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مقاله پژوهشی

های بذری بادام با استفاده از نشانگرهای ی برخی از ژنوتیپژنتیکبررسی تنوع 

مورفولوژیکی

 
*موسی رسولی

 آبادجنید،  مصطفی رحمتی طائمه، علی جعفری 
 

 
 (21/1/1318: تاریخ پذیرش -11/4/1318: تاریخ دریافت)

 
 چکیده

صفات  به صفت کمی و کیفی مختلف مربوط 11بذری بادام در منطقه مالیر، ژنوتیپ  100و مقایسه  یبند گروه منظور  به

برخی از صفات مثل عادت  ،نتایج بر اساس .شد یریگ اندازهبادام  توصیفگر جهانیرویشی درخت و خشک میوه و مغز، براساس 

، وجود لبه اضافی میوه خشک، هسته رشدی درخت، تزئینات روی پوسته هسته، دوام الیۀ بیرونی پوسته هسته، بازشدن پوسته

بین برخی . دارای ضریب تغییرات باالیی بودند های دوقلو، میزان فسفر برگ و طعم مغزمیوهها در پاییز، درصد برگزمان خزان 

 مثبت همبستگی .شتوجود دا دار یمعنهمبستگی مثبت یا منفی  رویشی، خشک میوه و مغز شدهگیری از صفات اندازه

 هسته پوسته سختی و نرمی و هسته پوسته ضخامت و (r=10/0) خشک میوه شکل و مغز عرض به طول سبتن بین دار معنی

(11/0=r )بندی کرد که از عوامل مهم  ها را به دو گروه اصلی تقسیم ژنوتیپ اقلیدسی 11فاصله  تجزیه کالستر در .داشت وجود

وسته هسته، دوام الیۀ بیرونی پوسته هسته، نرمی و سختی در این فاصله صفاتی مثل ضخامت پ یکدیگرها از  تفکیک ژنوتیپ

 ،از عوامل مهم تفکیک. ها به شش گروه اصلی تقسیم شدند ژنوتیپ اقلیدسی 1به  11با کاهش فاصله از  .بودند پوسته هسته

ای دوقلو ه مغزصفاتی نظیر زمان رسیدن میوه، شکل میوه خشک، ضخامت پوسته هسته، نرمی و سختی پوسته هسته و درصد 

واریانس کل را از درصد  11/11عامل اصلی کاهش داد که در مجموع  11صفات مورد ارزیابی را به  ها عاملتجزیه به  .بودند

با توجه به نتایج، تنوع  .ها داشتندرا در تفکیک ارقام و ژنوتیپ یرتأثصفات مربوط به خشک میوه و مغز بیشترین  .توجیه نمودند

برنامه های به نژادی بادام مورد استفاده قرار واند در تکه می شتوجود دا مورد مطالعههای بادام نوتیپژ باالیی بینژنتیکی 

  .گیرد

 

  تجزیه کالستر، صفات همبستگیمورفولوژیکی،  ینشانگرها اصالح بادام،  :کلیدی کلمات

                                                 
 .دانشگاه مالیر، مالیر ،دانشکده کشاورزی ،سبزدانشیار گروه علوم باغبانی و فضای  1-
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 مقدمه

 سرخ گلاز خانواده  (.Prunus dulcis Mill) درخت بادام

(Rosaceae)  هوایی  و این درخت در شرایط آب. باشد یم

گرم و  های ای و در نواحی که دارای تابستان مدیترانه

. کند خوبی رشد می های مالیم باشند، به انخشک و زمست

های آهکی و مناطق  با توجه به سازگار بودن بادام با خاک

مصرف محصول، از در خشک، ارزش غذایی باال و تنوع  نیمه

 ترینارزش با و ازبوده  اهمیت حائزار نظر اقتصادی بسی

؛ 1388 ،مرندیجلیلی) است ایران درختی هایگونه

 (.1310رسولی،

حفظ، ارزیابی و  ،ی برای شناساییکمطالعه تنوع ژنتی

های اصالحی و  برنامهدر  استفاده از ذخایر ژنتیکی

منظور  ها از همدیگر به همچنین شناسایی و تفکیک ژنوتیپ

 دی) گران بسیار اهمیت دارد وی اصالحرعایت حقوق معن

 (.1311 همکاران، ؛ رسولی و2001 و همکاران، 1جرجیو

اندازه، شکل، تنومندی، الگوی  نظر ازدرخت بادام 

تفاوت دهی، رشد و عادت باردهی متغیر بوده و این  شاخه

این نوع صفات  .نیز ممکن است متفاوت باشد در سطح رقم

تربیت و سازگاری به  پدیده باردهی، نیازهای هرس،

ای از  مجموعه .دهد عملیات برداشت را تحت تأثیر قرار می

الذکر شامل صفات مهم شاخ و برگ، گل و میوه  صفات فوق

مشاهدات نشان  .کنند فنوتیپ درختان را تعیین می

دهد که این صفات فنوتیپی قابل توراث هستند که هم  می

همبستگی . تاس ییشناسا قابلنتاج در در والدین و هم 

باعث تسریع در با مرحله بلوغ  دوره نونهالیبین صفات 

جرجیو و همکاران،  دی)گردد روند برنامه اصالحی می

 (.1311همکاران،  ؛ رسولی و2001

ترین قدم در ارزیابی تنوع مورفولوژیکی اولین و اساسی

در (. 1313نقوی و همکاران، )باشد اصالح نباتات می

فولوژیک ارقام مختلف بادام در ایران و ارتباط با تنوع مور

وجود  دهنده نشانکه  شده  انجامجهان مطالعات زیادی 

از طرفی . بوده است باالتنوع ژنتیکی و مورفولوژیک 

در پیشبرد اهداف  دبخشیامهای برتر و  شناسایی ژنوتیپ

، 2دیسنترا و گارسیا)است  تیپراهماصالحی بسیار 

1113.) 

                                                 
1. De Giorgio  

2. Dicentra and Garcia 

منظور بررسی و گزینش  به( 1388)کاوند و همکاران 

 ،های برتر دیرگل و سازگار با منطقه بروجرد ژنوتیپ

. انجام دادند در منطقهپالسم موجود ای بر روی ژرممطالعه

ها،  عملکرد، مقاومت به آفات و بیماری نظر ازها  ژنوتیپ

ای  تجزیه خوشه. صفات مربوط به میوه و مغز ارزیابی شدند

 تینها دری انجام شد که صفات کمی و کیف نظر از

وزن مغز با طول، . ها به هفت گروه متمایز شدند ژنوتیپ

عرض و ضخامت میوه، طول، عرض و ضخامت مغز 

یک  داری در سطح احتمال همبستگی مثبت و معنی

برای صفات درصد مغز، درصد دوقلویی، . درصد نشان داد

. درصد پوکی و ابعاد میوه و مغز تنوع باالیی مشاهده شد

های انتخابی  در پژوهشی دیگر تنوع مورفولوژیک بین بادام

ای و آمریکای  در مراکش و ارقام خارجی مناطق مدیترانه

خصوصیات خشک میوه و مغز و عادت رشد  نظر ازشمالی 

نشان داد که  آمده  دست  بهنتایج  .ی قرار گرفتبررس مورد

خصوصیات خشک میوه و مغز کمتر تحت تأثیر شرایط 

گیرند و در مقایسه با خصوصیات برگ  قرار میاقلیمی 

ی بین ارقام و کیژنتاهمیت بیشتری در ارزیابی تنوع 

 (. 1114و همکاران، )های بادام دارند  ژنوتیپ

 هیتجزها و  پالسم بندی ژرم طبقه هایروشیکی از بهترین 

روابط ژنتیکی بین افراد، استفاده از روش آماری  لیتحل و 

ها، تجزیه کالستر و  از بین این روش. ه استچند متغیر

بیشتر از بقیه کاربرد  ((PCA اصلی یها به عاملتجزیه 

صفات  ازنظردر تجزیه کالستر، افراد یک کالستر . دارند

های زیاد و افرادی که در  ی دارای شباهتبررس مورد

آن صفات  نظر ازگیرند،  کالسترهای جداگانه قرار می

 هایروشاز جمله ها  جزیه عاملروش ت. متفاوت هستند

تواند تعداد صفات مورد  باشد که می آماری چند متغیره می

تجزیه و  وقرار دهد  و کمتری مؤثر هایبرسی را در گروه

 (.1381 قهفرخی و همکاران،)تحلیل آن را راحتر نماید 

های با توجه به اهمیت مطالعه تنوع ژنتیکی در برنامه

های تنوع فنوتیپی ژنوتیپاصالحی، در پژوهش حاضر 

های مورفولوژیک مورد بذری بادام با استفاده از نشانه

 .مطالعه قرار گرفت
 

 ها مواد و روش

در ایستگاه تحقیقاتی 1311 -11ی ها سالاین تحقیق در 

                                                 
3. Lansari 
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این باغ در . دانشگاه مالیر واقع در استان همدان اجرا شد

د با بروجر -کیلومتری مالیر واقع در جاده مالیر 21

دقیقه، عرض  40درجه و  48یت طول جغرافیایی موقع

دقیقه، ارتفاع از سطح دریا  11درجه و  34جغرافیایی 

قرار متر در سال  یلیم 242متر و متوسط بارندگی  1121

 گونه چیه و است یسطح باغ نیا یاریآب روش .داشت

 یدرختان اعمال نم یرو بر خاص یتیترب و یکود ماریت

 نیانگیمبا بادام  ژنوتیپ بذری 100العه در این مط .شود

صفت مختلف کمی و  11لحاظ  زا ،سال 30تا  11سنی 

از  وهیم عدد 20 ادتعد .قرار گرفتند یبررس کیفی مورد

 شدند برداشت یتصادف صورت بهمختلف درخت  یهاجهت

    .و برای بررسی صفات مورد استفاده قرار گرفتند

. شدند یگذار شماره 100 تا 1مورد مطالعه از  یهاپیژنوت

 و یریگ نمونه محل بر اساس کد هاپیژنوت یگذار نام وهیش

 انجام ،بودند شده  انتخاب نمونه عنوان  به که درخت شماره

صفات  ،در مورد هر ژنوتیپ  .(1جدول ) رفتیپذ

 بادام و یالملل نیبنامه  مورفولوژیک با استفاده از توصیف

 .(2جدول) شد یگیردازهان  UPOVنامه  توصیف

 ی بیوشیمیاییها شاخص یریگ اندازه

 خام نیپروتئ درصد نییتع

از ها ژنوتیپبرگ  ینپروتئ یزانم یریگ منظور اندازه  به

 .شد استفاده( 1111) 1برادفورد روش

  سوکسله دستگاه لهیوس به روغن استخراج

مدل ) سوکسله دستگاه با هانمونه روغن میزان گیریاندازه

SX100-G، و همکاران  2گلزاریبه روش و ( یرانا اختس

 .انجام گرفت (2013)

   لیکلروف زانیم یریگ اندازه

 برگ یهانمونه کل و  a،b یها یلکلروف یزانم یریگ اندازه

 3آرنون روش با مطابق اسپکتروفتومتر دستگاه از با استفاده
 .شد انجام (1141)

 عناصر سنجش

 فتومتریفلیم ستگاهد از پتاسیم میزان گیریاندازهبرای 
(JENWAY، ساخت کشور انگلستان )روش مطابق با 

 یزانم گیریاندازه یبرا نیهمچن .شد استفاده 4النا و هامادا

                                                 
1. Bradford 

2. Golzari 

3. Arnon 

4. Hamada and ELenany  

 اتمیاز دستگاه جذب  منیزیم و مس ،آهن، منگنز ی،رو

 Anlytik Jena کشور ساخت S – ConterAA 700 مدل)
  و برای( 1182) و همکاران 1شامپان روش به (آلمان

 UV-VIS) اسپکتروفتومتر دستگاه از گیری فسفراندازه

و  1کابا روش به( ساخت یونیکو آمریکا UV2100مدل 

 .شد استفادههمکاران 

 

فراوانی صفات، آمار توصیفی، همبستگی ساده بین صفات، 

 افزار نرمبا استفاده از  ها عاملبه تجزیه کالستر و تجزیه 

SPSS (Version16.0) از  1ضریب تغییرات .انجام گردید

تقسیم انحراف معیار هر صفت بر میانگین آن صفت 

و  8هاعامل با استفاده از تکنیک چرخش .محاسبه شد

انجام و در هر  ها عامل، تفکیک 1حداکثر واریانسروش 

 دار یمعنبه باال  4/0 عامل اصلی و مستقل ضرایب عاملی

ارقام و  یبند گروهستر و تجزیه کال. در نظر گرفته شدند

و یا حداقل واریانس و  10ها با استفاده از روش واردژنوتیپ

و محاسبه فواصل بعد از  11بر مبنای مربع فاصله اقلیدسی

 .انجام گرفت ها دادهاستاندارد کردن 

 

 نتایج و بحث

 آمار توصیفی صفات

مثل عادت رشدی صفاتی  ،بر اساس نتایج بدست آمده

وی پوسته هسته، دوام الیۀ بیرونی درخت، تزئینات ر

پوسته هسته، بازشدن پوسته هسته، وجود لبه اضافی میوه 

ی ها وهیمدر پاییز، درصد  ها برگخشک، زمان خزان 

دوقلو، میزان فسفر برگ و طعم مغز در بین ارقام و 

ها تنوع باالیی را نشان دادند و دارای ضریب ژنوتیپ

و همکاران  یموسو (.3جدول ) تغییرات باالیی بودند

 از ارقام یبرخ کیتنوع مورفولوژ یمنظور بررس به( 2010)

 و وهیخشک م یفیو ک یصفت کم 21بادام،  یها پیو ژنوت

 .دادند قرار یبررس بادام مورد پیرقم و ژنوت 11مغز را در 

 وه،یم خشک وزن جمله از یصفات نتایج آنها نشان داد که

پوسته امتضخ و یسخت ،ییدوقلو درصد مغز، درصد

                                                 
5. Chapman 

6. Kabas  

7. Coefficient of variation 

8. Factor rotation  

9. Varimax 

10. Ward Method  
  7- Squared Euclidean distance 
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 یبررس موردهای بذری بادام اسامی ژنوتیپ - جدول 
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 1 1MSK 18 18 MSK 31 31 MSK 12 12 MSK 11 11 MSK 81 81 MSK 

2 2MSK 11 11 MSK 31 31 MSK 13 13 MSK 10 10 MSK 81 81 MSK 

3 3 MSK 20 20 MSK 31 31 MSK 14 14 MSK 11 11 MSK 88 88 MSK 

4 4 MSK 21 21 MSK 38 38 MSK 11 11 MSK 12 12 MSK 81 81 MSK 

1 1 MSK 22 22 MSK 31 31 MSK 11 11 MSK 13 13 MSK 10 10 MSK 

1 1MSK 23 23 MSK 40 40 MSK 11 11 MSK 14 14 MSK 11 11 MSK 

1 1 MSK 24 24 MSK 41 41 MSK 18 18 MSK 11 11 MSK 12 12 MSK 

8 8 MSK 21 21 MSK 42 42 MSK 11 11 MSK 11 11 MSK 13 13 MSK 

1 1 MSK 21 21 MSK 43 43 MSK 10 10 MSK 11 11 MSK 14 14 MSK 

10 10 MSK 21 21 MSK 44 44 MSK 11 11 MSK 18 18 MSK 11 11 MSK 

11 11 MSK 28 28 MSK 41 41 MSK 12 12 MSK 11 11 MSK 11 11 MSK 

12 12 MSK 21 21 MSK 41 41 MSK 13 13 MSK 80 80 MSK 11 11 MSK 

13 13MSK 30 30 MSK 41 41 MSK 14 14 MSK 81 81 MSK 18 18 MSK 

14 14 MSK 31 31 MSK 48 48 MSK 11 11MSK 82 82 MSK 11 11 MSK 

11 11 MSK 32 32 MSK 41 41 MSK 11 11 MSK 83 83 MSK 100 100 MSK 

11 11MSK 33 33 MSK 10 10 MSK 11 11 MSK 84 84 MSK   

11 11 MSK 34 34 MSK 11 11 MSK 18 18 MSK 81 81 MSK   

MSK :باشدها یعنی روستای کهکدان شهر سامن از توابع شهرستان مالیر میآوری نمونهدهنده محل جمعنشان. 

 

 

 در نوعت نیشتریب یدارا ،دنیرس زمان و رشد عادت ،یچوب

 در شیآزما نیا از حاصل جینتا با که بودند صفات نیب

با توجه به وجود تنوع در صفات  .شتدا مطابقت یموارد

امکان انتخاب برای مقادیر مختلف یک صفت  ،یبررس مورد

 تر قیدقهمچنین جهت تجزیه و بررسی آماری . وجود دارد

ارزیابی ارقام و  منظور بهاز صفات دارای تنوع باال  توان یم

 .ها استفاده نمودژنوتیپ

 فراوانی صفات

ها دارای تغییرات برخی صفات مورد مطالعه در ژنوتیپ

فراوانی زمان رسیدن میوه، شکل درصد . توزیع نرمال بود

میوه خشک، اندازه مغز، سفتی مغز، شکل مغز و ضخامت 

 1، 4، 3، 2، 1ی شماره ها شکلپوسته هسته به ترتیب در 

همانطور که در این نمودار . نشان داده شده است 1و 

شود در صفات مورد ارزیابی بیشترین توزیع مشاهده می

با این حال تعدادی . دفراوانی مربوط به طبقات متوسط بو

ها برای برخی صفات مانند اندازه مغز، ضخامت از ژنوتیپ

نتایج بدست آمده تا . حائز اهمیت بودند... پوسته و 

بود ( 2001)حدودی مطابق با نتایج موسوی و همکاران 

رقم و ژنوتیپ بادام داخلی و خارجی،  11که برای 

رسیدن  بیشترین فراونی را به ترتیب برای صفات زمان

تا  1/1، وزن خشک میوه بین (1کد )میوه، متوسط رس 

تا  0درصد، درصد دوقلویی بین  41گرم، درصد مغز  1/4

  .درصد گزارش کردند 20

 

 همبستگی ساده صفات

دار بین متغیرهای مربوط به رشد رویشی، همبستگی معنی

برای مثال در بین  .صفات خشک میوه و مغز وجود داشت

صفت قدرت رشدی درخت و ت، صفات رویشی درخ

دار رابطه مثبت معنی ساله های یک ضخامت شاخه

(11/0=r)  همچنین بین قدرت رشدی درخت  .داشتوجود

، تراکم شاخ و برگ (r=111/0)و تراکم شاخ و برگ درخت 

، اندازه میوه (r=31/0)ها در پاییز  درخت و زمان خزان برگ

دار  ت معنی، همبستگی مثب(r=11/0)سبز و اندازه مغز 

دهد درختانی با قدرت  می نشان نتایج این. مشاهده شد

های یکساله و تراکم شاخ و رشدی باالتر، ضخامت شاخه

میوه خشک مربوط به در مورد صفات  .برگ بیشتری دارند

بین نسبت طول به  دار همبستگی مثبت معنی ،و مغز

، ضخامت پوسته (r=10/0)عرض مغز و شکل میوه خشک 

و وزن مغز ( r=11/0)رمی و سختی پوسته هسته هسته و ن

ی که طور به وجود داشت،( r=12/0)با وزن خشک میوه 

وزن مغز هم  فت،وزن خشک میوه افزایش یا هرچقدر

دهد که هرچه همچنین این نتایج نشان می .دشبیشتر 

ضخامت پوسته هسته بادام افزایش پیدا کند سختی 

سفتی مغز و  همچنین بین .شود یمبیشتر پوسته هم 
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 (002 ، فوپیو) ی بادامالملل نیبگر بر اساس توصیف بادام یبررس های مورد گیری شده در ژنوتیپ صفات کمی و کیفی اندازه - جدول
 یریگ روش اندازه واحد شده یریگ صفت اندازه شماره

 یقو= 1متوسط، = 1 ف،یضع= 3 کد قدرت رشد 1

2 
روبه پایین،  =4، گسترده= 3، افراشته= 2، کامالً افراشته= 1 کد عادت رشد

 کامالً رو به پایین= 1

 ضخیم= 1متوسط، = 1 ،نازک= 3 کد های یکساله ضخامت شاخه 3

 دارد= 1ندارد، = 1 کد های یکساله آنتوسیانین در شاخه رنگیزه 4

 زیاد= 1متوسط، = 1 ،کم= 3 کد نتوسیانین در شاخه یکسالهآمیزان رنگیزه  1

1 
 یلیخ= 1 ،زیاد= 1متوسط، = 1، کم= 3، ندارد یا بسیارکم= 1 کد یکسالهپوشش شاخه 

 زیاد

 متراکم= 1متوسط، = 1 ،تنک= 3 کد برگ تراکم شاخ و 1

 خیلی دیر= 1 ،دیر= 1متوسط، = 1، زود= 3 خیلی زود= 1 کد زمان رسیدن میوه 8

 خیلی دیر= 1 ،دیر =1متوسط، = 1، زود= 3 خیلی زود= 1 کد ها در پاییززمان خزان برگ 1

 سبز تیره=1، سبز= 1 ،سبز روشن= 3 کد رنگ پهنک 10

 ای دندانه= 2مضرس، = 1 کد بریدگی حاشیه برگ 11

12 
= 1 ،بزرگ= 1متوسط، = 1، کوچک= 3، کوچک یلیخ= 1 کد اندازه میوه سبز

 بزرگ یلیخ

 دار بیضی نوک =4 ،بیضی = 3،مرغی تخم =2 ،گرد =1 کد شکل میوه سبز 13

 زیاد =1 متوسط، =1 ،مک =3 کد میزان کرک میوه 14

11 
= 1لبی، ق= 4 ،مرغی کشیده تخم =3 ،مرغی تخم= 2 ،گرد =1 کد شکل میوه خشک

 کشیده

 دار نوک =3 ،گرد = 2،پهن =1 کد شکل نوک میوه خشک 11

 ضخیم=1متوسط،=1،نازک=3 کد ضخامت پوسته هسته 11

 شیاردار= 1، مترکم= 1، متوسط= 3،  رورفتگی پراکندهف= 1 کد تزئینات روی پوسته هسته 18

11 
، ماند یمباقی  از پوستهقسمتی =3،  دارد ینم را نگهپوسته = 1 کد دوام الیه بیرونی هسته

 ماند یمپوسته باقی = 1

 ادیز یلیخ= 1 اد،یز= 1متوسط، = 1کم، = 3کم ،  یلیخ= 1 کد پوسته هسته ینرمی و سخت 20

 شکوفا= 1، نیمه شکوفا= 3، بسته= 1 کد هسته بازشدن پوسته 21

 بزرگ یلیخ= 1 ،بزرگ= 1متوسط، = 1کم، = 3، ندارد= 1 کد لبه اضافی میوه خشک وجود 22

 در کل تعداد میوه  دوقلونسبت تعداد میوه  درصد های دوقلو درصد میوه 23

 پهن= 1، بیضی پهن= 1، بیضی= 1، شیدهک= 3 کد شکل مغز 24

21 
= 1 ،بزرگ= 1متوسط، = 1، کوچک= 3، کوچک یلیخ= 1 کد مغزاندازه 

 بزرگ یلیخ

 یلیخ= 1، ضخیم= 1متوسط، = 1، ازکن= 3، نازک یلیخ= 1 کد ضخامت مغز 21

 ضخیم

= 4ای روشن،  قهوه= 3ای،  زردمتمایل به قهوه= 2زرد، = 1 کد رنگ اصلی مغز 21

 ای تیره شاه بلوطی قهوه= 1ای،  قرمز قهوه

 تیره =1 متوسط، =1 ،روشن =3 کد نگ مغزشدت ر 28

 یلیخ= 1 ،سخت= 1، متوسط= 1 ،نرم= 3 ،نرم یلیخ= 1 کد سفتی مغز 21

 سخت

 تلخ= 1کمی تلخ، = 3شیرین، = 1 کد طعم مغز 30

 ترازوی دیجیتال گرم سبز پوست باوزن میوه  31

 کولیس دیجیتال متر یلیم سبز پوست باطول میوه  32

 کولیس دیجیتال متر یلیم پوست سبز با وهیعرض م 33

 کولیس دیجیتال متر یلیم پوست سبز با وهیقطر م 34

 ترازوی دیجیتال گرم وزن پوسته سبز 31

 ترازوی دیجیتال گرم بدون پوست سبز وهیوزن م 31

 کولیس دیجیتال متر میلی بدون پوست سبز وهیطول م 31

 یجیتالکولیس د متر میلی بدون پوست سبز وهیعرض م 38

 کولیس دیجیتال متر یلیم بدون پوست سبز وهیقطر م 31

 ترازوی دیجیتال نسبت نسبت وزن میوه با پوسته سبز به وزن خشک میوه 40
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 ی بادامالملل نیبگر بر اساس توصیف بادام یبررس های مورد گیری شده در ژنوتیپ صفات کمی و کیفی اندازه -( ادامه)  جدول

 (002 ، فوپیو)

 یریگ روش اندازه واحد شده یریگ صفت اندازه ارهشم

 ترازوی دیجیتال گرم بدون پوست سبز وهیوزن م 31

 کولیس دیجیتال متر میلی بدون پوست سبز وهیطول م 31

 کولیس دیجیتال متر میلی بدون پوست سبز وهیعرض م 38

 کولیس دیجیتال متر یلیم بدون پوست سبز وهیقطر م 31

 ترازوی دیجیتال گرم وه با پوسته سبز به وزن خشک میوهنسبت وزن می 40

 کولیس دیجیتال نسبت نسبت طول به عرض خشک میوه 41

 ترازوی دیجیتال گرم تر مغز وزن 42

 ترازوی دیجیتال گرم یوزن پوسته چوب 43

 کولیس دیجیتال متر میلی طول مغز 44

 کولیس دیجیتال متر میلی عرض مغز 41

 کولیس دیجیتال نسبت عرض مغز نسبت طول به 41

 کولیس دیجیتال متر  میلی قطر مغز 41

 ترازوی دیجیتال گرم وزن مغز خشک 48

 کولیس دیجیتال متر میلی طول برگ 41

 کولیس دیجیتال متر  میلی عرض برگ 10

 کولیس دیجیتال متر میلی طول دم برگ 11

 کولیس دیجیتال نسبت نسبت طول به عرض برگ 12

 نسبت وزن مغز به وزن کل میوه نسبت رصد وزن مغز به وزن کلد 13

 دستگاه اسپکتروفتومتر گرم/گرم میلی a  کلروفیل 14

 دستگاه اسپکتروفتومتر گرم/ گرم  میلی b  کلروفیل 11

 دستگاه اسپکتروفتومتر گرم/ گرم  میلی کلروفیل کل 11

 دستگاه اسپکتروفتومتر گرم/ گرم  میلی پروتئین 11

 دستگاه سوکسله درصد درصد روغن 18

 دستگاه اسپکتروفتومتر گرم 1000در گرم میلی فسفر 11

 دستگاه جذب اتمی گرم 1000در گرم میلی مس 10

 دستگاه جذب اتمی گرم 1000در گرم میلی آهن 11

 دستگاه جذب اتمی گرم 1000در گرم میلی میزیمن 12

 اتمیدستگاه جذب  گرم 1000در گرم میلی منگنز 13

 دستگاه جذب اتمی گرم 1000در گرم میلی یرو 14

 دستگاه فلیم فتومتر گرم 1000در گرم میلی پتاسیم 11

 

باز شدن پوسته ، (r=-24/0) شکل نوک میوه خشک

قطر میوه با پوست سبز ، (r=-21/0) هسته و زمان رسیدن

درصد وزن مغز به وزن ، (r=-30/0)و شکل میوه خشک 

همبستگی منفی  (r=-34/0) سبزکل با وزن پوسته 

ی رسولی و ها افتهبا ینتایج  این. وجود داشت دار یمعن

و ( 2001)همکاران، ، موسوی و (1311)همکاران 

 همکاران و یرسول .مطابقت داشت( 1311) محمدپور

همبستگی بین برخی صفات میوه را در برخی از  (1311)

که کردند  و گزارش های بادام بررسی کردندژنوتیپ ارقام و

با عرض  وهیطول خشک م نیب دار یمعن تهمبستگی مثب

 و مغز وزن وه،ی، وزن خشک م(r=+12/0) وهیخشک م

با وزن مغز  وهیخشک م وزن، (r=+11/0) مغز طول

(42/0+=r) و همکاران  پور مؤمن همچنین .وجود داشت

 یوهو وزن م که طول، عرض، ضخامت نشان دادند( 2011)

یوه، عرض، ضخامت و وزن خشک مپوست سبز با طول با
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 دارای مغز وزن و ضخامت عرض، طول، با همچنین و

 .بودند داری معنی مثبت همبستگی

  ها عاملتجزیه به 

مقادیر ویژه، درصد واریانس و واریانس  4جدول شماره 

 دهد یمرا نشان  ها عاملفاکتور اول تجزیه به  11تجمعی 

 بیشترین سهم را تا ششمهای اول  لها عام که در بین آن

میزان واریانس نسبی هر  .واریانس نشان دادند در توجیه

 اهمیت آن عامل در واریانس کل صفات دهنده نشانعامل 

در . درصد بیان شده است صورت به ی است وبررس مورد

 عامل اصلی و مستقل که 11ها، مجموعاً  لتجزیه عام

مجموعاً توانستند  ها بیشتر از یک بودند، مقادیر ویژه آن

مثل  یصفات .واریانس کل را توجیه نماینداز درصد  11/11

پوست سبز، قطر  وزن میوه با پوست سبز، عرض میوه با

( 1PC)عامل اول  مغز  و عرض میوه بدون پوست سبز در

به این  کل مربوطدرصد از واریانس  4/11که  قرار گرفتند

صفات نسبت طول به عرض مغز، نسبت طول به .عامل بود

 
 بادام ژنوتیپ 00 شده در  یریگ اندازهحداقل، حداکثر، میانگین، انحراف معیار، واریانس و ضریب تغییرات صفات  - جدول

 یبررس مورد 

 واریانس انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل صفت شماره
تغییرات   ضریب

 (درصد)
 11/31 48/2 11/1 38/4 1 3 قدرت رشد 1

 11/11 43/1 20/1 14/2 1 1 عادت رشد 2

 11/21 14/0 11/0 14/3 1 3 ساله یکهای  ضخامت شاخه 3

 11/21 21/1 30/2 28/8 1 1 ساله یک یها رنگیزه آنتوسیانین در شاخه 4

 81/31 41/1 20/1 18/3 1 3 ساله یکنتوسیانین در شاخه آمیزان رنگیزه  1

 0 0 0 1 1 1 ساله یک های پوشش شاخه 1

 01/33 10/2 18/1 18/4 1 3 تراکم شاخ وبرگ 1

 14/30 11/3 18/1 82/1 1 1 زمان رسیدن میوه 8

 02/32 18/0 88/0 11/2 4 1 شکل میوه سبز 1

 48/42 40/3 84/1 34/4 1 1 اندازه میوه سبز 10

 28/31 21/2 41/1 10/4 1 3 میوه میزان کرک 11

 13/33 40/2 11/1 12/4 1 3 رنگ پهنک 12

 14/33 21/0 12/0 11/1 3 1 بریدگی حاشیه برگ 13

 18/30 81/0 10/0 13/2 1 1 شکل میوه خشک 14

 11/11 22/0 41/0 11/2 3 1 شکل نوک میوه خشک 11

 31/21 04/2 43/1 81/4 1 1 ضخامت پوسته هسته 11

 21/12 31/2 14/1 14/2 1 1 تزئینات روی پوسته هسته 11

 32/11 14/1 24/1 20/2 1 1 دوام الیه بیرونی هسته 18

 38/44 41/3 81/1 20/4 1 1 پوسته هسته ینرمی و سخت 11

 42/11 10/1 38/1 40/2 1 1 باز شدن پوسته هسته 20

 43/11 38/1 32/2 44/3 1 1 وجود لبه اضافی میوه خشک 21

 12/21 81/2 10/1 11/1 1 3 شکل مغز 22

 21/38 33/4 08/2 44/1 1 1 اندازه مغز 23

 31/40 13/3 11/1 38/4 1 1 ضخامت مغز 24

 43/31 81/1 31/1 11/3 1 1 مغز یرنگ اصل 21

 12/21 83/1 31/1 21/1 1 3 شدت رنگ 21

 11/41 13/3 18/1 21/4 1 1 مغز یسفت 21

 18/10 14/1 28/1 42/1 1 1 طعم مغز 28

 41/14 18/1 28/2 18/4 1 1 زییدر پا ها برگزمان خزان  21

 80/121 12/312 04/11 10/14 00/10 0 دوقلو یها یوهرصد مد 30

 31/21 41/10 23/3 18/10 31/22 44/1 باپوست سبز وهیوزن م 31

 83/11 11/31 01/1 21/38 84/11 81/11 باپوست سبز وهیطول م 32

 03/14 28/13 14/3 11/21 24/34 11/1 باپوست سبز وهیعرض م 33

 41/13 01/8 84/2 03/21 80/21 11/4 باپوست سبز وهیقطر م 34
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 ژنوتیپ  00 شده در  یریگ اندازهحداقل، حداکثر، میانگین، انحراف معیار، واریانس و ضریب تغییرات صفات  -(ادامه)  جدول

 یبررس موردبادام 

 میانگین حداکثر حداقل صفت شماره
انحراف 

 معیار
 واریانس

تغییرات   ضریب

 (درصد)
 وزن پوسته سبز              31

 پوست سبز بدون وهیوزن م   

04/2 13/13 18/4 11/1 11/3 10/31 

31 11/2 30/11 02/1 81/1 11/3 13/31 

31 

با پوسته سبز به  وهینسبت وزن م

 41/14 01/0 21/0 81/1 11/2 11/0 وهیوزن خشک م

 11/10 31/14 18/3 33/31 80/41 31/21 بدون پوست سبز وهیطول م 38

 48/12 13/1 82/2 11/22 81/32 01/11 بدون پوست سبز وهیعرض م 31

 82/1 02/0 11/0 18/1 11/1 11/0 وهینسبت طول به عرض خشک م 40

 81/1 14/2 11/1 18/11 10/20 12/13 بدون پوست سبز وهیقطر م 41

 11/31 38/0 11/0 11/1 12/1 11/0 تر مغز وزن 42

 23/30 11/1 21/1 14/4 01/8 10/1 یوزن پوسته چوب 43

 41/11 21/8 88/2 12/21 38/34 11/11 طول مغز 44

 81/12 10/3 11/1 11/13 21/18 10/10 عرض مغز 41

 41/10 04/0 11/0 81/1 31/2 43/1 نسبت طول مغز به عرض مغز 41

 31/11 02/1 01/1 11/8 01/11 42/1 قطر مغز 41

 38/41 24/0 41/0 01/1 40/1 11/0 وزن مغز خشک 48

 13/11 10/11 83/8 12/11 43/18 01/31 طول برگ 41

 11/11 11/1 10/2 12/11 33/23 81/10 عرض برگ 10

 13/22 11/13 11/3 08/11 11/21 11/1 طول دم برگ 11

 21/13 20/0 41/0 41/3 04/1 12/2 نسبت طول به عرض برگ 12

 04/31 81/23 88/4 14/11 11/41 82/10 درصد وزن مغز به وزن کل 13

 a 11/0 20/2 13/0 10/0 21/0 11/13 لیکلروف 14

 b 28/0 12/3 34/1 11/0 44/0 21/41 لیکلروف 11

 04/41 11/1 01/1 28/2 81/1 44/0 کل لیکلروف 11

 34/21 12/0 11/0 12/3 11/4 24/1 نیپروتئ 11

 04/14 14/34 81/1 11/41 10/11 0/21 درصد روغن 18

 14/13 14/2 12/1 02/3 11/1 11/0 فسفر 11

 21/21 43/0 11/0 01/3 14/1 12/1 مس 10

 18/31 21/111 10/31 31/11 21/211 43/21 آهن 11

 12/1 11/41 04/1 13/101 13/114 11/18 منیزیم 12

 80/31 82/13 11/8 13/22 23/31 21/1 منگنز 13

 11/38 08/20 48/4 11/11 18/21 13/1 روی 14

 81/31 04/1313 18/31 11/11 32/181 11/21 یمپتاس 11

 
ض خشک میوه و شکل میوه خشک در عامل دوم عر

(2PC )درصد از سهم واریانس را  01/1گرفتند که  قرار

در برگ صفاتی مثل طول دمبرگ و میزان آهن .شامل شدند

واریانس  ازدرصد  04/1قرار گرفتند و ( 3PC)گروه سوم 

با توجه به جدول تجزیه . کل را به خود اختصاص داد

رخی خصوصیات خشک میوه و میتوان گفت که ب ها عامل

 سه و( 2PC)، دو (1PC)یک  مغز که در دو گروه عاملی

(3PC)  قرار گرفتند، بیشترین نقش را در تفکیک ارقام و

ها از یکدیگر داشتند که این دو عامل مجموعاً ژنوتیپ

را به خود اختصاص کل درصد از واریانس  28/30حدود 

ت شاخه صفاتی مثل قدرت رشد درخت و ضخام. دادند

 11/1قرار گرفتند و ( 4PC)های یکساله درگروه چهارم 

( 1PC)عامل پنجم  .را توجیه نمودند کل واریانس ازدرصد 

 41/4بود که  bشامل منگنز، کلروفیل کل و کلروفیل 

در عامل . مربوط به این عامل بود کل واریانس ازدرصد 

نسبت وزن میوه با  باز شدن پوسته هسته و(  1PC)ششم 

 سهم ازدرصد  31/4ست سبز به وزن خشک میوه با پو

، درصد (1PC)در عامل هفتم  .قرار گرفتندکل واریانس 

از  سهم درصد 22/4 با مغز تر وزندوقلو و ی ها وهیم

ضخامت ( 8PC)در عامل هشتم  .کل قرار داشتند واریانس
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ژنوتیپ بادام بر  00 در زمان رسیدن میوه  فراوانی نمودار - شکل

 ،متوسط: 1 ،زود: 3 ،خیلی زود: 1) المللی بادام بین فگریتوصس اسا

 (خیلی دیر: 1 و دیر: 1

 

 
ژنوتیپ بادام بر  00 در خشک  شکل میوهفراوانی نمودار   -  شکل

مرغی  تخم: 3، مرغی تخم: 2، گرد: 1) المللی بادام بین فگریتوصاساس 

 (کشیده: 1 و قلبی: 4 کشیده،

 

 
بر اساس  ژنوتیپ بادام 00  اندازه مغز در فراوانینمودار   - شکل

متوسط، : 1کوچک، : 3 ،کوچک یلیخ: 1)بادام  المللیبین فگریتوص

                           (بزرگ یلیخ: 1 و بزرگ: 1

 
 ژنوتیپ بادام بر اساس 00  سفتی مغز درفراوانی نمودار   -4شکل

  سخت: 1، متوسط: 1 نرم،: 3 نرم، یلیخ: 1)بادام المللی  بین فگریتوص

 (سخت یلیخ: 1 و

 
ژنوتیپ بادام بر اساس  00 در شکل مغز  فراوانینمودار  -5شکل

: 1 و بیضی پهن: 1 بیضی،: 1، کشیده: 3)بادام المللی  بین فگریتوص

 (پهن

 
ژنوتیپ بادام  00 در ضخامت پوسته هسته  فراوانینمودار  -6شکل

 (ضخیم: 1 و متوسط: 1، نازک: 3)ادام بالمللی  بین فگریتوصبر اساس 

 

 

سختی پوسته هسته با واریانس و نرمی و پوسته هسته 

صفت شکل نوک میوه و سهم کل واریانس  درصد از 12/3

درصد  11/2 با (1PC)خشک و عادت رشد در عامل نهم 

( 10PC) عامل دهم .گرفتندکل قرار واریانس از  سهم

درصد از  12/2 مبا سه درصد روغن و عرض برگ شامل

  .کل بود واریانس

صفت میزان پروتئین برگ و ( 11PC)عامل یازدهم در 

توجیه را  کلدرصد از واریانس  11/2میزان پتاس که 

  (2001)و همکاران  جرجیودی.نمودند، قرار داشتند
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گزارش کردند که درصد مغز، دوقلویی و وزن مغز نقش 

و جزء صفات  ارقام بادام داشتند یبند گروهمهمی در 

النسری و همچنین . بودندها در تجزیه به عامل رگذاریتأث

برای ارزیابی تنوع  ها عاملاز تجزیه به ( 1114) همکاران

مورفولوژیکی ارقام مختلف بادام استفاده کردند و صفات 

در این  مؤثرصفات مهم و  ازجملهخشک میوه و مغز را 

ت آمده از تجزیه گزارش کردند که منطبق با نتایج بدس

رسولی و همکاران  در پژوهشی دیگر. باشد یماین تحقیق 

برخی خصوصیات خشک میوه  گزارش کردند که( 1311)

ارقام بادام داشتند و از  یبند گروهنقش مهمی در  و مغز

و  1موسوی. بودند ها عاملدر تجزیه  رگذاریتأثصفات 

 ،ها عاملبر اساس نتایج تجزیه به ( 1114)همکاران 

ات خشک میوه و مغز شامل شکل، طول، خصوصی

ضخامت، وزن و اندازه خشک میوه و همچنین درصد مغز، 

 جمله ازطول، عرض، ضخامت مغز و درصد دوقلویی مغز را 

 یبررس موردهای در تفاوت بین ارقام و ژنوتیپ مؤثرعوامل 

می نتایج حاصل از پژوهش حاضر نیز نشان  .گزارش کردند

و مغز بیشترین نقش را در که صفات خشک میوه  دهد

 . داشتند ها عاملتجزیه 

 تجزیه کالستر

در این تحقیق، تجزیه کالستر بر اساس تمام صفات 

صورت ( Ward)به روش وارد ( 2جدول)ی شده ریگ اندازه

ها به دو  ژنوتیپ ،اقلیدسی 11در فاصله (. 1شکل) گرفت

بندی شدند که از عوامل مهم تفکیک  گروه اصلی تقسیم

صفاتی مثل ضخامت  ،ها از یکدیگر در این فاصله پژنوتی

پوسته هسته، دوام الیۀ بیرونی پوسته هسته، نرمی و 

برگ، میزان  سختی پوسته هسته، عرض برگ، طول دم

اگرچه برخی از این . عناصر آهن، منیزیم و روی برگ بودند

صفات در فواصل کمتر اقلیدسی نیز در تفکیک ارقام از 

 های بذری مورد ، ژنوتیپ10در فاصله . یکدیگر مؤثر بودند

بندی شدند و از عوامل  مطالعه به سه گروه اصلی تقسیم

های اصلی صفاتی ازجمله سفتی مغز، گروهمهم تفکیک 

عرض برگ، نسبت طول به عرض برگ و میزان عناصر 

 1به  10با کاهش فاصله از . منیزیم و روی برگ بودند

از . صلی تقسیم شدندها به شش گروه ا ژنوتیپ ،اقلیدسی

صفاتی نظیر زمان رسیدن میوه، شکل  ،عوامل مهم تفکیک

                                                 
1. Mosavi  

میوه خشک، ضخامت پوسته هسته، نرمی و سختی پوسته 

اندازه مغز، سفتی مغز، وزن  های دوقلو، هسته، درصد میوه

مغز، نسبت طول به  تر مغز، وزن خشک خشک میوه، وزن

گروه  .دعرض مغز و درصد وزن مغز به وزن کل میوه بودن

شد و در زیرگروه  اول که خود شامل دو زیرگروه فرعی می

، 11MSK ،82MSK ،24MSK های اول ژنوتیپ

21MSK ،1MSK ،4MSK ،12MSK ،1MSK ،

14MSK ،18MSK ،42MSK 11 وMSK قرار داشتند .

، 81MSK های ژنوتیپ ،گروه اول اصلیاز در زیرگروه دوم 
81MSK 12 وMSK این ارقام ازطورکلی  به. قرار گرفتند 

خصوص صفات  گیری شده به نظر بیشتر صفات اندازه

 بیشتر این ارقام از. مربوط به میوه و مغز مشابه هم بودند

نظر قدرت رشدی متوسط، عادت رشدی افراشته، تراکم 

شاخ و برگ متوسط، شکل مغز بیضی و وزن مغز کم 

 .بودند

اول گروه دوم شامل دو زیرگروه فرعی بود و در زیرگروه 

. قرار داشتند 11MSKو  11MSK فرعی تنها دو ژنوتیپ

 های گروه دوم اصلی ژنوتیپ از در زیرگروه دوم فرعی
12MAG ،81MAG ،1MAG ،84MAG ،11MAG ،

80MAG ،11MAG 43 وMAG قرار داشتند که 

در این گروه (. 4شکل) داشتندخصوصیات مشابه زیادی 

ادت ها دارای قدرت رشدی متوسط، ع بیشتر ژنوتیپ

رشدی افراشته تا گسترده، تراکم شاخه برگ متوسط، 

زمان رسیدن دیر، نرمی و سختی پوسته هسته متوسط و 

 .طعم مغز شیرین بودند

 ،33MSK، 11MSK های ژنوتیپگروه سوم در 

11MSK، 14MSK، 88MSK ،11MAG، 31MSK ،

41MSK ،10MSK ،18MSK ،10MSK ،20MSK ،

11MSK ،18MSK 11 وMSK این . دقرار داشتن

ها دارای عادت رشدی افراشته، تراکم شاخه برگ  ژنوتیپ

ای، سفتی مغز متوسط، درصد  متوسط، رنگ مغز قرمز قهوه

 . روغن نسبتاً باال و وزن متوسط مغز بودند

 ،31MSK ،38MSK های گروه چهارم ژنوتیپ در

44MSK ،11MSK ،13MSK ،11MSK ،10MSK، 

34MSK ،13MSK ،1MSK ،41MSK ،11MSK ،

100MSK ،48MSK ،18MSK ،41MSK ،11MSK ،

11MSK ،32MSK،40MSK  81وMSK قرار گرفتند.
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 یبررس موردبادام  ژنوتیپ 00 فاکتور اول در     مقادیر ویژه، درصد واریانس و واریانس تجمعی - جدول

 درصد تجمعی واریانس مقادیر ویژه به درصد واریانس مقادیر ویژه ها عامل

1 11/10 14/11 14/11 

2 14/4 01/1 24/24 

3 81/3 04/1 28/30 

4 11/3 11/1 83/31 

1 81/2 41/4 31/40 

1 81/2 31/4 10/44 

1 10/2 22/4 13/48 

8 32/2 12/3 11/12 

1 11/1 11/2 11/11 

10 81/1 12/2 41/18 

11 12/1 11/2 11/11 

 

ها دارای عادت رشدی نسبتاً افراشته، در این گروه ژنوتیپ

م متوسط شاخه و برگ و درصد روغن مغز متوسط تراک

بیشترین وزن و کمترین وزن مغز های با ژنوتیپ. بودند

در گروه پنجم ژنوتیپ بذری . مغز در این گروه قرار داشتند

 21MSK، 13MSK ،11MSK ،81MSK بادام شامل

13MSK، 21MSK ،11MAG ،11MAG ،31MAG ،

11MSK ،1MSK ،30MSK ،8MSK 14 وMSK  قرار

های این گروه دارای قدرت رشد  بیشتر ژنوتیپ. گرفتند

برگ متوسط و  متوسط، عادت رشد افراشته، تراکم شاخه و

 های درگروه ششم ژنوتیپ .دارای اندازه مغز متوسط بودند
11MSK ،12MSK ،31MSK ،10MSK، 21MSK ،

23MSK ،31MSK ،22MSK ،41MSK، 11MSK، 

18MSK، 12MSK ،11MSK، 14MSK، 28MSK، 

11MSK، 14MSK، 2MSK، 83MSK، 10MSK، 

11MSK، 3MSK، 41MSK، 21MSK 13 وMSK  قرار

باالترین  که دارای 31MSKژنوتیپ  (.1شکل ) داشتند

  .بود، در این گروه قرار گرفت( درصد 11)مقدار روغن 

ها دارای قدرت رشدی نسبتاً متوسط، در این گروه ژنوتیپ

سط، شکل مغز طعم مغز شیرین، سفتی مغز نسبتاً متو

ای روشن تا  بیضی، اندازه مغز متوسط و رنگ مغز قهوه

 .ای و سختی پوسته هسته کم بودند قرمز قهوه

ای افراد یک خوشه ازنظر صفات  در تجزیۀ خوشه

های زیاد ولی با افرادی که در  موردمطالعه دارای شباهت

دارای  ،نظر آن صفات گیرند از های جداگانه قرار می خوشه

(. 1311پور و همکاران،  دژم)ای کمتری هستند ه شباهت

در ( 2001)موسوی و همکاران نتایج بدست آمده با نتایج 

صفات مختلف خشک میوه و مغز در تفکیک  ریتأثزمینه 

نتایج آنها . های مختلف بادام مطابقت داردارقام و ژنوتیپ

 نشان داد که خصوصیات خشک میوه و مغز شامل طول،

وه و مغز، درصد مغز، میزان ضخامت شکل و وزن خشک می

صفات  ازجملهمغز و سختی پوسته چوبی و زمان گلدهی 

همچنین . ها از یکدیگر بودمهم در تفکیک ارقام و ژنوتیپ

های  تنوع مورفولوژیک ژنوتیپ( 1311)شاملو و همکاران 

نتایج . قراردادند مطالعه موردرا  آزادشهرگردوی شهرستان 

صفات شکل و ها، ژنوتیپبندی  خوشهآنها نشان داد که در 

اندازه میوه و برگ، رنگ، وزن و درصد مغز میوه تأثیر 

دهنده اهمیت این صفات در که نشانبیشتری داشتند 

در مواردی با نتایج ایشان  .بررسی تنوع ژنتیکی گردو دارد

 یآمار های از روش .داشتمطابقت  حاضر نتایج آزمایش

 یها برا به عامل یهتر و تجزکالس یۀشامل تجز یرهچند متغ

-ید)بادام  باغبانی مانند محصوالت یبند و گروه یکتفک

و همکاران،  1آسما)زردآلو ، (2001و همکاران،  یوجرج

 3سرخوش)، انار (1118و همکاران،  2کارل)آلبالو  ،(2001

 (2004و همکاران،  4فتاحی)، انگور (2001همکاران،  و

اهمیت استفاده از این  دهندهکه نشان شده استاستفاده 

. می باشددر بررسی تنوع ژنتیکی ها روش

                                                 
1. Asma 

2. Karel 

3. Sarkhosh 

4. Fatahi 
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 های بادام مورد مطالعهدر ژنوتیپمورد ارزیابی فات های مربوط به صنتایج تجزیه به عامل -4جدول 

فاکتور 

11 

فاکتور 

10 

فاکتور 

1 

فاکتور 

8 

فاکتور 

1 

فاکتور 

1 

فاکتور 

1 

فاکتور 

4 

فاکتور 

3 

فاکتور 

2 

فاکتور 

1 
 تصف

 قدرت رشد 038/0 314/0 014/0 110/0 -203/0 -102/0 011/0 041/0 -011/0 -243/0 -084/0

 عادت رشد 043/0 301/0 -114/0 210/0 -131/0 -082/0 014/0 -021/0 310/0 -421/0 111/0

 الهس یکهای  ضخامت شاخه -018/0 334/0 001/0 111/0 114/0 -181/0 111/0 -014/0 -041/0 -111/0 -031/0

010/0- 020/0- 343/0 214/0- 011/0- 101/0 213/0 030/0 211/0- 203/0- 011/0 

های  رنگیزه آنتوسیانین در شاخه

 ساله یک

211/0 081/0- 318/0 111/0- 041/0- 024/0- 113/0 218/0 211/0- 221/0- 041/0 

نتوسیانین در شاخه آمیزان رنگیزه 

 ساله یک

 برگ تراکم شاخ و -001/0 421/0 031/0 111/0 -141/0 001/0 -028/0 -010/0 -101/0 -041/0 040/0

 زمان رسیدن میوه -018/0 111/0 -311/0 230/0 -114/0 -313/0 -114/0 031/0 -123/0 111/0 111/0

 شکل میوه سبز -114/0 311/0 -218/0 -211/0 311/0 -011/0 -011/0 111/0 111/0 111/0 -118/0

 اندازه میوه سبز 101/0 011/0 -014/0 -110/0 081/0 102/0 -011/0 011/0 -011/0 021/0 -118/0

 میوه میزان کرک -108/0 044/0 -031/0 -011/0 201/0 -201/0 -008/0 111/0 -280/0 148/0 -181/0

 رنگ پهنک 013/0 -014/0 224/0 -011/0 -032/0 141/0 -012/0 083/0 111/0 -112/0 -321/0

 بریدگی حاشیه برگ -111/0 -118/0 -011/0 123/0 -201/0 -133/0 -110/0 -011/0 221/0 241/0 112/0

 شکل میوه خشک -218/0 110/0 -244/0 -213/0 018/0 311/0 011/0 003/0 -133/0 121/0 -010/0

 شکل نوک میوه خشک 041/0 110/0 -031/0 003/0 -321/0 121/0 112/0 281/0 131/0 031/0 -111/0

 ضخامت پوسته هسته 214/0 081/0 211/0 112/0 -041/0 -180/0 -148/0 111/0 211/0 101/0 011/0

 تزئینات روی پوسته هسته 211/0 -111/0 310/0 -014/0 -018/0 -021/0 011/0 220/0 -331/0 -040/0 011/0

 بیرونی هستهدوام الیه  -141/0 111/0 -421/0 181/0 014/0 -014/0 041/0 181/0 -241/0 -041/0 -013/0

 سختی پوسته هسته نرمی و 132/0 011/0 214/0 011/0 -011/0 -111/0 -031/0 142/0 110/0 184/0 281/0

 باز شدن پوسته هسته 012/0 080/0 321/0 -010/0 -318/0 102/0 118/0 223/0 130/0 104/0 181/0

 وجود لبه اضافی میوه خشک 014/0 211/0 -143/0 -013/0 -048/0 -013/0 011/0 108/0 288/0 010/0 -420/0

 شکل مغز 311/0 -311/0 121/0 111/0 -211/0 -011/0 -311/0 011/0 023/0 024/0 100/0

 اندازه مغز 114/0 180/0 -141/0 -011/0 041/0 041/0 -214/0 011/0 -021/0 013/0 023/0

 ضخامت مغز 313/0 111/0 -118/0 111/0 -020/0 -141/0 -211/0 -181/0 -041/0 211/0 010/0

 مغز یرنگ اصل -010/0 -011/0 023/0 013/0 011/0 482/0 441/0 111/0 -211/0 -113/0 048/0

 شدت رنگ -211/0 -101/0 211/0 -014/0 010/0 311/0 441/0 182/0 -204/0 -221/0 -018/0

 مغز یسفت 011/0 -132/0 -280/0 -031/0 203/0 -111/0 -012/0 -211/0 -401/0 330/0 181/0

 طعم مغز -211/0 113/0 -211/0 -211/0 -080/0 048/0 -120/0 111/0 102/0 014/0 -011/0

 زییها در پا زمان خزان برگ 141/0 313/0 111/0 130/0 221/0 -122/0 -110/0 013/0 -011/0 -141/0 208/0

 دوقلو یها وهیرصد مد 140/0 101/0 111/0 011/0 -010/0 031/0 121/0 -111/0 113/0 010/0 241/0

 باپوست سبز وهیوزن م 141/0 011/0 011/0 002/0 -010/0 131/0 -011/0 -031/0 -081/0 011/0 031/0

 باپوست سبز وهیطول م 183/0 283/0 -228/0 -223/0 -001/0 211/0 -202/0 -011/0 110/0 -011/0 011/0

 باپوست سبز وهیعرض م 813/0 -121/0 010/0 -020/0 -010/0 012/0 -140/0 -010/0 101/0 -004/0 -048/0

 باپوست سبز وهیقطر م 821/0 -111/0 012/0 011/0 -111/0 111/0 -081/0 -102/0 031/0 141/0 -111/0

 وزن پوسته سبز 181/0 011/0 183/0 023/0 -200/0 331/0 -132/0 -111/0 -011/0 110/0 -008/0

 بدون پوست سبز وهیوزن م 841/0 014/0 -114/0 -014/0 111/0 -111/0 122/0 143/0 -014/0 -018/0 083/0

101/0- 111/0 023/0- 384/0- 281/0- 110/0 318/0- 041/0 311/0 023/0 102/0 

با پوسته سبز به  وهینسبت وزن م

 وهیوزن خشک م

 بدون پوست سبز هویطول م 123/0 411/0 -201/0 -111/0 181/0 111/0 -011/0 131/0 011/0 -011/0 034/0

 بدون پوست سبز وهیعرض م 813/0 -111/0 020/0 -014/0 014/0 -100/0 112/0 123/0 -020/0 -101/0 -028/0
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 مطالعه های بادام موردمورد ارزیابی در ژنوتیپفات های مربوط به صنتایج تجزیه به عامل - (ادامه) 4جدول 

                                                                             
 

 کلی یریگ جهینت

 مانند صفاتی که داد نشان تحقیق این از حاصل نتایج

 الیۀ دوام هسته، پوسته روی تزئینات درخت، رشدی عادت

 لبۀ وجود هسته، پوسته شدن باز هسته، پوسته بیرونی

 درصد و پاییز در ها برگ خزان زمان خشک، وهمی اضافی

 دادند، نشان باالتری تغییرات ضریب که دوقلو هایمیوه

 بررسی مورد هایژنوتیپ و ارقام بین باالتری تنوع دارای

 داشتند، بیشتری رشدی قدرت که هاییژنوتیپ .بودند

 همچنین. بودند هم بیشتری برگ و شاخه تراکم دارای

 دارای ،بود بیشتر آنها سبز میوه هدازان که هاییژنوتیپ

 داد نشان هاعامل به تجزیه نتایج .بودند بیشتری مغز اندازه

 با میوه عرض سبز، پوست با میوه وزن مانند صفاتی که

 عرض سبز، پوست بدون میوه عرض مغز، قطر سبز، پوست

 خشک شکل و میوه خشک عرض به طول نسبت مغز،

 هاژنوتیپ و ارقام بین وتتفا در را نقش بیشترین میوه

 ازجمله صفاتی کالستر، تجزیه نتایج اساس بر .داشتند

 پوسته ضخامت خشک، میوه شکل میوه، رسیدن زمان

 هایمیوه درصد هسته، پوسته سختی و نرمی هسته،

 تفکیک مهم عوامل از مغز سفتی و مغز اندازه دوقلو،

این  با توجه به نتایج حاصل از .بودند اصلی هایکالستر

بادام این های تحقیق، تنوع ژنتیکی خوبی در ژنوتیپ

مواد اصالحی در  عنوان بهواند تکه می داشتمنطقه وجود 

 . اختیار به نژادگران قرار گیرند

فاکتور 

11 

فاکتور 

10 

فاکتور 

1 

فاکتور 

8 

فاکتور 

1 

فاکتور 

1 

فاکتور 

1 

فاکتور 

4 

فاکتور 

3 

فاکتور 

2 

فاکتور 

1 
 صفت

 باپوست سبز وهیوزن م 141/0 011/0 011/0 002/0 -010/0 131/0 -011/0 -031/0 -081/0 011/0 031/0

 وهینسبت طول به عرض خشک م -210/0 111/0 -214/0 -113/0 108/0 318/0 -181/0 -011/0 048/0 041/0 011/0

 بدون پوست سبز وهیقطر م 821/0 -111/0 -014/0 144/0 018/0 -011/0 111/0 011/0 -143/0 112/0 -030/0

 مغز تر وزن 131/0 011/0 -111/0 -141/0 100/0 -081/0 113/0 001/0 011/0 228/0 -041/0

 یوزن پوسته چوب 831/0 082/0 -012/0 -001/0 110/0 -122/0 -111/0 242/0 -114/0 -024/0 048/0

 طول مغز 113/0 410/0 -121/0 -013/0 121/0 110/0 010/0 -022/0 -013/0 -011/0 011/0

 عرض مغز 811/0 -241/0 038/0 028/0 038/0 -011/0 181/0 031/0 031/0 -031/0 -011/0

 نسبت طول به عرض مغز -231/0 188/0 -110/0 -131/0 081/0 212/0 -124/0 -011/0 -018/0 -042/0 011/0

 قطر مغز 413/0 -001/0 -011/0 211/0 -031/0 -131/0 340/0 -328/0 011/0 342/0 -021/0

 وزن مغز خشک 341/0 -048/0 031/0 -011/0 -011/0 -031/0 010/0 -211/0 -118/0 -101/0 011/0

 طول برگ 111/0 311/0 411/0 311/0 111/0 -011/0 112/0 -308/0 088/0 011/0 -211/0

 عرض برگ -011/0 334/0 218/0 311/0 -041/0 048/0 124/0 -010/0 -018/0 421/0 -011/0

 طول دم برگ -148/0 382/0 134/0 144/0 111/0 -011/0 121/0 -111/0 081/0 231/0 -183/0

 نسبت طول به عرض برگ 211/0 038/0 231/0 -011/0 312/0 -121/0 030/0 -211/0 111/0 -401/0 -231/0

 درصد وزن مغز به وزن کل -121/0 040/0 -211/0 -118/0 113/0 -222/0 101/0 018/0 110/0 221/0 -014/0

 a لیکلروف -133/0 -324/0 -141/0 481/0 431/0 318/0 -144/0 181/0 018/0 180/0 -102/0

 b لیکلروف -010/0 -313/0 -081/0 434/0 411/0 480/0 -020/0 111/0 010/0 011/0 -012/0

 کل لیکلروف -101/0 -311/0 -123/0 414/0 481/0 418/0 -011/0 111/0 011/0 130/0 -011/0

 نیپروتئ 181/0 018/0 021/0 -011/0 -111/0 128/0 283/0 -103/0 113/0 -114/0 384/0

 درصد روغن -241/0 013/0 -041/0 -011/0 -010/0 012/0 -031/0 148/0 010/0 411/0 108/0

 فسفر 021/0 113/0 331/0 003/0 -118/0 -301/0 -182/0 121/0 -011/0 010/0 -421/0

 مس 082/0 104/0 443/0 -183/0 412/0 -113/0 -113/0 038/0 118/0 121/0 118/0

 آهن -010/0 203/0 101/0 -211/0 301/0 -011/0 -228/0 018/0 -011/0 038/0 111/0

 منیزیم -038/0 011/0 411/0 -111/0 344/0 -013/0 -041/0 -040/0 118/0 -012/0 032/0

 منگنز -131/0 033/0 118/0 -311/0 481/0 -142/0 011/0 -133/0 011/0 -001/0 012/0

 روی -012/0 210/0 200/0 141/0 -011/0 -011/0 140/0 131/0 -221/0 -021/0 313/0

 یمپتاس 014/0 -142/0 014/0 008/0 331/0 008/0 -031/0 -203/0 211/0 -018/0 420/0



 ... های بذری بادام با استفادهبرخی از ژنوتیپ ژنتیکیبررسی تنوع : رسولی و همکاران
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ز فواصل اقلیدسی و روش مورفولوژیک با استفاده ا مورد ارزیابی بر اساس برخی صفاتهای بادام  ژنوتیپ ایتجزیه خوشه -4شکل 
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