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چکیده
پژوهشها نشان داده اند که برخی از صفات مورفولوژیکی میوه ،هسته و برگ گیاه زیتون نظیرر کمترر ت رت تر میر م ریر ررار
میگیرند و هر گ ونه تغییری در این صفات نتیجه تغییر در خزانه ژنی گیاه است لذا پژوهشی به منظور بررسی تنوع ژنتیکی  50ژنوتیپ
زیتون در شهرستانهای باغملک  ،اندیکا ،ایذه و اللی استان خوزستان با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی میوه ،هسته و برگ در
الب طرح آماری النه آشیانهای در سال  1394-1395به اجرا درآمد .نتایج نشان داد که دامنه وسیعی از تغییرات مورفولوژیکی در بین
ژنوتیپ ها وجود داشت .نتایج تجزیه به عامل ها نیز نشان داد که  12مؤلفه در مجموع  78/7درصد از واریانس کل صرفات را توجیره
نمودند .اولین مؤلفه  13/42درصد از واریانس کل را تو جیه نمود و در این عامل ،طول میوه ( ،)0/63عرض میوه ( ،)0/61وزنتر میوه
( ،)0/61شکل هسته ( ،)-0/7عرض هسته ( ،)0/66طول هسته ( ،)-0/44تعداد شیار ( )0/40و طول برگ ( )0/5ضریب باالیی داشتند.
همچنین صفاتی نظیر طول و عرض میوه ،هسته و برگ ،شکل هسته و برگ ،خمش برگ ،ت عداد شیار هسته ،اعده میوه در مو عیت ،A
وزن هسته ،سطح هسته در مو عیت  ، Bتقارن هسته در مو عیت  ، Aاندازه عدسک روی میوه ،توزیع شیار روی هسته ،تقارن هسرته در
مو عیت  Bاز جمله مهمترین صفات در تفکیک ژنوتیپها و گروهبندی شهرستانهای مورد مطالعه از یکدیگر بودند .بر اساس نتایج
حاصل از تجزیه خوشهای ،ژنوتیپها به شش گروه مجزا تقسیم شدند .ژنوتیپهای متعلق به شهرستان باغملک دارای بیشترین یکنواختی
اما ژنوتیپ های متعلق به شهرستان اللی ،ایذه ،اندیکا دارای بیشترین غیریکنواختی بودند.
کلیدواژهها :تجزیه بای پالت ،تجزیه به عاملها ،تجزیه خوشهای

مقدمه

سازگاری بسیار باال به شرایر م یطی مختلف توانسته است

زیتررون گیرراهی سررازگار بررا ا لرریمهررای مدیترانررهای و

بهخوبی با شرایر ا لیمی متنرروع و میکرررو ا لیمرری فررراوان در

شبهمدیترانهای است و پراکنش آن بیشتر در بین عرررضهررای

جهرران سررازگاری پیرردا کنررد ( .)Angiolillo et al., 1999بررا

 25تا  45درجرره شررمالی گزارششررده اسررت ( Ahmad pour

عنایت برره اینکرره در توسررعه کشررت ایررن گیرراه در برخرری از

 .)and Arji, 2012; Therios, 2009این گیاه به دلیل رردرت

منرراطق ایررران ،برخرری از ار ررام کشتشرردهاند کرره هی گونرره
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شناسنامهای از آنها در دسررت نمیباشررد ،لررذا ممکررن اسررت

’ماوی‘’،ویسی‘’،دزفررول‘ و ’کیررو ‘ در گررروههررای مجررزا

یررک ر ررم ت ررت چنرردین نررام و چنررد ر ررم ت ررت یررک نررام

رار گرفتند و ژنوتیپهای ’مرراوی‘’،دزفررول‘ و ’کیررو ‘برره

طبقهبندیشده باشد ( Hosseini- Mazinani and Samaee,

دلیل سازگاری باال با ا لیم منطقرره و ت مررل شرررایر کمآبرری

 .)2004عالوه بر این ،مسائلی از جمله نبود اطالعات بررا هررا،

برای استفاده در برنامههای بهنژادی مناطق جنوب توصیه شررد

نامگذاری مجدد ار ام وارداترری ،بررید ترری در نامگررذاری در

( .)Ajamgard and Shafieizargar, 2007همچنررین مطالعرره

زمرران تکریررر و خصوصررا اسررتفاده از صررفات مورفولوژیررک

صررورت گرفترره بررر روی  15ژنوتیررپ ناشررناخته زیتررون در

غیراستاندارد سرربب بررروز مشررکالت عدیرردهای در مرردیریت

کلکسیون ایستگاه ت قیقات طررارم بررا اسررتفاده از مارکرهررای

صول شده اسررت ( Macdonald et

مورفولوژیک نشان داد که ژنوتیپهررای مررورد مطالعرره تنرروع

 ،)al., 2000بنابراین استفاده از راهکارهایی جهررت رفررع ایررن

بسیار باالیی داشته و دارای فاصله ژنتیکی معنریداری نسرربت

ابهامات و شناسایی د یررق ژنوتیررپ هررای مختلررف زیتررون در

برره ار ررام ایرانرری بررود ( .)Torkzaban et al., 2010برخرری

ایران امری ضروری و اجتنابناپذیر میباشد .لذا اولررین گررام

م ققین معتقدند که صفاتی نظیر طررول و عرررض میرروه ،وزن

در شناسایی ژنوتیررپ ،شناسررایی مورفولوژیررک آنهررا اسررت

تر و خشک میرروه ،شررکل میرروه نقررش مهمرری در گروهبنرردی

( ،) Fakhraei et al., 2016; Badenes et al., 2000زیرررا

ار ام زیتررون داشررته و جررزص صررفات ت میرگررذار در تجزیرره بره

ایررن ویژگیهررا بررهراحتی ابلانرردازهگیری برروده و کرراربرد

مؤلفررههای اصررلی میباشررند ( .)Cantini et al., 1999نتررایج

عملرری فراوانرری دارنررد .برخرری از م ققررین جهررت تشررخی

تجزیه خوشهای حاصل از بررسی تنوع ژنتیکرری  21ژنوتیررپ

ار رررام زیترررون از خصوصررریات مورفولررروژیکی برررهویژه

مختلف زیتون با اسررتفاده از  23صررفت مورفولرروژیکی نشرران

Al-Ruqaie et al.,

داد که  21ژنوتیپ زیتون مورد مطالعه در شش گررروه مجررزا

 .)2016اگرچرره خصوصرریات مورفولرروژیکی ت ررت ترر میر

رار گرفتنرردب بهطوریکرره وجررود تنرروع فنرروتیای در شرررایر

عوامررل م یطرری و عملیررات برره زراعرری هسررتند امررا اولررین و

زیستم یطی مختلف بین افررراد یکسرران ،منجررر برره حصررول

مهمترین مرحلرره برررای توصرریف و طبقهبنرردی خزانررهژنی برره

متراد های متعددی شد .بررا عنایررت برره اینکرره در برخرری از

شررمار میآینررد ( .)Rotondi et al., 2003نتررایج پررژوهش

شهرستانهای شمال شرررخ خوزسررتان در چنررد سررال گذشررته

انجامشده بر روی چهار فنوتیررپ از ر ررم السررتروکای زیتررون

ا دام به کشت برخی از ار ام زیتونشده است کرره هی گونرره

نشرران داد کرره بررین فنوتیررپهررای مررورد مطالعرره ،از نظررر

اطالعاتی در خصوص نام و میزان خویشاوندی آنها موجود

خصوصرریات مورفولرروژیکی میرروه ،هسررته و برررگ اخررتال

نمیباشد ،لررذا ایررن پررژوهش بررا هررد بررسرری میررزان تنرروع

وجررود داشررت ( .)Bencic et al., 2010نتررایج حاصررل از

ژنتیکی و میزان رابررت و خویشرراوندی بررین درخترران زیتررون

بررسی ریختشناسرری  281درخررت از دو ر ررم مهررم زیتررون

کشتشرررده در ایرررن منررراطق از طریرررق بررسررری صرررفات

ایران بهنامهای زرد و روغنی که از هشررت منطقرره بررا شرررایر

مورفولوژیکی صورت گرفت.

داشت و برداشت این م

خصوصرریات میرروه اسررتفاده نمودهانررد (

اکولوژیکی مختلف در شمال ایران انتخابشررده بررود ،نشرران

مواد و روشها

داد کرره در داخررل ایررن ار ررام تنرروع چشررمگیری دیررده شررد

ایررررن پررررژوهش در سررررال  ،1394-1395در باغررررات

( .)Hosseini- Mazinani and Samaee, 2004عررالوه بررر

شهرستانهای اندیکا ،باغملک ،ایذه و اللی انجام گرفت .در

این نتایج بررسی خصوصیات مورفولرروژیکی میرروه و هسررته،

این بررسی  50ژنوتیپ از باغات زیتون شهرستانهای انرردیکا

خصوصیات رویشی و میزان روغن میوه ژنوتیپهررای زیتررون

(در سه منطقه لعه خواجه ،لعه لوت و کوشررک) ،باغملررک

جمعآوریشررررده در اسررررتان خوزسررررتان نشرررران داد کرررره

(در سه منطقه لعه تل  ،1لعه تل  2و لعرره تررل  ،)3ایررذه (در

ژنوتیررپهررای’ ’ ،‘No.9 ’،‘No.8 ،‘No.7 ’،‘No.6عقیلرری‘،

سه منطقرره مررال سرریدی ،موسرروی و نرروترکی) ،اللرری (در دو
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) و دسررتورالعمل ارائهشررده توسررر مؤسسرره ت قیقررات2003

منطقه تراز و میانرودان) که همگی منشاص داخلرری داشررته و از

Seed and Plant Certification ( مبت و گواهی بذر و نهال

،طریق لمه سا ه تکریررر و بهصررورت کاشررت جدیررد بودنررد

) مررورد بررسرری رررارand Registration Institute, 2007

 نمونررهبرداری در طرری ماههررای شررهریور و.انتخرراب گردیررد

 صررفت مورفولوژیررک متعلررق برره28  بدین گونه کرره.گرفت

 انتخاب درختان بر اسرراس نظررر کارشناسرران.مهرماه انجام شد

13 ، میوه و هسررته انرردازهگیررری شررد کرره از ایررن میرران،برگ

 م ررل و مو عیررت نمونررهبرداری و.مربوطرره صررورت گرفررت

 صررفات سررتارهدار صررفاتی.)2 صفت ستارهدار بودند (جدول

.) آورده شده اشت1( ژنوتیپهای مورد مطالعه در جدول

شررده اسررت

هستند که طی سالها مطالعه و بررسی مشررخ

، به عبررارت دیگررر.که کمتر ت ت ت میر م یر رار میگیرند
تغییر در یک صفت ستارهدار نتیجه تغییر در خزانررهژنی گیرراه
International Olive Oil Council, 2003; Seed ( اسررت
and Plant Certification and Registration Institute,
.)2007

 برگ و میوه بالغ و سالم از شاخههای40 از هر ژنوتیپ
International (  متری برداشت1/5 رو به جنوب و از ارتفاع

) و به آزمایشگاه علرروم باغبررانیOlive Oil Council, 2003
دانشررگاه شررهید چمررران اهررواز منتقررل گردیررد و صررفات
 هسته و برگ مطابق دستورالعمل انجمررن،مورفولوژیک میوه
International Olive Oil Council,

( بینالمللرری زیتررون

Table 1. Location and position of sampling and genotypes studied
City

Location of sampling Level of sea (m)

Geographical coordinates
Latitude (E)
Longitude (N)

Genotype
code

Baghmalek

Ghaletol 1
Ghaletol 2
Ghaletol 3

690
700
710

49°52' 16.780"
49°52' 15.853"
49°52' 18.042"

31°31' 57.835"
31°32' 12.254"
31°32' 26.607"

G1-G4
G5-G8
G9-G12

Andika

Ghale Khajeh
Ghale Lot
Keveshk

761
750
745

49°27' 1.583"
49°53' 1.380"
49°34' 59.o6"

32°12' 17.469"
32°42' 11.230"
32°05' 03.18"

G13-G18
G19-G23
G24-G28

Izeh

Mal seyedi
Mousavi
Notarki

757
847
780

49°45' 3.601"
49°52' 5.126"
49°44' 58.328"

31°49' 1.938"
31°49' 19.364"
31°50' 42.341"

G29-G32
G33-G35
G36-G41

Lali

Taraz
Miyanrodan

498
382

49°13' 1.080"
48°50' 4.565''

32°28' 15.280"
32°19' 51.652"

G42
G43-G50

Table 2. Studied morphological traits
Leaf and fruit characters

Endocarp (stone) characters

Leaf length (mm)
Leaf width (mm)
Leaf shape (length/width) *
Curvature of leaf
Fruit weight (g)
Fruit length (mm)
Fruit width (mm)
Fruit shape (length/width) *
Symmetry in position A
Situation of maximum transverse diameter in position B
Apex in position A
Base in position A
Nipple*
Presence of lenticels
Size of lenticels

Pulp weight (g)
Stone weight (g)
Stone length (mm)
Stone width (mm)
Stone shape (length/width)*
Symmetry in position A*
Symmetry in position B*
Situation of maximum transverse diameter in position B*
Apex in position A*
Base in position A*
Surface in position B*
Number of grooves*
Distribution of grooves*
Termination of the apex in position A*

Starred traits are traits that are less affected by the environment. & the change in a stellar trait is the result of a change in the plant's
gene pool.
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جهت بررسی تغییرات صفات مورد مطالعه در ژنوتیررپهررا

که این مسئله حاکی از آن است که صفات مرتبر با برررگ

از طرح آماری النرره آشرریانهای (آنررالیز واریررانس یکطرفرره)

و میرروه در مقایسرره بررا هسررته از تنرروع برراالتری برخرروردار

استفاده شد .در هر منطقرره از هررر ژنوتیررپ حرردا ل  5درخررت

بودهاند.

مورد بررسی رار گرفت .جهت تجزیرره واریررانس دادههررا از

آنالیز واریانس طرح النه آشیانهای

نرم افزار آماری  SAS 9.1استفاده شد .درجه خویشاوندی و

تجزیه واریانس صررفات کمرری و کیفرری میرروه ،هسررته و

رابت ژنوتیپهای مورد مطالعه به کمک تجزیه خوشهای به

برگ نشان داد که امر شهرستان فقر بر طول میرروه ،عرررض

روش وارد و بررا اسررتفاده از مربررع فاصررله ا لیدسرری بررر روی

میرروه ،وزن تررر میرروه ،میررانگین انرردازه عدسررک در میرروه و

دادههررای استانداردشررده بررا اسررتفاده از نرمافررزار SPSS-16

میانگین طول هسته در سطح یک درصد و بر شکل هسررته،

انجام شد و به منظور تبیین ضرایب همبستگی بررین صررفات و

میانگین وزن تر هسته ،میرانگین مو عیررت بزرگترررین طررر

کاهش تعداد متغیرها از تجزیه به مؤلفههای اصلی ،تجزیه برره

هسته و میانگین تعداد شیار هسررته وزن تررر گوشررت میرروه و

عاملها و تجزیه بای پالت با استفاده از نرمافزارهررای SPSS-

میانگین پستانک میوه در سطح آماری پنج درصد مؤمر بود

 16و  GenStat-12استفاده شد.

و بر هی یک از صررفات کمرری و کیفرری برررگ مررؤمر نبررود.
همچنین بررین منرراطق از نظررر صررفات کمرری و کیفرری میرروه،

نتایج و ب ث

برررگ و هسررته تفرراوت معنرریدار آمرراری وج رود نداشررت.

آمار توصیفی
آنررالیز توصرریفی صررفات مورفولوژیررک میرروه ،هسررته و

مقایسه میانگین امر شهرستان بر خصوصیات مورفولوژیررک

برگ (دادهها نشان داده نشده است) نشان داد کرره بیشررترین

نشان داد که بیشترین طول میوه ( 28/668میلیمتر) ،عرررض

ضریب تغییرات و تنوع بین صفات بهترتیب مربوط به وزن

میوه ( 17/765میلیمتر) ،وزن تر میرروه ( 5/883گرررم) ،وزن

تررر میرروه ( 45/49درصررد) ،شررکل برررگ ( 29/34درصررد)،

تر گوشت میرروه ( 2/947گرررم) ،میررانگین انرردازه عدسررک

وجود عدسک بر روی میوه ( 24/82درصد) ،عرض برگ

( )4/970و شرراخ

شررکل هسررته ( ،)2/703طررول هسررته

( 23/21درصد) وضعیت نوک هسته در مو عیررت 21/79(A

( 21/456میلیمترررر) ،وزن ترررر هسرررته ( 3/635میلیمترررر)،

درصد) ،شکل میوه ( 20/33درصد) بود و کمترین ضریب

میانگین مو عیت بزرگترین طر هسته ( )1/983و میانگین

تغییرات و تنوع بین صفات مربوط برره عرررض هسررته (9/55

تعررداد شرریار ( )0/907بررر روی هسررته در میوههررای زیتررون

درصد) بود.

جمعآوریشده از شهرستان باغملک به دست آمررد کرره در

آنررالیز توصرریفی صررفات مورفولوژیررک میرروه ،هسررته و
برگ )دادهها نشان داده نشده است) نشان داد کرره بیشررترین

مقایسه با شهرسررتانهای انرردیکا و ایررذه اخررتال

معنرریدار

آماری داشت (جدول .)3

ضریب تغییرات و تنوع بین صفات بهترتیب مربوط به وزن

یافتررههای ایررن آزمررایش نشرران داد کرره از بررین صررفات

تررر میرروه ( 45/49درصررد) ،شررکل برررگ ( 29/34درصررد)،

مورد مطالعه صفت طول میرروه ،عرررض میرروه ،وزنتررر میرروه

وجود عدسک بر روی میوه ( 24/82درصد) ،عرض برگ

و طول هسررته از تنرروع بسرریار برراالیی برخرروردار بررود .سررایر

( 23/21درصد) وضعیت نوک هسته در مو عیررت 21/79( A

ت قیقررات صررورت گرفترره بررر روی ار ررام و ژنوتیپهررای

درصد) ،شکل میوه ( 20/33درصد) بود و کمترین ضریب

زیتررون بیررانگر وجررود تنرروع بسرریار برراال در صررفت وزن

تغییرات و تنوع بین صفات مربوط برره عررض هسررته (9/55

شررکل

درصررد) بررود .عررالوه بررراین مشررخ

گردیررد کرره صررفات

تر میوه و تنوع بسیار کم در صفت عرض و شاخ
برررگ اسررت (

;Nezamivand Chegini et al., 2015

مرتبر با میوه  20/41درصد ،صفات مرتبر با هسررته 16/52

 )Bencic et al, 2010که این نتایج با نتررایج ایررن آزمررایش

درصد و صفات مرتبر با برگ  21/06درصد تنوع شدهاند

مطابقت داشت.
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Table 3. Mean comparison of effect of city on quantitative and qualitative traits of fruit of 50 olive
genotypes
Situation of maximum
transverse diameter in
position B

Number of grooves

stone weight
)(mm

)Stone length (mm

)Stone shape (L/W

Size of lenticels

Nipple

Pulp weight
)(mm

Fruit weight
)(mm

Fruit width
)(mm

Fruit length
)(mm

1.98a
1.90b
1.92b
1.91b

0.91a
0.55b
0.61b
0.63b

21.46a 3.63a
15.69b 2.89b
15.85b 2.71b
16.65b 3.10ab

2.70a
1.99b
1.90b
2.06b

4.97a
1.32b
2.38b
2.15b

1.41b
1.69a
1.62ab
1.77a

2.95a
2.50b
2.50b
2.24b

5.88a
1.89b
3.01b
2.74b

17.76a
12.19c
14.36b
14.17b

City

†Baghmalek 28.66a
Lali
19.02b
Andika
21.65b
Izeh
20.51b
†

In each column, means followed by the same letter are not significant at P≤0.01, according to Duncan Multiple Test .

( Belaj et al. )2011با بررسرری برگهررای ژنوتیپهررای

متغیر با بیشترین همبستگی از تجزیه به عاملهررا بررا اسررتفاده از

وحشرری زیتررون گررزارش کردنررد کرره در اکرررر ژنوتیپهررا،

روش مؤلفرررههای اصرررلی و چررررخش عاملهرررا بررره روش

برگها دارای طول کوتاه ،عرض متوسررر و شررکل بی رروی

وریمرراکس اسررتفاده گردیررد .در هررر مؤلفرره اصررلی و مسررتقل

و میوههررا نیررز کشرریده و نرروک و اعررده میوههررا نیررز گرررد

ضرایب بزرگتررر از یرک بررهعنوان عامررل معنرریدار در نظررر

اسررت .همچنررین آنهررا بیرران کردنررد کرره صررفات مربرروط برره

گرفترره شررد .عالمررت ضرررایب در داخررل هررر عامررل ارتبرراط

برگ دارای ضریب تنوع پایینی بودندب که ایررن امررر موجررب

موجود در میان این صفات را بیان میکنرردب بنررابراین بهترررین

شد که ایررن صررفات در گروهبنرردی و تفکیررک ار ررام میررزان

نتررایج زمررانی برره دسررت میآینررد کرره متغیرهررای اولیرره دارای

تر میر کمتررری نسرربت برره سرایر صررفات داشررته باشررند .دلیررل

همبسررتگی شرردید مربررت و یررا منفرری باشررند .در تجزیرره برره

ترر میر کمتررر صررفات مربرروط برره برررگ در تفکیررک ار ررام

مؤلفههای اصلی صفات مورد بررسرری در ایررن پررژوهش12 ،

را شرایر متنوع ریررز ا لیمرری و عوامررل کشرراورزی دانسررتهاند

عامل یا مؤلفه دارای مقادیر ویررژه بزرگتررر از یررک بودنررد و

که احتماال این عوامل میتواننررد روی ریختشناسرری برررگ

ایررن  12مؤلفرره در مجمرروع  78/7درصررد از واریررانس کررل

مررؤمر باشررند ( .)D’Imperio et al., 2011عررالوه بررراین

صفات را توجیه نمودند (جدول .)4

( Torkzaban et al. )2010بررا مطالعرره بررر روی  15ژنوتیررپ

با بررسی جدولهای بردارهای ویررژه (جرردول  )5دوازده

ناشررناخته زیتررون در کلکسرریون ایسررتگاه ت قیقررات طررارم بررا

مؤلفه اصلی مشخ

شد که اولررین مؤلفرره  13/42درصررد از

استفاده از مارکرهای مورفولوژیک به این نتیجه رسیدند کرره

واریانس کل را توجیه نمود و دارای مقدار ویژه  3/76بررود و

ژنوتیپهای مورد مطالعه تنرروع بسرریار برراالیی داشررته و دارای

در این عامل ،طول میرروه ( ،)0/63عرررض میرروه ( ،)0/61وزن

فاصله ژنتیکی معنیداری نسبت برره ار ررام ایرانرری میباشررند و

تر میوه ( ،)0/61شکل هسررته ( ،)-0/7عرررض هسررته (،)0/66

میتوان از این ار ام در برنامههای اصالحی استفاده نمود.

طول هسته ( ،)-0/44تعداد شیار ( )0/40و طول برررگ ()0/5

( Hosseini-Mazinani and Samaee )2004بررا

ضریب باالیی داشتند .در مؤلفه دوم نیز صررفات تعررداد شرریار

بررسیهای مورفولوژیکی  281درخت از دو ر م مهم زیتررون

هسته ( ،)0/55شکل برگ ( ،)-0/63پستانک میوه (،)-0/48

ایررران (زرد و روغنرری) جمعآوریشررده از هشررت منطقرره بررا

تقارن در مو عیت  Aمیرروه ( )-0/41و عرررض برررگ ()0/71

شرایر اکولوژیکی مختلف نشان دادند که در بین ایررن ار ررام

ضریب باالی داشته و ایررن عامررل برره تنهررایی  9/31درصررد از

تنوع بسیار زیادی وجود داشت.

واریانس کل را توجیرره نمررود .مؤلفرره سرروم 8/88 ،درصررد از

تجزیه به عامل و تجزیه به مؤلفههای اصلی

واریانس کل را توجیه نمود .این مؤلفه با صفات اعررده میرروه

بهمنظور درک روابر داخلی صفات و تعیین گروههررای

در مو عیت  ،)-0/56( Aوزن هسته ( )-0/5و سطح هسته در
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Table 4. Eigenvalue and cumulative variance percentage for 12 main factors of olive morphological traits
Factor Eigenvalues Variance Cumulative variance
(%)
(%)

1
2
3
4
5
6

3.76
2.61
2.49
2.21
1.88
1.70

13.42
9.31
8.88
7.89
6.72
6.08

Factor Eigenvalues Variance Cumulative variance
(%)
(%)

13.42
22.73
31.61
39.50
46.21
52.29

7
8
9
10
11
12

1.58
1.28
1.26
1.16
1.10
1.01

5.63
4.58
4.48
4.16
3.93
3.62

57.93
62.51
66.99
71.15
75.08
78.70

Table 5. Eigenvector of main component for fruit, stone and leaf quantitative and qualitative traits
Trait

Fruit

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12

0.01
0.63
0.61
0.61
0.39
-0.22
0.36
-0.33
-0.29
0.02
-0.15
-0.10

-0.37 0.46 -0.39
0.03 0.32 -0.13
0.37 -0.20 0.29
0.25 0.15 0.21
-0.41 0.14 0.16
-0.12 0.39 0.46
0.05 0.01 -0.16
0.25 0.36 -0.13
0.07 -0.56 0.09
-0.48 0.07 -0.01
0.37 -0.02 -0.24
-0.24 0.05 -0.28

0.06
0.41
0.40
0.23
0.13
-0.23
-0.39
-0.24
0.36
-0.06
-0.13
0.17

-0.20
-0.18
0.08
-0.07
0.18
-0.19
0.14
0.21
0.19
-0.07
0.44
0.62

0.48
0.26
-0.26
0.02
0.21
-0.21
0.28
-0.35
0.01
-0.29
-0.22
0.15

0.11
0.13
-0.01
-0.23
-0.35
-0.14
0.20
0.29
0.08
-0.24
0.02
-0.40

0.20 0.27 -0.11 -0.09
0.19 0.27 0.02 -0.05
0.02 -0.07 0.12 0.00
0.36 0.05 -0.13 -0.16
-0.14 0.10 0.22 0.01
-0.09 0.21 -0.11 0.13
0.37 -0.18 0.35 0.00
0.10 0.32 -0.12 -0.07
0.37 0.04 -0.10 -0.09
-0.06 0.47 0.24 0.11
-0.14 0.15 0.22 -0.30
0.14 -0.10 -0.25 -0.03

Stone

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12

-0.70
-0.44
0.66
-0.20
-0.07
-0.08
0.33
-0.12
-0.38
0.02
0.40
0.12

0.25
0.29
-0.02
-0.07
0.11
0.20
0.12
-0.06
-0.04
0.37
0.55
0.02

-0.07 0.49
-0.07 0.60
0.03 -0.05
-0.51 -0.33
0.52 0.30
0.34 0.11
0.15 -0.08
0.26 0.18
0.28 -0.28
-0.59 -0.31
0.14 0.01
0.12 0.29

0.18
-0.18
-0.58
0.22
0.02
0.39
0.37
0.08
-0.14
-0.28
-0.32
-0.16

-0.05
-0.07
-0.02
-0.41
-0.18
0.31
-0.17
-0.31
-0.03
-0.21
-0.14
0.58

0.25
0.35
0.05
0.01
-0.09
-0.05
-0.52
0.19
-0.32
0.07
-0.07
0.15

-0.05
-0.07
-0.03
0.10
0.12
0.18
0.09
0.29
-0.17
0.02
0.05
0.31

0.15
0.22
0.00
-0.02
0.32
-0.16
0.06
-0.46
0.39
0.07
0.06
-0.05

Leaf

Component
6
7

Organ

L1
L2
L3
L4

0.30 -0.63 -0.36 0.37
0.50 0.07 -0.28 0.15
-0.01 0.71 0.22 -0.31
-0.32 -0.16 0.18 -0.36

-0.08
0.01
0.12
0.23

1

2

3

4

5

8

9

10

0.19
0.10
-0.22
0.08
-0.26
-0.33
0.17
-0.18
-0.10
0.14
0.10
0.30

11

12

-0.01
0.00
-0.08
0.29
0.40
0.04
-0.02
0.05
0.28
0.08
-0.45
0.22

0.04
0.09
0.08
0.15
-0.10
0.35
-0.14
-0.32
0.35
-0.15
0.19
-0.19

0.11 -0.19 0.32 0.14 0.01 -0.09
0.16 0.17 0.24 -0.18 0.27 0.12
0.04 0.26 -0.22 -0.25 0.14 0.17
0.11 0.06 0.47 0.09 -0.01 -0.21

0.07
0.51
0.19
0.22

F1: Fruit shape, F2: Fruit length, F3: Fruit width, F4: Fruit weight, F5: Pulp weight, F6: Symmetry in position A, F7: Situation of maximum
transverse diameter in position B, F8: Apex in position A, F9: Base in position A, F10: Nipple, F11: Presence of lenticels, F12: Size of
lenticels, S1: Stone shape, S2: Stone length, S3: Stone width, S4: Stone weight, S5: Symmetry in position A, S6: Situation of maximum
transverse diameter in position B, S7: Symmetry in position B, S8: Apex in position A, S9: Base in position A, S10: Surface in position B,
S11: Number of grooves, S12: Distribution of grooves, L1: Leaf shape, L2: Leaf length, L3: Leaf width, L4: Curvature of leaf.

 مؤلفرره ششررم کرره دارای همبسررتگی منفرری بررا وزن هسررته.داد

) همبستگی منفی و با تقارن هسررته در-0/59( B مو عیت

) و همبسررتگی مربررت برراوجود عدسررک روی میرروه-0/41(

) همبسررتگی مربررت0/46( ) و شررکل میرروه0/52( A مو عیررت

) و توزیررع شرریار0/62( ) و انرردازه عدسررک روی میرروه0/44(

A  مؤلفه چهارم همبستگی مربت با تقارن در مو عیررت.داشت

 درصررد از واریررانس کررل را6/08 ،) بررود0/58( روی هسررته

 درصررد از7/89 ) داشررت و0/60( ) و طول هسررته0/46( میوه

5/63  درحالیکه مؤلفه هفتم با درصررد واریررانس.توجیه کرد

 مؤلفه پنجم با درصررد واریررانس.واریانس کل را توجیه نمود

) و-0/52( B همبستگی منفی را با تقررارن هسررته در مو عیررت

) و عرررض میرروه0/41(  همبستگی مربتی را با طول میرروه6/72

.) داشت0/48( همبستگی مربتی را با شکل میوه

) نشرران-0/58( ) و همبستگی منفی را بررا عرررض هسررته0/40(
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مؤلفرره هشررتم 4/58 ،درصررد از واریررانس کررل را توجیرره
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یکدیگر بودند که این یافتهها با نتایج دیگر م ققین مطابقررت

نمود .این مؤلفه با انرردازه عدسررک میرروه ( ،)-0/4همبسررتگی

داشت (.)Nezamivand Chegini et al., 2015

منفرری و بررا خمررش برررگ ( )0/52و شررکل میرروه ()0/47

تجزیه خوشهای ژنوتیپها

همبستگی مربت داشت .مؤلفه نهم همبستگی منفی بررا نرروک

تجزیه خوشهای این امکان را فراهم میسازد که افراد بررر

هسته در مو عیت  )-0/46( Aو  4/48درصد از واریانس کل

اساس صفات مختلف ،بهگونهای گروهبندی شوند که افررراد

را توجیه نمود .دهمین مؤلفه  4/16درصد از واریانس کررل را

بررا شررباهت بیشررتر ،در گروههررای نزدیررک برره هررم و افررراد بررا

توجیرره نمررود و در ایررن عامررل ،پسررتانک روی میرروه (،)0/47

شباهت کمتر با فاصررله بیشررتر در گروههررای دور از هررم رررار

ضریب باالیی داشررت .در مؤلفرره یررازدهم نیررز صررفات تعررداد

گیرنررد و بررر اسرراس آن مرریترروان برررای اهرردا مرروردنظر،

شیار هسته ( ،)-0/45شکل برررگ ) )0/63و تقررارن هسررته در

ژنوتیپ مناسب را برای کارهای اصالحی انتخاب کرد.

مو عیت  )0/40( Aضریب باالیی داشته و این عامل بهتنهایی

برای گروهبندی ژنوتیپهررا ،تجزیرره خوشررهای برره روش

 3/93درصد از واریانس کل را توجیه نمود .مؤلفه دوازدهررم

وارد و بر اساس فاصله ا لیدسی بر روی صفات مورد مطالعرره

بررا درصررد واریررانس  3/62همبسررتگی مربترری بررا طررول برررگ

انجررام شررد و بررا برررش دنرردروگرام در فاصررله ژنتیکرری ،14

( )0/51داشت (جدول .)3

ژنوتیپها در شش کالستر دسررتهبندی شرردند کرره حرراکی از

همچنین نتایج بای پالت شهرستان بر اساس مؤلفه اول و

وجود تنوع باالی مورفولوژیکی در میان ژنوتیپهررای مررورد

دوم نیز نشان داد که شهرستانها به بهطورکلی در پنج گررروه

مطالعه اسررت (شررکل  .)2بهطوریکرره در کالسررتر اول ،دوم،

از یکرردیگر تفکیررک شرردند (شررکل  .)1بررا عنایررت برره نتررایج

سوم ،چهارم ،پررنجم و ششررم بررهترتیب  6 ،1 ،11 ،1 ،17و 15

تجزیه به مؤلفههای اصلی میتوان انتظار داشت که تجزیه برره

ژنوتیررپ رررار داشررت .ژنوتیررپهررای  15 ،14و ( 17وا ررع در

مؤلفههای اصلی توانسته است بهخوبی صفات را گروهبنرردی

منطقه لعرره خواجرره شهرسررتان انرردیکا)( 25 ،وا ررع در منطقرره

کند .همچنین با توجه به نتایج تجزیه بررای پررالت مربرروط برره

کوشک شهرستان اندیکا) 40 ،و ( 34وا ع در منطقه موسوی

گردیررد کرره صررفاتی کرره

و نوترکی شهرستان ایذه) در زیر خوشرره اول از کالسررتر اول

باالترین ضررریب را در تجزیرره برره مؤلفررههای اصررلی داشررتند

و ژنوتیپهررای ( 13وا ررع در منطقرره لعرره خواجرره شهرسررتان

توانستند بهخوبی موجب تفکیک شهرستانهررا در گروههررای

انرردیکا) 39 ،38 ،37 ،36 ،و ( 41وا ررع در منطقرره موسرروی

مجزا شرروند .لررذا میترروان گفررت صررفاتی کرره در تجزیرره برره

شهرستان ایذه)( 35 ،وا ع در منطقه نوترکی شهرسررتان ایررذه)

مؤلفههای اصلی باالترین ضریب داشتند ،مررؤمرترین صررفات

و ( 30وا ع در منطقه مال سید شهرسررتان ایررذه)  47 ،46و 42

در گروهبندی ژنوتیپ هستند و در وا ع تجربه برره مؤلفررههای

(وا ع در منطقه میررانرودان و تررراز شهرسررتان اللرری) در زیررر

اصلی توانسته است بهخوبی صفات مؤمر را شناسایی و برردین

خوشه دوم از کالستر اول رار گرفتند.

شهرستان در این آزمایش مشخ

ترتیب باعث کاهش تعداد صفات شررود .از صررفات کمرری و

ژنوتیپ ( 45وا ع در منطقه میرانرودان شهرسررتان اللرری)

کیفی نظیررر طررول میرروه ،عرررض میرروه ،وزن تررر میرروه ،شررکل

بهتنهایی در کالستر دوم رار گرفت .کالستر سوم نیررز برره دو

هسته ،عرض هسته ،طررول هسررته ،طررول برررگ ،تعررداد شرریار

زیر خوشه تقسیم شد که در زیر خوشرره اول ژنوتیررپهررای 6

هسته ،شکل برگ ،عرض برگ ،اعده میوه در مو عیررت ،A

(وا ع در منطقه له تل  2شهرستان باغملررک) و ( 44وا ررع در

وزن هسررته ،سررطح هسررته در مو عیررت  ،Bتقررارن هسررته در

منطقرره میررانرودان شهرسررتان اللرری) و در زیررر خوشرره دوم

مو عیت  ،Aطول هسته ،عرض هسررته ،انرردازه عدسررک روی

ژنوتیپهررای  22و ( 23وا ررع در منطقرره لرره لرروت شهرسررتان

میوه و توزیع شیار روی هسررته ،تقررارن هسررته در مو عیررت ،B

انرردیکا) 27 ،26 ،و ( 28وا ررع در منطقرره کوشررک شهرسررتان

خمرررش بررررگ از جملررره مهمتررررین صرررفات در تفکیرررک

انرردیکا) 31 ،و ( 32وا ررع در منطقرره مررال سررید و نرروترکی

ژنوتیپهررا و گروهبنرردی شهرسررتانهای مررورد مطالعررره از

شهرستان ایررذه) ( 50وا ررع در منطقرره میررانرودان شهرسررتان

...  ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای:صفیپور و همکاران

Figure 1. Graphical representation of bi-plots of selected cities using two main
components derived from qualitative and quantitative traits of fruit, stone and leaf

Figure 2. Dendrogram generated by cluster analysis of fivty olive genotypesbased on
morphological traits using Ward method
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تولیدات گیاهی ،جلد  44شماره  ،1بهار 1400

اللی)( 5 ،وا ع در منطقه له تل  2شهرستان باغملک) رررار

با توجه به نتایج تجزیه خوشهای و پراکنش ژنوتیپها بررر

گرفتند .ژنوتیپ  24در کالستر چهارم رار گرفت که ایررن

اساس تجزیه بای پالت مشخ

شد که اکرررر ژنوتیررپهررای

ژنوتیررپ در منطقرره کوشررک شهرسررتان انرردیکا وا ررع بررود.

موجود در شهرستان باغملک در یک کالستری مجررزا رررار

کالستر پنجم به دو زیر خوشه تقسیم شد که در زیر خوشه

داشتند درحالیکه تعدادی از ژنوتیپهررای شهرسررتان اللرری،

اول ژنوتیپهای ( 3 ،1وا ع در منطقه لرره تررل  1شهرسررتان

ایذه و اندیکا در یک کالسررتر واحررد رارگرفتنررد .ایررن مهررم

باغملک)( 10 ،12 ،11 ،وا ع در منطقه له تررل  3شهرسررتان

میتواند به دلیل تفاوت درمیررزان نررزوالت جرروی و متفرراوت

باغملک) و در زیر خوشه دوم ژنوتیررپ ( 2وا ررع در منطقرره

بودن دمای هوا و همینطور خصوصرریات خرراک و اخررتال

له تل  2شهرستان باغملک) رررار داشررت کرره تمررامی ایررن

ارتفاع از سطح دریا این مناطق باشد چرا کرره شهرسررتانهررای

ژنوتیپها در شهرستان باغملک وا ع بودند .کالستر ششررم

ایذه ،اللی و اندیکا در مقایسه با شهرستان باغملک از درجرره

نیز به دو زیر خوشه تقسیم شد کرره زیررر خوشرره اول شررامل

حرارت پایینتر و نزوالت جوی بیشتری برخوردار میباشررند

ژنوتیپهررای  7و ( 8وا ررع در منطقرره لرره تررل  2شهرسررتان

که این مهم میتواند سبب موجب تفکیک ژنوتیپهای ایررن

باغملک)( 4 ،وا ع در منطقه له تل  1شهرستان باغملررک)،

شهرستانها در مقایسه بررا شهرسررتان باغملررک شررود کرره ایررن

( 9وا ع در منطقه له تررل  3شهرسررتان باغملررک)  20 ،19و

نتررایج بررا نتررایج (Nezamivand Chegini et al. )2015

( 21وا ع در منطقرره لرره لرروت شهرسررتان انرردیکا)  16و 18

مطابقت داشت.

(وا ع در منطقه لعه خواجه  2شهرسررتان انرردیکا) 48 ،و 49

نتیجهگیری

(وا ررع در منطقرره میرران رودان شهرسررتان اللرری) و  29و 33

شناسررایی ،ارزیررابی و جمررعآوری ژنوتیپهررای بررومی

(وا ررع در منطقرره مررال سررید و نرروترکی شهرسررتان ایررذه)

درختان زیتون میتواند اولررین گررام در برنامررههای اصررالحی

زیرررر خوشررره دوم شرررامل ژنوتیرررپ ( 43وا رررع در منطقررره

مورد استفاده رار بگیرد .بررر اسرراس نتررایج حاصررل از تجزیرره

میان رودان شهرسررتان اللرری) بررود .نتررایج تجزیرره خوشررهای
این آزمررایش نشرران داد  50ژنوتیررپ زیتررون مررورد بررسرری
در شش کالسررتر مجررزا رررار گرفتنررد کرره بررا نتررایج تجزیرره
خوشهای که در بررسرری تنرروع ژنتیکرری چهررار ر ررم زیتررون
کشتشرررده در اسرررتان گررریالن و زنجررران برررا اسرررتفاده از
ویژگیهای مورفولوژیکی نیز بهدستآمررد مطابقررت داشررت
(Bartolini .. )1999( .)Nezamivand Chegini et al., 2015

 et alبیان کرد که علت عرردم تشررکیل خوشررههای مجررزا را
میتوان به ابل تال ی بودن ار ام یا ژنوتیپها با یکدیگر و یا

خوشهای ،ژنوتیپهای مورد بررسرری برره شررش گررروه مجررزا
طبقهبندی شدند که ژنوتیپهای متعلق به شهرستان باغملررک
دارای بیشترین یکنواختی و ژنوتیپهای متعلررق برره شهرسررتان
اللرری ،ایررذه ،انرردیکا دارای بیشررترین غیریکنررواختی بودنررد.
هرچنررد ژنوتیررپهررای ایررن سرره شهرسررتان در کالسررترهای
نزدیک به هم رار گرفتند که به نظر میرسد عوامررل زراعرری
و ا لیمی متفاوت در شهرستانها باعث جدایی ایررن منرراطق از
یکدیگر شده باشد.

سااسگزاری

بهواسررطه جررد مشررترک بررین ار ررام و ارتبرراط خویشرراوندی
دانست .همچنین در دیگررر بررسرری صررورت گرفترره بررر روی

نویسندگان این مقاله مراتررب تقرردیر و تشررکر خررود را از

که ار ام در سه گروه مجررزا گروهبنرردی

معاونت پژوهشی دانشگاه اهواز بهواسررطه حمایتهررای مررالی

گیاه زیتون مشخ

شدند (.)Rotondi et al., 2003

اعالم میدارد.
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