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 .1دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه بیوتکنولوژی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،ایران
 .2دانشیار گروه بیوتکنولوژی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،ایران
 .3استادیار پژوهش ،بخش تحقیقات زیتون ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیالن ،ایران
 .4دانشجوی دکتری ،گروه بیوتکنولوژی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،ایران
تاریخ وصول مقاله1394/04/21 :

تاریخ پذیرش مقاله1394/09/16 :

چكيده
در پژوهش حاضر ،به منظور تعیین تنوع ژنتیکی و قرابت چهار رقم زیتون بومی کشور شامل ‘ماری’‘ ،زرد’‘ ،شنگه’ و ‘روغنی’ در پنج
منطقه علیآباد ،طارم ،منجیل ،گیلوان و جمالآباد در سال  1392-93مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند .بین اکثر صفات کمی اختالف
معنیداری برای ارقام مورد بررسی وجود دارد .بررسی رواب بین صفات مختلف ،همبستگی نسبتا خوبی بین صفات کمی نظیهر میهزان
گوشت ،وزن میوه ،شاخص شکل میوه و شاخص شکل هسته نشان داد ،درحالیکه همبستگی بین صفات کیفی پایین بود .تنهها صهفت
تقارن  Aمیوه با صفات شکل نوک میوه ،تقارن  Aهسته و شکل نوک هسته و سپس صفت شکل نوک میهوه بها صهفت تقهارن  Aهسهته
باالترین میزان همبستگی را داشتند .نتایج حاصل از تجزیه به مؤلفههای اصلی صفات را در سه مؤلفه دسهتهبنهدی نمهود کهه مجموعها
 91/93درصد واریانس اولیه را توجیه نمودند و ترسیم نمودار پراکنش دوبعدی حاصل از دو مؤلفه اول توانست تفکی

نسبتا خوبی از

ارقام را بهدست دهد .براساس نتایج حاصل از تجزیه خوشهای ،شش گروه مجزا بهدست آمدند که رقم ‘ماری’ سه خوشه نزدی

بههم

و رقم ‘زرد’ نیز یکنواختی باالیی نشان داد .رقم ‘شنگه’ دارای بیشترین غیریکنواختی بود و نزدیکی زیادی با رقم ‘روغنی’ داشت.
كلیدواژهها :تجزیه خوشهای ،تجزیه به مؤلفههای اصلی ،دورترین همسایهها ،ضریب همبستگی

* نویسنده مسئول

Email: hsamizadeh@yahoo.com
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مختلف با نامهای متفاوت یا مترادف 2و یا ارقام مختلف بها

مقدمه
زیتون (با نام علمی  )O. eroupaeaدرخت نمهادین حهوزه

3

اسههامی یکسههان یهها هههمنههام باشههند ،درحههالیکههه از نظههر

مدیترانه است که به دو شکل وحشی و زراعی وجهود دارد

خصوصیات با یکدیگر اختالف زیهادی دارنهد ] .[8اگرچهه

] .[14زیتونهای وحشی و زراعی با تعداد کرومهوزومههای

صفات ریختشناسی تحت تأثیر عوامل محیطی و عملیهات

مشابه ( 11] )2n = 2x = 46و  ،[20قابلیت همآمیهزی ] 9و

داشت هستند ] ،[10با این حال ،اولین و مهمتهرین مرحلهه

 [28و سههازگاری پیونههد بههاالیی دارنههد ] .[22فههرم زیتههون

برای توصیف و طبقهبندی خزانه ژنی زیتون هستند ].[24

وحشی مدیترانه به نام اولئاستر 1قرابت زیادی با فرم زراعی

در پژوهشی با استفاده از  23صفت ریختشهناختی بهه

زیتون دارد و احتمال میرود که جد آنها باشد ].[14
ایران بهه دلیهل وجهود گونههههای  O. ferruginaو

بررسههی  64درخههت زیتههون کههه از  21ژنوتیههپ مختلههف
O.

گردآوری شده بودند ،پرداخته شد و نتایج حاصل از تجزیه

 ocherriدر جنگههلهههای زاگههرس و جنههوب کشههور ،از

خوشهای این ژنوتیپهها ،شهش گهروه مجهزا را نشهان داد.

خاستگاههای اولیه زیتون است ،ولی در مورد زمهان رواج و

وجود مترادفهای متعدد که درنتیجه وجود تنهوع فنهوتیپی

کشت و کار آن در ایران اتفاق نظر وجود ندارد ،بهطوریکه

در شرای زیستمحیطی مختلف بین افراد یکسان به وجود

برخی گسترش آنرا به زمان تسل و نفوذ یونانیان باستان و

آمده بود ،گزارش شد ] .[21دو جمعیت زیتون بومی شمال

برخی به مهاجران سوری که  900سال پیش بهه ایهران وارد

کشور شامل ‘زرد’ و ‘روغنی’ را در هشت منطقه با شهرای

شدند ،ارتباط مهیدهنهد ] .[6بها وجهود تکثیهر غیرجنسهی

اکولوژیکی مختلف گردآوری و دادههای حاصل از صهفات

زیتون ،عهواملی نظیهر ماهیهت دگرگشهنی ،بهروز جههش و

را با استفاده از تجزیه خوشهای و تجزیهه بهه

تأثیرات محیطی در طی سالهای متمادی ،باع

مورفولوژی

ایجاد تنوع

مؤلفههای اصلی مورد بررسی قرار شد .نتایج حاصل ،تنهوع

ارقام و فنوتیپهای گونهاگون شهده اسهت ] .[26بهه دلیهل

زیاد بین ارقام ایرانی را نشان داد ] .[15همینطور از صفات

تعداد زیاد ارقام موجود و بهه منظهور آنهالیز ژنتیکهی بهرای

ریختشناختی در بررسی میزان قرابت ژنتیکهی تعهدادی از

توسعه راهکارهای مدیریتی حفاظت از منابع ژنتیکی و نیهز

ژنوتیپهای ناشناخته خارجی موجود در ایستگاه تحقیقات

ابزار

زیتون طارم با ارقام ایرانی استفاده شده است .نتایج حاصله،

قدرتمند وجود دارد ] .[7هماکنون در سراسر مناطق زیتون-

تنوع بسیار باالیی بین ارقام مورد بررسی و فاصهله ژنتیکهی

خیز دنیا ارقام زیادی وجود دارند که در بسیاری از ویژگی-

معنیداری را نسبت بهه ارقهام ایرانهی نشهان داد ] .[3یه -

ها با یکهدیگر متفاوتنهد .تعیهین و توصهیف تنهوع ژنتیکهی

پارچهسازی نشانگرهای مولکولی و ریختشناسهی در بهین

موجود در گونههای بهاغی ،خصوصها بهرای زیتهون کهه بها

ارقام زیتون مورد بررسی قهرار گرفهت و نتهایج حاصهل از

وجود اختالالت محیطی هنوز ارقام بسیار قهدیمی خهود را

آزمون منتل 4همبستگی باالی بین این دو نشانگر را بهدست

حف کرده است ،بسیار اهمیت دارد ] .[25این تنوع صفات

داد ] .[12باتوجه به اینکه در مورد تنوع ژنتیکی ارقام بومی

شده اسهت تها بسهیاری از ارقهام یکسهان در منهاطق

استانهای گیالن و زنجان ،خصوصا در چند منطقه مختلف

حمایت از برچسبهای کیفی ارقام تجاری نیاز به ی

باع

2. Synonym
3. Homonym
4. Mantel

1. Oleaster

دوره   3شماره   2پاییز و زمستان 1394
202

بررسی تنوع ژنتیکی چهار رقم زیتون از طریق نشانگرهای ریختشناختی

و بهطور همزمان مطالعات کافی صورت نگرفته اسهت ،لهذا

صفات مورد مطالعه در این تحقیق در جهدول  1آورده شهده

هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسهی منهاطق مختلهف و

است که  12تا صفت کمی و مابقی صفات کیفی هستند.

میزان تنوع ژنتیکی در ارقام بومی و تجاری این استانهها و

ریختشناسی انهدامهها باتوجهه بهه معیارههایی کهه در

همینطور وجود یا عدم وجود مترادف و همنامها میباشد.

توصیفنامه آورده شده است ،تعیهین و کدگهذاری شهدند.
شماره کدها براساس توصیفنامهه  UPOVداده شهد ].[27

مواد و روشها

در این توصیفنامه در صفات سه وضهعیتی از اعهداد سهه،

این تحقیق در سال  1391در اسهتانههای گهیالن و زنجهان

پنج و هفت به جای اعداد ی  ،دو و سه استفاده گردید .در

انجام شد و چهار رقم از زیتهونههای بهومی کهه بیشهترین

این مطالعه ،صفت میزان گوشهت میهوه عهالوه بهر صهفات

سطح کشهت در ایهن منهاطق را دارا هسهتند ،شهامل ‘زرد’،

موجود در دستورالعملهای مربوطه اضافه شد .ایهن صهفت

‘ماری’‘ ،روغنی’ و ‘شنگه’ مهورد ارزیهابی ریخهتشناسهی

از تفاضل مقدار وزن میوه از هسته بهدست آمد کهه نشهان-

قرار گرفتند .نمونهبرداری طی ماهههای شههریور و مههر در

دهنده میزان گوشت میوه که صفتی کنسهروی اسهت ،مهی-

پنج منطقهه مختلهف (طهارم ،گیلهوان ،علهیآبهاد ،منجیهل و

باشد.

جمههالآبههاد) انجههام شههد .انتخههاب درختههان براسههاس نظههر

جهت بررسی تغییرات صفات مورد مطالعه در ارقهام و

کارشناسههان مربوطههه و پههالکگههذاریهههای روی درختههان

درختان موجود در هر رقم از طرح آشیانهای با آرایش طرح

صورت گرفت .تعداد  162درخت سهالم و عهاری از آفهت

فاکتوریل عاملهای رقهم بها چههار سهطح (‘مهاری’‘ ،زرد’،

شامل  45درخت از رقم ‘زرد’ 38 ،درخت از رقم ‘شهنگه’،

‘شنگه’ و ‘روغنی’) و منطقه با پنج سهطح (طهارم ،گیلهوان،

 45درخت از رقم ‘روغنی’ و  34درخهت از رقهم ‘مهاری’

علیآباد ،منجیل و جمالآباد) استفاده شد .در ههر منطقهه از

مورد ارزیابی قرار گرفت .بنابر توصیفنامهه شهورای بهین-

هر رقم حداقل چهار و حداکثر  10درخهت مهورد بررسهی

المللی زیتون ( ،[18] )IOCاتحادیه بهینالمللهی حمایهت از

قرار گرفت .تجزیه واریانس دادهها با اسهتفاده از نهرمافهزار

ارقههام گیههاهی ( [27] )UPOVو دسههتورالعمل ارائههه شههده
توس مؤسسه تحقیقهات ثبهت و گهواهی بهذر و نههال

آماری  SASانجام شد .به منظور ارزیابی ارتباط بین صفات

][2

مورد مطالعه ،ضریب همبستگی پیرسون برای صفات کمهی

نمونهبرداریها از سه قسمت درخت (برگ ،میوه و هسهته)

و ضریب همبستگی اسپیرمن برای صفات کیفی با اسهتفاده

انجام شد .تعداد  40برگ و میوه بالغ و سالم از شاخهههای

از نرمافهزار ( SPSSنسهخه  )20محاسهبه شهد .تجزیهه بهه

رو بههه جنههوب و از ارتفههاع  1/5متههری برداشههت و جهههت

مؤلفههای اصلی برای تبیین ضرایب همبستگی بین صهفات

اندازهگیری به آزمایشگاه دانشکده علوم کشهاورزی دانشهگاه

و کاهش تعداد متغیرها انجام شد و سپس نمودار دوبعهدی

گیالن منتقل گردید .بنابر دستورالعمل  32 ،IOCصفت مهورد

با استفاده از مؤلفه اصهلی اول و دوم حاصهل از تجزیهه بهه

ارزیابی قرار گرفت که از میان این صفات 15 ،صفت سهتاره-

مؤلفههای اصلی در نرمافزار ( SPSSنسخه  )20رسهم شهد.

دار بودند .صفات ستارهدار صفاتی هستند کهه طهی سهالهها

در این پژوهش ،تجزیه خوشههای بها اسهتفاده از نهرمافهزار

مطالعه و بررسی مشخص شده است کهه کمتهر تحهت تهأثیر
محی قرار میگیرند .به عبارت دیگر ،تغییهر در یه

( SPSSنسخه  )20و به دو منظور انجام گرفت - 1 :جههت

صهفت

گروهبندی افراد درون ارقام مورد بررسی با مهاتریس مربهع

ستارهدار نتیجه تغییهر در خزانهه ژنهی گیهاه اسهت ] 2و .[18

فاصله اقلیدسی و بها روش دورتهرین همسهایههها (نمهودار
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درختی حاصله آورده نشده است) و  - 2جههت بررسهی و

روش متوس همسایه نمودارهای درختی با روش متوسه

تعیین فاصله ارقام هر منطقه از مناطق دیگهر بها اسهتفاده از

همسایهها ترسیم شد.

میانگین مقادیر صفات در افراد ههر رقهم در ههر منطقهه بها
جدول  . 1فهرست صفات ریخت شناختی مورد مطالعه براساس استانداردهای  IOCو  UPOVبرای بررسی تنوع ژنتیکی چهار رقم زیتون
اندام

صفات

برگ

طول ،عرض* ،شکل (طول/عرض)

کمی

طول ،عرض* ،شکل (طول/عرض)

کمی

وزن

کمی

میوه

تعداد عدس

( .1کم و  .2زیاد)

کیفی

اندازه عدس

( .3کوچ  .5 ،متوس و  .7بزرگ)

کیفی

تقارن  .3( 1Aمتقارن .5 ،نسبتا نامتقارن و  .7نامتقارن)

کیفی

( .3ندارد .5 ،نوک جزئی و  .7نوک آشکار)

کیفی

* پستان

هسته

نوع صفت

نوک میوه ( .1نوک تیز .2 ،تیز ناقص و  .3گرد)

کیفی

* موقعیت بزرگترین قطر ( .3به سمت قاعده .5 ،مرکزی و  .7به سمت نوک)

کیفی

طول ،عرض* ،شکل (طول/عرض)

کمی

وزن

کمی

* تقارن  .3( † Aمتقارن .5 ،نسبتا نامتقارن و  .7نامتقارن)

کیفی

* تقارن  .1( †† Bمتقارن و  .2نامتقارن)

کیفی

* تعداد شیار ( .3کم .5 ،متوس و  .7زیاد)

کیفی

* توزیع شیار ( .1منظم و  .2پراکنده)

کیفی

* شکل نوک ( .1نوک تیز .2 ،تیز ناقص و  .3گرد)

کیفی

* شکل قاعده ( .3تخت .5 ،برجسته و  .7گرد)

کیفی

* برجستگی سطح ( .3صاف .5 ،زبر و  .7ناهموار)

کیفی

* موقعیت بزرگترین قطر ( .3به سمت قاعده .5 ،مرکزی و  .7به سمت نوک)

کیفی

میزان گوشت

کمی

†  -سطحی از میوه زیتون که بیشترین نامتقارنی را نشان میدهد.
††  90 -درجه چرخش از سطح

A
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نتایج

کمی با باالترین میران همبستگی شامل صفت میزان گوشت

تجزیه واریانس صفات کمی نشان داد که بین ژنوتیپهها از

با وزن میهوه ( ،)0/994شهاخص شهکل هسهته و شهاخص

نظر اکثر صهفات ،اخهتالف معنهیداری وجهود دارد و تنهها

شکل میوه ( )0/947و بعد از آن صفات عرض میوه و وزن

برخی منابع تغییرات مربوط به برگ و طول هسته بهود کهه

میوه ( )0/874و همینطور صفت میزان گوشت بها عهرض

اختالف معنیداری نشان ندادنهد (جهدول  .)2صهفات وزن

میوه ( )0/874بودند (جدول  .)3بین صفات طول و عهرض

میوه و وزن هسته بیشترین میهزان ضهریب تغییهرات را دارا

میوه بها وزن میهوه همبسهتگی مثبهت و معنهیداری وجهود

بودند.

داشت ،با اینحال صفت شاخص شکل میوه کهه از نسهبت

نتایج تجزیه همبستگی نشان داد که بین صهفات کیفهی

طول به عرض میوه بهدست آمهد بها وزن میهوه همبسهتگی

همبستگی چنهدانی وجهود نهدارد .از میهان صهفات کیفهی،

منفی نشان داد که حهاکی از تهأثیر بیشهتر عهرض میهوه بهر

A

صفت وزن میوه بود .در واقع میهوهههایی بها طهول زیهاد و

هسته و شهکل نهوک هسهته (بههترتیهب  0/829 ،-0/964و

عههرض کههم (شههاخص شههکل بههاال) ،وزن کمتههری داشههتند.

A

همبستگی صفات مربوط به برگ با سایر صفات پایین و یها

صفت تقارن  Aمیوه با صفات شکل نهوک میهوه ،تقهارن
 )-0/639و سپس صفت شکل نوک میوه با صفت تقارن

هسههته ( ،)-0/783بههاالترین میههزان همبسههتگی را داشههتند

غیرمعنیدار بود.

(جدول همبستگی صفات کیفی آورده نشده است) .صفات
جدول  .2نتایج تجزیه واریانس صفات كمی مورد بررسی در تنوع ژنتیکی چهار رقم مختلف زیتون
صفات

درجه آزادی
منطقه A

رقم

میانگین مربعات

×BA

خطا

1

عرض برگ

4

3

11

143

2

طول برگ

4

3

11

143

**162/21

3

شکل برگ

4

3

11

143

0/48n.s

*0/9

4

طول میوه

4

3

11

143

**56/66

6/27n.s

*5/54

5

عرض میوه

4

3

11

143

**15/69

**11/89

*2/86

1/46

6

شکل میوه

4

3

11

143

**0/41

**0/06

**0/05

0/01

7

طول هسته

4

3

11

143

**

*

3/96

2/01

8

عرض هسته

4

3

11

143

**3/79

**3/09

**0/78

0/26

9

شکل هسته

4

3

11

143

**1/85

**0/29

**0/18

0/054

10

وزن میوه

4

3

11

143

**

**

*

B

منطقه A
n.s

n.s

1/98

50/15

4/17

A×B

خطا

رقم

*

3/87

1/79

**88/01

**57/6

17/31

0/28n.s

0/24
2/62

n.s

B

1/23

3/64

1/18

0/53

11

وزن هسته

4

3

11

143

**0/069

**0/079

**0/041

0/013

12

میزان گوشت

4

3

11

143

**6/05

**6/78

**1/37

0/23
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براساس نتایج تجزیه به مؤلفههای اصلی سه مؤلفهه بهه

میوه ،عرض هسته ،وزن میوه ،وزن هسهته ،میهزان گوشهت،

دسههت آمههد کههه در مجمههوع توانسههتند  91/93درصههد از

تعداد عدس

و موقعیهت بزرگتهرین قطهر هسهته بودنهد و

واریانس کل را توجیه کنند (جهدول  .)4مؤلفهه اول شهامل

مؤلفه سوم شامل صفات عرض برگ ،طول برگ ،شهاخص

صههفات طههول میههوه ،شههاخص شههکل میههوه ،طههول هسههته،

شکل برگ ،اندازه عدس  ،موقعیت بزرگترین قطهر میهوه،

شاخص شکل هسته ،تقارن  Aمیوه ،وجود پستان  ،شهکل

توزیع شیار هسته و موقعیت بزرگترین قطر هسهته بودنهد

نوک میوه ،تقارن  Aهسهته ،تقهارن  Bهسهته ،شهکل نهوک

(جدول .)4

هسته و شکل قاعده هسته ،مؤلفه دوم شامل صفات عهرض
جدول  .4نتایج تجزیه به مؤلفههای اصلی برای كلیه صفات مورد بررسی در تنوع ژنتیکی چهار رقم مختلف زیتون
میزان

میزان

صفات

مؤلفه 1

مؤلفه 2

مؤلفه 3

عرض برگ

-0/240

0/121

0/445

0/270

طول برگ

0/109

0/219

0/969

0/999

تقارن  Aمیوه

0/271

0/025

0/411

0/243

وجود پستان

0/421

طول میوه

0/898

0/418

0/030

0/982

شکل نوک میوه

-0/876

0/208

عرض میوه

-0/445

0/878

-0/055

0/973

0/335

-0/109

0/433

0/931

-0/318

0/039

0/970

تقارن  Aهسته

0/665

-0/075

-0/045

0/450

طول هسته

0/964

0/077

-0/179

0/968

تقارن  Bهسته

0/344

0/338

-0/027

0/233

عرض هسته

-0/571

0/640

-0/213

0/781

تعداد شیار

-0/067

0/011

-0/0423

0/184

0/931

-0/274

0/019

0/943

توزیع شیار

-0/070 -0/175

0/344

0/154

وزن میوه

-0/097

0/977

-0/091

0/973

شکل نوک هسته

-0/246 -0/735

0/085

0/608

وزن هسته

-0/092

0/682

-0/439

0/667

شکل قاعده هسته

0/635

-0/214

0/419

0/625

میزان گوشت

-0/095

0/980

-0/033

0/971

0/141

0/064

-0/314

0/123

تعداد عدس

0/426

0/574

0/185

0/545

0/072

0/551

0/400

0/469

واریانس

57/414

24/66

10/54

57/414

81/48

91/93

شاخص شهکل
برگ

شاخص شهکل
میوه

شاخص شهکل
هسته

واریهههههههانس
تجمعی

صفات

مؤلفه 1

مؤلفه 2

مؤلفه 3

اندازه عدس

0/285

-0/191

0/756

0/689

0/877

-0/140

0/208

0/833

-0/091

0/414

0/357

-0/293

0/896
0/311

اشتراک

موقعیت بزرگترین
قطر میوه

موقعیت بزرگترین
قطر هسته
برجستگی سطح
هسته
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میزان اشتراک اکثر صفات باالست که ایهن امهر نشهان-

اصلی را نشان میدهد که باتوجه به مقادیر صفات کیفهی و

دهنده انتخاب مناسب تعداد مؤلفهها میباشهد ،زیهرا میهزان

همینطور میانگین صفات هر خوشه که در جدول  5آورده

متغیر است کهه

شده است ،صفات جداکننده ایهن دو خوشهه شهامل طهول،

به عامل های مشترک مرتب میباشد و باال بودن آن ،انتخاب

عرض و وزن هسته (صفات کمی) همچنین صهفات تقهارن

مطلوب تعداد عاملها را نشان میدهد (جدول  .)5براساس

 Aمیوه ،قطر میوه و تقارن  Aهسته (صفات کیفهی) بودنهد،

مؤلفههای اول و دوم حاصل از تجزیه به مؤلفههای اصهلی،

ژنوتیپهای واقع در اولین خوشه اصهلی دارای میهوهههایی

نمودار دوبعدی رسم شد که در این نمودار ارقام ‘مهاری’ و

کشیده و یا تخممرغی و نسبتا نامتقارن تا متقارن و همهین-

‘زرد’ به خوبی تفکی

شدند (شکل  .)1ارقهام ‘روغنهی’ و

طور دارای هسهتهههای کشهیده بها عهرض و وزن کمتهر از

‘شنگه’ با هم در ی

محهدوده قهرار گرفتنهد .ارقهام ‘زرد’،

ژنوتیپهای خوشه اصلی دوم بودند .این خوشه شامل سهه

‘شنگه’ و ‘روغنی’ منطقه علیآباد به طور جداگانه از ارقهام

زیرخوشه بود که تفکی

آنها براساس صفات کمی عهرض

مشابه و در نزدیکی هم قرار گرفتند.

میوه ،شاخص شکل میوه و میزان گوشت میوه بود .خوشهه

اشتراک در حقیقت قسمتی از واریانس ی

نتیجه حاصل از تجزیه خوشهای برای گروهبندی افهراد،

اصلی دوم شامل ژنوتیپهایی با میوههایی کروی و یا تخهم

شش گروه مجزا را معین کهرد .نمهودار درختهی حاصهل از

مرغی و متقارن تا نسبتا نامتقارن و هستههایی کوتاهتهر و بها

تجزیه خوشهای صفات ریختشهناختی وجهود دو خوشهه

عرض و وزن بیشتر بود.

شکل  . 1دیاگرام پراكنش ژنوتیپهای مورد بررسی براساس مؤلفههای اصلی اول و دوم :حروف  T ،Eِ ،M ،Lو  Jبهترتیب نشان-
دهنده نام مناطق علیآباد ،گیلوان ،منجیل ،طارم و جمالآباد و حروف  C ،B ،Aو  Dبه ترتیب نشاندهنده رقمهای ‘ماری’‘ ،زرد’،
‘شنگه’ و ‘روغنی’ است.
( = Jباغ جمالآباد = M ،باغ مطهری گیلوان = E ،باغ اتکای منجیل = T ،باغ طارم و  = Lباغ علیآباد)
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ایههن خوشههه نیههز بههه سههه زیرخوشههه تقسههیم شههد کههه

رسم شد (شکل  .)2بیشترین فاصله را ارقهام زرد علهیآبهاد

زیرخوشه اول دارای بیشترین وزن هسته و زیرخوشه سهوم

با روغنی گیلوان ( ،)0/972زرد علهیآبهاد بها شهنگه طهارم

دارای کمترین وزن هسته بود .باتوجه بهه نتهایج تجزیهه بهه

( ،)0/965زرد جمالآباد با شهنگه طهارم ( )0/957و مهاری

مؤلفههای اصلی ،مشاهده میشود که همه صفات جداکننده

علیآباد با شنگه طارم ( ،)0/950ماری جمالآبهاد بها شهنگه

خوشههها در فاکتورههای اول و دوم نیهز وجهود دارد .پهس از

گیلوان ( ،)0/893زرد علیآبهاد بها مهاری منجیهل (،)0/891

رسم خ برش در نقطه  12فاصله مربع اقلیدسهی رقهم مهاری

زرد جمالآباد با روغنی گیلوان ( ،)0/884زرد علهیآبهاد بها

به هم را تشکیل داد .خوشه چهارم و پهنجم

روغنی طهارم ( ،)0/876زرد جمهالآبهاد بها شهنگه گیلهوان

شامل افراد ارقهام ‘روغنهی’ و ‘شهنگه’ بودنهد و ایهن دو رقهم

( ،)0/870زرد جمههالآبههاد بهها شههنگه منجیههل ( ،)0/866زرد

خوشهای جداگانه تشکیل ندادند ،الزم به ذکر اسهت کهه تنهوع

علیآباد با شنگه گیلوان ( ،)0/830ماری علیآبهاد بها شهنگه

ژنتیکی باال در درون ارقام ‘شهنگه’ قهبال گهزارش شهده اسهت

گیلوان ( )0/824و کمترین فاصهله را ارقهام زرد منجیهل بها

] ،[16بهطوریکه در آن پژوهش ایهن رقهم بهه چههار خوشهه

زرد گیلههوان ( ،)0/004روغنههی منجیههل بهها روغنههی طههارم

گردیده است .درنهایت خوشه ششم شهامل

( ،)0/013شههنگه گیلههوان بهها روغنههی ط هارم ( ،)0/017زرد

سه خوشه نزدی

کامال مجزا تفکی

گیلوان با زرد طهارم ( ،)0/020روغنهی گیلهوان بها روغنهی

افراد رقم ‘زرد’ و بیشترین یکنواختی را دارا بودند.
به منظور بررسی و تعیین فاصله رقمهای ههر منطقهه از

منجیههل ( ،)0/031روغنههی منجیههل بهها روغنههی جمههالآبههاد

مناطق دیگر ،نمودار درختی دیگهری بها اسهتفاده از مقهادیر

( ،)0/032زرد منجیل با زرد طارم ( )0/034و شهنگه طهارم

میانگین صفات ارقام در هر منطقه با روش متوس همسایه

با روغنی طارم ( )0/035داشتند.

شکل  .2نمودار درختی حاصل از میانگین ارقام در منطقه به روش  :average linkageحروف  T ،Eٍ ،M ،Lو  Jبهترتیب نشاندهنده
نام مناطق علیآباد ،گیلوان ،منجیل ،طارم و جمالآباد و حروف  C،B ،Aو  Dبه ترتیب نشاندهنده رقمهای ‘ماری’‘ ،زرد’‘ ،شنگه’ و
‘روغنی’ است.
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بحث

حاصل از گروهبندی ارقام به وسیله تجزیهه بهه مؤلفههههای

وجود اختالف معنیدار تأییدکننده قدرت تشخیص صهفات

اصلی و تجزیه خوشهای با هم مطابقهت داشهتند .مهیتهوان

کمی بهکار برده شده ،جهت شناسایی ارقام مختلف زیتهون

گفههت کههه صههفاتی کههه در ایههن دو مؤلفههه وجههود دارنههد،

است ] .[4در دیگر مطالعات ،اختالف معنهیدار بهین همهه

مؤثرترین صهفات در گهروهبنهدی ارقهام هسهتند و درواقهع

صفات کمی مورد بررسی گزارش شهده اسهت ] 5و  [17و

تجزیه به مؤلفههای اصلی توانسته است بهه خهوبی صهفات

باالترین میزان ضریب تنوع به صفت وزن میهوه اختصها

مؤثر را شناسایی و بدین ترتیب باع

داشت ] .[17بنابراین بین افراد از لحا این صفات بیشترین

شود.

کاهش تعداد صفات

میزان تنوع وجود داشت .صفات عهرض و شهاخص شهکل

از میان صفات کیفی ،صفات شکل نهوک میهوه ،شهکل

برگ در نتایج تجزیه واریهانس اخهتالف معنهیداری نشهان

نوک هسته و شکل قاعده هسته از جمله مهمتهرین صهفات

ندادند ،صفات مربوط به برگ دارای ضهریب تنهوع پهایینی

در تفکی

ارقام از یکدیگر بودند .شکل نوک میوه در رقهم

بودند و همبستگی آنها با سایر صفات پایین و یا غیرمعنهی-

‘ماری’ شکلی برجسته داشت ،درحهالیکهه در سهایر ارقهام

ارقهام میهزان

شکل نوک میوه به صورت گرد بود .شکل قاعده هسهته در

تأثیر کمتری از سهایر صهفات داشهتند .در پهژوهش دیگهر،

رقم ‘زرد’ به صورت تخت و در رقم ‘مهاری’ بهه صهورت

توانایی باالی صهفات کیفهی مربهوط بهه میهوه و هسهته در

برجسته و ارقام ‘شهنگه’ و ‘روغنهی’ شهکل قاعهدهای گهرد

ارقام مشاهده شد .دلیل تأثیر کمتر صفات مربوط به

داشتند .ارقام ‘ماری’ و ‘زرد’ جزو ارقام تجاری هستند کهه

ارقام را شرای متنوع ریزاقلیمهی و عوامهل

به نظر میرسد عملیات اصالحی و انتخاب درختان برتر از

کشاورزی دانستهاند که احتماال این عوامل مهیتواننهد روی

نظر عملکرد و سپس تکثیهر غیرجنسهی آنهها باعه

ایجهاد

ریختشناسی برگ مؤثر باشند ].[12

یکنواختی بیشتر این ارقام شهده باشهد .رقهم ‘مهاری’ دارای

دار بود .این صفات در گروهبنهدی و تفکیه

تفکی

برگ در تفکی

همبستگی بهاالی صهفت وزن میهوه بها صهفت نسهبت

جمعیتی نسبتا همگون بها میهوهههایی کشهیده کهه مصهرف

گوشت به هسته گزارش شده و چنین نتیجه گرفتههانهد کهه

کنسروی دارد ] .[1رقمهای مورد بررسی از مهمترین ارقهام

میههوههههای بهها وزن بیشههتر دارای افههزایش بیشههتر در میههزان

بومی استانهای گیالن و زنجان هستند.

گوشت هستند تا افزایش در وزن هسته ] .[19صفت میهزان

نههامگههذاری در درختههان زیتههون براسههاس صههفات

گوشت همبستگی بهاالیی بها صهفت وزن میهوه نشهان داد،

مورفولوژی آنها صورت گرفته اسهت و از آنجها کهه ارقهام

درحههالیکههه همبسههتگی معنههیداری بهها صههفت وزن هسههته

‘شنگه’ و ‘روغنی’ دارای پیچیدگی و تنهوع زیهاد در بهروز

نداشت .همچنین بین صهفات انهدازه میهوه (طهول ،قطهر و

صفات مورفولوژی میباشند ،شاید علت وجهود اشهتباهات

نسبت گوشت به هسته) همبسهتگی بهاالیی وجهود داشهت

زیاد در نامگذاری آنها همین باشد و نیز به دلیل تعهداد کهم

] .[13چنانکه از جدول ضرایب همبستگی مشاهده میشود،

درختان شنگه در باغ ایستگاه تحقیقهات زیتهون طهارم ایهن

صفات درون هر مؤلفه با هم همبسهتگی بهاال و معنهیداری

درختان نیز نزدیکی زیادی با رقهم روغنهی نشهان دادهانهد.

دارند.

همچنین رقم ‘ماری’ در خوشهای مجزا ،درحهالیکهه ارقهام

بنابراین میتهوان گفهت تجزیهه بهه مؤلفههههای اصهلی

‘گلوله’‘ ،روغنی’ و ‘شنگه’ در خوشههای مختلهف توزیهع

توانسته است به خوبی صهفات را گهروهبنهدی کنهد .نتهایج

شدند و نتوانستند خوشههای مجزا تشکیل دهند ] .[23آنهها

دوره   3شماره   2پاییز و زمستان 1394
210

بررسی تنوع ژنتیکی چهار رقم زیتون از طریق نشانگرهای ریختشناختی

علهت ایهن امهر را وجهود تنههوع ژنتیکهی بهاال و یها وجههود

زیتون ایرانهی بها مطالعهه صهفات ریخهتشناسهی

اشتباهات در نامگذاری دانستند .عدم تشهکیل خوشههههای

نشانگرهای مولکهولی  .RAPDزیسهتشناسهی ایهران.

مجزا براساس ارقام و مناطق ،میتواند به دلیل قابهل تالقهی

.868-879 :)6(24

بودن آنها و یا به واسطه جد مشهترک بهین ارقهام و ارتبهاط

و

 .2بینام ( )1386دستورالعملهای ملی آزمونهای تمهایز،

خویشاوندی آنها باشد ].[8

یکنواختی و پایهداری در زیتهون .کهارگروه تخصصهی

باتوجه به نتایج حاصل از تجزیهه خوشههای و دیهاگرام

زیتون .مؤسسه تحقیقات ثبت و گهواهی بهذر و نههال.

پراکنش افراد براساس دو مؤلفه اصهلی اول ،منهاطق طهارم،

25

گیلوان و منجیل مشابهت زیهادی بها ههم نشهان دادنهد کهه

.

 .3تههرکزبههان ب ،عطههایی س ،صههبورا ع ،عظیمههی م و

باتوجه به دمای پایینتر و همینطور خصوصیات خاک این

حسههینی مزینههانی س م ( )1389بررسههی تنههوع برخههی

مناطق ،شاید این مشابهتها را توجیه نمود .دو منطقه علی-

ژنوتیپههای ناشهناخته زیتهون در کلکسهیون ایسهتگاه

آباد و جمهالآبهاد دارای آب و ههوای گرمتهر بودنهد ،ولهی

تحقیقههات طههارم بهها اسههتفاده از مارکرهههای ریخههت

منطقه علی آباد منطقهای مرتفعتر و دارای بافت خاک شهنی

شناسی  .زیستشناسی ایران.520-531 :)4(23 .

و تنها باغ دارای سیستم آبیاری قطهرهای بهود (بهاغ اتکهای
منجیل نیز دارای آبیاری قطرهای در برخهی از قطعهات جهز

 .4دستکار ا ،سلیمانی ع ،جعفری ح و نقوی م ر ()1391

قطعه مورد بررسی در تحقیهق حاضهر بهود) .میهزان آب در

تجزیه تهابع تشهخیص و خوشههای رقهمههای زیتهون

دسههترس و همههینطههور میههزان بارنههدگی بههر روی صههفات

براساس توصیفنامه  .IOCعلوم و فنون باغبانی ایران.

مورفولوژی و فنولوژی درختان مؤثر است ] .[6به نظر می-

.259-270 :)3(13

رسد عوامل زراعی و اقلیمی متفاوت در این منطقه ،باعه

 .5سیستانی ف ،رمضهانپهور س ،سهلطانلو ح و سهیفی ا

جدایی این منطقه از سایر مناطق باشد .به عنهوان مثهال ،در

( )1391تجزیه خوشهای و تجزیه واریانس در ارزیابی

منطقه علیآباد بهه دلیهل کمبهود میهزان آب در دسهترس و

تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای زیتهون بهرای صهفات کمهی.

همینطور باال بودن میزان تعرق ،مشاهده میشود که تعهداد
عدس

ویژهنامه دوازدهمین کنگره ژنتی

(که در تعرق میوه نقش دارد) و وزن میوه و هسهته

ایران .صص.1-5 .

 .6صادقی ح ( )1381کاشت ،داشهت و برداشهت زیتهون.

در درختهان ایههن منطقههه ،کمتههر از سههایر منههاطق اسههت .در

انتشههارات وزارت جهههاد کشههاورزی .معاونههت امههور

مجموع میزان یکنواختی در باغ زیتون مادری علیآباد بهیش

باغبانی414 .

از سایر باغها بهود .بهاغ علهیآبهاد بهاغ مهادری اسهت و در

.
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