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 چکیده:
های مازندران و امل استانناطق شمالی )شدر این آزمایش به منظور ارزیابی تنوع پومولوژیکی، تعداد بیست ژنوتیپ خرمالو از م

رد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج آوری و از نظر برخی صفات میوه و بذر موهای تهران و البرز( ایران جمعگیالن( و مرکزی )شامل استان
در صفات بذر به مراتب بیشتر  وعها از نظر صفات پومولوژیکی وجود داشت. در این بین تنای بین ژنوتیپنشان داد که تنوع قابل مالحظه

( %68/11آن در عرض میوه ) ( و کمترین مقدار%23/135بیشترین ضریب تغییرات در قطر بذر )که طوریاز تنوع در صفات میوه بود. به
گرم بوده و از نظر  76/251تا  44/95 ها دارای بذر و برخی فاقد بذر بودند. دامنه تغییرات وزن میوه از. میوه برخی از ژنوتیپارزیابی شد

صفات نشان داد که  بین یهمبستگها به طور کامل غیرگس و برخی شدیدا گس بودند. بررسی درجه طعم گس، میوه برخی از ژنوتیپ
 زین یترتر اندازه بزرگگبزر یبذرها یدارا هایوهیو م داشتبا ابعاد بذر وجود  وهیطول و وزن م نیب دارییمثبت و معن یهمبستگ
بذر طعم گس  یدارا ایهوهیکه م ینشان داد، به طور داریو معن یمنف یبا صفات بذر همبستگ وهیدرجه طعم گس م نیهمچن داشتند.

ها نشان داد که به عامل نتایج تجزیه بود. یمنف یول دارییمعن وهیبافت و درجه طعم گس م یسفت نیب ینشان دادند. همبستگ یکمتر
یانس کل را شامل شد. تمامی وار 48ریانس کل را توجیه نمودند، در این بین عامل اول به تنهایی %وا %85چهار عامل اصلی در مجموع 

ها پی، ژنوت5به  25از  یدسیقلبا کاهش فاصله ا یاه خوشهیبر اساس تجزصفات بذر و برخی صفات میوه عوامل موثر در عامل اول بودند. 
 یانسبت طول به عرض  ،ربذ وجود یا عدم وجود مانند یصفاتها، ژنوتیپ کیتفک که از عوامل مهم ،شدند میتقس یگروه اصلبه چهار 
 ص بود. ها قابل تشخیبودند. در حالت کلی سه نوع میوه با اشکال مدور، مخروطی و طویل در بین میوه وهیشکل م

 ی، تنوع، خرمالوی ژاپنی، صفات میوه.اه خوشهیتجز: بذر، واژگان کلیدی

 مقدمه: 
 ازخانواده آبنوس  Diospyros گونه جنس ترینمعروف (.Diospyros kaki Thunb) پنی با نام علمیخرمالوی ژا

(Ebenacea)باشد می خوراکی میوه بوده که دارای(Yonemori et al., 2000)جنس .Diospyros باشدمی گونه 500الی  400 شامل 
 اهمیت حائز میوه تجاری تولید برای معدودی تعداد تنها جنس این هایگونه بین بوده و در یتجار ریو غ یبه صورت وحش آنها که اغلب
 Guan)باشد می ژاپن آن ثانویه تنوع مرکز و چین مرکزی هایکوه خرمالوی ژاپنی اولیه گونه تنوع مرکز. (Jing et al., 2013)هستند 

et al., 2020) .است، به طوری که در کشور چین  باالیی بسیار وعتن دارای آسیا، شرق مناطق خود، اصلی موطن در خوراکی خرمالوی
، (NFGP)آوری و در مزرعه ملی بانک ژن خرمالو رقم خرمالوی ژاپنی وجود دارد و بیش از هزار ژنوتیپ از این گونه جمع 900بیش از 

آسیا صورت گرفته است،  شود. با وجودی که عمده توسعه خرمالو در شرقواقع در منطقه یانگلینگ، استان شانکسی چین نگهداری می
های اخیر کشت و کار خرمالو در مناطق دیگر جهان از قبیل، اسپانیا، ایتالیا، ترکیه، ایاالت متحده آمریکا، برزیل و نیوزیلند ولی در سال

اند، لو تبدیل شدههای اخیر کشورهایی همانند آذربایجان و ازبکستان به تولیدکننده و صادر کننده خرماافزایش یافته است. حتی در سال
پالسم شود. برخی از این کشورها ژرمبه طوری که کشور آذربایجان یکی از عمده صادر کنندگان خرمالو در سطح جهان شناخته می

مختص خرمالو را ایجاد نموده و اصالح ارقام جدید خرمالو را در دستور کار دارند. برخی از کشورها حتی ارقام تجاری مختص خود را 
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فورته در برزیل و تریوموف از جمله این ارقام تیپو در ایتالیا، المااند. ارقامی همانند رخوبریانته در اسپانیا، کاکیو توسعه نموده معرفی
 (. Yesiloglu et al., 2018معروف هستند )

ها، از موضوعات آن یکیتنژ تیارزشمند هر کشور هستند و شناخت ماه اریبس هایهیاز سرما یعیبا داشتن تنوع طب یتوارث ریذخا
و  نژادیبه هایموفق برنامه یراحدر ط یتوارث ریذخا بندیو طبقه یکی. شناخت تنوع ژنتباشدیم نژادیبه هایتیدر فعال بناییریمهم و ز

رمالو خ (.Houmanat et al., 2021; Govindaraj et al., 2015) دارند یمؤثر ارینقش بس ،یکیمنابع ژنت یرنگهدا حیصح رتیمد

الو در مناطق مختلف کشور های جدید خرمهای اخیر نیز انواع باغشده است، در سالهای متمادی در ایران کشت و کار میبرای سال
به ایران و اسامی دقیق ارقام  توسعه پیدا نموده و تولید این محصول افزایش چشمگیر داشته است. با وجود این زمان دقیق ورود خرمالو

نموده است. حتی به احتمال  و احتماال از مناطق مختلف همانند شرق آسیا، روسیه و اروپا وارد کشور شده و توسعه پیدامشخص نبوده 
وسعه یافته است تهای جدیدی های متمادی این میوه تنوع پیدا نموده و ژنوتیپنظر به کشت و کار خرمالو در کشور طی سال

(Houmanat et al., 2021)آنگونه که در  وعی در خصوص تنوع ژنتیکی خرمالوهای موجود در ایران صورت نگرفته . ولی پژوهش جام
 یخرمالوها یکیتنوع ژنتررسی شود. هدف از انجام این تحقیق  بمنایع داخلی رایج است بر اساس منطقه برداشت، نام خرمالو تعیین می

  گریگدیابط صفات با به رو بردنیپ نیو همچن یمقدمات ایهبررسی جهت صفات میوهاساس  بر رانیو مرکز ا یمناطق شمال یخوراک
 صفات مورفولوژیکی بود.  هاییریگو سرعت در انجام اندازه یگسادبه دلیل 

 ها:مواد و روش
وه در کشور شامل مناطق ( از دو منطقه عمده تولید کننده این می1در این آزمایش تعداد بیست ژنوتیپ خرمالوی ژاپنی )جدول 

سیدن، تعداد بیست میوه از هر های البرز و تهران( انتخاب و در زمان رهای مازندران و گیالن( و مناطق مرکزی )استاناستانشمالی )
های مختلف ژنوتیپدند. شهای مختلف درخت برداشت و در اسرع وقت به محل انجام آزمایش در دانشگاه شاهد منتقل ژنوتیپ از قسمت

 د.شمتر در نظر گرفته  2000ه و حداقل فاصله بین دو ژنوتیپ با میوه یک شکل بر اساس شکل میوه انتخاب شد
 آوری شده از مناطق شمالینمونه جمع  آوری شده از مناطق مرکزینمونه جمع

 ردیف شهر استان کد  ردیف شهر استان کد

MA1 12 دشتمشکین البرز  BM1 1 بابل مازندران 

MA2 13 دشتمشکین البرز  BM2 2 بابل درانمازن 

MA3 14 دشتمشکین البرز  BM3 3 بابل مازندران 

KA1 15 کرج البرز  RM1 4 رامسر مازندران 

KA2 16 کرج البرز  RM2 5 رامسر مازندران 
FA 17 فردیس البرز  RM3 6 رامسر مازندران 
CT 18 چیتگر تهران  RM4 7 رامسر مازندران 
ST1 19 شهریار تهران  AG1 8 هآستان گیالن 
ST2 20 شهریار تهران  AG2 9 آستانه گیالن 

     RG1 10 رشت گیالن 
     RG2 11 رشت گیالن 

های هر ژنوتیپ ارزیابی و میانگین آنها در نظر گرفته شد. طول میوه، عرض میوه، نسبت طول شناسی روی میوهویژگی ریخت 18
س با استفاده از کولیس دیجیتالی، وزن میوه و وزن بذر با استفاده از ترازوی به عرض میوه، طول بذر، عرض بذر، قطر بذر، اندازه کالیک

و سفتی بافت میوه با استفاده از دستگاه سفتی سنج  یرفرکتومتر دست، مقدار موادجامدمحلول با استفاده از دستگاه 01/0دیجیتالی بادقت 
ت کیفی میوه شامل، شکل میوه، شکل کالیکس، وضعیت آپکس، گیری شد. سایر خصوصیادستی و از چهار قسمت استوایی میوه اندازه

ای در گوشت میوه منطبق با روش ذکر شده در های قهوهدرجه طعم گس میوه در زمان رسیدن، رنگ میوه، تعداد بذر و وجود لکه
Yilmaz ( کد دهی شد. آمار توصیفی صفات شامل میانگین، حداقل، حداکثر، انحراف معیا2017و همکاران ) ر و ضریب تغییرات با استفاده
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و روش حداکثر واریانس انجام  هابا استفاده از تکنیک چرخش عاملها تجزیه به عامل ( محاسبه گردید. 21)نسخه  SPSSاز نرم افزار 
وابط بین همچنین به منظور مشخص نمودن ربه باال معنی دار در نظر گرفته شدند.  5/0شد. در هر عامل اصلی و مستقل ضرایب عاملی 

و بر مبنای مربع فاصله اقلیدسی و محاسبه فواصل بعد از  ها با استفاده از روش واردبندی ژنوتیپای و گروهتجزیه خوشهها ژنوتیپ
 (. 1391استاندارد کردن داده ها انجام گرفت )رسولی و همکاران، 

 نتایج و بحث:
ضریب تغییراتی باالتری  ع بیشتری در مقایسه با صفات میوه بوده وبه بذر دارای تنو مربوطنتایج آزمایش نشان داد که صفات 

درصد بود، و سایر صفات بذر  42/113داشتند، به طوری که کمترین ضریب تغییرات در صفات بذر مربوط به تعداد بذر در میوه با مقدار 
ارزیابی شد. این در حالی  درصد 23/135مقدار  (. بیشترین ضریب تغییرات در قطر بذر با2ضریب تغییرات حتی بیشتری داشتند )جدول 

درصد ارزیابی شد. کمترین  26/53ای در گوشت میوه با مقدار بود که بیشترین ضریب تغییرات در بین صفات میوه در مقدار لکه قهوه
صوصیات میوه، عدم وجود خ درصد بود. دلیل تنوع باالتر در خصوصیات بذر نسبت به 68/11ضریب تغییرات نیز در عرض میوه با مقدار 

ت میوه تنوع باالیی وجود داشته و ها بود. البته در حالت کلی نیز در بیشتر صفاها و وجود بذر در سایر ژنوتیپبذر در برخی از ژنوتیپ
آزمایش  گرم در این 43/170درصد ارزیابی شد. از بین صفات مهم میوه، میانگین وزن میوه  25ضریب تغییرات اغلب صفات باالتر از 

گرم در ژنوتیپ  76/251با مقدار  و بیشترین مقدار وزن میوه FAگرم در ژنوتیپ  44/95گیری شد. کمترین مقدار وزن میوه با مقدار اندازه
BM2 متر بوده و سانتی 05/11ا ت 05/4ارزیابی شد. دامنه تغییرات طول میوه از  78/27گیری شد. ضریب تغییرات این صفت نیز اندزاه

اختصاص  BM1و   FAهای متر ارزیابی شد. کمترین و بیشترین مقدار طول میوه به ترتیب به ژنوتیپسانتی 34/6نگین این صفت میا
درصد( داشته  39/32ت ای )با مقدار ضریب تغییراداشت. در این آزمایش همچنین صفت نبست طول به عرض میوه تنوع قابل مالحظه

خرمالوی موجود در ایران  های( متنوع بود، که نشان از تنوع در شکل ظاهری میوهBM1) 62/1( تا RM3) 63/0و دامنه نوسانات آن از 
توجه در این آزمایش وجود  ها به طور کامل غیرگس و برخی شدیدا گس بودند. نکته قابلداشت. از نظر درجه طعم گس برخی از ژنوتیپ
نیوتن و  4/111با مقدار RM1 ه طوری که بیشترین مقدار سفتی در ژنوتیپ بود، ب 62/44تنوع زیاد در صفت سفتی با ضریب تغییرات 

 نیوتن ارزیابی شد.  6/11با مقدار  MA2کمترین مقدار آن در ژنوتیپ 
میوه و وزن میوه با  داری بین طولها نشان داده نشد( که همبستگی مثبت و معنیبررسی همبستگی بین صفات نشان داد )داده

ه طعم گس میوه با صفات بذر های دارای بذرهای بزرگتر اندازه نسبی بزرگتری نیز داشتند. همچنین درجاشت و میوهابعاد بذر وجود د
بعضا کامال غیرگس بودند.  های دارای بذر درجه طعم گس کمتری نشان داده ودار نشان داد، به طوری که میوههمبستگی منفی و معنی

متر بودند درجه طعم گس مهای که نرداری ولی منفی بود، به این معنی که میوهمیوه معنی همبستگی بین سفتی بافت و درجه طعم گس
 کمتری نداشتند و مهمترین شاخص موثر در درجه طعم گس صفات بذر در این آزمایش بود. 
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 یها پیدر ژنوتبذر  میوه و شده  یریصفات اندازه گ راتییتغ بیو درصد ضر اریانحراف مع ن،یانگیحداقل، حداکثر، م :2 جدول

 خرمالوی ژاپنی.

 %85ها نشان داد که مجموعا چهار عامل اصلی که دارای مقادیر ویژه باالتر از یک بودند، توانستند بیش از نتایج تجزیه به عامل
(. صفاتی که دارای بیشترین 3کل را شامل شد )جدول درصد واریانس  48. در این بین عامل اول به تنهایی نمایند توجیهواریانس کل را 

تاثیر در مولفه اول بودند شامل تمامی صفات بذر بودند، هر چند صفاتی همانند طول میوه، نسبت طول به عرض میوه، شکل میوه و 
ادند. در مولفه دوم صفات بذر تاثیر کمتری نشان داده و صفاتی همانند شکل وضعیت آپکس نیز در این مولفه تاثیر زیادی نشان د

گل، وضعیت آپکس، عرض میوه و سفتی بافت میوه بیشترین تاثیر را نشان دادند. در مولفه سوم اغلب صفات میوه و بذر تاثیر نسبتا کاسه
میوه بیشترین تاثیر را نشان دادند. در مولفه چهارم صفات بذر گل، سفتی بافت و شکل مشابهی داشته ولی در این بین صفات اندازه کاسه

 میوه کمترین تاثیر را داشته و در بین صفات میوه بیشترین تاثیر مربوط به صفات عرض میوه و وزن میوه بود.
  

 ردیف
 میانگین حداکثر حداقل واحد ارزیابی صفات

ضریب  انحراف معیار
 تغییرات

 78/27 36/47 43/170 76/251 44/95 گرم وزن میوه 1
 89/30 95/1 34/6 05/11 05/4 مترسانتی طول میوه 2
 68/11 76/0 57/6 78/7 76/4 مترسانتی عرض میوه 3
 39/32 31/0 96/0 62/1 63/0 -- طول/عرض نسبت 4
 62/44 75/28 4/64 4/111 6/11 نیوتن سفتی بافت 5
 44/12 24/2 06/18 23 53/12 درصد موادجامدمحلول 6
 13/27 73/0 7/2 3 1 کد درجه گسی 7
 92/42 85/0 2 3 1 کد رنگ میوه 8
 09/43 73/0 7/1 3 1 کد شکل میوه 9

 26/53 82/0 55/1 3 1 کد لکه گوشت 10
 54/23 96/0 4/1 32/6 49/2 مترسانتی گلاندازه کاسه 11
 65/38 69/0 8/1 3 1 کد گلشکل کاسه 12
 93/44 78/0 75/1 3 1 کد وضعیت آپکس 13
 42/113 55/2 25/2 5 0 شمارش تعداد بذر در میوه 14
 75/115 61/0 53/0 44/1 0 گرم وزن بذر 15
 27/117 32/1 12/1 2/3 0 مترسانتی طول بذر 16
 55/115 55/0 47/0 28/1 0 مترسانتی عرض بذر 17
 23/135 3/0 22/0 1/1 0 مترسانتی قطر بذر 18
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 ( برای صفات میوه و بذر خرمالوی ژاپنی.PCAهای اصلی )تجزیه به عامل :3 جدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

های ها به دو گروه مشخص تقسیم شدند. همچنین ژنوتیپاقلیدوسی، ژنوتیپ 15ای نشان داد که در فاصله نتایج تجزیه خوشه
گروه  چهارها به پیژنوت یدوسیاقل 5به  10با کاهش فاصله از اقلیدوسی به دو زیر گروه مجزا تقسیم گردیدند.  10گروه دوم در فاصله 

 (. 1ها بودند )شکل که وجود و عدم موجود بذر در میوه و شکل میوه از صفات مهم در گروه بندی ژنوتیپ شدند میتقس یاصل

که از شهرستان  2RG بودند. در گروه اول به غیر از ژنوتیپ FA, CT2, RG3, MA2, ST2KA , های شامل ژنوتیپ گروه اول

های البرز و تهران بودند که نزدیکی جغرافیایی به یکدیگر ها متعلق به استانالن جمع آوری شده بود، بقیه ژنوتیپرشت، استان گی
 های مدور بودند. های گروه اول دارای میوهداشتند. بررسی بیشتر نشان داد که تمامی ژنوتیپ

ای گروه دوم از نظر جغرافیایی قرابت نزدیکی هژنوتیپبودند.  MA1, KA3, RM1, ST1MA ,2 یهاپیشامل ژنوت گروه دوم

آوری شده بود، سایر که از شهرستان رامسر، استان مازندران جمع RM3با گروه اول داشتند، به طوری که در گروه دوم به غیر از ژنوتیپ 
های مخروطی شکل بودند. تمامی ههای گروه دوم دارای میوآوری شده بودند. عمده ژنوتیپهای البرز و تهران جمعها از استانژنوتیپ
 ها، فاقد بذر بودند.آوری آنهای اول و دوم بدون توجه به محل جمعهای گروهژنوتیپ

های این گروه دارای بذر بوده و از منطقه بود، که تمامی ژنوتیپ RM2, RM2, AG2BM ,4های شامل ژنوتیپ گروه سوم

های کشیده های گروه سوم عمدتا دارای میوهتر مشخص گردید که ژنوتیپسی دقیقآوری شده بودند. همچنین با بررشمال کشور جمع
 هستند. 

 عامل چهارم امل سومع عامل دوم عامل اول صفات

 671/0 -231/0 -296/0 595/0 وزن میوه
 211/0 -203/0 153/0 859/0 طول میوه

 75/0 136/0 -603/0 108/0 عرض میوه
 -099/0 -232/0 428/0 814/0 نسبت طول/عرض

 -121/0 497/0 -6/0 298/0 سفتی بافت
 -070/0 067/0 458/0 -555/0 موادجامدمحلول

 332/0 -123/0 519/0 -59/0 درجه گسی
 202/0 312/0 521/0 -573/0 رنگ میوه
 -052/0 -431/0 402/0 774/0 شکل میوه
 -104/0 002/0 -58/0 666/0 لکه گوشت
 -043/0 -596/0 -514/0 294/0 گلاندازه کاسه
 385/0 163/0 834/0 -066/0 گلشکل کاسه

 -086/0 -337/0 73/0 752/0 موقعیت آپکس
 -049/0 308/0 168/0 915/0 ر میوهتعداد بذر د

 -013/0 213/0 234/0 937/0 وزن بذر
 -004/0 163/0 264/0 932/0 طول بذر

 039/0 32/0 193/0 911/0 عرض بذر
 -044/0 389/0 -045/0 84/0 قطر بذر

 415/1 63/1 6/3 656/8 ویژه مقادیر
 86/7 06/9 20 09/48 درصد واریانس کل

 02/85 16/77 09/68 09/48 درصد  واریانس تجمعی
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شده  آوریبودند که همگی از مناطق شمالی کشور جمع 1RM ،1AG ،1RG ،1BM ،3BMهای شامل ژنوتیپ گروه چهارم

 گی دارای بذر بودند. سوم و چهارم هم هایهای گروههای مخروطی داشتند. ژنوتیپهای این گروه عمدتا میوهبودند، و ژنوتیپ
شوند، بنابراین بندی میوههای اول و دوم با هم و گروههای سوم و چهارم با هم گراقلیدوسی، گروه 15از آنجایی که در فاصله 

طور مشخص در این باشد. به ها میها حضور بذر در میوه بوده و عامل ثانویه شکل میوهبندی ژنوتیپرسد عامل اصلی گروهبه نظر می
اده شدند. بیشتر این دآزمایش سه نوع میوه با اشکال مدور، مخروطی و کشیده )با نام رایج موزی در منطقه شمال کشور( تشخیص 

های شور وجود داشته ولی میوهکهای مدور و مخروطی در هر دو منطقه مرکز و شمال بندی شدند. میوهها نیز در کنار یکدیگر گروهمیوه
 ه صرفا در شمال کشور شناسایی شدند. کشید

کند که ای تغییر میذیهها تحت تاثیر شرایط اقلیمی، شرایط جغرافیایی و شرایط تغدر میوه خرمالو مشخص شده است جنسیت گل
کیل شده ورت بکرزایی تشصباشد، به همین دلیل میوه یک رقم ممکن است در یک منطقه به این امر روی تشکیل بذر در میوه موثر می

آوری های جمعوه. در این آزمایش بیشتر می(Woodburn and Andersen 1996)و فاقد بذر باشد ولی در منطقه دیگر بذردار گردد 
آوری های جمعودند. تمامی میوهبهایی نیز در شمال شناسایی شدند که فاقد بذر شده از منطقه شمال کشور دارای بذر بودند، هرچند میوه

باشد بنابراین مرکز ایران معتدل می گرمسیری بوده و اقلیمز ایران فاقد نیز بذر بودند. از آنجایی که اقلیم شمال ایران نیمهشده از مرک
وده و ناشی از تفاوت ژنتیکی این احتمال وجود دارد که عامل اصلی بذردار شدن عمده خرمالوهای شمال ایران به دلیل شرایط اقلیمی ب

بندی های مرکز کشور گروهنوتیپژآوری شده از شمال کشور که فاقد بذر بودند در گروه اول و دوم  با و ژنوتیپ جمعباشد. چرا که دنمی
تواند تنوع ژنتیکی ند بهتر میگیرشدند. بررسی تنوع ژنتیکی با استفاده از نشانگرهای مولکولی که تحت تاثیر شرایط اقلیمی قرار نمی

 .  (Guan et al., 2020; Yamagishi et al., 2005) خرمالو در ایران را نشان دهد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Wardو روش یدسیفواصل اقلمربع با استفاده از  میوه و بذرصفات  یحاصل از بررسخرمالو  یهاپیکالستر ژنوت :1شکل

بذر خرمالو جهت  و وهیو صفات مربوط به م یدهوهیم ،یگلده اتیو عملکرد، خصوص یرشد اتیدر مورد خصوص یاطالع و آگاه
 یکیتنوع مورفولوژ یاز بررس یهدف اصلهای اصالحی درختان میوه . در برنامهباشدیاز نظر اصالح گران مهم مهای برتر گزینش ژنوتیپ

 یهااستفاده از آنها در برنامه در گام بعدی وشناسی بر اساس صفات مهم پس از ارزیابی های ریختبرتر  یهاپیارقام و ژنوت نشیگز
دار داشته و یتفاوت معن گریکدیشده با  یریگاندازه یکیها در صفات مورفولوژپیبدست آمده اکثر ژنوت جیبر اساس نتا باشد.می یاصالح

 گروه اول

دومگروه   

سوم گروه  

 گروه چهارم
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از این تحقیق در مقایسه با سایر درختان  بدست آمده جینتا بودند. ییباال راتییتغ بیضر یدارا خصوصیات بذر و میوهها مثل از آن یبرخ
 کیو مغز در تفک وهیصفات م ریتاث نهیدر زم( 1391و رسولی و همکاران )( 1388و همکاران ) یموسو ابقت داشت به طوری کهمیوه مط

 یو مغز، درصد مغز و زمان گلده وهیو مغز شامل طول، شکل و وزن م وهیم اتیکه خصوص ندمختلف بادام نشان داد یهاپیارقام و ژنوت
 . بود گریکدیها از پیام و ژنوتارق کیاز جمله صفات مهم در تفک
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Abstract 
In this experiment, in order to evaluate the pomological diversity, twenty persimmon genotypes, from northern 

(Mazandaran and Gilan provinces) and central (Tehran and Alborz provinces) parts of Iran, were collected 

and evaluated according to some fruit and seed traits. The results showed that there was a considerable 

diversity among the genotypes in terms of pomological traits. Meanwhile, the diversity in seed traits was far 

greater than the diversity in fruit traits. So that, the highest coefficient of variation was observed in seed 

diameter (135.23%), while, the lowest value was observed in fruit width (11.68%). The fruit of some 

genotypes was seeded and the fruit of some genotypes were seedless. The variation of fruit weight ranged 

from 95.44 to 251.76 g, and in terms of astringent taste, some genotypes were highly astringent, however, 

some genotypes were completely non-astringent. The study of correlation between traits showed that there 

was a positive and significant correlation between fruit length and fruit weight with seed dimensions, and 

fruits with larger seeds had larger size too. Also, the astringent taste of fruit showed a negative and significant 

correlation with seed traits, so that, seeded fruits had less astringent taste. The correlation between tissue 

firmness and fruit astringent taste was significant but negative. The results of PCA showed that the four main 

factors explained 85% of the total variance, and among which the first factor alone explained 48% of the total 

variance. All seed traits and some fruit traits were effective in the first factor. Based on cluster analysis, 

genotypes were divided into four main groups, traits such as the presence or absence of seeds and length to 

width ratio or fruit shape were the important factors in separation of the genotypes. In general, three types of 

fruits shape, including round, conical and elongated could be distinguished among the fruits. 

Keywords: Cluster analysis, Diversity, Fruit traits, Japanese persimmon, Seed. 

 

 

  


