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 چکیده 

از   ویژگی  پژوهشاین  هدف  شناخت  و  نژادگانارزیابی  استان  های  در  داغداغان  وحشی  های 

نژادگان داغداغان از    22نژادی است. در این پژوهش  های بهاستفاده از آن در برنامهرای  بآذربایجان شرقی  

استان جمع  این  ویژگیمناطق مختلف  و  مورد  آوری شدند  برگ  و  میوه، هسته  فیزیکی  قرار  های  بررسی 

ترین میوه مربوط به  متر متغیر است و بزرگ میلی  0۱/۱0تا    8/ 29گرفتند. نتایج نشان داد که طول میوه بین  

درصد از واریانس کل را   30/88عامل اصلی بیش از  6ها، عاملاساس نتایج تجزیه بهاست. بر  C10نژادگان 

به خوشه  تجزیه  در  کردند.  )توجیه  وارد  نژادWardروش  به  گان(،  داغداغان  تقسیم    3های  اصلی  گروه 

( بود که  C1،C11 ،C4  ،C9  ،C8  ،C15  ،C19  ،C21  ،C2  ،C10  ،C16نژادگان )  ۱۱شدند. گروه اول شامل  

بیشترین میانگین طول میوه، عرض میوه، عرض هسته، وزن میوه، درصد کرویت، قطر میانگین هندسی و 

دوم   گروه  در  داشتند.  را  هیو  که  C3،C5   ،C14  ،C20  ،C22  ،C17)نژادگان    6شاخص  گرفتند  قرار   )

و کروما را داشتند. همچنین در    *aبیشترین میانگین صفات طول هسته، طول دمبرگ، وزن هسته، شاخص  

( قرار گرفتند که شاخص طول برگ، عرض برگ، سطح  C6،C7  ،C18  ،C12  ،C13نژادگان )  5گروه سوم  

تواند  آمده از این پژوهش می دستطور کلی نتایج بهتأثیر را داشتند. بهرویه در تفکیک این گروه بیشترین  
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 مقدمه

در همواره  ویژگیدرختان  اصلی،  رویشگاه  با  -ارتباط 

گیرند که در این بین تأثیر  خود میبه  ایویژههای ارثی  

در   تنوع  ایجاد  در  اقلیمی  های  ویژگیعوامل 

مورفولوژیکی و فیژیولوژیکی درختان بسیار مهم است.  

  زیستی بنابراین یک جامعه گیاهی نتیجه ترکیب عوامل  

به را  محیط  یک  که  است  فیزیکی  میو  آورند  وجود 

(Mosaddegh, 2007; Mohebbi Bijarpas et al., 

داغداغان2019   .Celtis australis L  علمی  نام  با  (. 

از  نهاندانگان  جزء  به  متعلق  و  urticales  راسته  و 

  این   است.  گونه  70  و دارای  بوده   Ulmaceaeخانواده  

  ترکیه،   اروپا،  در  و  است  ایمدیترانه  مناطق  بومی  گیاه

 گیاه در  این  پراکنش.  دارد  پراکنش  ایران  و  آفریقا  شمال 

به  تا  ارسباران  از  ایران   پراکنده   طورگلیداغی )گلستان( 

است    بلوط  گیاهی  جوامع  با  مخلوط  و یافته  گسترش 

(Sadegh Kuhestani et al., 2010  .)درختی   داغداغان  

 آن  ارتفاع   که  است  ضخیم  و  راست  تنه  با   دارخزان

  چروک   و  چین  دارای  ساقه  پوست  و  بوده  متر  20-۱5

 و   رنگ  زرد  پوست  داخلی  سطح.  است  متعدد  طولی

  درخت   پوست   همچنین.  است  طولی   خطوط   دارای 

 Zarafshar et)است    قابض  طعم  دارای  و  بوده  بوبی

al., 2009a  .)جامد   ماده  یک   ها، شاخه  شکستن   اثر  در  

 ,.El-Alfy et al)  شودمی   خارج  آن  از   رنگی   سفید 

  متناوب   آرایش   دارای   داغداغان   هایبرگ(.  2011

  قاعده   در   که  بوده  مشخص  رگبرگ  سه  و  مشبک

 ,.Sadegh Kuhestani et al)  دارد  دارخزان  گوشوارک

با  برگ  (. 2010 چرمی  بافت  دارای  داغداغان  های 

که   متقارننا   و  بوده  داردندانه  حاشیه   سطح   هستند 

 همچنین.  هست  آن  پایینی  سطح  از  ترتیره   برگ  باالیی

برگ  در  اصلی  هایرگبرگ  روی  بر زیرین   قسمت 

)  وجود  کرک (.  Sommavilla et al., 2012دارد 

  است   هرمافرودیت  و  ماده  نر،  هایگل  دارای  داغداغان

-گل  کوتاه،  خوشه  در  مجتمع  صورتبه  نر  هایگل  که

  های وگل  کم  نسبتبه  و  مجتمع  یا   منفرد  ماده  های

  ظاهر   هابرگ  با  زمانهم  منفرد  صورت به   هرمافرودیت

 میوه  (.Sadegh Kuhestani et al., 2010)  شوندمی

 و   رسد می  پاییز   در  و  بوده  شفت  صورت به  داغداغان

  بذر   یک  شامل   که  است  ای سیاهقهوه  یا   زرد  آن  رنگ

 ,.Ansari et al., 2015; Ota et al) میوه است مرکز در

2017.)  

  رفع   به  توانمی  داغداغان  میوه  دارویی  خواص  از

  خونی،   اسهال   درمان  مسکن،  روده،  قابض  درد،  گلو

 زخم  و  قولنج  رفع  معده،  تقویت  حافظه،  تقویت

)  اشاره  گوارشی  خواص .  ( Gecibesler, 2019کرد 

  کوفتگی   رفع   و  ورم   رفع  هم  آن  ریشه  دارویی عصاره

  به   توانمی   آن  دارویی برگ  خواص  از  همچنین.  است

 اشاره  گوارشی  زخم  و  قولنج   اسهال،  گلودرد،  درمان

  درمان   جوش،  درمان  در  آن  چوب   خمیر   و  پودر .  کرد

  کوفتگی   و  مفاصل   درد  شدن،   رگ  به  رگ  و  شکستگی

  در   آن  چوب  عصاره  و  پودر  همچنین.  رودمی  کاربه

  و   معده  زخم  درمان  سرفه،  تسکین  درد،  دل   تسکین

)  مؤثر  یرقان  درمان  ;El-Alfy et al., 2011است 

Ibrahim, 2016; Nasirifara et al., 2013بر  (. عالوه 

  جنگلکاری   در  داغداغان  از  صنعتی،  و  دارویی  مصارف

 درخت  و  سبز  فضای  برای   مناسب  گونه  عنوانبه  و

  برای   داغداغان  همچنین.  شودمی  استفاده  نیز  زینتی

  حیات   جذب  برای  زیستگاهی  مناسب  شرایط  ایجاد

 ,.Sadegh Kuhestani et al)  است  مؤثر  نیز  وحش

2010 .) 

انجام بررسی  روی  در  میوه    هایویژگیشده 

( که     (.Celtis australis L)دغداغان  شد  مشخص 

داغدغان   میوه  وزن  77/0وزن    74/ 2میوه    ۱00گرم، 

در   میوه  تعداد  حجم    ۱32گرم    ۱00گرم،  و  عدد 

 Cascales etمترمکعب است )سانتی  0/ 7۱کرویت آن  
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al., 2021در همچنین  توسط    شدهانجام  بررسی  (. 

Zarafshar et al. (2009b)  اکوتیپ   دو  مقایسه  در  

 و  لوپ  از  استفاده  با  آفریقا  شمال   و  ایران  داغداغان

 داغداغان   میوه  که  شد  مشاهده  الکترونی  میکروسکوپ

  در   و  کمتر  برجستگی  دارای   تر،بزرگ   ایران  به  متعلق

  متوسط   قطر  به  منافذی  دارای  آندوکارپ  خارجی  الیه

 به  متعلق  داغداغان  میوه  کهدرحالی  است،  میکرون  ۱0

  به   نسبت  آکلیماسیون  کاهش   منظوربه  آفریقا  شمال 

-کوچک  آندوکارپ  دارای  کوهستانی  و   خشک  شرایط 

  گر احاطه  حلقه دو دارای   و است   تربرجسته و زبرتر  تر،

  ها آن  نتایج  همچنین.  است  خارجی   الیه   در   منفذ   فاقد  و

  شرایط   تابع  گونه  این  در  آندوکارپ  صفت  داد که   نشان

  حال  در  پیوسته   آن  با  ارتباط   در  و  است  اکولوژیکی

های فیزیکی )طول و عرض  برخی ویژگی  است.  تغییر

دم طول  و میوه،  برگ  عرض  و  طول  میوه،  وزن  میوه، 

توسط   داغداغان  دمبرگ(   .Zarafshar et al طول 

(2009c)  به نتایج  آمده  دستمورد ارزیابی قرار گرفت. 

ویژگی  برای  پژوهش  این  بهاز  فیزیکی  ترتیب  های 

  ۱5/9گرم،    40/0متر،  میلی  ۱8/2متر،  میلی  88/0و  02/۱

نتایج  میلی  ۱/ 39متر،  میلی  4/ 24و   است.  بوده  متر 

که   ویژگی  برایپژوهشی  برخی  ریختتعیین  -های 

 Singh etهای داغداغان در هند توسط شناسی نژادگان

al. (2006)    انجام شد، نشان داد که تنوع زیادی از نظر

نژاگان میان  بررسی  مورد  داردصفت  وجود  وزن  ها   .

نژادگان بذر  دانه  بین هزار  داغداغان  بررسی  های مورد 

گرم بود. نتایج حاصل از بررسی خواص   54/ 6تا  9/66

توسط   که  داغداغان  تغذیه  و   .Demir et alفیزیکی 

میوه،    (2002) وزن  که  داد  نشان  شد،  انجام  ترکیه  در 

قطر میانگین هندسی، درصد کرویت، طول و قطر میوه  

به  رویه  سطح  متر،  میلی   37/8گرم،    0/ 233ترتیب  و 

متر  میلی   4/206متر و  میلی  07/8و    34/9درصد،    89/0

 است. 

انجام دیگر  بررسی  در  توسطهمچنین   شده 

Zarafshar et al. (2009a)   بذرهای شناسایی  در 

آندوکارپ میوه    هایویژگیاساس  جنگلی داغداغان بر

ترین اندازه درون بر مربوط به گونه نشان داد که بزرگ 

C. australis  جنگل در  که  پراکنش  است  شمال  های 

 .Cترین اندازه آن نیز مربوط به گونه  دارد، و کوچک

glabrata   رنگ دارد.  پراکنش  زاگرس  در  که  است 

از  به  C. glabrataآندوکارپ   دلیل داشتن رنگ شیری 

گونه بهدیگر  دها  و  تفکیک است  قابل  گونهآسانی  -ر 

شرایط    C. tournefortiو    C. caucasicaهای   در 

از   و  بوده  متفاوت  زمینه  رنگ  متفاوت  اکولوژیکی 

درقهوه است.  متغیر  حنایی  تا  رنگ   C. australis  ای 

شکل   مورد  در  است.  رنگ  شیری  تا  کرم  زمینه 

گونه   بذر  داشتن به  C. australisآندوکارپ  دلیل 

آندوکارپ تخم مرغی کشیده و منقار نوک تیز در انتها  

گونه دیگر  بذر  درحالیاز  است،  تشخیص  قابل  که  ها 

بودن   چندمنظوره  شود.ها دیده نمیمنقار در دیگر گونه

ت  مانند  داغداغان  چوب،درخت  دارو  ولید    و   سوخت، 

مقاومت  رشد  سرعت   هایویژگی  همچنین   به   باال، 

طوفان و با توجه به    و  باد   سرما،  شوری،  هوا،  آلودگی

مصارف   دارای  داغداغان  میوه  ایران  کشور  در  اینکه 

این از  بوده،  دارویی  و  ویژگیخوراکی  از  آگاهی  -رو 

ریخت همچنین  های  و  آن  برگ  و  بذر  میوه،  شناسی 

می  کشور  در  آن  مؤثر  تولید  جامعه  سالمتی  در  تواند 

واقع شود و نظر به اینکه تاکنون هیچ گونه بررسی در  

های وحشی استان آذربایجان این زمینه روی داغداغان

این از  است.  نشده  انجام  پژوهششرقی  انجام  های  رو 

داغداغانپایه  این استان ضروری  ای روی  های وحشی 

میبه بناب نظر  انجام  رسد.  از  هدف  پژوهش، این  راین 

ویژگی رنگ  بررسی  و  برگ  بذر،  میوه،  فیزیکی  های 

نژادگان از  برخی  استان میوه  در  داغداغان  های 

 . آذربایجان شرقی است
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 ها مواد و روش

نمونه پژوهش  این  دو  در  و  بیست  میوه  و  برگ  های 

آذربایجان   استان  مختلف  مناطق  از  داغداغان  نژادگان 

در   زمانی شرقی  و  پاییز  میوهاوایل  رنگ  قهوهکه  ای  ها 

و جمع برداشت  بود،  به  شده  بالفاصله  و  آوری شدند 

و  شده  داده  انتقال  باغبانی  علوم  گروه  آزمایشگاه 

آنویژگی روی  مختلف  فیزیکی  اندازههای  گیری  ها 

مالک   بودن دارا  براساس  هانژادگان  این  انتخاب  شد. 

  و   آفت  بدون  و  مقاوم  سالم بودن درخت،  مناسب،  تاج

آفتاب   و  بیماری بیشتر  نور  موقعیت    بود.  دریافت 

جمع محل  و  دریا  سطح  از  ارتفاع  آوری  جغرافیایی، 

در    آمده است.  ۱های مورد بررسی در جدول  نژادگان

از   و  ارزیابی شدند  پژوهش صفات کمی مختلفی  این 

اندازه  20 برای  بذر  و  برگ  مربوط  میوه،  گیری صفات 

فهرست صفات بررسی    2ستفاده شد. جدول  ها ا آن  به

دهد. طول و ها را نشان میگیری آنشده و واحد اندازه

عرض میوه، برگ و بذر با استفاده از کولیس دیجیتالی  

میلی00۱دقت  با اندازه/  میوهمتر  وزن  شد.  و  گیری  ها 

-میلی  (0۱/0بذرها نیز با ترازوی دیجیتالی )حساسیت

اندازه شدند.گرم  اندازهب  گیری  های  گیری شاخصرای 

سنج هانتر لب مدل  مختلف رنگ میوه از دستگاه رنگ

SUNSET1149 H    .شد اندازه  پیش استفاده  گیری  از 

سفید   سطح  از  استفاده  با  دستگاه  نمونه،  هر  رنگ 

( رنگی  L= 100استانداردی  مدل  شد.  کالیبره   )LAB  

مولفه   تا    *Lشامل  )سیاه(  محدوده  با  )روشنی( 

مولفه  ۱00 طیف    *a)سفید(،  با  نامحدود  )قرمزی( 

و  مثبت(  )مقادیر  قرمز  تا  منفی(  )مقادیر  سبز  رنگی 

)زردی( نا محدود با طیف رنگی آبی )مقادیر    *bمولفه  

منفی( زرد )مقادیر مثبت( است. برای محاسبه شاخص  

رابطه که  Hue=arctan b/a)  هیو  شد  استفاده   )

دهد. اعداد به این  های جزئی رنگ را نشان میاختالف

است:   بنفش،    0صورت  آبی، -سبز۱80زرد،    90قرمز 

از  270 نیز  )کروما(  رنگ  خلوص  محاسبه  برای  آبی. 

یا    b2chroma=(a+2(0.5رابطه خلوص  که  شد  استفاده 

 .کنداشباعی رنگ را مشخص می

 شرقی  آذربایجان استان در های مورد بررسی داغداغانجغرافیایی نژادگان  موقعیت  -۱ جدول
Table 1. Geographical location of the studied genotypes of Hackberry in East Azerbaijan province 

 ارتفاع از سطح دریا )متر( 
Altitude (m) 

 عرض جغرافیایی
Latitude 

 طول جغرافیایی
Longitude 

آوری محل جمع   
Collected site 

 نژادگان
Genotype 

1460 39˚ 52' 351" 47˚ 57' 193" Khodafarin C1 

1428 39˚ 52' 316" 47˚ 57' 147" Khodafarin C2 

1440 39˚ 52' 315" 47˚ 57' 135" Khodafarin C3 

1360 39˚ 52' 304" 47˚ 57' 963" Khodafarin C4 

1454 39˚ 52' 273" 47˚ 57' 634" Khodafarin C5 

1359 39˚ 52' 279" 47˚ 57' 432" Khodafarin C6 

1420 39˚ 52' 273" 47˚ 57' 400" Khodafarin C7 

1465 39˚ 52' 270" 47˚ 57' 409" Khodafarin C8 

1423 39˚ 52' 251" 47˚ 57' 112" Khodafarin C9 

1482 39˚ 52' 262" 47˚ 57' 111" Khodafarin C10 

1487 38˚ 52' 310" 47˚ 57' 110" Kaleybar C11 

1429 38˚ 52' 313" 47˚ 57' 116" Kaleybar C12 

1410 38˚ 52' 420" 47˚ 57' 122" Kaleybar C13 

1412 38˚ 53' 508" 47˚ 57' 780" Kaleybar C14 

1451 38˚ 53' 382" 47˚ 56' 213" Kaleybar C15 

1453 38˚ 53' 383" 47˚ 56' 204" Kaleybar C16 

1423 38˚ 53' 486" 47˚ 56' 128" Kaleybar C17 

1431 38˚ 54' 382" 47˚ 55' 541" Kaleybar C18 

1464 38˚ 54' 204" 47˚ 48' 250" Kaleybar C19 

1361 38˚ 58' 166" 47˚ 40' 264" Kaleybar C20 

1468 38˚ 56' 480" 47˚ 39' 223" Kaleybar C21 

1470 38˚ 52' 357" 47˚ 32' 530" Kaleybar C22 
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برای محاسبه صفات قطر میانگین هندسی، درصد  

کرویت، سطح رویه، ضریب بازارپسندی و حجم میوه  

 های زیر استفاده شد.ترتیب از رابطهنیز به
 Dg= (LW2)1/3 ( ۱رابطه )
) =Q ( 2رابطه )

Dg

L
)? ? 100 

? =S ( 3رابطه ) ? (𝐷𝑔)2 
) =AR ( 4رابطه )

W

L
)? ? 100 

 =V ( 5رابطه )
??LW2

6
 

رابطه فوق،  در  هندسی،    Dgهای  میانگین   Lقطر 

سطح    Sدرصد کرویت،    Qعرض میوه،    Wطول میوه،  

و    ARرویه،   بازارپسندی  میوه است    Vضریب  حجم 

(Maghanaki et al., 2012 .) 

گیری صفات مورد نظر برای تجزیه  پس از اندازه

استفاده شد. میانگین    SASها از نرم افزار  تحلیل دادهو  

داده معیار  انحراف  از  و  استفاده  با   PROCها 

TABULATE    همبستگی تجزیه  برای  شد.  محاسبه 

به تجزیه  و  بررسی  مورد  صفات  نرم  عاملبین  از  ها 

از روش چرخش    22نسخه    SPSSافزار   استفاده  با  و 

بهعامل هها  شد.  انجام  وریماکس  تجزیه  روش  مچنین 

به نیز  )خوشه  وارد  نرم  Wardروش  از  استفاده  با   )

 انجام شد.  22نسخه  SPSSافزار

 

 بررسی  مورد هاینژادگان در هاآن گیریاندازه واحد  و شدهارزیابی صفات -2 جدول
Table 2. The evaluated attributes and its unit of measurement in studied genotypes 

 واحد اندازه گیری 
Unit of measurement 

 مخفف 
Abbreviation 

 صفات
Traits 

 شماره
Number 

(mm) LL 
 طول برگ 

Leaf length 
1 

(mm) LW 
برگ  عرض  

Leaf width 
2 

(mm) PL 
دمبرگ  طول  

Petiole length 
3 

(mm) FL 
میوه  طول  

Fruit length 
4 

(mm) FW 
میوه عرض  

Fruit width 
5 

(mm) Pel 
میوه دم  طول  

Pedicle length 
6 

(mm) SL 
بذر  طول  

Seed length 
7 

(mm) SW 
بذر  عرض  

Seed width 
8 

(g) Few 
میوه  وزن  

Fruit weight 
9 

(g) STh 
بذر  ضخامت  

Seed thickness 
10 

(mm) Dg 
 قطر میانگین هندسی

Geometric mean diameter 
11 

)%( Q 
 کرویت 

Sphericity 
12 
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 .2 جدولادامه 
Continued table 2. 

 واحد اندازه گیری 
Unit of measurement 

 مخفف 
Abbreviation 

 صفات
Traits 

 شماره
Number 

(mm2) S 
رویه  سطح  

Surface area 
13 

- AR 
 بازارپسندی 

Aspect ratio 
14 

(cm3) V 
 حجم 

Volume 
15 

- L* L* 16 

- a* a* 17 

- b* b* 18 

- Hue 
 هیو

Hue 
19 

- Ch 
 کروما 

Chroma 
20 

 

 نتایج 

و   معیار  انحراف  بیشینه،  کمینه،  دامنه،  میانگین،  نتایج 

اندازه صفات  تنوع  نژادگاندرصد  در  شده  های  گیری 

جدول   در  بررسی  نتایج    3مورد  است.  شده  آورده 

صفات  بررسی بین  در  داد  نشان  شده،  بررسی ها 

تنوع    مقداربیشترین و سطح رویه کمترین    b*شاخص  

شاخص   مانند  و صفاتی  داشت  میوه، *aرا  دم  طول   ،

و  L*شاخص   بذر  کروما، عرض  بذر، شاخص  ، طول 

 وه نیز دارای تنوع باالیی بودند.طول می

 

 داغداغان  بررسی مورد هاینژادگان در شده گیری اندازه صفات توصیفیآمارهای  -3جدول 

Table 3. Descriptive statistics of measured attributes in studied wild Hackberry genotypes 
 درصد تنوع 

Percentage variation 

 انحراف معیار
Standard deviation 

 میانگین 
Mean 

 حداقل 

Minimum 

 حداکثر 

Maximum 

 دامنه

Range 

 صفات

Traits 
42.01 3.87 9.21 8.29 10.01 1.72 FL 

38.47 3.22 8.37 7.53 9.99 2.46 FW 

55.67 7.95 14.28 8.16 20.11 11.95 Pel 

46.96 3.02 6.43 5.82 7.20 1.41 SL 

44.92 2.61 5.81 5.33 6.45 1.12 SW 

12.34 7..49 60.65 41.25 76.51 35.26 LL 

29.25 8.82 30.15 21.45 41.51 20.06 LW 

15.93 1.57 9.85 6.04 13.54 7.50 PL 

11.36 0.05 0.44 0.30 0.58 0.28 Fwe 

11.76 0.02 0.17 0.12 0.24 0.12 STh 

21.29 1.84 8.64 7.77 9.99 2.22 Dg 

6.96 6.53 93.81 93.27 99.80 6.53 Q 

4.37 10.25 234.39 189.57 313.37 123/80 S 

2.57 2.34 90.87 90.83 99.80 8.97 AR 

2.91 9.84 337.67 245.99 522.80 276.81 V 

47.75 16.09 33.69 21.20 62.51 41.31 L* 

38.34 2.27 5.92 1.61 10.12 8.51 a* 

56.66 7.62 12.99 4.05 36.26 32.21 b* 

46.16 15.83 34.29 13.70 62.73 49.02 Ch 

11.53 7.21 62.51 47.53 85.10 37.57 Hue 
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 صفات  همبستگی

  4نتایج همبستگی بین صفات مورد بررسی در جدول  

آورده شده است. نتایج همبستگی ساده صفات، وجود 

دار بین بیشتر صفات  های مثبت و منفی معنیهمبستگی

نشان می برگ  را  نتایج همبستگی، طول  بر  بنا  با  دهد. 

( میوه  دم  معنی27۱/0طول  همبستگی  با  (  و  مثبت  دار 

 دار منفی دارد. ( همبستگی معنی-246/0عرض هسته ) 

 

 داغداغان  وحشی های نژادگان در بررسی مورد صفات بین ساده همبستگی -4 جدول
Table 4. Correlation between studied traits in wild Hackberry genotypes 

Dg STh Few PL LW LL SW SL Pel FW FL 
 صفات
Traits 

          1 FL 
         1 0.643** FW 
        1 ns0.190 0.303* Pel 
       1 **0.346 ns1710. 0.275* SL 
      1 0.577** ns0.048 **0.500 ns0.152 SW 
     1 -0.246* ns0.093- *0.271 ns0.092- ns0.058- LL 
    1 0.804** ns0.168- ns0.164- *0.254 ns0.009- ns0.091- LW 
   1 0.502** 0.406** ns0.059 ns0.080 **0.475 ns0.162 ns0.141 PL 
  1 ns0.273 ns0.100- ns0.150- 0.572** **0.330 **0.375 0.519** 0.309* Few 
 1 ns0.148 ns0.127- -0.362* *0.294- 0.461** **0.559 ns0.023- ns0.080- ns0.065- STh 
1 ns0.073 0.510** ns0.175 ns0.033- ns0.0977- 0.445** ns0.220 *0.249 0.974** 0.783** Dg 

0.972** ns0.071 0.525** ns0.165 ns0.005- ns0.097- 0.507** ns0.175 ns0.197 0.999** 0.628** Q 
0.994** ns0.057 0.528** ns0.185 ns0.024- ns0.107- 0.462** ns0.227 *0.262 0.974** 0.755** S 
0.397** ns0.031 0.329** ns0.056 ns0.096 ns0.043- 0.469** ns0.063- ns0.082- 0.588** ns0.024- AR 

1** ns0.073 0.510** ns0.175 ns0.033- ns0.097- 0.446** ns0.220 *0.249 0.974** 0.793** V 
ns0.080 ns0.076 ns0.167 *0.253 ns0.128- **0.341- ns0.214- ns0.183 ns0.179 ns0.001 ns0.087 L* 
ns0.098- ns0.039 *0.265 ns0.176 ns0.056- ns0.156- *0.260 ns0.163 ns0.216 ns0.066- ns0.179- a* 

ns0.191 ns0.124 **0.397 ns0.027- *0.291- ns0.197- *0.300 ns0.232 ns0.087 ns0.210 ns0.104 b* 
ns0.033 ns0.151 *0.253 ns.0122- *0.299- ns0.179- ns0.192 ns0.177 ns0.063 ns0.038- ns0.031 Ch 
ns0.236 ns0.099 *0.276 ns0.126- ns0.183- ns0.049- ns0.167 ns0.096 ns0.091- *0.243 ns0.175 Hue 

*,** ،ns داری. درصد و عدم معنی 5درصد و  ۱داری در سطح احتمال معنیترتیب به 

 * ,**significant at p<0.05 and p<0.01 respectively. ns: non-significant 

 

داغداغان  وحشی های نژادگان در بررسی مورد صفات بین ساده همبستگی -4 جدول  
Table 4. Correlation between studied traits in wild Hackberry genotypes 

Hue Ch b* a* L* V AR S Q 
 صفات
Traits 

        1 Q 
       1 **0.976 S 
      1 **0.434 **0.601 AR 
     1 **0.397 **0.994 **0.972 V 
    1 ns0.076 ns0.059 ns0.060 ns0.080 L* 
   1 ns0.005 ns0.098- ns0.095 ns0.077- ns0.055- a* 
  1 ns0.162 **0.922 ns0.191 ns0.156 ns0.182 ns0.207 b* 
 1 **0.902 ns0.029 **0.962 0.962** ns0.033 ns0.020 ns0.021 Ch 
1 **0.734 **0.756 **0.429- **0.765 ns0.236 ns0.130 ns0.218 ns0.234 Hue 

*,** ،ns داریمعنیدرصد و عدم  5درصد و  ۱داری در سطح احتمال ترتیب معنیبه. 

 * ,**significant at p<0.05 and p<0.01 respectively. ns: non-significant 
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 ها  عاملتجزیه به 

های  واریانس توجیهی هرعامل، با عامل  مقدار  5جدول  

ریشه  و  شده  توجیه  تجمعی  واریانس  یافته،  دوران 

به به مشخصه  تجزیه  از  آمده  نشان  عاملدست  را  ها 

ضریبمی مستقل  و  اصلی  عامل  هر  در  های  دهد. 

معنی  0/ 5عاملی   باال  گرفته شدند.  به  درنظر    مقدار دار 

واریانس نسبی هر عامل نشان دهنده اهمیت آن عامل  

صورت  در واریانس کل صفات بررسی شده است و به

درصد بیان شده است. در این تجزیه شش عامل اصلی  

مقا که  مستقل  آنو  ویژه  بود، دیر  یک  از  بیشتر  ها 

در را    30/88مجموع  توانستند  کل  واریانس  درصد 

 (. 5 جدول توجیه کنند )

 

 ها عاملبه تجزیه از شده استخراج عامل 6 برای تجمعی واریانس و عاملی هایضریب  -5 جدول

Table 5. Eigen values and cumulative variance for 6 factors resulted from factor analysis 

6 5 4 3 2 1 
 صفات

Traits 

-0.563 -0.090 0.079 -0.010 0.030 0.789 FL 
0.220 0.012 0.067 0.023 0.066 0.965 FW 
-0.404 0.447 0.158 0.521 0.064 0.244 Pel 
0.186 0.158 0.859 0.066 0.122 0.146 SL 
0.414 0.251 0.644 -0.082 0.140 0.392 SW 
0.001 -0.223 -0.108 0.877 -0.085 -.0112 LL 
0.145 -0.091 -0.178 0.872 -0.220 -0.033 LW 
-0.075 0.346 0.010 0.702 -0.051 0.174 PL 
0.120 0.471 0.249 0.087 0.304 0.507 Few 
0.034 -0.077 0.846 -0.246 0.049 -0.002 STh 
0.010 -0.003 0.078 0.017 0.055 0.993 Dg 
0.233 0.026 0.066 0.025 0.060 0.963 Q 
0.047 0.028 0.078 0.023 0.042 0.989 S 
0.876 0.097 -0.003 0.050 0.058 0.388 AR 
0.010 -0.003 0.078 0.017 0.055 0.993 V 
-0.007 0.023 0.072 0.143 0.962 0.012 L* 
0.106 0.904 0.067 -0.061 -0.050 -0.121 a* 
0.053 0.182 0.077 -0.082 0.940 0.128 b* 
-0.032 0.057 0.079 -0.100 0.957 -0.031 Ch 
0.063 -0.388 0.052 -0.008 0.847 0.197 Hue 

1.15 1.59 2.07 2.2 3.8 6.83 
 مقادیر ویژه

Eigen value 

8.10 8.58 10.28 12.10 18.29 30.94 
 درصد واریانس

% of variance 

88.3 80.2 71.62 61.33 49.23 30.94 
 درصد واریانس تجمعی 

Cumulative variance (%) 

 

در این پژوهش بر اساس دو عامل اول و دوم که  

را    23/49مجموع  در   واریانس  کل  سهم  از  درصد 

که   (۱)شکل    شدرسم    پالت   نمودار بای،  کردندتوجیه  

  3در    بررسیهای مورد  اساس نتایج حاصل، نژادگان بر

 گروه مختلف قرار گرفتند.  
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 ها عامل آمده از تجزیه بهدست هپایه دو عامل اول بهای وحشی داغداغان بربندی نژادگاننمودار دو بعدی گروه -۱شکل 

Figure 1. Grouping of wild Hackberry genotypes based on the first and second factors derived of 

factor analysis 

 
 تجریه خوشه 

بررسی   تفاوتهمانندی  مقداربرای  و  بین  ها  ها 

خوشه  نژادگان تجزیه  از  بررسی  مورد  داغداغان  های 

)شکل   شد  این  2استفاده  در  بندی  گروه  پژوهش(. 

مورد  نژادگان صفات  همه  از  استفاده  با  داغداغان  های 

وارد   روش  به  شدبررسی  دندروگرام  انجام  برش  با   .

بر تابع تشخیص، نژادگانحاصله  به  اساس تجریه    3ها 

 گروه اصلی تقسیم شدند.

 

 
 های وحشی داغدغان به روش واردنمودار درختی حاصل از تجزیه خوشه نژادگان -2شکل 

Figure 2. Dendrogram of grouping wild Hackberry genotypes based on Ward’s method 
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 بحث 

طول برگ، عرض برگ  پژوهش بیشترین مقدار  این  در  

به دمبرگ  طول    ۱3/ 54و    4۱/ 5۱،  76/ 5۱ترتیب  و 

بود. همچنین میانگین صفات طول و عرض  سانتی  متر 

دم طول  و میوه،  میوه  وزن  بذر،  عرض  و  طول  میوه، 

سطح   کرویت،  درصد  هندسی،  میانگین  قطر  هسته، 

به بازارپسندی  ضریب  و میلی  2۱/9ترتیب  رویه،  متر 

  8۱/5متر و  میلی   43/6متر،  میلی  28/۱4متر،  میلی   37/8

  8۱/93متر،  میلی  64/8گرم،    ۱7/0گرم،    44/0متر،  میلی

حجم    87/90مترمربع،  میلی   39/234درصد،   و  درصد 

در  سانتی   66/337میوه   بود.  مکعب  که  متر  بررسی 

Demir et al. (2002)    فیزیکی و  تغذیه  روی خواص 

ردند که طول  داغداغان در ترکیه انجام دادند، مشاهده ک 

و قطر میوه و وزن میوه، قطر میانگین هندسی، درصد  

به  رویه  سطح  و    07/8متر،  میلی  34/9ترتیب  کرویت 

و   89متر  میلی  37/8گرم،  233/0متر،  میلی درصد 

درمیلی   4/206 است.  مربع  که    متر  دیگری  پژوهش 

انجام    Singh et al. (2006)توسط   هند  ،  شددر 

داغداغان معادل  د   ۱000مشخص شد که وزن   بذر  انه 

انجام  9/66 پژوهش  در  همچنین  است.  شده    -گرم 

که  Zarafshar et al. (2009c)توسط   شد  مشخص   ،

میوه،   طول  دمبرگ،  طول  برگ،  عرض  برگ،  طول 

دم طول  و  میوه  وزن  میوه،  بهعرض    9/ ۱5ترتیب  میوه 

متر،  میلی   02/۱متر،  میلی  ۱/ 39متر،  میلی   24/4متر،  میلی

و  40/0متر،  میلی  88/0 دلیل  میلی   ۱8/2گرم  است.  متر 

بهمغایر نتایج  از  برخی  از  دستبودن  پژوهش  این  آمده 

بررسی  با مینتایج  یادشده  محیطی  های  شرایط  تواند 

نژادگان و  باشد.  متفاوت  متفاوت  بررسی  مورد  های 

مهم از  یکی  میوهرنگ  کیفیت  اجزای  تازه  ترین  های 

مجمو  یک  میوه  رسیدن  برنامهاست.  ژنتیکی  ریزی  عه 

تغییر موجب  که  است  بافت،  شده  در  اساسی  پذیری 

 ,.Farhadi Chitgar et alشود )طعم و رنگ میوه می

،  *L*  ، a*  ،bپژوهش میانگین شاخص  این    (. در2014

Hue    وCh  و    62/ 5۱،    99/۱2،  92/5،  33/ 69ترتیب  به

 محاسبه شد.    29/34

و   بررسی  برای  همبستگی صفات  رابطه  از  ایجاد 

معنی و  میمنطقی  استفاده  صفات  بین  ایجاد  دار  شود. 

می  صفت  چند  بین  بررسی  رابطه  برای  را  راه  تواند 

ها ممکن است دشوار باشد،  گیری آنصفاتی که اندازه

در  که  باشد  نظر  مد  صفتی  اگر  همچنین  کند.  هموار 

-و یا شناسایی آن نیاز به  شودآشکار میزمان خاصی  

اندا و  می زهزمان  است،  دقیق  را  گیری  صفاتی  توان 

داری با صفت مورد  مالک قرار داد که همبستگی معنی

این از  دارد.  درنظر  اندازه  رو  که  موارد  گیری  برخی 

زمان پرهزینه،  می صفت  است،  دشوار  و  از  بر  توان 

معنی همبستگی  که  دیگری  با  صفات  باالیی  و  دار 

مستقیم آن غیرگیری  صفت مورد نظر دارد، برای اندازه

صفت   دو  بین  همبستگی  وجود  کرد.  استفاده  صفت 

دهد که در محدوده  رابطه خطی بین آن دو را نشان می

توان متغیر است و از این رابطه بین صفات می   -۱+ و۱

برنامه بهدر  )های  کرد  استفاده   ;Forde, 1975نژادی 

Sedighi et al., 2020بر همبستگی،  (.  نتایج  اساس 

)  L*شاخص   برگ  عرض  همبستگی  -34۱/0با   )

)معنی میوه  وزن  با  و  منفی  همبستگی  253/0دار   )

نشان میمعنی که  دارد  مثبت  میوه دار  وزن  دهد هرچه 

باشدبزرگ بود. شاخص  رنگ آن روشن  ،تر  تر خواهد 
*b  ( هسته  عرض  )300/0با  میوه  وزن  و  397/0(،   )

همبسL  (922/0*شاخص   معنی(  با تگی  و  مثبت  دار 

( برگ  دارد.  ( همبستگی معنی-29۱/0عرض  دار منفی 

( برگ  عرض  با  کروما  همبستگی  -299/0شاخص   )

)معنی میوه  وزن  با  و  منفی  شاخص  253/0دار   ،)*L 

شاخص  962/0) و   )*b  (902/0معنی همبستگی  دار  ( 

دم طول  با  برگ  طول  دارد.  )مثبت  (  27۱/0میوه 

با عرض هسته )دار مثهمبستگی معنی (  -246/0بت و 
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معنی ضریب همبستگی  همچنین  دارد.  منفی  دار 

( هسته  عرض  با  میوه 0/ 469بازارپسندی  وزن   ،)

(329/0( هندسی  میانگین  قطر  درصد  397/0(،   ،)

( )60۱/0کرویت  رویه  سطح  و  همبستگی  434/0(   )

نشانمعنی که  دارد  مثبت  که    -دار  است  این  دهنده 

 پسندی بیشتری دارند. تر و گردتر بازار های بزرگ میوه

نژادگانگروه  برای تنوع  بندی  مقدار  ارزیابی  و  ها 

شاخصبر و  صفات  تجزیه  پایه  از  بررسی  مورد  های 

تواند در تشخیص  ها استفاده شد. این روش می عامل به

پر نژادگاناهمیت صفات  جداسازی  زمینه  در  های  تر 

-(. باYilmaz et al., 2009ررسی شده سودمند باشد )ب

می  مختلف  صفات  عاملی،  تجزیه  از  در  استفاده  تواند 

عامل مؤلفهقالب  یا  کدام  ها  هر  که  شوند  بحث  هایی 

شود  شوند، این امر موجب میچند صفت را شامل می

مولفه روی  پژوهشگر  به  تا  زیادی  کمتری  شمار  جای 

نتایج تجزیه بهSchneider, 1905صفت کار کند )  .)-

تنهایی  ها نشان داد که عامل اول توانسته است به عامل

شده را توجیه کند،  درصد واریانس کل مشاهده  94/30

است   توانسته  دوم  عامل  آن  از  درصد  ۱8/ 29پس 

های اول  مجموع عامل واریانس کل را سبب شود و در

دوم   می  23/49و  توجیه  را  کل  واریانس  کنند.  درصد 

در عامل اول صفات مربوط به طول میوه، عرض میوه، 

و  رویه  سطح  کرویت،  درصد  هندسی،  میانگین  قطر 

، *Lحجم میوه قرار داشتند. در عامل دوم نیز شاخص  

، کروما و هیو قرار داشتند. عامل سوم که  *bشاخص  

می   ۱0/۱2 شامل  را  کل  واریانس  صفات  درصد  شود 

دم  برگ، عرض  طول  طول  دمبرگ  میوه،  طول  و  برگ 

قرار داشتند. صفات مربوط به هسته مانند طول هسته،  

عرض هسته و وزن هسته بیشترین تأثیر را روی عامل  

که   می  28/۱0چهارم  توجیه  را  کل  واریانس  -درصد 

با   که  نیز  پنچم  عامل  در  داشتند.  درصد    58/8کنند، 

می  توجیه  را  کل  شاخص  واریانس  بیشترین    *aکند، 

داش را  ضریب  تأثیر  ششم  عامل  در  همچنین  ت. 

نیز   عامل  این  که  داشت  را  تأثیر  بیشترین  بازارپسندی 

می  ۱0/8 توجیه  را  کل  واریانس  وجود درصد  کند. 

تواند در  های مستقل برای هر گروه از صفات می عامل

 نژادی مورد توجه قرار گیرد.های بهبرنامه 

دو  اساسبر مولفه  تجزیه  بعدینمودار  های  به 

قراراصلی نژادگان،  از  گرفتن  ناحیه  یک  در    نمودار ها 

ها است. بنابراین  دهنده تشابه ژنتیکی آنبعدی نشاندو

قرار  نژادگان هم  به  نزدیک  فاصله  یک  در  که  هایی 

عامل در  مؤثر  صفات  نظر  از  دوم  داشتند،  و  اول  های 

قرار   گروه  یک  در  و  داده  نشان  بیشتری  شباهت 

برمی اینگیرند.  نژادگانپالت  ید   اساس  سه  ،  در  ها 

گرفته قرار  قابلگروه  یک  شکل  در  که  مشاهده  اند 

از نظر    C18و    C6  ،C7های  نژادگان  ،مثال   برایاست.  

بیشتری  صفات مؤثر در عامل های اول و دوم شباهت 

 نشان دادند و در یک گروه قرار گرفتند. 

ها  اساس نتایج حاصل از تجریه خوشه، نژادگانبر

گروه اصلی تقسیم شدند. گروه اول شامل شامل    3به  

۱۱  ( ،  C1،C11 ،C4  ،C9  ،C8  ،C15  ،C19نژادگان 

C21  ،C2  ،C10  ،C16بیشترین که  بود  میانگین    ( 

وزن  هسته،  عرض  میوه،  عرض  میوه،  طول  صفات 

میانگین هندسی و شاخص   میوه، درصد کرویت، قطر 

دوم   گروه  در  داشتند.  را  )  6هیو  ،  C3،C5نژادگان 

C14  ،C20  ،C22   ،C17  بیشترین که  گرفتند  قرار   )

میانگین صفات طول هسته، طول دمبرگ، وزن هسته،  

در   a*شاخص   موجود  نژادگان  داشتند.  را  کروما  و 

شامل   سوم  )   5گروه  ، C6،C7    ،C18  ،C12نژادگان 

C13  ،برگ عرض  برگ،  طول  شاخص  که  هستند   )

را  تأثیر  بیشترین  گروه  این  تفکیک  در  رویه  سطح 

بر نتاداشتند.  قرار  اساس  خوشه،  تجزیه  از  حاصل  یج 

نژادگان خوشهگرفتن  در  نشانها  مختلف  دهنده های 

های مورد بررسی است.  وجود تنوع باال در بین نژادگان
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نژادگانگروه بهبندی  اول  دو عامل  برپایه  آمده  دستها 

آمده از تجزیه  دستبندی بهها، با گروهعاملاز تجزیه به

 خوانی دارند. خوشه تا حدودی با هم هم

 گیری کلینتیجه

از   حاصل  بین  این  نتایج  در  را  باالیی  تنوع  بررسی 

استان نژادگان در  بررسی  مورد  داغداغان  های 

شناسی نشان داد  آذربایجان شرقی از نظر صفات ریخت

باالیی   تنوع  میوه  طول  از  غیر  به  صفات  بین  در  و 

با  بسیار  ابزار  یک  تنوع  این  شد.  برای  مشاهده  ارزش 

ها را برای انتخاب  گران خواهد بود و دست آنصالحا

دستگزینه یا  و  کالسیک  اصالح  برای  تالقی  -های 

گذاشت.   خواهد  باز  مدرن  اصالح  برای  ژنی  ورزی 

عنوان مواد اصالحی  توانند بهها می نتیجه این نژادگاندر

برای نژادگان تجاری یا رقم مورد استفاده قرار گیرند.  

بر بهاساس  همچنین  بزرگ دستنتایج  میوه  آمده،  ترین 

نژادگان   به  نژادگان   C10مربوط  این  بنابراین  است، 

 . های اصالحی آینده پیشنهاد شودتواند برای برنامهمی
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Abstract 

The aim of this research is to evaluate the characteristics of wild-type genotypes of Hackberry (Celtis 

australis) in the East Azerbaijan province in order to use in breeding programs. In this research, 22 

genotypes were collected and physical characteristics of fruit, seed and leaf were examined. The 

results showed that the length of fruit varies between 8.29 to 10.01 mm and the largest fruit is related 

to the C10 genotype. According to the results of factor analysis, the six main factors were explained 

more than 88.3% of the total variance. In the cluster analysis based on ward method, genotypes were 

divided into three main groups. The first group consisted of 11 genotypes (C1, C11, C4, C9, C8, C15, 

C19, C21, C2, C10, C16) with the highest mean of fruit length, fruit width, seed width, fruit weight, 

sphericity, geometric mean diameter and hue index. In the second group, 6 genotypes (C3, C5, C14, 

C20, C22, C17) were located with the highest mean seed length, petiole length, seed weight, a* and 

chroma. The third group included 5 genotypes (C6, C7, C18, C12, C13), which the leaf length, leaf 

width, and surface area had the highest effect in separation of genotypes in this group. As a result, the 

obtained results of present study can be useful for breeding programs and introduction of cultivar in 

Celtis australis. 

Keywords: Cluster analysis, Factor analysis, Fruit color, Correlation. 
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