 

 محیول جامد مواد

 TSS 
-0.324 0.518 -0.224 -0.274 

* Abbreviations: Leaf length= Ll, Leaf width= Lw, Berries per raceme= Bpr, Fruit Pedicel Length= Fpl, Fruit width= Fw, Fruit 

length= Fl, Spine length= Sl, Raceme Length= RL 

 
درصید اسیت، امیا     12/52هرچند کیفیت پالت تجزیه عامیی تنها 

اند، بیشتر داری در پالت پراکنده شدهها به نحو مطیو  و معنیژنوتیپ
ها با موقعیت جغرافیایی یکتان در پالت، در نزدیکی هم قیرار  ژنوتیپ
نشان دهنده موثر بودن شیرایط محیطیی    این امر (.5شکل اند )گرفته

باشد. ها یافت شده در تشکیل فاصیه و تنوع ژنتیکی میرویش ژنوتیپ
هر ییک از ارقیام طالقیان و چیالو  در نزدیکیی هیم قیرار دارنید و         

های یافت های مذکور برای ژنوتیپیکنواختی توزیع ژنتیکی در محیط
حاصیل از تجزییه و    کننید. در پژوهشیی، نتیایج   را بیان می شده بومی

 ای نشیان داد کیه گونیه   هیای اصییی و تجزییه خوشیه    تحییل مولفیه 
Mahonia aquifolium های زرشیک  ای دور از دیگر نمونهدر فاصیه

توانید تاییید کننیده    و در گروهی کامال مجزا قرار گرفته است که میی 
 هیای اصییی( باشید   تفکیک صحید و کارایی این نوع تجزییه )مولفیه  
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(Heidari et al., 2009)هییای مورفولییوژیکی . بییر اسییا  بررسییی
مشخص شده است که جنس ماهونیا از جنس زرشک جدا شده اسیت  

ای از ابهیام قییرار گرفتییه اسییت  و رابطیه خویشییاوندی بییا آن در هالییه 
(Khayyat and Mahmudabadi, 2010).   رش شیده  همهنیین گیزا

هیای  دیگیر نمونیه   است که زرشک منطقه کیالت فاصییه زییادی بیا    
شناسی آوری شده از منطقه خراسان دارد که نیاز به مطالعات گیاهجمع

 (. Heidari et al., 2009) باشدبیشتر برای شناسایی دقیق آن می

 

 
 ر اساس روش فاکتورهای اصلیهای وحشی زرشک ببندی ژنوتیپگروه –5شکل 

Figure 2- Grouping of wild barberry genotypes based on the main factors method 
 

بررسی صفات با استفاده از پالت تجزیه عامیی، صفت طول برگ 
هیا  را به عنوان صفتی با تاثیر باال در ایجاد وارییانس در بیین ژنوتییپ   

ه بیشیترین وارییانس را از خیود    معرفی کرد و پس آن صفت طول میو

هیا،  است، کمترین تاثیر را در ایجیاد اخیتالف بیین ژنوتییپ    نشان داده
 (.2شکل اند )صفات طول خوشه و تعداد حبه در خوشه داشته

 

 
 رابطه بین صفات با استفاده از روش تجزیه به فاکتورهای اصلی –3شکل 

(X1) خار؛ طول (X2) خوشه؛ طول (X3) ؛ حبه در خوشه تعداد (X4) دمگل؛ طول (X5) وه؛یم عرض (X6) وه؛یم طول (X7) برگ؛ عرض (X8) گ   بر طول 
Figure 3- The relationship between traits using analysis the main factors method 

Spines length= X1; Raceme Length= X2; Berries per raceme= X3; Pedicel Length= X4; Fruit width= X5; Fruit length= X6; Leaf 

width=X7; Leaf length=X8 
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 همبستگی صفات

بییرای درک رابطییه منطقییی بییین صییفات از همبتییتگی اسییتفاده 
شود. همبتتگی روش مناسبی جهیت مطالعیه صیفاتی اسیت کیه      می

منفی پذیر نیتت. همبتتگی مثبت و ها به راحتی امکانگیری آناندازه
 جیدول دار بین تعدادی از صفات مورد مطالعه در این پژوهش در معنی

دار بیین  نشان داده شده است. بیشترین همبتیتگی مثبیت و معنیی    6
میزان ویتامین ، میوه و طول دمگل، عرض بیرگ و بطیور کییی بیا     

این قابل توجه است که درختان قیوی تیر    زیتت توده درختان است و
کنند. همهنین های بزرگتر میزان ویتامین ، بیشتری تولید میبا برگ

داری با طول و مواد جامد محیول در میوه نیز همبتتگی مثبت و معنی
عرض برگ، طول خار و طول دمگل دارد. اسید قابل تیتراسییون هیم   

ول میوه و طیول دمگیل   داری با طول خار، طهمبتتگی مثبت و معنی
داری بیین صیفات طیول    دارد. همهنین هم همبتتگی مثبت و معنیی 

هیایی  دمگل و طول خوشه وجود داشت. با توجه به این نتایج ژنوتییپ 

باشند که طول دمگل بیندتری دارند دارای طول خوشه بیندتری نیز می
دار، رابطیه معنیی   دارای (. صفات طول برگ و عیرض مییوه  2جدول )

معکوسی هتتند به نحوی که با افیزایش طیول بیرگ، عیرض مییوه      
کاهش یافته است، احتماال از این صفت بتوان به عنوان ییک نشیانگر   
مورفولوژیک در تشخیص ابعاد میوه در ارقیام مختییف زرشیک بیومی     
استفاده نمود. طول میوه بیا عیرض مییوه دارای همبتیتگی مثبیت و      

ی هتتند به این معنی که در ارقیام بیا افیزایش طیول مییوه،      دارمعنی
یابد و شکل میوه در ابعادی یکنواخت حفظ عرض میوه نیز افزایش می

داری بین (. محققان دیگر نیز همبتتگی مثبت معنی6 دولجشود )می
 ,.Akbulut et al)انید  طول و عرض میوه زرشیک را گیزارش کیرده   

2009; Alizadeh and Hassanpour, 2017  .)بییه توجییه بییا 

 گییری که انیدازه  صفاتی داشت، عنوان توانمی بین صفات همبتتگی

 یک کاهش یا و افزایش اصالحی برای هایبرنامه در توانمی اندشده

  .برد بهره نیز فاتص سایر تغییر در از مشخص صفت

 
 زرشک وحشی یاه¬پیژنوتضرایب همبستگی بین صفات مختلف  -7جدول 

Table 7- Correlation coefficients between different traits of barberry genotypes 
 صفات
Traits 

Sl Rl خوشه Bnr Pl Fw Fl Lw Ll TSS Vit. C T.A. 

 طول خار

 Sl 
1           

 طول خوشه

  RL 
-0.083 1          

 حبه تعداد

 خوشه در 

 Bpr 

-0.144 0.183 1         

 گلطول دم

 PL 
0.111 0.631** -0.025 1        

 عرض میوه 

 FW  
-0.356 0.179 0.117 0.123 1       

 طول میوه

 FL 
-0.090 0.174 0.066 0.393 0.579** 1      

 عرض برگ

 LW 
0.352 0.155 .030 0.143 -0.204 -0.339 1     

 طول برگ

 Ll 
0.321 0.040 -0.286 0.020 -0.615** -0.262 0.340 1    

 محیول جامد مواد

TSS 
0.747** 0.220 0.13 0.68** 0.23 0.14 0.790** 0.610** 1   

Vitamin C 
  1 0.002 **0.690 **0.976 0.270 0.310 **0.948 **0.757 *0.440 **0.686  ویتامین ،

 بلقا دیاس
 ونیتراسیت

 T.A. 

0. 959** 0.250 0.256 0.747** 0.210 0.710** 0.170 0.080 0.00 0.020 1 

 درصد 2درصد و  1دار شدن در سطد احتمال ** و * به ترتی  معنی
** and * : Significant at the 1%  and 5% of probability levels, respectively 

Abbreviations: Leaf length= Ll, Leaf width= Lw, Berries per raceme= Bpr, Fruit Pedicel Length= Fpl, Fruit width= Fw, Fruit length= 

Fl, Spines length= Sl, Raceme Length= RL 
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به دلیل بذور و  تر بزرگ میوه زرشک )دانه دار( دارای هایژنوتیپ

ا بذور به دلیل هاحیانا گوشت میوه و آ  میوه بیشتر )در سایر ریز میوه
شیوند( دارای  تولید تنظیم کنندهای رشد موجی  رشید حبیه نییز میی     

برخوردار هتتند.  باالتری اقتصادی اهمیت و از بوده باالتری مرنوبیت
را  خوشه طول صفاتی مانند میوه وزن و اندازه افزایش شاید بتوان برای

بیه   را خیار  دمبرگ و طیول  طول مانند صفاتی که حالی در افزایش داد
بیه نظیر ایین همبتیتگی      .داد شناسیی کیاهش  عنوان نشانگر ریخت

 wildنماید چرا که طیول خیار بیا صیفت وحشیی بیودن )      منطقی می

types هیا خیار کمتیر و ییا     ( همراه است عموما با اهیی شدن ژنوتییپ

تر همراه است که در ارقام تجیاری  پهنک برگ بزرگتر و دمبرگ کوتاه
 و زردآلو صادآ است. ها مانند آلوهابتیاری گونه
هیا  گر ارتبا  دو به دوی صفات و پراکنش ژنوتیپنمایان ،5شکل 

باشیید. همبتییتگی مثبییت بییین صییفات هییا میییدر داخییل و درون آن
خوشه و همبتتگی منفی بین صفات عرض میوه و دمگل و طولطول

تشیکیل فاصییه   طول برگ بیان کننده ارتبا  شدید این دو صیفت در  
هیا اسیت و اهمییت آنهیا در ایجیاد وارییانس در بیین        ژنتیکی ژنوتیپ

 ها است.ژنوتیپ

 

 
 های وحشی زرشک با توجه به صفات مختلف و همبستگی حاصل از آن بندی ژنوتیپگروه –4شکل 

(X1) خار؛ طول (X2) خوشه؛ طول (X3) خوشه ؛ در حبه تعداد (X4) دمگل؛ طول (X5) وه؛یم عرض (X6) وه؛یم طول (X7) برگ؛ عرض (X8) گ بر طول 
Figure 4- Grouping of wild barberry genotypes according to different traits and the resulting correlation 

Spines length= X1; Raceme Length= X2; Berries per raceme= X3; Pedicel Length= X4; Fruit width= X5; Fruit length= X6; Leaf 

width=X7; Leaf length=X8 
 

هیای بیین   هیا و تفیاوت  هدف از تجزیه کالسیتر تعییین شیباهت   
وحشی زرشک مورد مطالعه در ایین پیژوهش بیود. تجزییه      هاژنوتیپ

های زرشک بر اسا  صفات مورفولوژیکی در فاصییه  کالستر ژنوتیپ
ی هیای زرشیک وحشیی را بیه پینج گیروه اصیی       اقییدسی ژنوتیپ 5/7

های ارتفاعات مختیف در (. در گروه یک ژنوتیپ2شکل تفکیک نمود )
هیای مشیابه قیرار    متیر جاده چالو ، خوزنکال و آسارا در زییر گیروه  

گرفتند که نشانگر نزدیکی جغرافیایی و منشا احتمالی یکتیان اسیت.   
و عیرض  طول  وه،یطول و عرض م نیباالتر کیگروه  های¬پیژنوت

و  5، 5هیای طالقیان )  . در گروه سه ژنوتیپبرگ و طول خار را داشتند
های مشیابه قیرار گرفتنید و همهنیین در     در زیر گروه 2( و چالو  2

هایی از جاده چالو  )بجز یک ژنوتیپ( قرار گروه چهار و پنج ژنوتیپ
ی مکانی های با نزدیکهمگی موید این موضوع است که ژنوتیپ .دارند
هیای  ارای تشابه بیشتر هتیتند. ژنوتییپ  د منشا احتمالی یکتان بدلیل

های ریخت شناسی ممکن اسیت بیه چنید    یک گروه بر اسا  ویژگی
البتیه تیاثیر    (Kafi and Balandary, 2002) زیر گروه تقتیم شیوند 

 Rezaei et) عوامل محیطی در بروز این صفات را نباید نادیده گرفت

al., 2011).          با توجیه بیه نتیایج بیه دسیت آمیده از پیژوهش حاضیر
انید  هیایی کیه دارای شیباهت بیشیتری بیوده     مشخص شد که ژنوتیپ

ممکن است قرابت بیشتری با هم داشته باشند یا از نظر شیرایط آ  و  
هیای مختییف   هوایی محیط رشد مشابه باشند. تجزیه کالستر ژنوتیپ

 Alizadeh andباشد )ها میرشک بیانگر وجود تنوع باال در بین آنز

Hassanpour, 2017 )  که با نتایج پژوهش حاضر مطابقت داشیت. در
فاصیه قابیل   B. vulgaris های زرشک بی دانهتحقیقی مشابه، نمونه
در یک گیروه   های وحشی مورد مطالعه نداشت وتوجهی با سایر نمونه

 (. Kafi and Balandary, 2002)قرار داشتند 
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 Average linkage (Between groups) های وحشی زرشک بر اساس روشگروه بندی ژنوتیپ –2 شکل

Figure 5- Dendrogram of grouping wild barberry genotypes based on Average linkage (Between groups) method 
 

دار که نماینده بخش قابیل  این تحقیق در نمونه های زرشک دانه
توجهی از ژرم پالسم وحشی دامنه های جنیوبی البیرز اسیت، بییانگر     

هاسیت کیه گیزارش بیوتینی و     تنوع مورفولوژیکی باال در بین ژنوتیپ
ارتبا  با تنوع فنیوتیپی بیاال در   ( در Bottini et al., 2000همکاران )

ترین عامیل  افزایش تنوع در میان گیاهان مهم کند.زرشک را تایید می
های اصالحی و تولید ارقام جدید بیا صیفات مطییو  و    در تهیه برنامه

آورد کیه  اقتصادی است. بررسی تنوع ژنتیکی این امکان را فراهم میی 
تر فراهم کرد. در ایین  احتتر را از متیرهایی رهای قویبتوان هیبرید

با بیشترین مییزان   2و طالقان  2، چالو  5 ی طالقانهاپیژنوتمیان 
توانند به عنوان والید  با بیشترین اندازه میوه می 2ویتامین ، و طالقان 

 های اصالحی قابل اهمیت باشند.در برنامه

 

  
 (چپ) چهار طالقان و( راست)دو  طالقان پیژنوت زرشک –6 شکل

Figure 6- Barberry genotypes from Talegan2 (right) and Talegan 4 (left) 



 1041 بهار، 1، شماره 63)علوم و صنایع كشاورزي(، جلد ني باغبانشریه علوم     811

 منابع

1- Ahmadi K., Ebadzadeh H.R., Hatami F., Hossinpoor and R. Abdshah H. 2019.  Agriculture Statistics of Iran- third 
dimension-Horticultur crops. (In Persian) 

2- Ahmed M., Anjum M.A., Naz R. M.M., Khan M.R., and Hussain S. 2013. Characterization of indigenous barberry 
germplasm in Pakistan: variability in morphological characteristics and nutritional composition, Fruits 68: 409-422. 
DOI: https://doi.org/10.1051/fruits/2013085. 

3- Akbulut M., Çalis S., Marakoglu T., and Çoklar H. 2009. Some physico-mechanical and nutritional properties of  
Barberry (Berberis vulgaris L.), Journal of  Food Process Engineering 32: 497-511. 
DOI: https://doi.org/10.1111/j.1745-4530.2007.00229.x.  

4- Alizadeh Sh., and Hassanpour H. 2017. Evaluation of fruit morphological properties of some wild barberry (Berberis 
spp.) genotypes in West Azerbaijan, Iranian Journal of Horticultural Science 48: 27-37. 

5- Anderson G.J., Bernardello G., Stuessy, T.F., and Crawford D.J. 2001. Breeding system and pollination of selected 
plants endemic to Juan Fernandez Islands. American Journal of Botany 88: 220-233. https://doi.org/10.2307/2657013.  

6- A.O.A.C. 2002. Vitamin C (ascorbic acid) in vitamin preparations and juices: 2, 6 dichloroindophenol titrimetric 
method final action. In W. Horwitz (Ed.), Official Methods of Analysis of AOAC International, 17th ed. 
Gaithersburg, MD: Association of Official Analytical Chemists Official Method 967, 21. 

7- Blumenthal M. 1998. The complete German Commission E Monographs: Therapeutic Guide to Herbal Medicines, 
Austin: American Botanical Council.  

8- Bottini M.C.J., De Bustos A., Jouve N., and Poggio L. 2002. AFLP characterization of natural populations of 
Berberis (Berberidaceae) in Patagonia, Argentina, Plant Systematic and Evolution Journal 133-142. 
https://doi.org/10.1007/s006060200015.  

9- Bottini M.C.J., Greizerstein E J., Aulicino M.B., and Poggio L. 2000. Relationships among genome size, 
environmental conditions and geographical distributions in natural populations of NW patagonian species of 
Berberis, Annals of Botany 86(3): 565-573. https://doi.org/10.1006/anbo.2000.1218.  

10- Cadic A. 1992. Breeding for ever-red barberries (Berberis spp.), Acta Horticulturae 320: 85-90.  
https://doi.org/10.17660/ActaHortic.1992.320.11  

11- Duke J.A. 2002. Hand book of Medicinal Herbs, Second Edition Boca Raton, FL: CR cpress, 899. 
12- Eftekhari A., Hasandokht M.R., Fatahi moghaddam M.R., and Kashi K. 2010. Genetic diversity of Iranian spinach 

genotypes (Spinacia oleracea L.) using morphological traits. Iranian Journal of Horticultural Science 83-93. (In 
Persian with English abstract) 

13- Farhadi-Chitgar M., and Shahidi F. 2014. Evaluation of physical and chemical properties of three Iranian native 
barberries, Journal of Food Research 24: 63-76. (In Persian with English abstract) 

14- Fenech M., Amaya I., Valpuesta V., and Botella M.A. 2019. Vitamin C Content in Fruits: Biosynthesis and 

Regulation. Review, Frontiers in Plant Science 9: 1-21. http:// doi.org/10.3389/fpls.2018.02006.    
15- Heidary S., Marashi H., Farsi M., and Mirshamsi-Kakhki A. 2009. Assessment of variation in wild and cultivated 

Berberis populations of Khorasan provinces using morphological markers and comparing to data resulted from 
AFLP markers, Journal of Iranian Agronomic Investigations 7: 401–410. (In Persian with English abstract) 

16- Kafi M., and Balandary A. 2002. Berberis: Production and Processing, Zaban va adab Press Iran, p. 1-209. (In 
Persian with English abstract) 

17- Kim Y.D., and Jansen R.K. 1994. Characterization and phylogenetic distribution of a chloroplast DNA 
rearrangement in the Berberidaceae, Plant Systematic and Evolution 193: 107-114. 
https://doi.org/10.1007/BF00983544.  

18- Khayyat M., and Mahmudabadi M. 2010. Effect of Mangenez, boron, potassium and zinc sprays on yield and fruit 
quality of barberry. First international barberry and jujube congress Birjand, Iran. (In Persian with English abstract) 

19- Kremer D., Grubesic R., Popovic Z., and Karlovic K. 2012. Fruit and seed traits of Berberis croatica Horvat and 
Berberis vulgaris L., Acta Botanica Croatica 7(1): 115-123. https://doi.org/10.2478/v10184-010-0028-z.  

20- Mezzetti B., Balducci F., Capocasa F., Zhong C.F., Cappelletti R., Di Vittori L., Mazzoni L., Giampieri F., and 
Battino M. 2016. Breeding strawberry for higher phytochemicals content and claim it: is it possible, Int. Journal 
Fruit Science 16: 194–206. https://doi.org/10.1080/15538362.2016.1250695.  

21- Naghavi M., Gharehyazi B., and Hoseini Salkadeh Gh. 2007. Molecular Markers. Tehran University Publishment, 
Tehran. (In Persian with English abstract) 

22- Peterson Jr P.D. 2003. The common barberry: the past and present situation in Minnesota and the risk of wheat stem 
rust epidemics USA. (Ph.D. thesis). 

23- Rezaei M., Ebadi A., Reim S., Fatahi R., Balandary A., Farrokhi N., and Magda Viola H. 2011. Molecular analysis 
of Iranian seedless barberries via SSR, Scientia Horticulturae 129: 702-709. 
https://doi.org/10.1016/j.scienta.2011.05.021.  

24- Rezaei M., Sarkhosh A., and Balandari A. 2020. Characterization of Valuable Indigenous Barberry (Berberis sp.) 

https://doi.org/10.1051/fruits/2013085
https://doi.org/10.1111/j.1745-4530.2007.00229.x
https://doi.org/10.2307/2657013
https://doi.org/10.1007/s006060200015
https://doi.org/10.1006/anbo.2000.1218
https://doi.org/10.17660/ActaHortic.1992.320.11
https://doi.org/10.17660/ActaHortic.1992.320.11
https://dx.doi.org/10.3389%2Ffpls.2018.02006
https://doi.org/10.1007/BF00983544
https://doi.org/10.2478/v10184-010-0028-z
https://doi.org/10.1080/15538362.2016.1250695
https://doi.org/10.1016/j.scienta.2011.05.021


 818     ...وحشي زرشک يهاپیژنوت از يبرخ يکیژنت تنوع ارزیابيمحي الدین پیرخضري، 

Germplasm by Using Multivariate Analysis, International Journal of Fruit Science 20(1): 1–19. 
https://doi.org/10.1080/15538362.2018.1555508.  

25- Sun X., Zhang X., and Hu H. 2009. Berberine  inhibits  hepatic  stellate cell  proliferation and  prevents 
experimental liver fibrosis, Biological and Pharmaceutical Bulletin 32(9): 1533–1537. 
https://doi.org/10.1248/bpb.32.1533.  

26- Tahan Z., and Danaee H. 2012. Analysis of the Factors Affecting the Marketing of Exports, Case Study of Barberry, 
Commercial Reviews 55(4): 72-87. (In Persian) 

27- Talebi S., Alizadh M., Ramezanpour S.S., and Ghasemnejad A .2020. Study of morphological characteristics of 
different Berberis spp. genotypes in northeast of Iran, Journal of Plant Production 27(1): 75–91. DOI: 
10.22069/JOPP.2020.15524.2396.  

28- Yildiz H., Ercisli S., Sengul M., Topdas E.F., Beyhan O., Cakir O., Narmanlioglu H.K., and Orhan E. 2014. Some 
physicochemical characteristics, bioactive content and antioxidant characteristics of non-sprayed barberry (Berberis 
vulgaris L.) fruits from Turkey. Erwerbs -Obstbau 56: 123 -129. https://doi.org/10.1007/s10341-014-0216-4.  

29- Yilmaz K.U., Zengin Y., Ercisli S., Orhan E., Yalcinkaya E., Taner O., and Erdogan A. 2009. Biodiversity, exositu 
conservation and characterization of Cornelian Cherry (Cornus mas L.) genotypes in Turkey. Biotechnol Biotechnol 
Equipment 23(1): 1143-1149. 

30- Yin J., Xing H., and Ye J. 2008.  Efficacy of berberine in patients with type 2 diabetes mellitus, Metabolism: 
Clinical and Experimental 57(5): 712–717. https://doi.org/10.1016/j.metabol.2008.01.013.    
 

https://doi.org/10.1080/15538362.2018.1555508
https://doi.org/10.1248/bpb.32.1533
https://dx.doi.org/10.22069/jopp.2020.15524.2396
https://dx.doi.org/10.22069/jopp.2020.15524.2396
https://doi.org/10.1007/s10341-014-0216-4
https://doi.org/10.1016/j.metabol.2008.01.013.

