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 چکیده

یابود  ارزیوابی   ایواا  رشود موی    صورت خوورر  رر منوا م ملف و    های با ارزشی است که به( یکی از میوه.Elaeagnus angustifolia Lسنجد )
تواند رر انفلاب ژنوتیپ باتا جهت کشت رر سطح تجاری مفید  اقع شور  رر این پژ هش خصوصیات فیزیکی میووه   بوذر از   خصوصیات میوه   بذر می

ی مورر بارسوی قواار فافوت  نفوای      شاقی   غابهای آذربایجا ژنوتیپ سنجد رر اسفا  83قبیل  ز ،  ول   عاض میوه   بذر، پارامفاهای رنگ میوه 
حاص ه نشا  رار که تنوع باالیی رر باخی از صفات مانند عاض باگ، نسبت  ول به عاض باگ    ز  فوشت  جور رارر  صفت  ول باگ همبسفگی 

 یت همبسفگی منفوی رارر    لی با ررصد کا رارر  ول بذر   نسبت  ول به عاض بذر  ،مثبت با صفاتی از قبیل عاض باگ، نسبت  ول به عاض میوه
ای، ای خوشوه ررصد از  اریانس کل را توجیه نمورند  همچنین بنا بوا نفوای  تجزیوه    29/38ها، هشت عامل اص ی بیش از بااساس نفای  تجزیه به عامل

اض میوه   بذر را راشفند   رر تفکیک های موجور رر فا ه ا ل بیشفاین میانگین صفات  ز ،  ول   عها رر ر  فا ه اص ی قاار فاففند  ژنوتیپژنوتیپ
های بارسی شده، ژنوتیپ بیشفاین نقش را راشفند  از میا  ژنوتیپ L،*a،*b ،Hue   Chroma*های فا ه ر م نیز صفات ماتبط به رنگ از قبیل ژنوتیپ

U11 کشوت آ  رر نروا   معافی رقو   ، صالحی آینده سنجدهای اتوا  با اساس راشفن بزرففاین میوه به عنوا  ذخایا توارثی ارزشمند رر بانامهرا می  
   فافت 

 
 ای، سنجد،  ز  میوه، همبسفگی صفاتتنوع، تجزیه خوشه های کلیدی:واژه

 

   1 مقدمه

 معمووالا  .Elaeagnus angustifolia Lبوا نوام ع موی     سونجد 
مفا  01تا  8ررخفچه یا ررخت کوچک خارراری است که ارتفاع آ  به 

ماغی ها تل ای بوره   باگی آ  به رنگ سبز نقاههارسد  شاخهمی
ای شکل، رارای حاشیه صاف، کامل که رر  وول سواقه بوه    یا سانیزه

ها به شکل زنگوله، بسیار معطوا،  صورت مفنا ب هسفند  همچنین فل
ها بیضی شکل به ای هسفند  میوهکام رنگ، به صورت منفار یا خوشه

 (  08) باشندقامز می-مفا، به رنگ زررسانفی 8/0-9 ول 
هسووت کووه  Elaeagnaceaeبزرففوواین جوونس خووانواره  سوونجد

 شمال کوئینزلند رر   شاقی جنوب آسیای آسیا، شاق پااکندفی آ  رر
 از بسیاری رر نهاها، امفدار رر ررخت این(  01)باشد شاقی اسفاالیا می

(  09)فسوفا  یاففوه اسووت    جهوا   خشووک نیموه    خشوک  منوا م 
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مفوا،  ی یم 99/03مفا، ی یم 82/98 تاتیبسنجد به  وهی  حج  ممیوه 
 4/9010فام،  12/9 ررصد، 91/31مفا، ی یم 93/91مفا، ی یم 97/03

 وهیو تااک  م ،حجمی ی  چگالآمد مفا مکعب بدستسانفی 78/4فام   
کی وفام با مفا  419، کی وفام با مفا مکعب 977 اتیببه ت   تل لل
   و یفااسوویقابوول ت فهیدیبووور  ر وبووت، اسووررصوود  18/88   مکعووب

 فامی می 18/4   ررصد 22/4 ررصد، 20/01 یفامین ث نیز به تاتیب 
  (9) بور ز  تا  فام 011رر 

 ول   باگ   ول، عاضی ریگای رر تاکیه، میانگین رر مطالعه
مفوا  می ی 39/2  مفا می ی 17/03، مفامی ی 89/81 تاتیب بهرمباگ 

 تاتیوب  بوه  ز  میووه    میووه    وول رم میووه     عاض   ول    بور
دسوت  بفام  11/0  مفا می ی 42/1مفا، می ی 83/01، مفامی ی 88/98

   ییایمی  شو  یکو یزیف خووا   نیچنود Ersoy et al. (4 )(  04آمد )
  مورر بارسی قاار رارنود  هیرر تاکرا سنجد  وهیم یمعدنموار  اتیمحفو

تاتیوب  به میوه  ز     ول، عاض، دلامت نفای  آنها نشا  رار که 
 فوام    21/9مفا  سانفی 371/0، مفاسانفی 331/0 ،مفاسانفی 311/9

-سوانفی  491/9 تاتیوب  بهبذر   ول، عاض، دلامت    ز میانگین 

  باشود موی  فوام  83/1   مفوا سوانفی  818/1، مفوا سوانفی  813/1، مفا
ی رر مطالعوه   بدسوت آمود   ررصود 04/08موار جامد مح ول همچنین 
 79/91 تاتیوب  بوه میووه، دولامت  ز  میووه      ول، عاضمیانگین 

میانگین قطوا   فام   48/0مفا، می ی 12/04مفا، می ی78/08، مفامی ی
 38/01تاتیوب   بوه  ررصود کا یوت، سوطح ر یوه    ، میوانگین هندسوی  

مفا مابع بوور  همچنوین میوانگین    سانفی 21/3 ررصد، 30/1مفا، می ی
بدسوت آمود    82/9   78/9، 41/09به تاتیب باابا با  L،*a،*b*صفات 

( مشلص فارید کوه میوانگین   8) .Cancev et alی رر مطالعه ( 02)
مفا   عاض میوه می ی 30/94فام،  ول میوه  24/0 ز  میوه سنجد 

 ز ،  ول   عاض هسفه  باشد، همچنین میانگینمفا میمی ی 98/01
مفوا بوور  رر   می ی 87/8   11/91فام،  41/1رر این مطالعه به تاتیب 

 – 82/1ی مطالعه ریگا مشلص شد که  ز  میووه سونجد رر رامنوه   
-31/1مفوا، عواض میووه    سوانفی  83/9-08/0فام،  ول میوه  81/9
 19/1-44/1  عواض بوذر    44/9-19/0مفا،  وول بوذر   سانفی 17/0

 (  07باشد )می مفاسانفی

رغو  ارز   فاامو  شده بوره   ع وی  ایهسنجد رر کشور ما فون
غذایی باالی میوه، توجهی به آ  نشووده است  تاکنو  کسی اقدام به 
کشت   پا ر  این فونه رر جهوت اصوالا ارقوام   رسوووفیابی بوه      

 یوهم یاا رر ا ینکهبا توجه به ا های با کیفیت باال ننموره اسووت میوه
 توانود یآ  رر کشور مو  یدرارر، لذا تول یی  رار  خواکیسنجد مصارف 

 ایتواکنو  مطالعوه   ینکوه جامعه موثا  اقع شور   نرا به ا یرر سالمف
 هووایاسووفا  یسوونجدها خصوصوویات فیزیکووی   رنووگ میوووه  یر 

به اینکوه   توجهبا همچنین انجام نشده است   ی  شاق غابییجا آذربا
رسد به نرا می ،باشندشاایط مففا تی می یملف   رارا یهار یشگاه

توانود  رارند   شاایط آب   هووایی موی   یاها اثاات مففا تی با رشد ف

انجوام مطالعوات    ذالو   قاار رهد یارا تحت تاث یاهیف هموار موثا یزا م
 رسد  یم به نرا یها دا راسفا  ینا ی حش یسنجدها یر  اییهپا

 یووه م  رنگ  یزیکیف یاتصوصخ یبارس پژ هش ینهدف از انجام ا

های آذربایجا  شواقی   غابوی   رر اسفا  سنجد هاییپاز ژنوت یباخ
 باشد می

 

 هامواد و روش

 83رر این پژ هش تعودار  ها: نحوه انتخاب و ارزیابی نمونه
از ررخفا  سال  آذربایجا  شاقی   غابی  هایژنوتیپ سنجد از اسفا 

ب   اتیکت زنی شدند   با اسففاره از انفلاها   عاری از آفات   بیماری
هوا  موقعیوت جغاافیوایی   ارتفواع از سوطح رریوای آ       GPSرسفگاه 

آ ری بواگ   میووه از   (  سپس بعود از جموع  0مشلص فارید )جد ل 
ها به آزمایشگاه ع وم باغبانی رانشگاه ار میوه  ررخفا  مورر نرا، نمونه

   ندشد فیایها اندازهمنفقل   صفات فیزیکی   رنگ آ 

صفات ارزیوابی شوده    احود    صفات فیزیکی ارزیابی شده: 
آ رره  9رر جود ل   هوای موورر مطالعوه   ها باای ژنوتیپفیای آ اندازه

بوا اسوففاره از    شده است  صفات  ول   عاض باگ    ول رم باگ
فیای شدند  صفات  ول، عاض میووه   بوذر    وول    اندازه کشخط
مفووا می ووی 10/1ریجیفووالی بووا رقووت  بووا اسووففاره از کووولیسمیوووه رم

فیوای  ز  میووه   بوذر از    همچنوین بواای انودازه    فیای شدند اندازه
قطا میوانگین هندسوی،     اسففاره شد 110/1تااز ی ریجیفالی با رقت 

بووا اسووففاره از  ررصوود کا یووت، سووطح ر یووه   دووایب بازارپسووندی 
 های زیا محاسبه فاریدند:فامول
(8-0) GD= (L 
(8-9) Q=(  
(8-8) S=  
(8-4) = ( AR 

ررصد کا یت،  Q قطا میانگین هندسی، GDهای فوق، رر رابطه
S  ،سطح ر یهAR  ،دایب بازارپسندیL   ول میوه W عاض میوه 

 ( 08باشد )می
رنوگ میووه بوا اسوففاره از رسوفگاه      گیری رنگ میووه:  اندازه

فیای فارید  نفای  ( اندازهsunset H 1149مدل ) هانفا لب سن رنگ
باشد که مولفوه  ( میb ،a   Lآزمایش رنگ شامل سه شاخص هانفا )

*L (Lightness بوواای سوویاه تووا  ( نمووار ر شوونایی رنووگ )از

(  یو  رنگوی سوبز    Redness) a*باای سفید(، مولفوه   

b (Yellowness )*ا قاموز )مقواریا مثبوت(   مولفوه     )مقاریا منفی( ت
باشود  قبول از    ی  رنگی آبی )مقاریا منفی( تا زرر )مقاریا مثبت( می

فیای رنگ ها نمونه، رسفگاه بوا اسوففاره از یوک سوطح سوفید      اندازه

 ( کالیباه شد اسفاندارر )
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 های آذربایجان شرقی و غربی سنجد در استانهای مورد مطالعه موقعیت جغرافیایی ژنوتیپ -1جدول 

Table 1- Geographical location of oleaster genotypes studied in West and East Azerbaijan provinces 
 ژنوتیپ

Genotype 
 جمع آوریمحل

Collected site (City) 

 عرض جغرافیایی
Latitude 

 طول جغرافیایی
Longitude 

 ا ارتفاع از سطح دری
Altitude (m) 

M1 Miandoab 36° 55' 15.8" 46° 6' 47.2" 1321 
M2 Miandoab 36° 55' 15.7" 46° 6' 47.1" 1321 
M3 Miandoab 36° 55' 15.5" 46° 6' 47.4" 1320 
M4 Miandoab 36° 55' 15.2" 46° 6' 47.3" 1319 
M5 Miandoab 36° 55' 14.9" 46° 6' 47.5" 1318 
M6 Miandoab 36° 55' 14.3" 46° 6' 47.6" 1316 
M7 Miandoab 36° 55' 14.4" 46° 6' 48.2" 1317 
M8 Miandoab 36° 55' 14.5" 46° 6' 48.9" 1318 
M9 Miandoab 36° 55' 13.5" 46° 6' 50.5" 1315 

M10 Miandoab 36° 55' 14.7" 46° 6' 54.4" 1317 
X1 Khoy 38° 22' 23.34" 44° 32'.13.77" 1258 
X2 Khoy 38° 22' 41.16" 44° 32' 9.85" 1282 
X3 Khoy 38° 22' 25.86" 44° 32' 18.59" 1262 
X4 Khoy 38° 22' 23.98" 44° 32' 20.54" 1256 
X5 Khoy 38° 22' 9.94" 44° 32' 32.74" 1219 
X6 Khoy 38° 22' 17.32" 44° 32' 9.20" 1265 
X7 Khoy 38° 22' 35.58" 44° 32' 7.94" 1288 
X8 Khoy 38° 22' 17.184" 44° 32' 8.77" 1267 
X9 Khoy 38° 22' 18.62" 44° 32' 20.65" 1244 
X10 Khoy 38° 22' 18.91" 44° 32' 16.25" 1251 
U1 Urmia 37° 17' 54.31" 45° 0' 18.54" 1372 
U2 Urmia 37° 17' 54.32" 45° 0' 22.21" 1371 
U3 Urmia 37° 17' 55.42" 45° 0' 25.59" 1366 
U4 Urmia 37° 17' 56.43" 45° 0' 26.09" 1364 
U5 Urmia 37° 17' 56.36" 45° 0' 28.8" 1368 
U6 Urmia 37° 17' 56.68" 45° 0' 29.34" 1368 
U7 Urmia 37° 17' 56.83" 45° 0' 29.73" 1370 
U8 Urmia 37° 17' 57.08" 45° 0' 29.98" 1370 
U9 Urmia 37° 18' 56.23" 45° 6' 7.16" 1297 
U10 Urmia 37° 18' 57.31" 45° 5' 28.35" 1299 
U11 Urmia 37° 18' 54.28" 45° 5' 29.67" 1274 
Ma1 Malekan 37° 9' 10.5" 46° 0' 44.4" 1278 
Ma2 Malekan 37° 9' 10.2" 46° 0' 44.7" 1280 
Ma3 Malekan 37° 9' 9.8" 46° 0' 44.8" 1279 
Ma4 Malekan 37° 9' 9.6" 46° 0' 44.9" 1281 
Mi1 Miyaneh 37° 26' 56.8" 47° 41' 44.9" 1125 
Mi2 Miyaneh 37° 21' 47.5" 47° 43' 39.87" 1131 
Mi3 Miyaneh 37° 21' 55.8" 47° 42' 4.7" 1127 

 
میوه به  ور تصارفی  8ها از ها تکاار فیای رنگ میوهباای اندازه

رنگ از ر  نقطه مقابول هو  بوا     قاائت 8انفلاب شد   باای ها میوه 
 b ،*a   *L*قاار رار  هد رسفگاه با ر ی پوست میوه ثبت شد  مقاریا

شوند تا مقاریا زا یه هیو های زیا قاار راره میبه رست آمده رر رابطه
(H˚) (     هوا  زا یه هیو شاخصی است کوه یوک رنوگ را از ریگوا رنوگ

ررجوه خ وو  یوا اشوباعیت       شواخص کا موا )   رهود( تشلیص موی 
 ( 2) محاسبه فارند کند()ر شنی( یک رنگ را تعیین می

(8-8) 
 

(8-1) 
 

فیای صفات مورر نروا، بواای آنوالیز    بعد از اندازه: آنالیز آماری
وصویفی، همبسوفگی صوفات، تجزیوه     ها، به جهت محاسبه آمار تراره

اسوففاره   99نسله  SPSSافزار آماری از نام wardای به ر   خوشه
هوا  ها با اسففاره از تکنیک چاخش عاملهمچنین تجزیه به عامل  شد

 به ر    ریماکس انجام فارید  
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 های مورد مطالعهها در ژنوتیپگیری آنصفات ارزیابی شده و واحد اندازه -2 جدول
Table 2- The evaluated attributes in studied genotypes and their units  

 ردیف
Number 

 صفات
Traits 

 مخفف
Abbreviation 

 گیریواحد اندازه
Unit of measurement 

1 Leaf Length LL cm 
2 Leaf Width LW cm 
3 Leaf Length/Leaf Width LL/LW - 
4 Petiole Length PL cm 
5 Fruit Length FL mm 
6 Fruit Width FW mm 
7 Fruit Length/Fruit Width FL/FW - 
8 Fruit Weight FWe g 
9 Pedicle Length PeL mm 

10 Skin Thickness ST mm 
11 Flesh Weight FlWe g 
12 Seed Length SL mm 
13 Seed Width SW mm 
14 Seed Length/Seed Width SL/SW - 
15 Seed Weight SWe g 
16 Fruit Geometric mean Diameter GD mm 
17 Fruit Sphericity Q % 
18 Fruit Surface area S 2mm 
19 Fruit Aspect Ratio AR - 
20 L* L* - 
21 a* a* - 
22 b* *b - 
23 Hue H - 
24 Chroma C - 

 

 نتایج و بحث

نفای  میانگین، رامنه، کمینوه، بیشوینه، انحوااف    آمار توصیفی: 
هوای موورر   فیوای شوده رر ژنوتیوپ   معیار   ررصد تنوع صفات انودازه 

آ رره شده است  نفای  حاص ه نشا  رار که رر بین  8مطالعه رر جد ل 
صفات بارسی شوده، صوفت عواض بواگ از بیشوفاین میوزا  تنووع        

ررصود( از کمفواین میوزا  تنووع      12/9طح ر یه )ررصد(   س 81/87)
باخوررار بور  همچنین صفات نسوبت  وول بوه عواض بواگ    ز       

ی حادا بیشفاین فوشت نیز از تنوع باالیی باخوررار بورند  رر مطالعه
 83/8، 14/01باگ به تاتیب میزا   ول باگ، عاض باگ    ول رم

ول   عواض میووه،   مفا بور  همچنین میانگین صفات  و سانفی 11/0
میوه، دلامت پوسوت میووه،  ز  فوشوت میووه،      ز  میوه،  ول رم

 ول   عاض بذر،  ز  بذر، میانگین هندسی قطوا، ررصود کا یوت،    
مفوا،  می وی  12/01، 22/99سطح ر یه، دایب بازارپسندی به تاتیوب  

 29/8، 18/02فوام،   97/0مفوا،  می ی 81/1مفا، می ی 88/7فام، 12/0
 04/0141ررصوود،  99/72مفووا، می ووی 12/03فووام،  40/1مفووا، می ووی
 بور   12/71مفامابع، می ی

، میووه  ، دولامت میوه عاض    ول نیانگیم( 9)ای  ی مطالعه
 ز  هوزار   وه،یو م  ز  ت،یکا  بیشاخص دا ،یهندس نیانگیقطا م
-ی و یم 99/03مفا، ی یم 82/98 تاتیببه را سنجد  وهی  حج  ممیوه 
فوام،   12/9 ررصود،  91/31مفوا،  ی و یم 93/91مفا، ی یم 97/03، مفا

ی آ ررنود  رر مطالعوه   مفا مکعب بدسوت سانفی 78/4فام    4/9010
   وول، عواض، دولامت    ( نشا  رارند که 4) .Ersoy et alریگای 

 371/0، مفوا سوانفی  331/0 ،مفوا سوانفی  311/9تاتیوب  به میوه  ز  
  ول، عاض، دلامت    ز میانگین    باشدمی فام 21/9مفا سانفی
   مفاسانفی 818/1، مفاسانفی 813/1، مفاسانفی 491/9 تاتیب بهبذر 
  بور  فام 83/1

 بوه  ول رمباگ   باگ   ول، عاضی ریگا میانگین رر مطالعه
 وول،  مفوا    می وی  39/2  مفوا  می ی 17/03، مفامی ی 89/81 تاتیب
، مفوا می وی  88/98 تاتیوب  به  ز  میوه  میوه    ول رم میوه  عاض

صوفات    (04دست آمد )بفام  11/0  مفا می ی 42/1مفا، می ی 83/01
ماتبط به میوه   بذر رر مطالعه حادا رر رامنه مطالعات ذکوا شوده رر   

تواند ناشی از مففا ت بور  شاایط محیطی باال بور که این تفا ت می
العوه حادوا میوانگین    های مورر مطالعه مففا ت باشد  رر مط  ژنوتیپ

بوه تاتیوب باابوا بوا      L،*a،*b ،H   C*صفات ماتبط به رنوگ میووه   
ی مشواهده  مطالعوه رر  بور  93/98   03/89، 07/03، 21/08، 12/43

   78/9، 41/09به تاتیب باابا با  L،*a،*b*میانگین صفات فارید که 
ی حادا میوانگین صوفات مواتبط بوه     (  رر مطالعه02باشد )می 82/9
بور  Zare et al. (02)نگ میوه باالتا از میانگین ذکا شده رر مطالعه ر

های بارسی تواند به رلیل شاایط محیطی مففا ت   ژنوتیپکه این می
 شده مففا ت رر ر  مطالعه باشد 
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 های سنجدآمار توصیفی صفات ارزیابی شده ژنوتیپ -3جدول 

Table 3- Descriptive statistics of evaluated characters in oleaster genotypes  
 صفات
Traits 

 دامنه
Range 

 حداکثر
Maximum 

 حداقل
Minimum 

 میانگین
Mean 

 انحراف معیار
Std.Deviation 

 درصد تنوع
Percentage Variation 

LL 4.52 10.04  5.52 6.90 1.42 20.58 
LW 2.27 3.58 1.31 1.97 0.74 37.56 

LL/LW 12.92 14.60 1.68 3.82 1.28 33.68 
PL 0.80 1.60 0.80 1.12 0.28 25 
FL 15.56 30.57 18.01 22.99 3.21 13.96 
FW 6.02 18.67 12.65 16.09 1.88 11.68 

FL/FW 1.00 2.13 1.13 1.44 0.19 13.19 
FWe 1.61 2.69 1.08 1.69 0.44 26.03 
PeL 4.93 10.16 5.23 7.35 1.68 22.85 
ST 0.40 0.60 0.20 0.36 0.07 19.44 

FlWe 2.13 2.63 0.5 1.27 0.39 30.71 
SL 9.98 25.50 16.32 19.63 2.82 14.36 
SW 1.63 6.96 5.33 5.92 0.64 10.81 

SL/SW 3.90 5.12 1.22 3.34 0.55 16.47 
SWe 0.33 0.64 0.31 0.41 0.09 21.95 
GD 6.77 21.47 14.70 18.09 1.95 10.77 
Q 17.55 86.00 68.45 79.22 6.55 8.27 
S 772.77 1452.82 680.05 1040.14 21.76 2.09 

AR 23.09 79.81 56.72 70.69 8.65 12.23 
L* 22.3 57.18 34.88 48.09 8.25 17.15 
a* 12.22 22.34 9.12 13.90 3.74 26.91 
b* 15.86 23.22 7.36 18.17 4.02 22.12 
H 34.83 68.24 33.41 52.18 10.96 21 
C 15.54 27.96 12.42 23.27 3.40 14.61 

 

همبسوفگی بوین ر  صوفت، رابطوه      جوور   همبستگی صفات:
مفغیوا   -0+   0رهود کوه رر محود ره    خطی بین آ  ر  را نشا  موی 

های به نژاری اسففاره توا  رر بانامهباشد   از رابطه بین صفات میمی
تووا  از  باال بین ر  صوفت موی   (  رر صورت  جور همبسفگی1نمور )

نفوای   یت صوفت ر م پوی بوار     فیای یک صفت به  دع ایم اندازه
هوای مثبوت   منفوی    تجزیه همبسفگی ساره صفات،  جور همبسفگی

  آ رره شده است  4رار بین باخی از صفات رر جد ل معنی
عواض  بوا  نفای  حاص ه نشا  رار که  ول باگ همبسفگی مثبت 

 وول بوذر    ،(47/1**(، نسبت  وول بوه عواض میووه )    18/1**باگ )
  همبسوفگی منفوی بوا     (82/1*عواض بوذر )   نسبت  ول به   (4/1*)

( رارر  بنابااین ررخفا  سنجدی کوه  وول     -41/1**ررصد کا یت )
هوایی بزرففوای   عاض باگ بیشفای راشفه باشند یا به عبارتی بواگ 

راشفه باشند، نسبت  ول به عاض میوه   بذر آنها نیز بیشوفا خواهود   
تا خواهود بوور    کشیده ها فار نلواهد بور   بیشفابور   رر نفیجه میوه

احفماال رلیل این مودووع ایون اسوت کوه بافهوای بزرففوا ففوسونفز        
بیشفای خواهند راشت   بنابااین افزایش موار ففوسفای باعث افزایش 

هوا  نسبت  ول به عاض میوه   بذر شده   سبب کشیده شود  میووه  
خواهد شد  همچنین نسبت  ول با عاض بذر همبسفگی مثبت با قطا 

(   همبسفگی منفوی  47/1**(   سطح ر یه )41/1**ین هندسی )میانگ
رارر  یعنی  (-70/1**(، دایب بازارپسندی )-70/1**با ررصد کا یت )

ها چقدر نسبت  ول با عاض بذر زیار باشد، قطا میانگین هندسی   
-ها کمفا موی سطح ر یه میوه بیشفا خواهد بور  لی بازارپسندی میوه

مودوع این است که باال بور  نسبت  ول به  شور  احفماال رلیل این
شور   با توجه عاض بذر باعث افزایش نسبت  ول به عاض میوه می

به اینکه میانگین قطا هندسوی از حاص ضواب  وول   عواض میووه      
-آید   سطح ر یه نیز از میانگین قطا هندسی حاصول موی  بدست می

میانگین قطوا  شور  بنابااین رر اثا افزایش نسبت  ول به عاض بذر، 
بایود  لوی نروا بوه اینکوه      هندسی   سطح ر یه میوه نیز افزایش موی 

آیود   پسندی از نسبت عاض بوه  وول میووه بدسوت موی     دایب بازار
بنابااین رر اثا افزایش نسبت  ول به عواض میووه، مقودار آ  پوایین     

 آید می
همچنین نفای  همبسفگی نشا  رار که ررصد کا یت همبسوفگی  

( رارر  -8/1منفی با سوطح ر یوه )     (1**بازارپسندی) مثبت با دایب
تا باشد بازارپسندتا بوره  لی سوطح ر یوه آ    یعنی هاچه میوه کا ی

 b*های رنگ کمفا خواهد بور  سطح ر یه همبسفگی مثبت با شاخص
های که رنگ زرری بیشوفا   هیوو بواالتای      هیو رارر  بنابااین میوه

 باالتای خواهد بور  راشفه باشند، رارای سطح ر یه
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 های سنجدژنوتیپرر بین صفات مورر مطالعه ساره همبسفگی  -4جد ل 

Table 4- Simple correlation between studied traits in wild oleaster genotypes 
Traits LL LW LL/LW PL FL FW FL/FW FWe Pel ST FlWe Sl 

LL 1            
LW **0.63 1           

LL/LW ns0.14- **0.74- 1          

PL ns0.23 *0.32- **0.59 1         

FL ns0.31 **0.45 *0.36- ns0.14- 1        

FW ns0.12- ns0.16 *0.32- ns0.05 **0.54 1       

FL/FW **70.4 *0.36 ns012- ns0.08- **0.63 ns0.03- 1      

FWe ns0.12-  ns0.16- ns0.06 *0.36 *0.39 **0.59 ns0.11- 1     

Pel ns0.04- ns0.16 ns0.24- ns0.09- ns0.17 ns0.21 ns0.00- ns0.03 1    

ST ns0.03 ns0.91- ns0.31 *0.35 ns0.17- ns0.09- ns0.08- ns0.25 ns0.21 1   

FlWe ns0.13- ns0.24- ns0.15 **0.44 *0.33 **0.55 ns0.13- **0.97 ns30.0 *0.36 1  

SL *0.4 **0.53 *0.38- ns0.03- **0.94 *0.35 **0.73 ns0.21 ns0.26 ns0.14- ns0.15 1 

SW ns0.05- ns0.05 ns0.14- ns0.16- ns0.01- ns0.16 ns0.18- **0.43 ns0.16- ns0.17- ns0.28 ns0.05- 

SL/SW *0.39 **0.42 ns0.24- ns0.03 **0.79 ns0.18 **0.74 ns0.05- ns0.29 ns0.00- ns0.03- **0.87 

SWe ns0.01- ns0.19 *20.3- ns0.1- **0.42 **0.43 ns0.05 **0.58 ns0.04- ns0.31- *0.39 *0.35 

GD ns0.04 ns0.3 *0.38- ns0.03 **0.8 **0.93 ns0.04 **0.58 ns0.22 ns0.14- **0.53 **0.64 

Q **0.46- *0.33- ns0.09 ns0.06 **0.6- *0.34 **0.99- ns012 ns0.03 ns0.08 ns0.14 **0.70- 

S ns0.04 ns0.3 *0.38- ns0.04 **0.81 **0.92 ns0.06 **0.59 ns0.22 ns0.13- **0.54 **0.65 

AR **0.45- *30.3- ns0.08 ns0.06 **0.59- *0.34 **0.99- ns0.12 ns0.04 ns0.08 ns0.14 **0.69- 

L* ns0.19 ns0.19 ns0.01 ns0.08 ns0.05 ns0.1 ns0.01- ns0.07- ns0.1 **0.41 ns0.01 ns0.11 

a* ns0.19- ns0.22- ns0.04 ns0.20- ns0.11- ns0.29- ns0.12 ns0.04- ns0.31- *0.37- ns0.1- ns0.15- 

b* ns0.05- ns0.12 ns0.12- ns0.11- ns.120 **0.51 ns0.28- ns0.2 ns0.11- ns0.24 ns0.25 ns0.03 

H ns0.1 ns0.23 ns0.11- ns0.01 ns0.16 **0.48 ns0.21- ns0.15 ns0.08 *0.38 ns0.21 ns0.13 

C ns0.19- ns0.01- ns0.09- ns0.22- ns0.05 *0.32 ns0.20- ns0.18 ns0.29- ns0.01- ns0.19 ns0.05- 

 راری، عدم معنیnsررصد،  0ررصد    8راری رر سطح احفمال ، به تاتیب معنی**، *
significant-: Nonsnrespectively.  p<0.01and  p<0.05*, **, significant at  

 
 4ارامه جد ل 

Table 4- Be continued 
Traits SW SL/SW SWE Dg Q S AR L* a* b* H C 

SW 1            

SL/SW **0.51- 1           

SWe **0.80 ns0.10- 1          

GD ns0.11 **0.46 **0.48 1         

Q ns0.19 **0.71- ns0.02- ns0.01- 1        

S ns0.10 **0.47 **0.49 **0.99 *0.3- 1       

AR ns0.19 **0.71- ns0.02- ns0.00- **1.0 ns0.02- 1      

L* ns0.28- ns0.24 *0.36- ns0.09 ns0.03 ns0.09 0.36* 1     

a* ns0.21 ns0.24- ns0.23 ns0.25- ns0.15- ns0.25- ns0.15- **0.86- 1    

b* ns0.09- ns0.07 ns0.08- **0.41 ns0.31 *0.39 ns0.31 **430. ns0.29- 1   

H ns0.18- ns0.21 ns0.18- **0.41 ns0.24 *0.39 ns0.25 **0.76 **0.72- **0.85 1  

C ns0.02 ns0.07- ns0.06 ns0.25 ns0.21 ns0.23 ns0.21 ns0.13- *0.35 **0.78 *0.36 1 

 داری، عدم معنیnsدرصد،  1درصد و  5داری در سطح احتمال به ترتیب معنی ،**، *

significant-: Nonnsrespectively.  p<0.01and  p<0.05*, **, significant at  

  

 

با اسففاره از تجزیه عام ی، صفات ملف و   ها: تجزیه به عامل
ها کدام چنود  هایی بحث شوند که ها یا مؤلفهتوانند رر قالب عاملمی

شوند  این اما قدرت مانور محقم را باای کار ر ی صفت را شامل می
ها یا مؤلفه کمفای به جوای تعودار زیواری صوفت فوااه       تعدار عامل

نشا  راره شده  8ها رر جد ل کند  نفای  حاصل از تجزیه به عاملمی

به منزلۀ دایب معنارار رر نروا   8/1است  ها عامل با دایب بیش از 
ی اهمیوت آ   اففه شد  میزا   اریانس نسبی ها عامل نشا  رهندهف

صورت ررصد بیا  عامل رر  اریانس کل صفات بارسی شده است   به
عامول اصو ی   مسوفقل کوه مقواریا       هشتشده است  رر این تجزیه 

ررصود   29/38ها بیشفا از یک بورند توانسوفند رر مجمووع   ی آ  یژه
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ررصود  اریوانس    82/91رر عامل ا ل که  اریانس کل را توجیه کنند  
کند، صفاتی از قبیول عواض میووه،  ز  میووه،  ز      کل را توجیه می

فوشت میوه،  ز  بذر   سطح ر یه قواار راشوفند  رر عامول ر م کوه     
کند، صفاتی از قبیول  وول   یانس کل را توجیه میررصد از  ار 12/03

میوه، نسبت  ول به عاض میوه،  ول بذر   نسبت  ول بوه عواض   
ررصود از   99/00بذر   بازارپسندی قاار راشوفند  رر عامول سووم کوه     

 *Lکند، صفات ماتبط به رنگ میوه از قبیل  اریانس کل را توجیه می

a* ارم صفاتی از قیبل عواض    همچنین رر عامل چه  هیو قاار رارند
باگ، نسبت  ول به عاض باگ   رم باگ بیشفاین تواثیا را رارنود    

توا  عامل بواگ نامگوذاری کوار  رر عامول     بنابااین این عامل را می
بیشفاین تاثیا را رارند  رر عامل شش  که    کا ما *bپنج  نیزصفات 

دسوی    کند، قطا میانگین هنررصد  اریانس کل را توجیه می 149/1
ررصد کا یت قاار رارند   رر عامل هفف  عاض بذر   رر عامل هشف  

 نیز  ول باگ بیشفاین تاثیا را راشفند  
 

 های سنجدضرایب عاملی صفات مورد مطالعه در ژنوتیپ -5جدول 
Table 5- Factor coefficients of studied traits in oleaster genotypes 

 صفات
Traits 

 عامل اول
Factor 1 

 عامل دوم
Factor 2 

 عامل سوم
Factor 3 

 عامل چهارم
Factor 4 

 عامل پنچ
Factor 5 

 عامل ششم
Factor 6 

 عامل هفتم
Factor 7 

 عامل هشتم
Factor 8 

LL 0.11 0.26 0.08 -0.10 -0.01 -0.11 0.05 0.84 
LW 0.13 0.25 0.18 0.68 0.03 -0.09 -0.01 0.52 

LL/LW -0.12 -0.15 -0.07 -0.86 0.03 0.02 0.03 0.00 
PL 0.09 -0.05 0.04 -0.76 -0.10 -0.27 -0.15 0.20 
FL 0.62 0.71 0.03 0.17 0.01 -0.01 -0.08 0.15 
FW 0.91 -0.27 0.12 0.12 0.07 -0.05 -0.10 0.11 

FL/FW -0.08 0.97 -0.04 0.08 -0.02 0.02 -0.01 0.04 
FWe 0.86 0.00 0.02 -0.15 0.09 -0.09 0.28 -0.13 
PeL 0.28 0.13 0.06 0.35 -0.12 -0.43 -0.14 -0.22 
ST -0.06 0.27 0.29 -0.20 0.37 -0.35 0.11 -0.23 

FLWe 0.81 -0.01 0.07 -0.23 0.13 -0.07 0.19 -0.18 
SL 0.50 0.73 0.03 0.22 -0.06 -0.08 -0.12 0.18 
SW 0.10 -0.11 -0.01 0.04 -0.01 0.01 0.88 0.03 

SL/SW 0.27 0.71 0.06 0.11 -0.01 -0.08 -0.56 0.13 
SWe 0.60 0.07 -0.19 0.23 -0.12 -0.13 0.46 0.17 
GD 0.04 0.12 0.10 0.16 0.06 0.93 -0.11 0.15 
Q 0.09 -0.07 0.05 -0.06 0.03 -0.97 0.01 -0.05 
S 0.93 0.13 0.09 0.15 0.04 -0.04 -0.10 0.15 

AR 0.09 -0.97 0.05 -0.05 0.03 -0.04 0.01 -0.05 
L* 0.01 0.01 0.94 0.02 -0.00 0.09 -0.01 0.03 
a* -0.11 0.06 -0.95 -0.06 0.16 0.05 0.04 -0.05 
b* 0.17 -0.09 0.34 0.05 0.87 0.14 -0.04 0.03 
H 0.18 -0.08 0.81 0.08 0.48 0.09 -0.03 0.06 
C 0.09 -0.06 -0.29 0.02 0.91 0.16 -0.02 -0.02 

اریا  یژهمق  
Eigen value 

5.35 4.85 2.91 2.31 22.12 1.72 1.64 1.40 

  اریانس
 Variance (%) 

20.59 18.68 11.22 8.89 8.17 6.64 6.32 5.39 

  اریانس تجمعی
Cumulative variance 

(%) 
20.59 39.27 50.50 59.39 67.57 74.21 80.53 85.92 

 

 ،ت قوارر اسوت  آزمو  پالت یا تجزیوه پوال  : تجزیه دی پالت
هوا یوک عامول    تصویا ر بعدی ایجار نماید کوه هوا یوک از ابعوار آ     

هوا   ارقوام رر   شور  بنوابااین پوااکنش ژنوتیوپ   فذار محسوب میفاق
تواند بوه تعیوین بهفوا فاصو ه ارقوام یوا       محد ره این عوامل اص ی می

هوا کموک نمایود، بوه خصوو  ارقوام         ها   تفوا ت بوین آ   ژنوتیپ
ی که رر یک یا ر  عامل رارای مقاریا بسیار کو  یوا بسویار    هایژنوتیپ

آ رره شوده   0باشند  نفای  حاصل از تجزیه ری پوالت رر شوکل   زیار 

های ها، ژنوتیپاست  با اساس ر  عامل ا ل حاصل از تجزیه به عامل
هوای  مورر بارسی به ر  فا ه تقسی  شدند  فا ه ا ل شوامل ژنوتیوپ  

-افقی   رر قسمت مثبت نمورار قاار فاففه هسفند که رر باالی محور

های موجور رر قسمت منفوی نموورار   رر پوایین محوور     اند   ژنوتیپ
بندی حاصل از تجزیه ری پالت افقی رر فا ه ر م جای فاففند  فا ه

چاا ای مطابقت رارر  بندی حاصل از تجزیه خوشهتا حد زیاری با فا ه
هوا  ها را رر تجزیه بوه عامول  سکه ر  عامل ا ل رر حد ر نص   اریان

 کنند  توجیه می
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 هاهای سنجد براساس دو عامل اول حاصل از تجزیه به عاملبندی ژنوتیپگروه -1شکل
Figure 1- Grouping of oleaster genotypes based on the first two factor of factor analysis 

 
هوا  هوا   تفوا ت  بارسی میزا  شباهتجهت : ایتجزیه خوشه

ای اسففاره فارید های مورر مطالعه سنجد از تجزیه خوشهبین ژنوتیپ
های مورر بارسی سنجد بندی ژنوتیپ(  رر این پژ هش خوشه9شکل)

صورت فافوت    Wardبا اسففاره از ک یه صفات مورر بارسی به ر   
توانود ر    هوا بااسواس تعودار زیوار صوفات موی      بندی ژنوتیپخوشه

ها باشود  بوا بوا     ها   فواصل بین ژنوتیپرر تعیین شباهت مطمئنی
بووا اسوواس تجزیووه تووابع تشوولیص،  7رنوودر فاام حاصوو ه رر فاصوو ه 

ژنوتیوپ   99خوشه اص ی تقسی  شدند  رر خوشه ا ل،  9ها به ژنوتیپ
(Kh5, Ma2, Kh9, M1, U7, M3, M10, M4, U8,U1, U4, 

U6, Kh6 ,U3, M8, M9, U2,U5,M6, Kh1, M5, U11  قواار )
ژنوتیپ مابوط بوه   0ژنوتیپ آ  مفع م به منطقه ار میه،  2فاففند که 

ژنوتیپ مابوط به منطقه  3ژنوتیپ مفع م به منطقه خوی    4م کا ، 
هوای  میاند اب بور  همانطوریکه قابل مشواهده اسوت بیشوفا ژنوتیوپ    

آ ری از منا م ار میه   میاندا ب رر ایون خوشوه قواار فاففنود      جمع
هوای ایون    ز ،  ول   عاض میوه   بوذر رر تفیوک ژنوتیوپ    صفات

  ,U10ژنوتیوپ )  01خوشه بیشفاین نقش را راشوفند  رر خوشوه ر م   

U9,Kh10,Mi2,Ma4, Kh2,M2 ,Kh8, M7, Ma1, Mi1, Kh7, 

Ma3, Kh3, Kh4, Mi3 ژنوتیپ مفع م به منطقه  8( قاار فاففند که
 8ع وم بوه میانود اب،    ژنوتیپ مف 9ژنوتیپ مابوط به خوی،  1م کا ، 

ژنوتیپ مابوط به ار میه بور  همانطوریکه  9ژنوتیپ مفع م به میانه   
آ ری شده از منا م خووی  های جمعقابل مشاهده است بیشفا ژنوتیپ
آ ری شده از منطقه میانوه  های جمع  م کا    همچنین همه ژنوتیپ

نیز صفات  های این فا هرر این خوشه قاار فاففند  رر تفکیک ژنوتیپ
بیشوفاین نقوش را راشوفند      L،*a،*b ،H   C*ماتبط به رنگ از قبیل 

ها رر ای نشا  رار که قاار فاففن ژنوتیپنفای  حاصل از تجزیه خوشه
های ملف   نشا  رهنده  جور تنوع باال از لحاظ صفات ارزیابی خوشه

 عامل ا ل
Factor 2 
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ل ا
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ای بطور ک ی نفای  تجایه خوشه های مورر مطالعه بور رر بین ژنوتیپ
بنودی ایون   نشا  رار که شاایط محیطی خی ی نفوانسفه است رر فا ه

  ها نقش راشفه باشد  ژنوتیپ

 

 
 های مورد بررسی سنجد بر اساس روش وارددندروگرام ژنوتیپ -2شکل 

Figure 2- Dendrogram of oleaster genotypes based on Ward’s method 
 

 گیری کلینتیجه

لعوه مقودماتی   کوارباری بووره کوه نفوای        این پژ هش یک مطا

مط ووب بوه اصوالحگا     هایژنوتیپتواند رر فزینش حاصل از آ  می
ا العات مهمی ررباره خصوصویات  کمک نماید  همچنین این مطالعه 
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هووای سونجد رر اسووفا   هووایژنوتیوپ فیزیکوی   رنووگ میووه باخووی   
ل از رر مجمووع نفوای  حاصو   کند  آذربایجا  شاقی   غابی فااه  می

هوای  ژنوتیوپ این پژ هش نشا  رار که تنوع زیسفی  سیعی رر میا  
هوای بارسوی شوده،    از میوا  ژنوتیوپ  مورر مطالعه سنجد  جور رارر  

توا  با اساس راشوفن بزرففواین   از منطقه ار میه را می U11ژنوتیپ 
هوای اصوالحی آینوده    میوه به عنوا  ذخایا توارثی ارزشمند رر باناموه 

توجه به اینکوه رر باخوی مووارر بوا       رر نرا فافت  سنجد   کشت آ
هوا،  ژنوتیوپ هوای مورفولووژیکی رر بوین     جور مشاهده باخی تفا ت

های بیشوفا جهوت   تفکیک آنها از همدیگا میسا نگارید، باای بارسی
توانود مووثا   تا آنها، اسففاره از نشانگاهای مولکولی موی تفکیک رقیم

های تواند رر بانامهین پژ هش میتوا  ففت که ابطور ک ی میباشد  
 های باتا مورر اسففاره قاار فیار اصالحی   معافی ژنوتیپ
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Introduction: Oleaster (Elaeagnus angustifolia L.), belonging to the Elaeagnaceae family, is usually a shrub 

or small spiny tree with a height of 2– 5 m. Branches of oleaster are silvery green and the leaves are egg-shaped 

or bayonet and the flowers are bell -shaped, very fragrant, cream color, and single or clustered. The fruits are 

oval-shaped with a length of 1.5 –2 cm and their colors are reddish-brown. Oleaster (Elaeagnus angustifolia L.) 

is one of the most valuable fruit tree is grown wildly in northwestern of Iran. The oleaster was distributed in East 

Asia, Southeast Asia, and Queensland in northeastern Australia. This tree was extended along the rivers in many 

arid and semi-arid regions. It also plays a very important role in maintaining the ecosystem of dry areas, due to 

high drought tolerance and high salinity and alkalinity tolerance in soil. The evaluation of fruit and seed 

properties can be useful in selection of superior genotypes for commercially culture. Therefore, the aim of this 

study was to investigate the physical properties of seed and fruit of some Elaeagnus angustifolia genotypes in 

east and west Azerbaijan provinces.  

Materials and Methods: In this study, thirty-eight genotypes of Elaeagnus angustifolia L., according to free 

of pest and disease characteristics were selected and labeled from east and west Azerbaijan provinces, Iran. The 

fully matured fruits were collected from studied genotypes and then transferred to the lab and different 

parameters such as physicochemical characterizations of fruit and seed such as weight, length and width of fruit 

and seed and fruit color parameter were measured. Fruit color was determined by Chroma meter CR-400 

(Konica Minolta, Japan). After collected data, to calculate descriptive statistics, correlation and cluster analysis 

based on Ward’s method was used SPSS Software (Version 22). The factor analysis was also performed using 

varimax rotation method. 

Results and Discussion: The results showed that there was high diversity in some of the attributes such as 

leaf width, leaf length/leaf width ratio and flesh weight. The highest diversity was observed in leaf width (37.56 

%) and the fruit surface area had lowest diversity (2.09 %). The mean of fruit length, fruit width and fruit width, 

fruit geometric mean diameter and sphericity were 22.99, 16.09 cm, 1.69 g, 18.09 mm and 79.22 %, respectively. 

Ersoy et al. (2013) revealed that length, width, thickness and weight of fruit were 2.86 cm, 1.88 cm, 1.87 cm and 

2.90 g respectively. The mean of seed length, width, thickness and weight  were 2.42 cm, 0.508 cm, 0.503 cm 

and 0.38 g, respectively. Leaf length was positively correlated with leaf width, fruit length/fruit width ratio, and 

seed length and seed length/seed width ratio and negatively with fruit sphericity. In the present study, the mean 

of traits related to fruit color including L*, a*, b*, hue and chroma were 48.09, 13.99, 18.51, 52.18, and 28.23, 

respectively. In the study of Zare et al. (2012), the mean of L*, a*, b* were 12.42, 2.73 and 2.39, respectively. In 

the present study, the mean of traits related to fruit color was higher than the mean mentioned in Zare et al. 

(2012) study, and this discrepancy can be due to different environmental conditions and studied genotypes. In 

this study, based on factor analysis, the eight main factors were explained a total of 85.92 % of the variance, 

which 20.59% were related to the first factor and 18.69% to the second factor. The two-dimensional scatter plot 

was constructed for graphical overview of the relationships among genotypes. According to scatter plot created 

by two first factors, all studied genotypes were located in two groups. The scatter plot revealed geometrical 

distances among genotypes reflecting phenotypic and in this regard presumably genetic dissimilarity among 

them. According to the cluster analysis, genotypes were divided into two main groups. Genotypes in group first 

had the highest average fruit and seed length, width and weight. The traits related to color such as L*, a*, b*, hue, 

chroma had a significant role in separation of second group. Therefore, the presence of genotypes in different 

clusters represented high diversity in terms of evaluated traits among the all genotypes. 

Conclusions This research is a preliminary study that can be based to select the desired genotypes. The study 
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also provides important information on the physical characteristics and fruit color of some Elaeagnus 

angustifolia genotypes in the east and west Azerbaijan provinces. In general, the results of this study showed that 

there is high diversity among the studied genotypes.The results obtained might be helpful for breeding programs 

and introducing of cultivar in Elaeagnus angustifolia. 
 
Keywords: Cluster analysis, Correlation, Diversity, Fruit weight, Oleaster 

 


