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Abstract
Background and Objectives
Olive tree (Olea europaea L.) is one of the most ancient tree crops which has been domesticated
in the Middle East for about 6000 years. The romans enlarged its cultivation from the Greek
islands throughout the Mediterranean basin, mainly along the African and European coasts as
well as in the areas where large volumes of water have improved the climate. In the past, cultivar
distinguishing approaches were based on morphological characteristics of leaf, fruit and stone.
Recently, morphological traits with isozyme and DNA- based markers have been applied to the
classification of cultivars. The aim of this study was the evaluation of morphological and
molecular similarities between the new and the known cultivars of olive trees in the Fadak garden
in Qom province in Iran.

Materials and Methods
In order to analyze genetic variations of olive tree genotypes in Qom province, the olive
genotypes (Manzanilla, Sevilana, Mahzam, Arbequina, and Conservalia) and two superior cold
resistant genotypes (Fadak and Tooba) were studied using morphological traits based on
distinctness, uniformity and stability (DUS) guideline in the Fadak garden (Qom province, Iran)
in 2013. In addition, a total genomic DNA was extracted from the leaves, and the PCR was
carried out by a set of six inter simple sequence repeats (ISSR) markers for amplification. Then,
amplification products from ISSR primer tests were characterized on 2% agarose gels immersed
in 1X TBE buffer. The gels were stained with ethidium bromide. The PCR fragments were scored
for the presence or absence as 1 and 0, respectively.

Results
In this study, analysis of variance was performed on 12 quantitative traits. Results showed there
were significant differences (p < 0.01, p < 0.001) between all the traits and Fadak and Tooba
separated from other genotypes by comparing the means of the tests (Duncan multiple range
method). According to the biplot graph (the first two components) in the PCA method by
quantitative traits, Arbequina, Manzanilla and Tooba were included in one group, and Fadak and
Tooba were distinctly separated from other genotypes. Also, according to the biplot graph (the
first two components) in the PCA method by qualitative traits, the distance between Fadak and
Tooba was low. In the molecular analysis, all ISSR markers (six primers) showed polymorphism.
The total band range was 8-21 (with 14.66 as the average) and the PIC varied from 0.231 to
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0.447 (0.309 average). Based on the PCA method, Tooba was utterly separated from other
genotypes.

Discussion
In this study, Fadak and Tooba were completely different from other varieties using
morphological traits and ISSR molecular markers. Fadak was found to be similar to Sevilana and
Conservalia. There was a high similarity between Fadak and Tooba. Also, no similarity was
observed between the results of morphological and molecular traits.

Keywords: PCA, Qualitative traits, Quantitative traits, Variance
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بررسی تنوع ژنتیکی دو ژنوتیپ برتر زیتون استان قم در مقایسه با برخی ارقام تجاری
موجود در باغ فدک این استان با استفاده از صفات ریختشناسی و نشانگرهای ISSR
فرشته حسینی قیداری 1و زهرا طاهرنژاد*2

 -1دانشآموخته کارشناسی ارشد باغبانی ،مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ،کرج ،ایران
*-2نویسنده مسئول :دانشآموخته دکتری ژنتیک بیومتری ،مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ،کرج ،ایران ()z_tahernezhad@znu.ac.ir
تاریخ پذیرش1397/07/11 :

تاریخ دریافت1396/07/23 :

چکیده
به منظور بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام زیتون استان قم ،دو ژنوتیپ برتر استان قم از نظر مقاومت به سررما
(فدک و طوبی) به همراه پنج رقم زیتون تجاری (مانزانیال ،سویالنا ،آربکین ،کنسروالیا و محزم) در باغ فدک قرم
در سال  2931با استفاده از صفات مورفولوژیکی و مولکولی ،مطالعه شدند .در این تحقیق تجزیره واریرانب بررای
21صفت کمی انجام گرفت و اختالف بسیار معنیداری در سطح 2و 0/2درصد برای همه صفات مشاهده شد .نتایج
مقایسه میانگین نشان داد که ژنوتیپهای فدک و طوبی از سایر ژنوتیپهرا متمرایز شردند .در نمرودار دو بعردی
بهدست آمده از تجزیه به مؤلفههای اصلی صفات کمی ،ژنوتیپ آربکین ،مانزانیال و سویالنا و طوبی در یک گرروه
قرار گرفتند و ژنوتیپ فدک و طوبی کامالً از هم تفکیک شدند .همچنین در نمودار دو بعدی تجزیه به مؤلفههای
اصلی براساس دادههای صفات کیفی ،ارقام طوبی و فدک در فاصله بسیار کمی از هم قررار گرفتنرد .در بررسری
مولکولی ،تمامی آغازگرهای ( ISSRشش آغازگر) چند شکلی بسیار زیادی را نشان دادند .تعرداد کرب بانردهای
تولید شده دارای دامنه  8تا  12باند (میانگین  21/66باند) و محتویات اطالعات پلیمورفیسرم ( )PICدارای دامنره
 0/192تا ( 0/114میانگین  )0/903بود .بر اساس تجزیه به مؤلفههای اصلی نیز ژنوتیپ طوبی از سایر ژنوتیرپهرای
مورد مطالعه کامالً تفکیک گردید .طبق این تحقیق ،نتایج صفات مورفولوژیکی و مولکولی همخوانی زیادی با هم
نداشتند.
کلیدواژهها :صفات کمی ،صفات کیفی ،واریانبPCA ،

مقدمه

بووا هووا بلکووه ازنظوور شناسووایی رواب و خویشوواوندی بوورای

زیتووون ( )Olea europaea L.یکووی از قوودیمیتووری

دستیابی به ارقام جدید اقتصوادی و مطوابب بوا نیازهوای روز

محصوالت درختی است کوه حودود  6000سوال پویش در

اهمیت زیادی دارد .بنابرای طراحی هرگونه برنامه بهنژادی

منطقه شرق مدیترانه اهلیشده است ( Zohary and Hopf,

و ایجواد بوا هوا بوا ارقوام مووردنظر و گوواهیشوده مسوتلزم

 .)1994کشت ایو گیواه از جزایور یونوان در طوول حاشویه

شناسایی ویژگی های اختصاصی هر رقم است .در گذشته،

مدیترانه بهویژه در طول سواحل آفریقایی و اروپایی ،جایی

روشهوووای شناسوووایی ارقوووام مبتنوووی بووور خصوصووویات

که آب فراوان باعو

بهبوود آب و هووا مویشوود ،توسو

رومیها توسعه داده شد (.)Cipriani et al., 2002
تعیی منشأ ژنتیک ارقام نهتنهوا از جنبوههوای احودا

مورفولوژیکی برگ ،میوه و هسته استوار بود .ولی اسوتااده
از صاات مورفولوژیکی بهتنهایی بورای شناسوایی ارقوام بوه
دلیل شرای محیطی بهویژه بر روی برگ زیتون ،وجود اثر
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غالبیت و اپیستازی ،عدم تظاهر صاات در مراحل اولیوه نموو،

و شناخته شده بود.

کم بودن و یا محدودیت صاات قابل اندازهگیوری و صور
مدتزمان طوالنی کافی نیست .امروزه برای طبقهبندی ارقام
همراه با صاات مورفولوژیکی ،از نشوانررهای آیزوزایموی و
روشهای مولکوولی مبتنوی بور  DNAماننود SSR ،RAPD

مواد و روشها
صفات ریختشناسی
دو ژنوتیپ طوبی و فدک همراه با پنم رقوم تجواری
(آربکی  ،مانزانیف  ،سویفنا ،محزم ،کنسروالیا) بهصورت

Ghareyazi,

طرح آزمایشی بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در

 Abdali et al. )2011( .)2001صاات مورفولوژیکی چهوار

مزرعه فدک واقع در اسوتان قوم ( 33/66°شومالی30/88°

رقم زیتون شمال کشور شامل ارقام مواری ،زرد ،فیشومی و

شرقی ،ارتااع از سطح دریا 930 :متر) بر اساس دسوتورالعمل

از نشوانرر

ملی تمایز ،یکنواختی و پایوداری ( )DUSمؤسسوه تحقیقوات

 RAPDجهت بررسوی دقیوبتور ایو ارقوام و تعیوی میوزان

ثبت و گواهی بوذر و نهوال در سوال 1392موورد ارزیوابی

چندشووکلی آنهووا اسووتااده نمودنوود .نتووایم مولکووولی تووا

قورار گرفتنود .یادداشوتبورداری از هور درخوت از چهووار

حد زیادی طبقهبندی مورفولوژیوک را تأییود نموود .ضومنا

جهت و در شش مرحله از فروردی ماه تا آبوانمواه انجوام

رقووم خرمووا زیتووون کووه در طبقووهبنوودی سوونتی تحووت یووک

شد .پ

از اندازهگیری و ارزیابی  12صوات کموی و 49

نام شوناختهشوده بوود ،بوه چهوار گوروه طبقوهبنودی گردیود.

صات کیای (قدرت رشد ،حالوت شواخه ،میوزان توراکم،

( Noormohammadi et al. )2012در مطالعووات خووود بووه

رنگ شاخههای بارده ،تراکم شواخه جوانبی کوچوک در

بررسووی تنوووع ژنتیکووی چهووار جمعیووت از زیتووون وحشووی

شاخه های بارده ،شکل برگ ،بوراق بوودن بورگ ،رنوگ

( )O.europaea ssp cuspidateدر حال رشود هرمزگوان بوا

سطح رویی برگ ،رنگ سطح زیوری بورگ ،خمیودگی

استااده از دو نشانرر  RAPDو  ISSRپرداختند که اخوتف

محور طولی پهنک برگ ،پوی خووردگی بورگ ،وجوود

و ISSR ،AFLPو  RFLPاسووتااده م ویشووود (

خرما زیتون را مورد بررسی قورار دادنود .سوس

بررسیها بهدست آمودArji et al. )2013( .

برگهای غیرطبیعی ،شکل برگهای غیرطبیعی ،سواختار

سازگاری  14رقم زیتون تجاری آزمایشی را در ایسوتراه

گلآذیو  ،انشوعابات گولآذیو  ،وجودگولهوای جوانبی

تحقیقات زیتون داالهو بررسی کردند که ارقام کنسروالیا

گلآذی  ،اندازه غنچه ،شوکل میووه ،آشوکار بوودن رگوه

و سویفنا برای تولیود میووه کنسوروی بهتوری رقوم بورای

میوه ،رنگ میوه ،عدسک میووه ،انودازه عدسوک ،تقوارن

منطقه شناخته شودند Padula et al. )2008( .عملکورد میووه،

میوه در موقعیت َ ،Aتقارن میوه در موقعیوت  ،Bموقعیوت

اندازه میوه  ،نسبت گوشت به هسته و درصد روغ میووه

بزرگتری قطر میووه ،شوکل نووک میووه در موقعیوت ،A

را در 134ژنوتیپ زیتوون در سوه منطقوه مرکوز و جنووب

شکل نوک میوه در موقعیوت  ،Bنووک تیوز بوودن میووه،

ایتالیا بررسی کردند و درنهایوت  21ژنوتیوپ را بوهعنووان

موقعیووت اثوور جووای مووادگی در میوووه ،شووکل تووه میوووه در

ارقام امیدبخش برای دستیابی به ارقام جدیود معرفوی کردنود.

موقعیت  ،Aشکل ته میوه در موقعیت  ،Bشکل فرو رفتری

( Zare Rashnodi et al. )2019در مطالعووه ژنوتیووپهووای

محل اتصال دم میوه ،شکل مقطع عرضی میوه،شکل هسوته

گردو با استااده از نشانررهای  ،ISSRسطح قابل توجهی

در موقعیت  ،Aشکل هسته در موقعیت  ،Bتقوارن هسوته در

از تنوووع ژنتیکووی را گووزارش و ارهووار کردنوود کووه نتووایم

موقعیت  ،Aتقارن هسته در موقعیت  ،Bشکل مقطع عرضی

بهدست آمده با اسوتااده از ایو نشوانررها اطفعوات کوافی

هسته ،موقعیت بزرگتری مقطع عرضی هسته ،وجوود شویار

برای تشخیص و تاکیک ژنوتیپها را فراهم میکند .هود

در هسته ،توزیع شیارها در هسته ،توزیع شویارها در قسومت

از ایوو تحقیووب بررسووی میووزان تشووابه مورفولوووژیکی و

پایینی هسته ،شکل نوک هسته در موقعیت  ،Aشکل نوک

مولکولی ارقام جدید زیتون در مزرعه فدک با ارقام رایم

هسته در موقعیت  ،Bنوک تیز بودن هسته ،شوکل قسومت

معنیداری در ای
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پایینی هسته در موقعیت ،Aشکل قسمت پوایینی هسوته در

 2ساعت با استااده از رنگآمیوزی اتیودیوم برومایود از هوم

موقعیووت  ،Bعمووب درز برچووههووا در هسووته و انحنووای درز

جدا شدند .سرانجام قطعات تکثیری از هم تاکیوکشوده بور

برچووههووا در هسووته) ،تجزیووههووای آموواری ماننوود تجزیووه

روی ژل ،بهصورت وجود و عدم وجود (بوه ترتیو یوک و

واریان  ،تجزیه همبستری و تجزیه به مؤلاوههوای اصولی

صوووار) امتیووواز داده شووودند .محاسوووبه محتووووای اطفعوووات

(( ))Principle Component Analysis )PCAروی دادههوا

چندشکلی ( ،)PICشواخص نشوانرری ( ،)MIقودرت تبیوی

با استااده از نرمافزارهای آماری  SASو  Minitabانجام شد.

( ،)Rpضرای تشابه و تجزیوه بوه مؤلاوههوای اصولی توسو

نشانگرهای مولکولی

نرمافزارهای  NTSYSpc v2.02و  Excellانجام شد.

استخراج  DNAو تعیی کمیوت و کیایوت آن از بورگ
همه ژنوتیپهای موورد بررسوی بوه روش Dellaporta et al.

( )1983صورت گرفت .سوس

نتایج و بحث
صفات ریختشناسی

واکونش زنجیورهای پلیموراز

بعد از نرمال کردن دادهها بوه روش لرواریتم ،تجزیوه

( )PCRبرای تکثیر قطعات با استااده از شش آغوازگر ISSR

برای  12صات کمی اندازهگیریشوده بور روی

( )Martins-Lopes et al., 2007ساخت شرکت

Eurofins

 MWG Opernآلمووان (جوودول  )1در حجووم نهووایی 20

واریان

هات ژنوتیپ زیتون انجام شد .نتایم نشان دهنده اختف
بسیار معنی داری بی ارقام در سطح یک درصد برای همه

میکرولیتووور (MgCl2 ،1X PCR Buffer ،30 ng/µl DNA

صاات کمی بود (جدول  .)2پ

Taq DNA polymerase U ،0/36 mM dNTPs ،2/3 mM

به روش دانک در سطح احتمال  3درصد ،مشوخص شود

 2/3و آغازگر  )10µmانجام شد .برنامه واکونش زنجیورهای

کوه ژنوتیووپهووای فوودک و طوووبی ازنظوور صوواات نسووبت

پلیمراز بهصورت یک چرخه واسرشتهسوازی ()Denaturing

گوشت میوه به هسته میوه ،قطور میووه ،طوول هسوته ،قطور

اولیه  DNAالرو در دمای  94درجه سانتیگراد به مودت

هسته ،طول و عرض برگ ،نسبت طول بورگ بوه عورض

پنم دقیقه 43 ،چرخه شامل واسرشته سوازی در دموای 94

برگ و نسبت درصد روغ به وزن خشک کل میوه باهم

درجه سانتیگوراد بوه مودت  30ثانیوه ،اتصوال آغازگرهوا

و بووا سووایر ارقووام اخووتف

معنویدار داشووتند .امووا ای و دو

( 30-36سانتیگراد) به مودت 43ثانیوه و بسو ()Extention

ژنوتیپ در صاات طوول میووه ،عورض فرورفتروی محول

در دمای  72درجه سانتیگراد به مدت دو دقیقه و در آخور

اتصال دم میوه ،طوول دمبورگ و نسوبت درصود روغو بوه

چرخه بس نهایی در دمای  72درجه سانتیگراد بوه مودت

گوشت میوه با هم اختف معنیداری نداشتند (جدول .)3

قطعوات تکثیرشوده بوا اسوتااده از

)PIC= [2 Pi (1- Pi)] (Botstein et al., 1980
 :Piفراوانی آلل iام

 3دقیقه انجام شد .سوس

الکتروفورز در ژل آگاروز  1/3درصد با ولتواژ  80بوه مودت

از انجام مقایسه میانری

جدول  -2مشخصات آغازگرهای ISSRمورداستفاده در بررسی تنوع ژنوم گیاه زیتون
Table 1. ISSR primers used for evaluation of genome diversity in olive
ردیف

آغازگر

→)5
توالی َ(َ 9

دمای اتصال (سانتیگراد)

No.

Primer

)َSequence (5َ → 3

)Annealing temperature (°C

1
2
3
4
5
6

UBC 810
UBC 841
UBC 826
UBC817
UBC 834
UBC 855

GAGAGAGAGAGAGAGAT
GAGAGAGAGAGAGAGACTC
ACACACACACACACACC
CACACACACACACACAA
AGAGAGAGAGAGAGAGCTT
ACACACACACACACACCTT

50
56
52
50
54
54
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جدول -1تجزیه واریانب صفات کمی ژنوتیپهای زیتون مطالعهشده
Table 2. Variance Analysis of quantitative traits of olive genotypes

عرض برگ/طول برگ

Leaf length/ Leaf width

Petiole length

طول دم برگ

عرض برگ

Leaf width

طول برگ

Leaf length

قطر هسته
Stone width

طول هسته

Stone length

Surface of fruit bloom

عرض فرورفتگی محب اتصال دم میوه

قطر میوه

Fruit width

طول میوه
Fruit length

هسته میوه/گوشت میوه
Fruit Stone / Fruit Flesh

Oil (%)/ Fruit Dry Weight

وزن خشک کب میوه/درصد روغن

تکرار

2

11.28

3.22

8.59

22.28

10.24

10.37

11.92

10.91

12.46

11.8

10.49

Oil (%)/Fruit Flesh

منبع تغییرات
S.O.V

درجه آزادی
df

گوشت میوه/درصد روغن

378
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میانگین مربعات
Mean Square

13.19

Replication
تیمار

6

**67.16

**5.01

**35.13

**19.14

**110.47

**78.06

**24.72

**17.49

**11.78

**91.94

**47.67

**473.88

Treatment
خطا

12

Error
ضری تغییرات (درصد)

5.99

-

-

12.63

11.47

7.52

1.16

2.77

11.52

-

-

8.3

3.5

8.21

1.58

1.94

)C.V. (%
** معنیدار در سطح یک درصد .

** . significant at 1% probability level:
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 مقایسه میانگین صفات کمی به روش آزمون چند دامنهای دانکن در هفت ژنوتیپ زیتون-9 جدول
Table 3. Mean comparison of traits according to Duncan multiple range test in seven olive genotypes

عرض فرورفتگی محب اتصال دم میوه

5.082b

6.89e

11.364e

3.149c

13.644c

22.8b

3.41d

16.72e

41.88e

5.184bc

0.616bc

1.082c

5.504b

8.044d

15.936c

3.864b

17.073b

24.085b

7.124b

20.33d

45.31d

4.986c

0.712ab

1.124c

5.554b

8.043d

15.45cd

3.811b

19.017ab

23.341b

8.097b

26.81c

51.12a

7.448a

0.578bc

0.934c

6.991a

8.525c

18.027a

8.254a

20.69a

27.019a

10.894a

36.9a

47.003c

5.463b

0.767a

1.399b

7.33a

10.812a

16.945b

8.054a

21.303a

26.987a

7.354b

28.25b

46cd

4.647c

0.643abc

1.67a

7.684a

10.129b

15.047d

4.029b

20.732a

23.453b

5.598c

.) استp< 0/03( معنیدار بی میانری ها
Means within a column followed by the same letter are not significantly different at (p<0.05).

گوشت میوه/هسته میوه

1.071c

Fruit Stone / Fruit Flesh

0.502c

طول میوه

4.803c

Fruit length

46.35cd

قطر میوه

27.58bc

Fruit width

2.157e

Surface of fruit bloom

23.734b

طول هسته
Stone length

13.756c

Stone width

3.673bc

قطر هسته

17.598ab

Leaf length

8.764c

طول برگ

4.815b

Leaf width

0.896c

عرض برگ

0.498c

Petiole length

طول برگ/عرض برگ
Leaf length/ Leaf width

5.455b

طول دم برگ

Oil (%)/ Fruit Dry Weight

49.31b

درصد روغن/گوشت میوه
Oil (%)/Fruit Flesh

27.68bc

تیمار
Treatment

طوبی
Tooba
آربکی
Arbequina
مانزانیف
Manzanilla
سویفنا
Sevilana
محزم
Mahzam
کنسروالیا
Conservalia
فدک
Fadak

مشترک در هر ستون بیانرر نبود اختف

حرو
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درصد روغن/وزن خشک کب میوه

میانگین
Mean
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تجزیه همبستری به روش پیرسون بی صواات کموی

کیای نیز انجوام شودم مؤلاوه اول و دوم بوهترتیو

30/11

انجام شد .بیشتری همبستری مثبت و معنیدار بوی طوول

درصد و  26/99درصد از کل واریان

میوه و عورض رورفتروی محول اتصوال دم میووه ()0/864

دادند که نمودار دوبعدی بر اساس ای دومؤلاه ،رقمهای

بود .عرض بورگ و طوول بورگ نیوز همبسوتری مثبوت و

سووویفنا و مووانزانیف را از سووایر ارقووام جوودا کوورد .رقووم

معنیدار زیادی ( )0/773با هم داشتند .کمتری همبستری

کنسروالیا نیز از رقمهای آربکی  ،طوبی ،فدک ،و محوزم

مثبت و معنیدار بی نسبت درصد روغ بوه وزن خشوک

جدا شد .اما ارقام طوبی و فدک در ای نمودار در فاصله

کل میوه با طول میوه ( )0/442بهدست آمود (جودول .)4

بسیار کمی از هوم قورار گرفتنودم بنوابرای ارقوام طووبی و

بنابرای افزایش طول میوه تواثیر زیوادی بور روی افوزایش

فدک ازنظر صاات کیای بررسیشده فاصله بسویار کموی

درصد روغو بوه وزن خشوک کول میووه نودارد ولوی بوا

با همدیرر دارند یا بهعبارتیدیرور ایو دو رقوم شوباهت

افزایش طول میوه ،عرض فرورفتری محل اتصال دم میوه

زیادی به هم دارند (شکل  .)2رقم محزم با صاات رنوگ

بهطور معنیداری افزایش مییابد.

سطحرویی برگ و رنگ میوه از سایر ارقام جدا شد .رقم

تجزیه به مؤلاههای اصلی ( )PCAبر اساس  12صات
کمی اندازهگیری شده انجام شد و نتایم نشان داد که سوه
مؤلاووه اول  88/1درصوود از کوول واریووان

به خود اختصاد

طوبی با صاات قدرت رشد گیاه و نوکتیز بودن میوه از
پنم رقم باقیمانده دیرر جدا شد .در رقم طووبی نیوز ایو

را بووه خووود

صاات منحصربهفرد هستند .رقم آربکی با صات حالوت

اختصوواد دادنوود .مؤلاووه اول بووا  49/2درصوود از کوول

شاخه گیاه از چهار رقم باقیمانده جدا شد .رقم فدک بوا

با صاات طول و قطر میوه ،بیشتری همبستری را

صوواات حالووت شوواخه گیوواه ،شوواخه جووانبی کوچووک

داشت .بنابرای مؤلاه اول ،مؤلاه ابعاد میووه اسوت .مؤلاوه

(شاخه های بارده) ساختار گل آذی  ،شکل میووه از ارقوام

دوم با  24/8درصد از کل واریان  ،با نسبت طول بورگ

کنسروالیا ،مانزانیف ،سویانا جدا شد .صاات شاخه جوانبی

به عورض بورگ بیشوتری همبسوتری را داشوت .بنوابرای

کوچک (شاخههای بوارده) ،سواختار گولآذیو و شوکل

مؤلاه دوم ،مؤلاه نسبت ابعاد برگ (اندازه بورگ) اسوت.

میوه تنها در رقم فدک مشواهده شود .رقوم کنسوروالیا ،بوا

بوا درصود

صاات براق بودن بورگ ،سواختار گولآذیو  ،خمیودگی

روغ  ،بیشتری همبستری را داشت .درنتیجه مؤلاه سوم،

محور طولی پهنوک ،موقعیوت اثور جوای موادگی ،شوکل

مؤلاه درصد روغ است (جدول  .)3در تحقیقوی کوه در

نوک در موقعیت  Aهسوته ،شوکل نووک در موقعیوت B

ایتالیا انجام شد ،مشخص شد که صااتی از قبیول طوول و

هسته ،نوکتیز بودن هسوته ،از ارقوام موانزانیف ،سویویفنا،

عرض میووه ،وزن خشوک میووه ،شوکل میووه و همچنوی

متااوت بود .درنهایت ،رقم موانزانیف نیوز از رقوم سوویفنا

اندازه گلآذی و شکل تاج نقش مهموی در گوروهبنودی

توس صاات تراکم گیاه ،طول میانرره شاخههای بارده،

ارقام زیتون مورد مطالعه داشته و جزء صواات تأثیرگوذار

شوواخه جووانبی کوچووک شوواخههووای بووارده و انشووعابات

در تجزیه بوه مؤلاوههوای اصولی بودنود ( Cantini et al.,

گل آذی جودا شود .ژنوتیوپ طووبی و فودک نیوز ازنظور

 .)1999در نمووودار دوبعوودی بوور اسوواس دو مؤلاووه اول

صاات قدرت رشد گیاه ،رنگ شواخههوای بوارده ،طوول

ژنوتیپ های آربکی  ،مانزانیف ،طوبی و سوویفنا در یوک

میانرره ،شاخههای بارده ،شاخههای کوچک شواخههوای

گروه قرار گرفتند .ژنوتیپ فدک از ژنوتیپ طوبی کامف

بارده ،ساختار گلآذی  ،انشوعابات گولآذیو  ،نووکتیوز

متمایز شد (شکل .)1

بودن میوه ،شکل میوه ،نوکتیز بوودن هسوته بواهم دیرور

واریان

مؤلاه سوم نیز با  14/1درصد از کل واریوان

تجزیه به مؤلاههای اصلی بر اساس دادههوای صواات

متااوت بودند.
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جدول  -1مقدار همبستگی بین صفات کمی به روش پیرسون
Table 4. Correlation between quantitative traits by Pierson method
صفت
Trait
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1

1
**0.600
**0.717
**0.661
0.406
0.14
*0.447
-0.003
0.412
**0.623
0.066
-0.132

2

1
**0.612
**0.864
**0.646
*0.501
0.429
-0.08
0.296
**0.725
*0.442
*0.451

3

1
**0.605
0.423
**0.658
**0.753
*0.477
**0.611
0.327
0.104
0.248

4

1
**0.575
*0.505
**0.582
0.085
*0.446
**0.682
*0.479
*0.516

5

1
*0.524
0.27
-0.133
0.228
**0.603
0.424
0.111

6

1
**0.669
**0.607
*0.515
0.028
0.172
**0.637

7

1
**0.775
**0.638
0.217
0.181
*0.448

8

1
**0.623
*-0.443
-0.21
0.343

9

1
-0.108
-0.203
0.172

10

1
**0.621
0.109

11

1
*0.529

) (1هسته میوه/گوشت میوه ()Fruit stone / Fruit flesh

) (5طول هسته ()Stone length

) (2طول میوه ()Fruit length

) (6قطر هسته ()Stone width

) (10عرض برگ/طول برگ ()Leaf length/ Leaf width

) (3قطر میوه ()Fruit width

) (7طول برگ ()Leaf length

) (11وزن خشک کل میوه/درصد روغ ()Oil (%)// Fruit dry weight

) (4عرض فرورفتری محل اتصال دم میوه ()Surface of fruit bloom

) (8عرض برگ ()Leaf width

) (12گوشت میوه/درصد روغ ()Oil (%)/Fruit flesh

*و ** :بهترتی معنیدار در سطح احتمال پنم ویک درصد .

) (9طول دم برگ (length

12

1

)Petiole

* and **: significant at 5% and 1% probability level, respectively.
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مقدار همبستگی بین مؤلفهها و صفات کمی در تجزیه به مؤلفههای اصلی-5 جدول
Table 5. Correlation between components and quantitative traits in PCA
مؤلفه سوم
Third component )PC3)

مؤلفه دوم
Second component )PC2 )

مؤلفه اول
First component (PC1)

صفت
Trait

-0.501

0.095

0.288

0.001

0.193

0.369

Fruit stone / Fruit flesh
طول میوه

-0.212

-0.185

0.364

قطر میوه

0.025

0.167

0.38

-0.062

0.229

0.265

0.256

-0.253

0.31

0.052

-0.224

0.349

0.124

-0.519

0.138

-0.26

-0.328

0.254

-0.088

0.456

0.239

0.412

0.369

0.167

0.609

-0.063

0.217

گوشت میوه/هسته میوه

Fruit length
Fruit width
عرض فرورفتری محل اتصال دم میوه
Surface of fruit bloom
طول هسته
Stone length
قطر هسته
Stone width
طول برگ
Leaf length
عرض برگ
Leaf width
طول دم برگ
Petiole length
طول برگ/عرض برگ
Leaf length/ Leaf width
درصد روغ/وزن خشک کل میوه
Oil (%)// Fruit dry weight
درصد روغ/گوشت میوه
Oil (%)/Fruit flesh

 تجزیه به مؤلفههای اصلی بر اساس صفات کمی-2 شکب
Figure1. Principal components analysis according to quantitative traits
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شکب  -1تجزیه به مؤلفههای اصلی بر اساس صفات کیفی
Figure 2. Principal components analysis according to qualitative traits

نشانگرهای ISSR

کمتری ( MI )3/463بودند (جدول  .)6بنابرای بور اسواس

در ای مطالعه ،شش آغازگر  ISSRاستاادهشوده بورای

نتایم بهدستآمده ،آغازگر  UBC 833دارای قدرت تبیی

تکثیوور ،دارای بانوودهای چنوود شووکل زیووادی بودنوود .تعووداد

و تاکیک بیشتری نسبت به سایر آغازگرهای اسوتاادهشوده

بانوودهای تولیدشووده دارای دامنووه  8تووا  21بانوود بووا میووانری

است .در تحقیب ( Martins-Lopes et al. )2007بورعک

 14/66باند بود .بیشتری باند تولیدشوده مربووب بوه نشوانرر

نتایم تحقیب حاضر ،آغازگر  UBC 833توانایی بواالیی در

 833و کمتری

باند تولیدشده مربوب به نشانرر UBC 817

تاکیک ارقام زیتون نداشته و کمتری چندشکلی را در ای

بود .درصد چندشکلی در همه آغازگرها (به اسوتثنای 817

ارقووام نشووان داده اسووت و آغووازگر  UBC 817بووهعنوووان

UBCو  100 )UBC 833و میووانری  98/72بووود .محتوووی

موفبتری آغازگرها در تاکیک ارقام معرفویشوده اسوت.

اطفعووات پلووی مورفیسووم ( )PICدر ای و نشووانررها دارای

ای امر ناشی از تااوتها و شباهتهای ژنتیکوی بوی ارقوام

دامنه  0/231تا  0/447با میانری  0/309بود .بیشوتری

PIC

زیتون و تعداد ارقام مورد مطالعه بوده است.

مربوب به نشانرر  )0/447( UBC 817و کمتوری  PICنیوز

نمودار دوبعدی حاصل از تجزیه به مؤلاوههوای اصولی

مربوب به نشانرر  )0/231( UBC 841بود .بنابرای میتوان

( )PCAبر اساس دادههای  ،ISSRژنوتیپ طوبی را از سایر

نتیجووه گرفووت کووه نشووانرر  UBC 817بیشووتری مقوودار

ژنوتیپهای مورد مطالعه زیتون تاکیک کرد (شکل .)3

چندشکلی و نشانرر  UBC 841کمتری مقدار چندشوکلی

تشخیص اصالت ژنتیکی هر درخت به منظور اجتناب

را در هات ژنوتیپ زیتون مورد بررسی نشان دادند .قدرت

از تکثیر اشتباه ارقام که میتوانود خسوارات زیوادی را در

تبیی نشاندهنده میزان توانایی یک نشانرر بورای تاکیوک

صوونعت باغبووانی و همچنووی در تحقیقووات و برنامووههووای

ژنوتیپها از همدیرر است .بوا اسوتااده از محاسوبه قودرت

اصفحی ایجواد کنود ،اموری ضوروری اسوت .در تحقیوب

تبیی ( )Rpآغازگرها ،آغوازگر  UBC833دارای بیشوتری

حاضووور از نشوووانررهای  ISSRو برخوووی خصوصووویات

(Rp )3/14

مورفولوژیکی برای تعیی اصالت ژنتیکی تعدادی از ارقام

( )8/86و آغووازگر  UBC 817دارای کمتووری

بودند .شاخص نشانرری ( )MIنیز برای نشانررهای مطالعه

زیتون و بررسی تنووع ژنتیکوی آنهوا اسوتااده شود .یوک

میوان آغوازگر UBC 833

ژنوتیپ برتر زیتون با نام پیشنهادی طوبی از نظر مقاومت به

دارای بیشووتری  )3/271( MIو آغووازگر  UBC 841دارای

سوورما در مقایسووه بووا پوونم رقووم تجوواری کشووور بووا نووامهووای

شده محاسبه گردیدم که در ای
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جدول  -6محاسبه مقادیر محتوای اطالعات چندشکلی ( ،)PICشاخص نشانگری( ،)MIقدرت تبیین ،تعداد باندهای چند شکب
و تعداد کب باندها برای شش نشانگر ISSR

Table 6. Polymorphism information content (PIC), MI, RP, number of polymorphism bands and total
number of bands in ISSR primers
قدرت تبیین

شاخص نشانگری محتوای اطالعات

آغازگر
Marker Index Resolving Power
Primer
)(MI
)(RP

UBC810
UBC834
UBC855
UBC841
UBC826
UBC817
Mean

6
7.14
8.86
6.28
7.71
5.14
6.855

4.043
4.928
5.271
3.465
4.505
3.576
4.530

چندشکلی
PIC

0.311
0.352
0.251
0.231
0.265
0.447
0.309

تعداد باندهای چند شکب
No. of polymorphism
bands

تعداد کب باندها

درصد چندشکلی

polymorphism
No. of bands
%

13
14
21
15
16
7
14.33

13
14
21
15
17
8
14.66

100
100
100
100
94.12
87.5
98.72

شکب  -9نمودار دوبعدی حاصب از  PCAبر اساس دادههای ISSR
Figure 3. Principal components analysis by ISSR data

آربکی  ،کنسروالیا ،سویفنا ،محزم ،مانزانیف و ژنوتیپ برتر

سایر ارقام مورد مطالعه مویتوانود ناشوی از موتاسویونهوای

فدک با استااده از نشانررهای  ISSRدر یک گروه کوامف

سووماتیکی و تنووع درون ارقوام باشود( .

متمووایز قوورار گرفووت .ژنوتیووپهووای طوووبی و فوودک طبووب

 .)2014گزارشهای متعددی از موتاسیونهوای سووماتیکی

گوزارشهووای باغوداران در سووال  1386در مقابول سوورما در

که منجر به ایجاد تغییر و تنووع در ارقوام مختلور درختوان

مقایسوه بووا سوایر ارقووام مقاومووت نشوان دادنوود .بوا توجووه بووه

میوه نظیر انرور شده است ،وجود دارد که از نظر تاریخچه

خسارات سونری سورمازدگی ،شناسوایی ارقوام متحمول بوه

انتشار ،سیستم تکثیر و تنوع ارقام بوه زیتوون شوباهت دارنود

سرما اهمیت اقتصادی باالیی دارد .ای امکان وجود نودارد

( .)Riaz et al., 2002; This et al., 2005ردیوابی تعوداد

که ژنوتیپهوای معرفویشوده بوا نوامهوای طووبی و فودک

زیووادی موتاسوویون سووماتیکی در زیتووون مویتوانوود ناشووی از

با ارقام دیرری باشند زیرا ای دو ژنوتیپ از گروه

تکثیر رویشی مداوم ارقام بومی باشد کوه ایو امور مویتوانود

نهالهایی حاصلشدهاند که بوهعنووان ارقوام زرد و روغنوی

باع سازگاری بیشتر با شرای

محیطی گردد ( Diaz et al.,

تکثیر شدهاند .تااوتهای ژنوتیسی رقم طوبی در مقایسوه بوا

 .)2006به نظر میرسد ای نوع ارقوام از یوک رقوم مشوترک

متراد

Trujillo et al.,
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منشأ گرفتهاند و ممک است در اثر یوک موتاسویون رویشوی

گیورد ( .)Corrado et al., 2009در طبقوهبنودی سونتی

ایجاد شوده باشوند کوه هموی امور منجور بوه ایجواد تغییورات

درختووان زیتووون ،اسووتااده تو مووان دادههووای مولکووولی و

مورفولوژیکی اساسوی بودون ایجواد تغییور در نوواحی ISSR

ریختشناسی احتماال برای تاکیک تودههای نمونوههوای

تکثیرشده ،میگردد (.)Trujillo et al., 2014

نزدیووک بووه هووم در یووک رقووم ،همچنووی رفووع مشووکفت

سطوح باالیی از چندشکلی با اسوتااده از نشوانررهای

مربوب به تموایز نمونوههوا و انتخواب کلوون اهمیوت دارد

 ISSRدر ارقووام تجوواری زیتووون ایووران مشوواهده شوود کووه

(.)Cantini et al., 2008; Omrani-Sabbaghi et al., 2007

حاکی از تنوع ژنتیکی باال در بی ارقام مورد مطالعه بوده

نتیجهگیری

است که ای یافته ها با نتایم سایر مطالعات صورت گرفته

در ای تحقیب ژنوتیپهای فدک و طوبی ،با استااده از

;Terzo Poulos et al., 2005

شش آغازگر  ،ISSRاز سایر ارقام مورد مطالعه جداشوده و

 .)Martins-Lopes et al., 2007نتوایم گوروهبنودی بوا

کوووامف مجوووزا از هوووم هسوووتند .طبوووب بررسوووی صووواات

استااده از صاات کمی و کیای با گوروهبنودی حاصول از

ریختشناسی نیز ای دو ژنوتیپ از دیرور نمونوههوا کوامف

نتایم داده های مولکولی بسیار متااوت و همسوشانی قابول

جدا شدند ،ولی شباهت بی ای دو ژنوتیوپ بوه هوم بسویار

توجیهی نداشتند .نشانررهای ریخت شناسوی کوه کواربرد

زیاد بود .ژنوتیوپ برتور فودک رابطوه نزدیکوی بوا دو رقوم

وسیعی دارند نتایجی متااوت از دادههای مولکولی فراهم

سووویفنا و کنسووروالیا دارد .از آنجووا کووه ژنوتیووپ طوووبی از

میکنند .همبستری پوایی نتوایم ارزیوابیهوای فنووتیسی و

شمال کشور بوه قوم منتقولشوده اسوت ،ممکو اسوت ایو

مولکولی ممک است ناشی از تنوع بسیار باال در  DNAو

تااوت ژنتیکی ،ناشی از فاصله جغرافیایی ای رقم بوا سوایر

سطح باالی هتروزیروسیتی در زیتون باشود .ایو شورای

ارقام باشد.

در دنیوا همخووانی دارد (

در سایر گیاهانی که بهصورت همگروه تکثیور مویشووند
نیووز مشوواهده م ویگووردد .در مجموووع الزم اسووت از بووی

سپاسگزاری
ای مقاله از طرح تحقیقاتی مؤسسه تحقیقوات ثبوت و

رقمهای زیتون که شوباهت فنووتیسی دارنود ،مطالعواتی بوا

گواهی بذر و نهال بوا شوماره مصووب 4-08-08-92107

استااده از نشانررهای مولکولی بهمنظوور تشوخیص موواد

استخراج شده است که بدی وسیله تقدیر و سساسورزاری

گیاهی که آللهوا و یوا QTLهوای مشوابه دارنود صوورت

به عمل میآید.
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