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  چکيده
  

  ويکي مورفولوژيها خرمالو با استفاده از نشانگرنمونه و ژنوتيپ ٢٩ يکيتنوع ژنتن پژوهش ي  در ا

RAPDضي ميوه، سفتي گوشت ميوه،  صفات وزن تر ميوه، قطر طولي و عر. قرار گرفتي مورد بررس

pH ،TA ،TSS عصاره ميوه، شاخص طعم ميوه، رنگ پوست و گوشت ميوه، وجود بذر در ميوه، و طول 

ها  نمونهي  روPCR در انجام واکنش ي آغازگر تصادف١٠٠ تعداد نيهمچن.  شدنديو عرض برگ بررس

 در محدوده ارقام آنها که تمام  نشان داد شدهيريگ صفات اندازهانسيه واريج تجزي نتا.ش شديآزما

 ين برخيدار بي و مثبت معني منفيهاي ساده وجود همبستگيه همبستگيج تجزينتا. دار هستنديمعن

صفات .  استفاده شدي اصليهان تعداد عامليي تعيه فاکتور براين از تجزيهمچن. صفات را نشان داد

  در مورد . ه نمودنديرات را توجيياز کل تغ% ٧٥/٧٦  قرار گرفتند که مجموعاًي گروه عامل٤موثر در 

 يها چندشکلنمونهن ي انجام داده و بي الگو را به خوبDNAر ي آغازگر تکث١٣  تعدادRAPD يهاداده

ه يتجز.  عدد از آنها چندشکل بودند٦٤ که افتندير يها تکثنمونه نوار در کل ٦٥در مجموع . نشان دادند

 UPGMAب تشابه جاکارد و به روش ي چندشکل با استفاده از ضرياها بر اساس نوارهنمونهکالستر 

هاي گونه.  گرفتنديجا  گروه مجزا٤در  % ٦٠ها در حد تشابه نمونه، ياه خوشهيدر تجز. انجام گرفت

 جدا شده و در دو گروه مجزاي لوتوس و ويرجينيانا قرار گرفتند و ي خرمالو از انواع خوراکيوحش

س تشابه و ين ماتري بيکيب کوفنتيضر.  قرار گرفتندي و ژاپنيز در دو گروه معمولي ني خوراکيخرمالوها

  . س تشابه را نشان داديوگرام به ماترر بدست آمد که برازش مناسب دند= ٩٧/٠rوگرام در حد ردند

  

  .RAPD، ي، نشانگر مولکوليکيخرمالو، تنوع ژنت،  Diospyros :واژه هاي كليدي

  
  مقدمه

ا ي شرق آسيبوم) Diospyros kaki (يک خورايخرمالو
متعلق به خانواده ن، ژاپن و کره و ي چيو کشورها

Ebenaceaeجنس . است Diospyros L.  ً۴۰۰داراي تقريبا 
گونه است كه اكثر آنها در آسيا، آفريقا و آمريكاي مركزي 

عدد كروموزومي ). Holdman, 2000( اندو جنوبي پراكنده
 6x=(2n=90 ( هگزاپلوئيدD. kaki و است x=15اين جنس 
  D. lotusکه  يدر حال است9x= (2n=(135د يو نانوپلوئ

   گونه و هستندديپلوئيد  2n=30با D. olifera و

D. virginiana 2 داراي دو كاريوتايپ باn=60, 90است  .
 ي باروري دارايدي با وجود هگزاپلوئي معموليخرمالو
  آن بودن١ديوئپليل آلوپلي است که احتماال به دلينسب

 كه كاكي ياوه ين مي ا).Yonemori et al., 2000(است 
 براي توليد ميوه شود عمدتاً خرمالوي شرقي نيز ناميده مي

ها با وجود ر گونهيکه سا ي، در حالشودكشت و كار مي
وه پرورش يد مي تولي از آنها برايوه برخي بودن ميخوراک

                                                                                         
1. Allopolyploidy  
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د خرمالو به چگونگي ورو). Holdman, 2000(ابند يينم
 نشده است ولي امروزه كشت و كار  گزارش ييدر جاايران 

رونق اط منازل ي باغات کوچک و در حيبرخخرمالو در 
ر کشت خرمالو در ايران در ي سطح زکه يبه طور. دارد

. باشديم تن ۸۰۰۰با توليد نزديك به  هکتار ۹۰۰حدود 
ه براي كاشت اين درخت آب و هواي نيماقليم مناسبترين 

گرمسيري است ولي با وجود اين در نواحي سرد معتدل 
در ايران در . خرمالو را كشت نمود ارقام يبرختوان نيز مي

توان  مييكليه نقاط به غير از نواحي خيلي سرد كوهستان
 در نواحي نيمه گرمسير ضمناً. اين درخت را كشت نمود

  توان از آنها  متر مي۱۰۰۰نيز در ارتفاعات بيشتر از 
  ).Madanloo, 1987(برداري نمود بهره

 ) Diospyros kaki (ميزان توليد جهاني ميوه خرمالو
 ٢.٧٣٤.٠١٦  برابر باFAOبر طبق گزارش  ٢٠٠٥در سال 

 تن آن مربوط به قاره ۲.۵۳۰.۳۶۵زان يت که متن بوده اس
چين، ژاپن، كره، برزيل، جمهوري  يکشورها. باشديا ميآس

سطين اشغالي، نيوزلند، ايران، استراليا آذربايجان، ايتاليا، فل
اند داشتهو مكزيك به ترتيب بيشترين ميزان توليد را 

)/Faosatatwww.fao.org.( از سرشار يخرمالو منبع ميوه 
. ، كاروتنوئيدها و فيبر خوراكي استC و A هاي ويتامين

شود و  خوري مصرف مي تازهصورتميوه سالم خرمالو به 
زدن و يا در صنايع  يا اينكه پس از خشك كردن يا يخ

غذايي از قبيل تهيه مربا، كمپوت، بيسكويت، كيك،بستني، 
  .(Miller  &  Crocker, 1994)شودمصرف مي... پودينگ و
به  راني موجود در ايپالسم خرمالو  ژرميي شناسا

ار مهم ي بسه ويتواند قدم اول ي ميکيژنت يهانشانگرکمک 
با کمک . ران باشدي بهبود پرورش خرمالو در ايدر راستا

توان نسبت به معرفي بهترين ي ميقاتين تحقيج چنينتا
 اقدام نمود و در ادامه با وارد نمودن ارقام جديد با ارقام

صفات برتر از كشورهاي منشا اين گياه و با بررسي 
ش خرمالو، پذيري آنها با شرايط اقليمي نواحي پرور تطابق

) ارقام غير گس( انواع جديد گسترش کاشتنسبت به 
  .کرداقدام 

هاي از زمان يپيا صفات فنوتي کي مورفولوژينشانگرها
مورد استفاده اهان ينش گي و گزيي شناسايبرابسيار دور 
اين نوع نشانگرها اغلب داراي توارث غالب . گرفتند قرار مي

وتروپي دارند، تحت و مغلوب بوده و اثرات اپيستازي و پلي
گيرند، تاثير شرايط محيطي و مرحله رشد موجود قرار مي

فراواني و تنوع كمي دارند و گاهي براي مشاهده و ثبت 

آنها بايد منتظر ظهور آنها ماند که اين كار در مورد گياهان 
 با ل امروزه،ين داليبه هم. چند ساله بسيار مشكل است

ار ي بس آنهاستفاده از ا،ن نشانگرهاي اد بودنيوجود مف
متخصصين به دنبال پيدا كردن   ومحدود شده است
  . )Madanloo, 1987 (تري هستندنشانگرهاي دقيق

- يبند طبقه )Diospyros kaki(اه خرمالو يمورد گ در
 . انجام گرفته استيکي بر اساس صفات مورفولوژييها

Bellini et al. (2001) ،۳۹ ،ويژگي مورفولوژيكي ساقه 
اي از درختان خرمالوي   گل، ميوه و بذر مجموعهبرگ،

 نشانگراز آنها همچنين . موجود در ايتاليا را بررسي كردند
RAPD اما مقدار ها استفاده کردند نمونهيز روين 

 ج حاصل ازينتابين )  = ۵۷/۰r( پاييني  نسبتاًهمبستگي
 Badenes et . بدست آمدRAPD نشانگر مورفولوژيكي و

al. (2003)اي از خرمالوهاي يز تنوع ژنتيكي مجموعه، ن
نشان آنها .  بررسي كردندRAPDاسپانيا را به كمك ماركر 

 مورفولوژيكي جينتا با RAPD حاصل از جينتادادند كه 
، صفات تعداد Hasegawa et al. (2005) . دارديتطابق نسب

گل و ميوه در هر شاخه، وزن ميوه، قطر و طول ميوه، 
ور در ميوه، رنگ پوست، سفتي گوشت، تعداد و اندازه بذ

TSS طول و عرض برگ، سطح برگ، وزن تر و خشك ،
ها را در دو ژنوتيپ جديد برگ و ميزان كلروفيل برگ

گيري كرده  اندازهبودند رس   ميان خرمالو كه تقريباًرگسيغ
و معيارهاي شناسايي مورفولوژيكي اين دو ژنوتيپ را 

، به بررسي Yang et al. (2005) .مشخص نمودند
آنها . هاي تانن در خرمالو پرداختندمورفولوژيكي سلول

هاي تانني، انواع مختلف خرمالو را بر اساس اندازه سلول
ها شكل و رنگ اين سلول ها،محل قرارگيري اين سلول

 از ماركرهاي مولكولي مختلف به طور .بندي كردندتقسيم
از جمله هاي درختان ميوه گسترده در شناسايي ژنوتيپ

 ;Guo et al., 2006) استفاده شده استDiospyrosجنس 

Hasegawa et al., 2005; Hu & Luo, 2006;، Kanzaki 

et al., 2002; .(Shiran et al. (2006) ماركرهاي از RAPD 
  م  از ارقاي براي بررسي تنوع ژنتيكي تعدادSSRو 
 Sarkhosh et al. (2006) .هاي ايران استفاده كردندبادام

تنوع  مورفولوژيك  و نشانگرهايRAPDنيز به كمك ماركر 
  . از ارقام انار ايران را بررسي كردنديژنتيكي تعداد

 يكي از ماركرهاي معمول است RAPDماركر مولكولي 
ها در خرمالو و كه به طور موثر براي شناسايي ژنوتيپ

در تحقيق حاضر از  .ابسته آن به كار رفته استهاي و گونه
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 يکيات موفولوژي خصوصي همراه با تعدادRAPDماركر 
هاي خرمالو و دو   از نمونهيبراي بررسي تنوع ژنتيكي برخ

استفاده شده ) لوتوس و ويرجينيانا(گونه وابسته به آن 
  .است
  

  ها مواد و روش
   مواد گياهي

 و  نمونه۲۹ تعداد۱۳۸۴ در نيمه اول آبان ماه سال
نه از منطقه كرج  نمو۲۱شامل ) ۱جدول( خرمالو ژنوتيپ

 نمونه ۶ نمونه از پرديس كشاورزي و منابع طبيعي و ۱۴(
 نمونه از منطقه ۸و )  نمونه از وليانکي كالك و هيناحاز 

كلكسيون خرمالوي مركز تحقيقات كشاورزي (ورامين 
در كل .  قرار گرفتنديبردار انتخاب و مورد نمونه) ورامين
   نمونه ازDiospyros kaki( ،۵( نمونه از كاكي ۲۲

  نمونه از ويرجينيانا۲  و)Diospyros lotus(لوتوس 
(Diospyros virginiana)مورد بررسي قرار گرفتند  

 كه در  نمونه مذكور نيز۲۹ نمونه از ۲۴ ميوه ).۱جدول(
 صفات .برداشت شدوه يمدر زمان رسيدن دسترس بودند، 

گيري به شرح زير اندازه) ۲جدول(ها كمي و كيفي نمونه
  :ندشد

طر طولي و عرضي و ق قيدقبا ترازوي  هاوزن ميوه
ها بوسيله سفتي ميوه. گيري شدها با كوليس اندازهميوه

مترمربع بعد از حذف ي سانت۸/۰ستون ي با پ١پنترومتر
گيري  پوست در دو جهت روي خط استواي ميوه اندازه

براي تهيه . شده و ميانگين آنها براي هر ميوه لحاظ شد
 يها  آب ميوه در فالكون گيري از ميوه ها، بعد از آب  عصاره،
 ۵به مدت وژ يفيپس از سانتر ميلي ليتري ريخته شد و ۱۵

 روشناور از كاغذ صافي ، دور در دقيقه۱۰۰۰دقيقه در 
اسيديته توسط  .عبور داده شد و مورد استفاده قرار گرفت

pHگيري سازي در دماي محيط اندازه بدون رقيق٢ متر
 گيري مجموع اسيدهاي آلي قابل تيتراسيون بعددازهان. شد

سي آب مقطر  سي۱۵+  سي عصارهسي ۵(سازي از رقيق
 نرمال به ۱/۰ سودبه روش استاندارد با ) دو بار تقطير

 انجام  ۲/۸ به pH   متر تا رسيدنpHكمك دستگاه 
 اسيد آلي غالب در خرمالو اسيد ماليك است. گرفت

(Daood et al., 1992; Glew et al., 2005) که درصد 
مجموع مواد جامد  .ديد بر حسب آن محاسبه گردياس

                                                                                         
1. Fruit pressure tester-FT327 
2. Sartorius professional pH meter pp-20 

 طي مح در دماي٣كتومتراتوسط دستگاه رفر عصاره محلول
C°۲۵شاخص طعم . گيري شدسازي اندازه بدون رقيق

رنگ پوست .  بدست آمدTA بر TSSميوه از تقسيم ميزان 
 ا آمريك٤و گوشت ميوه بر طبق دفترچه استاندارد رنگي

تا هفت ) زرد كم رنگ(ک ي، که از شماره  خرمالويبرا
دار شماره  بذرهاي  به ميوه. رتبه بندي گرديداست) قرمز(
ها طول و عرض برگ. ک و بدون بذر شماره صفر داده شدي

 از. گيري گرديدمتر اندازه ميلي دقت كش بانيز توسط خط
در اين ي مورد بررسي هاتمام خرمالوهاي  ميوهآنجا كه 

بودند و ميزان تانن محلول در آنها  5آزمايش از انواع گس
 بود از وارد كردن ppm۵۰۰۰ در هنگام برداشت باالتر از

ها بعد از رسيدن ميوه. اين صفت در آناليزها خودداري شد
  .كامل و نرم شدن گسي خود را از دست دادند

   DNAاستخراج 
ه از روش  با استفادي برگيها  از نمونهDNAاستخراج 

Vroh Bi et al. (1996)ت يفيت و کيکم.  صورت گرفت
DNAدر ي بدست آمده با استفاده از روش اسپکتروفتومتر 

 در DNA و الکتروفورز nm۲۸۰ و nm۲۶۰ يطول موج ها
 غلظت آنها انجام و سپسک درصد يژل آگارز با غلظت 

lng( ي سازکساني µ۵ (شد .  
   RAPD شيآزما
 ي آغازگر تصادف۱۰۰ تعداد RAPDش ي انجام آزمايابر
م يآنز.  مورد استفاده قرار گرفتTIB MOLBIOL يسر

Taq DNA polymeraseدها ي و مخلوط نوکلئوت(dNTPs) 
 از MgCl2 و محلول) برابر غلظت PCR) ۱۰به اضافه بافر 
ل و يه وسايکل. ه شديته) رانيا(ناژن يشرکت س

له يبوس قبل از استفاده PCR يتري ليلي م۲/۰يها تيوب
 µl۱  هر مخلوط واکنش، مقداريبرا. ل شدندياستراتوکالو 

 ng/µl ۵ با غلظت هاک از نمونهي از هر ه شدهي تهDNA از
، PCR buffer  شاملPCR از مخلوط واکنش µl ۲۴ به

TaqDNA Polymerase ،dNTPs،2MgCl و آب دوبار 
ت حجم محلول يد که در نهاي گردل اضافهير استريتقط

 يهاد و لولهي رسµl ۲۵  به هر نمونهي براPCRواکنش 
کلر قرار گرفتند ي در دستگاه ترموسا مخلوط واکنشيحاو

 ۹۴ يقه در دماي دق۴ک دوره ي(و مطابق برنامه دستگاه، 
قه، يک دقي C۹۲° ي دوره در دماها۳۵گراد، يدرجه سانت

°C۳۵ قه و يک دقي°C۷۲درييه و دوره نهاقي دو دق °C۷۲ 

                                                                                         
3. ABBE Refractometer (Ceti Belgium) 
4. Color Chart 
5. Astringent 
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 PCRپس از انجام واکنش . قرار گرفت) قهي دق۱۰به مدت 
 ي بافر بارگذارµl ۵ ات واکنش هر لوله مقداريبه محتو

 ژل آگارز يهاد و مخلوط حاصل در چاهکياضافه گرد
 ۵/۲ها به مدت نمونه. خته شدي رTBEدر بافر % ۲/۱

ن ي از اپس. الکتروفورز شدندولت  ۱۰۰ان يساعت با جر

 ۵ ديم برومايديقه در محلول اتي دق۳۰مرحله ژل به مدت 
 شد و پس از شستشو در آب يزيآم رنگتر يگرم در ليکروم

ر ي تکثيژل نوارها از ي عکسبردارمقطر توسط دستگاه
 صورت يبردار  مشاهده و عکسUV تحت نور DNAشده 
.گرفت

  
 آنهابرخي از خصوصيات و خرمالو هاي آوري نمونه منطقه جمع، اسامي قراردادي‐۱ جدول

  خصوصيت ويژه ميوه  منطقه  عالمت اختصاري  نمونه  رديف
۱ Kaki-Round-Karaj-1  Kaki-RK1  معمولي  كالك كرج*   
۲ Kaki-Round-Karaj-2  Kaki-RK2  معمولي  كالك كرج  
۳ Kaki-Round-Karaj-3  Kaki-RK3  معمولي  كالك كرج  
۴ Kaki-Round-Karaj-4  Kaki-RK4  معمولي، ناهنجاري زياد در شكل ميوه   كرجكالك  
۵ Kaki-Round-Karaj-5 Kaki-RK5  در شكل ميوهيمعمولي، كمي ناهنجار  كرج‐پرديس   
۶ Kaki-Round-Karaj-6  Kaki-RK6  معمولي  كرج‐پرديس  
۷ Kaki-Round-Karaj-7  Kaki-RK7  معمولي، كمي ناهنجاري در شكل ميوه  كرج‐پرديس  
۸ Kaki-Round-Karaj-8  Kaki-RK8  معمولي  كرج‐پرديس  
۹ Kaki-Round-Karaj-9  Kaki-RK9  معمولي  كرج‐پرديس  
۱۰ Kaki-Round-Karaj-10  Kaki-RK10  كمي بزرگتر از سايز معمولياندازه   كرج‐پرديس  
۱۱ Kaki-Round-Karaj-11  Kaki-RK11  معمولي   كرج‐پرديس  
۱۲ Kaki-Round-Karaj-12  Kaki-RK12  وليان كرج  ‐  
۱۳ Kaki-Round-Varamin-1  Kaki-RV1  معمولي  ورامين  
۱۴ Kaki-Round-Varamin-2  Kaki-RV2  معمولي  ورامين  
۱۵ Kaki-Flat-Varamin-1  Kaki-FV1  شكل مربعي، كاسبرگ هاي بزرگ  ورامين  
۱۶ Kaki-Flat-Varamin-2  Kaki-FV2  شكل مربعي، كاسبرگ هاي بزرگ  ورامين  
۱۷ Kaki-Heart-Karaj-1  Kaki-HK1  كالك كرج  ‐   
۱۸ Kaki-Heart-Karaj-2  Kaki-HK2  بزرگ هاي پوست زرد و گوشت داراي لكه هاي تيره، بذردار، كاسبرگ بزرگ، شكل قلبي  كالك كرج  
۱۹ Kaki-Heart-Karaj-3  Kaki-HK3  اندازه نسبتا بزرگ، رنگ پوست زرد، كاسبرگ هاي بزرگ شكل قلبي،  كرج‐پرديس  
۲۰ Kaki-Heart-Varamin-1  Kaki-HV1  اندازه بزرگ، رنگ پوست زرد، كاسبرگ هاي بزرگ شكل قلبي،  ورامين  
۲۱ Kaki-Heart-Varamin-2  Kaki-HV2  اندازه بزرگ، رنگ پوست زرد، كاسبرگ هاي بزرگ شكل قلبي،  ورامين  
۲۲ Kaki-Heart-Varamin-3  Kaki-HV3  كاسبرگ هاي بزرگاندازه بزرگ، پوست متمايل به قرمز و گوشت زرد  شكل قلبي،  ورامين ،  
۲۳ Lotus-male-Varamin  Lotus-MV  ورامين  ‐  
۲۴ Lotus-male-Karaj Lotus-MK  كرج‐پرديس  ‐  
۲۵ Lotus-Karaj-1  Lotus-K1  بذردار به اندازه فندقاندازه بسياركوچك  كرج‐پرديس ،  
۲۶ Lotus-Karaj-2  Lotus-K2  بذردار به اندازه فندقاندازه بسياركوچك  كرج‐پرديس ،  
۲۷ Lotus-Karaj-3  Lotus-K3  كرج‐پرديس  ‐  
۲۸ Virginiana-Karaj-1  Vrgn-K1  بذردارکاندازه كوچ  كرج‐پرديس ،  
۲۹ Virginiana-Karaj-2  Vrgn-K2  بذردار، اندازه كوچك  كرج‐پرديس   

نارنجي و ‐ل از آن نارنجي متمايل به زرد، رنگ گوشت زرد، رنگ پوست در حالت رسيده نارنجي براق و قبg۱۵۰‐۱۰۰ متوسط  ميوهاندازه: ويژگي خرمالوهاي معمولي: *
  . و برگشتههاي نسبتا كوچك پخ ، بدون بذر، كاسبرگ تقريباشكل گرد وبه هاي تيره رنگ، ميوه بدون لكه

  
   مورد مطالعههاي خرمالوميوه نمونه  برگ ومربوط بهگيري شده  صفات اندازه‐۲جدول 

 يعالمت اختصار  صفت  واحد  صفت  رديف
  Fruit Fresh Weight FFW  گرم  وزن تر ميوه   ۱
  Fruit Length FL  سانتيمتر  قطر طولي ميوه   ۲
  Fruit Diameter FD  سانتيمتر  قطر عرضي ميوه   ۳
  Fruit flesh Firmness FF  كيلوگرم بر سانتيمتر مربع   ميوه  گوشتسفتي  ۴
  Potential of H+ ions pH  ‐  اسيديته عصاره ميوه   ۵
 Titrable Acidity of fruit extract TA  درصد  ان اسيدهاي آلي عصاره ميوه ميز  ۶
  Total Soluble Solid of fruit extract in 25°C  TSS  درصد   درجه ۲۵مجموع مواد جامد محلول عصاره ميوه در دماي   ۷
  Fruit Flavor Index FFI  نسبت  )TA به TSSنسبت (شاخص طعم ميوه   ۸
  Fruit Flesh Color FFC  )۱‐۷ ( دهيرتبه  رنگ گوشت ميوه   ۹
  Fruit Skin Color FSC  )۱‐۷ ( دهيرتبه  رنگ پوست ميوه   ۱۰
  Seed Presence SP )۰‐۱ ( دهيرتبه  وجود بذر در ميوه   ۱۱
  Leaf Length LL  سانتي متر  طول برگ   ۱۲
  Leaf Width LW  سانتي متر  عرض برگ   ۱۳
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  هاتجزيه داده

 با استفاده از يکي مورفولوژي صفاتتجزيه واريانس برا
براي تجزيه همبستگي و تجزيه .  انجام شدSASنرم افزار 

ک چرخش ي و با استفاده از تکن SPSSها از نرم افزارعامل
 يدر هر عامل اصل. استفاده شد) ١روش وريماكس(ها عامل

دار در نظر گرفته ي به باال معن۶/۰ يب عامليو مستقل ضرا
افزار ها به کمک نرممال بودن دادهنرآزمون . شدند

MSTAT-Cپالت با  يه تري تجزنيهمچن. نجام شد ا
 ي نوارهايبرا.  انجام گرفتSPSSافزار استفاده از نرم

 عدد واضح و چندشکلک نوار ي، به حضور  RAPDنشانگر
ل يبعد از تشک. يك و عدم حضور آن عدد صفر داده شد

س تشابه ير، مات)۲۹×۶۵(س اعداد صفر و يك يماتر
 استفاده از  با وNTsysافزار ها با استفاده از نرمپيژنوت
 ت بر اساسيدر نها. دي محاسبه گرد٢ب تشابه جاکارديضر
 انجام شد و دندروگرام به يا ه خوشهي تجزتشابهس يماتر

 ج صفاتيزان انطباق نتايم.  بدست آمدUPGMA٣روش 
  هني با استفاده از گزRAPD نشانگر و يکيمورفولوژ

MX-COMP نرم افزار NTsysانجام گرفت .  
  

   و بحثجينتا
  هانيانگيسه مي و مقايکي صفات مورفولوژانسيه واريتجز

 مورد يهاانس نشان داد که نمونهيه واريج تجزينتا
گر تفاوت يکديصفت مورد مطالعه با   هريبرا يبررس
 صفات در مراحل نيال ين دليدار دارند و به هميمعن
دامنه . دندي استفاده گرديل آماريتحله و ي تجزيبعد
 ٤(.C.V) ات صفاترييب تغي ضر ورات صفات مختلفييتغ

ها وهين ميزرگترج، بيبر اساس نتا.  آمده است۳جدول در 
  ميانگين ن يشتري که ببود Kaki-HK2متعلق به نمونه 

ن نمونه ين ايهمچن. دبووه را دارا يوزن تر، طول و قطر م
 ييقند باال و بودهوه يد ميزان اسيم  ميانگينني کمتريدارا
ن نمونه بذردار و رنگ گوشت و پوست آن يا. شت ندازين

 يادي زيا وه نقاط قهوهي و در گوشت مبودهزرد روشن 
ن ياده بود که در ي کشي شکليوه آن دارايم. شديده ميد

.  شکل نام برده شده استيق از آن تحت عنوان قلبيتحق
ل عدم ين دليب مهمترد نداشتن شاخص طعم مطلويشا

                                                                                         
1. Varimax  
2. Jaccard’s similarity coefficient 
3. Unweighted Paired Group Method Using Arithmetic 

Average 
4. Coefficient of Variability 

 نيکوچکتر. ران باشدي از خرمالوها در انوعن يمصرف ا
. بود Lotus-K1 وه متعلق به نمونهي اندازه مميانگين
 وجود Kaki-RK8 در نمونه TSS  ميانگينزانين ميباالتر
ن يدر ا ونيتراسي قابل تيدهايزان اسي م ميانگين وداشت

   در نمونهTA زاني م ميانگيننيشتريب .بودنمونه متوسط 
Kaki-RK2ده شدي د .  

   ساده صفاتيب همبستگي ضرا

 يبرا ،ن صفاتي بيب همبستگيضرا محاسبه يبرا
 يرمن و براي اسپيب همبستگي از ضريا  رتبهيها داده
رسون استفاده ي پيب همبستگيوسته از ضريپ يهاداده
ن يد که بدان صفات نشان ي ساده بيب همبستگي ضرا.شد
 يداري معني شده همبستگيريگ دازه از صفات انيبرخ

 نمونه شامل ۲۴ صفات در يهمبستگج ينتا. وجود دارد
 يوه و قطر طولين وزن تر مي بكاكي، لوتوس و ويرجينيانا،

   با TA . دادنشان)  = ۹۶/۰r (يي بااليوه همبستگيم
 نمونه ۲۰وزن تر ميوه و قطر طولي و عرضي ميوه در 

همچنين بين . شتدار منفي داكاكي همبستگي معني
 نمونه كاكي همبستگي ۲۰ در بين TAشاخص طعم و 
دار بوده و در اين مجموعه شاخص طعم ميوه منفي و معني

دار نيز همبستگي معني  ميوه طولي با وزن ميوه و قطر 
هاي توان نتيجه گرفت كه ميوهبنابراين مي. مثبت داشت

شكل هاي قلبي كه اكثرا متعلق به گروه ميوه بزرگتر،
بودند، ميزان اسيدهاي آلي كمتر و شاخص طعم باالتري 

ن رنگ پوست و رنگ يب نمونه ۲۴در تمامي  .داشتند
 شت وجود دا و مثبتداري معنيز همبستگيوه نيگوشت م

)۶۰/۰r=(ن دو صفت با يک اي، که نشانگر ارتباط نزد
 نمونه كاكي بين سفتي گوشت ميوه و ۲۰ در .بودگر يکدي

دار ست ميوه همبستگي منفي معنيرنگ گوشت و پو
  .تر بودندتر، نرم هاي پررنگبدست آمد يعني ميوه

   خرمالو در هنگام رسيدن نرميها ميوهمعموالً
تواند دليل ديگر مي. گيرندشوند و رنگ بيشتري نيز ميمي

 نمونه درهاي قلبي شكل، كه به جز تفاوت نمونه مربوط به
Kaki-HV3 ،زرد رنگ ساير موارد در  كه قرمز رنگ بود

هاي گرد باشد تري داشتند با نمونههاي سفت و ميوههبود
تري نسبت به هاي نرمكه همه نارنجي رنگ و داراي ميوه

 اندازهوه بر يوجود بذر در م. هاي قلبي شكل بودندنمونه
 وجود ي مقدار همبستگ نمونه كاكي۲۰در . وه موثر استيم

و )  = ۶۸/۰r( وهي تر موزنبا هر سه صفت  وه،يبذر در م
 بدست دار و مثبت معني) = ۴۸/۰r( وهيطول و عرض م



 ۱۳۸۸، ۲، شماره ۴۰ ايران، دوره علوم باغبانيمجله   ۶۶

وه يد مي و توله بدون بذر بود گروه گرد،يكاك يهاوهيم. آمد
، اما تعدادي از رديگي انجام ميق پارتنوکارپيدر آنها از طر

هاي كاكي گروه قلبي شكل داراي بذر بودند و نمونه
باالتري را نسبت به گروه همچنين ميانگين كل وزن ميوه 

گرد نشان دادند كه اثر مثبت وجود بذر در اندازه ميوه را 
با طول و عرض برگ نيز همبستگي بااليي . نشان مي دهد

هاي لوتوس و ويرجينيانا  ژنوتيپيكديگر نشان دادند و
  .ندشتتري داهاي باريكهاي كاكي برگنسبت به ژنوتيپ

  ه و تحليل عاملييتجز
هاي آماري براي تجزيه اطالعات  روش   يكي از

ها ها، روش تجزيه به عامل از  دادهياموجود در مجموعه
شود در اين روش سعي مي. عاملي است يا تحليل
اي از متغيرهاي مشاهده شده به تعداد محدودتري مجموعه

  .ل شوديمتغير كه به آنها عامل گفته مي شود، تبد
از ( كاكي نمونه ۲۰ صفت در ۱۳ ي برايعاملتجزيه 

-Kaki  و نهالKaki-RK12  كاكي، ميوه نمونه نمونه۲۲

HK1ن صفات را به طور ي ايکه تمام)  در دسترس نبود
 و ي عامل اصل۴ه ين تجزيدر ا. شدانجام  ،کامل داشتند

ک بود، توانستند يشتر از يژه آنها بير ويمستقل که مقاد
 مل اول،در عا .نديه نمايانس کل را توجي درصد وار۷۵/۷۶

 يوه، قطر طولي وزن تر ميعنيوه يصفات مربوط به اجزاء م
به طور مثبت  وهي وجود بذر در م ووهي ميقطر عرض وه،يم

وه به يون در عصاره ميتراسي قابل تي آليدهايزان اسيو م
 درصد ۸۴/۲۹ و داراي ضريب عاملي باالتر بودند يطور منف
، صفات در عامل دوم. ه کردنديانس کل را توجياز وار

 رنگ پوست و رنگ گوشت با يعنيوه يمربوط به ظاهر م
 ۱۶/۱۷  مقدارب مثبتيوه با ضري مي و سفتيب منفيضرا

   صفات سوم، در عامل . انس کل را در بر گرفتنديدرصد وار
  

داراي وه ي و شاخص طعم مTSS يعنيوه يمربوط به طعم م
 انسي درصد وار۲۷/۱۵ و مجموعا ضريب عاملي باالتر بودند

در عامل چهارم، صفات مربوط به . نمودنده يکل را توج
 داراي ضريب  طول و عرض برگ به طور مثبتيعنيبرگ 

ه يانس کل را توجي درصد از وار۴۸/۱۴ و عاملي باالتر بودند
براساس سه فاکتور ) ۱شکل( پالت يتره ي تجز.کردند
 يهاه فاکتور دادهي اول، دوم و سوم حاصل از تجزياصل

 در يکيها را به صورت گرافپيک ژنوتي تفکيکيمورفولوژ
  .دهدي نشان مz و x ،yسه بعد 

   

g23

3

g17

g27

2

g24
g19

g15

g18

2

g7

g16

1

g14
-1

REGR factor 

1

g20

g3

g25

g9

g80

0
0

for analysis    1

g2

1

g4

-1

G1

2

-1-2

3

g26

g6

4

 
   نمونه خرمالو با استفاده۲۰  نتايج تري پالت‐۱شکل 

  هاي اصلياز عامل
  :ها عبارتند ازها به ترتيب شمارهنمونه

، Kaki-HK2 ،۱۵‐ Kaki-HV1 ،۱۶ ‐ Kaki-HV2 ‐۶: گروه قلبي
۲۳ ‐ Kaki-RK8 ۲۷ و‐ Kaki-HK3 .  

  ،Kaki-RK1 ،۲ ‐ Kaki-RK2 ،۳‐ Kaki-RK3 ‐۱: و گروه گرد
۴‐ Kaki-RK4 ،۷‐Kaki-RK5 ،۸ ‐ Kaki-RK6 ،۹ ‐ Kaki-RK7 ،
۱۴ ‐ Kaki-HV3 ،۱۷ ‐ Kaki-FV1 ،۱۸ ‐ Kaki-FV2،  
۱۹ ‐ Kaki-RV1 ،۲۰‐ Kaki-RV2 ،۲۴‐ Kaki-RK9،  
۲۵ ‐ Kaki-RK10 ۲۶ و ‐ Kaki-RK11.  

   دامنه تغييرات و ضرايب تنوع صفات مورد بررسي‐۳جدول 
 * (%)ضريب تغييرات  حداکثر  حداقل  واحد  صفت  رديف
  ۳۶/۹ ۶۷/۳۰۷  ۰۵/۱  گرم  وزن تر ميوه  ۱
  ۹۹/۵  ۱/۸  ۱۳/۱  سانتي متر  قطر طولي ميوه  ۲
  ۳۱/۴  ۶۲/۸  ۰۵/۱  سانتي متر  قطر عرضي ميوه  ۳
  ۲۲/۱۳  ۲/۱۰  ۱  كيلوگرم   ميوه گوشتسفتي  ۴
  pH ۵/۵  ۷  ۰۵/۲  اسيديته عصاره ميوه  ۵
  ۵۸/۱۲  ۹۴/۲  ۷/۰  درصد  ميزان اسيدهاي آلي عصاره ميوه  ۶
  ۵۲/۶  ۴۵/۱۷  ۹۵/۹  درصد  مجموع مواد جامد محلول عصاره ميوه  ۷
  ۶/۹  ۵۵/۱۷  ۱۱/۴  نسبت  )قند به اسيد(شاخص طعم ميوه   ۸
  ‐  ۴  ۱   دهيرتبه  رنگ گوشت ميوه  ۹
  ‐  ۷  ۲   دهيرتبه  رنگ پوست ميوه  ۱۰
  ‐  ۱  ۰  دهيرتبه  وجود بذر در ميوه  ۱۱
  ۵۹/۱۰  ۹/۱۶  ۸۳/۵  سانتي متر  طول برگ  ۱۲
  ۸۲/۲۰  ۸/۱۹  ۸۳/۲  سانتي متر  عرض برگ  ۱۳

  . بر اساس نسبت انحراف معيار به ميانگين محاسبه شده است (.C.V)ضريب تغييرات  *     

 فاکتور دوم فاکتور سوم

 فاکتور اول
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 يبند توانستند گروهيکي مورفولوژيهادر کل، داده
 و  ارائه دهندي نوع کاکي خرمالوهاي برا رايمناسب
در نظر گرفتن .  را نشان دهنديا درون گونهيها تفاوت
وه، ي درخت، گل،مي که شامل عادات رشديشتريصفات ب
ش در ين آزمايها باشد و  تکرار اپي ژنوتيها و فنولوژبرگ
ط را کاهش داده و يتواند اثر محي سال م۳ حداقل يط
  . داشته باشدير پ را ديترقيج دقينتا
    RAPD نشانگرج ينتا

پ ي دو ژنوتيشکل رو  چنديد نوارهاي تولي با بررس
Kaki-RK1 و Kaki-HK2 داشتند ي بارزيها  که تفاوت 
سپس   وييشناسا ي چندشکليدارا مطلوب يآغازگرها

 ۱۰۰از . ها مورد استفاده قرار گرفتندنمونهه ي کليرو
د نکردند و ي توليونه نوارچ گيا هي آغازگر ۷۵آغازگر تعداد 

 يرير شده آنها وضوح و تکرار پذينکه محصوالت تکثيا اي
بودند   آغازگر داراي نوارهاي چندشکل۲۵.  نداشتنديکاف

  چندشکل واضح بايد نوارهاي آغازگر تول۱۳ كه در نهايت
همانطور .  خرمالو نمودنديهانمونهن يتكرارپذيري باال در ب

 آغازگر مذکور ۱۳  است،هشدنعکس  م۴که در جدول 
ا ي نوار آن در دو ۶۴ توليد كردند كه  نوار قطعه۶۵مجموعا 

 از يجاد کردند که حاکي خرمالو چند شكلي انمونهچند 
  ها و نمونهن يدر ب  چندشکلينوارها يدرصدباال
ر شده ي تکثيتعداد نوارها.  مورد مطالعه استيهاژنوتيپ

 ينوارهان تعداد يترشي مختلف متفاوت بود، بيبا آغازگرها
 و TIBMBB-16 عدد و مربوط به آغازگر نهر شده يتکث
 TIBMBD-15 عدد و مربوط به آغازگر يكن آن يکمتر
ر شده در تمام آغازگرها در ي تکثياندازه نوارها. بود

ن زده شد و ي تخم(bp) جفت باز ۳۰۰۰ تا ۳۰۰محدوده 
  ۵۵۰‐۲۰۰۰به طور ميانگين اكثر نوارها در محدوده 

ها و نمونه يبند گروهيبرا. )۲شکل( فت باز بودندج
 چند شکل بر اساس اعداد صفر و يابتدا نوارها ها،ژنوتيپ

ب يها بر اساس ضرا نمونهيبند گروه.  شدنديبندک نمرهي
افزار  و با استفاده از نرمUPGMAتشابه جاکارد و روش 

NTsys (Ver. 2.2)   محاسبه   در ني همچن .ديگرد انجام   
 يدهنده همبستگکه نشان يکي کوفنتيب همبستگيضر
 r=۹۷/۰باشد، مقداريس تشابه و دندروگرام مين ماتريب

س تشابه  نشان داد که بيشترين شباهت يماتر. بدست آمد
 و Kaki-HK2  وKaki-HK1 نمونهمربوط به دو ) ۹۶۹/۰(

 . استKaki-HV2 و Kaki-HV1 نمونهن دو يهمچن
هاي مختلف با تشابه باالي ونه نمRAPDزيمعموال در آنال

كمترين ميزان . آيند، يك نوع نمونه به حساب مي۸۵/۰

 با نمونه Lotus-MKنيز مربوط به نمونه ) ۱۰/۰(شباهت 
Kaki-RK6 بدست ۵۲/۰ها ن تشابه کل نمونهيانگي م.بود 

 روي ارتباط Yonemori et al. (1998)تحقيقات در . آمد
 مناطق  خرمالو درهايساير گونه و D. Kakiفيلوژني 

 يکلروپالست DNAمعتدله با استفاده از نواحي خاص 
 اصل و D. Kaki كه شد مشخص RFLPبوسيله آناليز 

 با سهيمقا در D. virginiana و D. lotusنسب مشابه با 
   .)Yonemori et al., 1998( داردجنس  نيا يهاگونه ريسا

در حد ) ۳شكل (س تشابهي از ماتردر دندروگرام حاصل
 که  گروه اصلي جاي گرفتند۴ها در ، نمونه۶۰/۰تشابه 

وه ي با ميژاپن گروه ميوه گرد،  باي معمول گروه:عبارتند از
 .گروه لوتوس و اناينيرجيگروه و قلبي شكل، اکثراً

 نمونه قرار گرفتند كه ۱۴، يمعمولدر گروه  يبطور کل
ر گروه هايي با يكديگر دارند به طوريكه در هفت زيتفاوت
 با ي معموليهاوهيها من نمونهي ايتمام. بندي شدندطبقه

 مختلف يها ران با ناميکه در بازار ا  دارندبا گرديشكل تقر
رسند و  ي کرج به فروش ميا خرمالوي کن يمانند خرمالو
ج است اما هيچگونه اطالعات ژنتيكي از اين يمصرف آنها را

. باشدص نميها در دست نيست و منشا آنها مشخنمونه
  و Kaki-RK1 ،Kaki-RK2،Kaki-RK3 چهار نمونه
Kaki-RK4 آوري شدند و  جمع)كالك كرج (از يك منطقه

 يكساني نيز داشتند كه در اين جا نيز در يظاهرصفات 
 از پرديس Kaki-RK9 نمونه .يك گروه قرار گرفتند

نيز در كنار اين چهار نمونه و با كمي فاصله  کرج يکشاورز
در يك گروه  Kaki-RK8 و Kaki-RV2دو نمونه . اردقرار د

 اين دو نمونه ميانگين اندازه . قرار دارندگانهبه طور جدا
اين هفت نمونه در حد . ميوه و شاخص طعم مشابه دارند

  . با يكديگر يك گروه را تشكيل دادند۸۵/۰تشابه 
آوري شده از يك  نمونه جمعسه سوم،در زير گروه 

، Kaki-RK5هاي  يعني نمونه)پرديس كرج (محدوده
Kaki-RK7 و Kaki-RK6 نمونه ديگرچهار. قرار گرفتند  

زير  به صورت جداگانه و هر كدام در يك گروه ميوه گرد،
  ويژگي مورفولوژيكي خاص اين  از .گروه قرار گرفتند

  هاي نمونهتر ميوهتوان به اندازه بزرگ ميهانمونه
Kaki-RK10 هاي نمونهتر برگو اندازه بزرگ  
Kaki-RK12هاي ميوه گرد اشاره  نسبت به بقيه نمونه

هاي خاص تواند جهشها مي علت تفكيك اين نمونه.كرد
 ها از نظر ظاهري به هر حال تمامي اين نمونه. در آنها باشد

 در گروه خرمالوهاي معمولي با گرد دارند ويهاي تقرميوه
   .گيرندجاي مي
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  .TIBMBC-20با استفاده از آغازگر ) ۱جدول ( خرمالو  و ژنوتيپ نمونه۲۹  مربوط بهDNAل از تكثير  الگوي نواري حاص‐۲شكل 

  .دنباش اندازه مينشانگر، ابتدا و انتهادو رديف 
  

  هاي خرمالو چندشکلي نشان دادند نمونه نوکلئوتيدي که در بين۱۰ اسامي و مشخصات آغازگرهاي تصادفي ‐۴جدول 
  . به کار رفتندآنهاو براي مقايسه 

  توالي بازي  آغازگر  رديف
تعداد کل نوارهاي  GCدرصد   ۵ '→ ۳'

  تکثير شده
تعداد نوارهاي 
  چندشکل

محدوه اندازه نوارهاي 
  (bp)ايجاد شده 

۱  TIBMBA-1 TTCCCCACCC ۷۰  ۲  ۲  ۱۵۰۰‐۷۰۰  
۲  TIBMBA-9  GGAACTCCAC ۶۰  ۷  ۷  ۲۰۰۰‐۵۰۰  
۳  TIBMBB-9  AGGCCGGTCA  ۷۰  ۳  ۳  ۱۶۰۰‐۷۵۰  
۴  TIBMBB-11  TGCGGGTTCC  ۷۰  ۳  ۳  ۲۵۰۰‐۶۰۰  
۵  TIBMBB-16  TCGGCACCGT  ۷۰  ۹  ۹  ۲۱۰۰‐۴۰۰  
۶  TIBMBC-8  GGTCTTCCCT  ۶۰  ۵  ۵  ۲۵۰۰‐۷۰۰  
۷  TIBMBC-16  CTGGTGCTCA  ۶۰  ۶  ۶  ۲۰۰۰‐۳۰۰  
۸  TIBMBC-20 AGCACTGGGG  ۷۰  ۷  ۷  ۲۵۰۰‐۵۰۰  
۹  TIBMBD-7  GAGCTGGTCC  ۷۰  ۶  ۵  ۲۰۰۰‐۵۰۰  
۱۰  TIBMBD-15  TGTCGTGGTC  ۶۰  ۱  ۱  ۳۰۰۰‐۹۰۰  
۱۱  TIBMBE-6  CAGCGGGTCA  ۷۰  ۶  ۶  ۲۰۰۰‐۶۰۰  
۱۲  TIBMBE-14  CTTTGCGCAC  ۶۰  ۶  ۶  ۲۰۰۰‐۵۰۰  
۱۳  TIBMBE-19  AGGCCAACAG  ۶۰  ۴  ۴  ۱۵۰۰‐۴۰۰  
  ۳۰۰‐۳۰۰۰  ۶۴  ۶۵  ‐  ‐  ‐  کل

  ۵۶۵‐۲۰۹۲  ۹۲/۴  ۵  ۴/۶۵  ‐  ‐  ميانگين

  
چکدام از يگرفتند که ه نمونه قرار ۸، يدر گروه ژاپن

شوند و يافت نميران ي در بازار مصرف ا بطورمعمولآنها
ران يج در اي راي نسبت به خرمالوهاي متفاوتيهاوهيم

-Kaki-HK1 ،Kaki-HK2 ،Kaki  نمونه۶  تعداد.دارند

HV1 ،Kaki-HV2 ،Kaki-HV3 و Kaki-HK3.  از نظر
 الً را کاميبندن گروهيز اي نيکي مورفولوژيها يژگيو

-Kaki و Kaki-FV1(گر ينمونه ددو . کننديق ميتصد

FV2 ( ۶ با ييها تفاوتيکين گروه از نظر مورفولوژيادر 
تر ها کوچکوهياندازه من دو نمونه يدر ا. گر دارنديعضو د
، اما شت دا و پخوه حالت چهارگوشي و شکل مبود

  تعدادشيافزا. بودگر ي دنمونه ۶ها کامال مشابه کاسبرگ
 يهاشباهت تواندي مي مورد بررسيکيت مورفولوژصفا

دو . شتر مشخص کنديگر بيکدين دو گروه را با ي اظاهري
ده و ي کشيهاوهي با مKaki-HV2 و Kaki-HV1نمونه 

-Kakiو دو نمونه گر يکديبا  ۹۷/۰ تشابه يدارا شکل يقلب

HK1و  Kaki-HK2) ن مشخصات يبا همز ي ن)كالك كرج
ن حد تشابه در يشتري که ب هم بودندبا ۹۷/۰ تشابه يدارا
ن دو گروه با يا.  است بودهي مورد بررسيها ي نمونهتمام
 که باعث قرار گرفتن شتند دا۸۵/۰گر تشابه حدود يکدي

-Kaki و Kaki-FV1دو نمونه . ديگردک دسته يآنها در 

FV2۹۲/۰ تشابه يداراگوش ربا چهاي پخ و تقريهاوهي با م 
 چهار با ۷۰/۰ تشابه حدود کهيالدر ح ،ندبودگر يکديبا 

  وKaki-HV1، Kaki-HV2 ،Kaki-HK1  شکلي قلبنمونه
Kaki-HK2 نمونه با   ۶۸/۰ و تشابه حدود  Kaki-HV3   و  
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  ضريب تشابه جاكارد، محاسبه RAPDهاي داده نمونه خرمالو كه بر اساس ۲۹ دندروگرام مربوط به ‐۳شكل 

  . بدست آمده استUPGMAبندي هو گرو
  

ند که نشانگر شتدا Kaki-HK3   نمونه با  ۵۳/۰ حدود 
ن يگر و همچنيبا همد نمونه ۲ن ياد اي زيکي ژنتتشابه

 ي قلبيهاوهي مر اعضاء گروهيبا سا يکي ژنتيتشابه نسب
با  نمونه ۲ن يامنشا توان گفت يجه ميدر نت. شکل بود

در . ل مرتبط استقلبي شك يخرمالوهادسته  منشا
 از يکين ي وراميقات کشاورزيون مرکز تحقيکلکس

اند و ثبت شدهي به نام فويگريا و ديخرمالوها به نام هاش
ا با دارا بودن يوه رقم هاشي مي ظاهريها يژگيکه با و

و با دارا بودن يوه رقم فوي شکل و بزرگ و مي قلبيها وهيم
و به عنوان ي فواما.  پخ و چهار گوش مطابقت دارديهاوهيم
ن يده است که با ايف گرديرگس و بذردار تعريک رقم غي

ک دسته ي در Kaki-HV3نمونه . کنديها مطابقت نمنمونه
 با دارا بودنز ي نيکيمورفولوژ از نظر مجزا قرار گرفت که

 که رنگ پوست ه اعضاء گروهياز بق قرمز وهيرنگ پوست م
شکل وه مانند يم يهايژگي اما و.زرد داشتند متفاوت بود

ه اعضاء يها مشابه بقاندازه و شكل کاسبرگوه، ي ميقلب
در )  كرجيپرديس کشاورز (Kaki-HK3 نمونه .بودگروه 

ه اعضاء گروه قرار گرفت اما يک دسته مجزا از بقي
ن گروه ير اعضاء ايبا مانند سايوه تقري مي ظاهريها يژگيو
ن گروه ياء ار اعضي با سا۶۵/۰ تشابه حدود نمونهن يا. ودب
  .اشتد

ن ي از ايکي.  نمونه قرار گرفتند۲انا، ينيرجيدر گروه و

 يعي و منابع طبيس کشاورزيک پرديها در باغ بوتاننمونه
. (Vrgn-K1)  شده استيانا نام گذارينيرجيکرج با نام و
   با۸۰/۰ تشابه ي که دارا(Vrgn-K2) ينمونه بعد
Vrgn-K1 دندروگرام ک گروه مستقل با آن دري است و در 

 .باشديانا مينيرجي وبا احتمال زيادز ي ن،قرار گرفته است
ز به ي نين نمونه از نظر مورفولوژي اوهيدرخت و م

س يک پرديانا شباهت دارد اما در باغ بوتانينيرجيو
 نشده است و به ي کرج نام گذاريعي و منابع طبيکشاورز

يك هاي مورفولوژي نزد خص و با ويژگيشمعنوان نمونه نا
  . قرار گرفتي و مورد بررسي جمع آورVrgn-K1به نمونه 

ن درختان ي ا.پ قرار گرفتندي ژنوت۵در گروه لوتوس، 
شوند و ضمن دارا بودن  ي حاصل مي به صورت بذرمعموالً
ا يگر، به صورت درختان نر و يکدي با يکي ژنتيهاتفاوت

 يهان وجود تفاوتيبنابرا .شونديده ميدرختان بارور د
ن حال جداشدن يبا ا.  استين درختان منطقي در ايکيژنت

 تفاوت آنها به عنوان ي مورد بررسيهار نمونهيآنها از سا
  .دينمايد ميي جدا را تاياگونه

Guo & Luo (2005) به كمك آناليز SRAP 
خرمالوهاي با منشاء ژاپن، خرمالوهاي با منشاء چين و 

، lotus ،virginiana(هاي وابسته به خرمالو گونه
glaucifolia  وrhombifolia( را در سه گروه مجزا قرار 

در تحقيق حاضر نيز دو گونه لوتوس و ويرجينيانا از . دادند

Similarity coefficient 
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هاي كاكي جدا شدند و حتي خود اين دو گونه نيز نمونه
نيز  Bellini et al. (2001).  از يگديگر تفكيك شدندكامالً

اي از مجموعه و آناليز مورفولوژي RAPDبه كمك ماركر 
هاي وابسته به خرمالو خرمالوهاي موجود در ايتاليا و گونه

 در اين .بندي كردندرا گروه )لوتوس و ويرجينيانا(
 از يكديگر تفكيك وعه كامالًبندي نيز اين دو مجم گروه
  .شدند

ها نمونه، RAPD يهاكالستر دادهه يتجز در يبطور کل
   . گرفتنديجا  گروه مجزا۴در % ۶۰ در حد تشابه

 جدا شده و در ي معموليهاي وابسته از انواع خرمالوگونه
انواع . دو گروه مجزاي لوتوس و ويرجينيانا قرار گرفتند

هاي كاكي نيز در دو گروه داراي ميوه گرد و داراي نمونه
 س فواصليماترن يب. ميوه اغلب قلبي شكل جاي گرفتند

اصل از س تشابه حيماتر با يحاصل از صفات مورفولوژ
ل يدال. بدست آمد r=‐۴۹/۰ ي همبستگي مولکوليهاداده

ا ي و RAPDک يتواند مربوط به تکن ي م پايينيهمبستگ
يكي از داليل كم بودن اين .  باشديز مورفولوژيآنال

ا صفات يها نمونهتواند كم بودن تعداد همبستگي مي
 کم ،ا به احتمالي و در آناليز مورفولوژي شده يريگ اندازه

  RAPDز ي مورد استفاده در آناليودن تعداد آغازگرهاب
هاي  اشكاالتي است كه به داده،داليل ديگراز . باشد

 محدود بوده و متاثر از  که معموالًمورفولوژي وارد است
 در منابع علمي در مورد خرمالو .باشندي ميطيط محيشرا

روي صفات مورفولوژيكي انجام شده هايي فقط از بررسي
، (Wang et al., 2005; Yonemori et al., 1998) است
 اي بين صفاتصورت مقايسهه هايي هم ببررسي

هاي مولكولي انجام گرفته است كه در مورفولوژيكي و داده
 Badenes et)داري ديده شده است  همبستگي معنيبرخي 

al., 2003) دار نبوده است همبستگي معني و در برخي
)Bellini et al., 2001.(  اين محققين دليل عدم تطابق را

صفات . اند مربوط دانستهيکيصفات مورفولوژت يماهبه 
 ايط در آنها و ير محيل تاثي به دليکيمورفولوژ
 ي اشتباهيبندمي اشتباه ممکن است تقسيها يريگ اندازه

 مورد يهان تعداد صفات و نمونهيرا ارائه دهند، همچن
  .هد بودجه موثر خواي در نتزي نيريگاندازه

ها و ارقام خرمالو در با توجه به نامشخص بودن ژنوتيپ
 که در بازار فروش خرمالو طمئن ناميهايران و نامگذاريا
 يها و دادهيکي مورفولوژيهايژگيج است، توجه به ويرا

 دقيق و يهايتواند نامگذار ميRAPDشات يحاصل از آزما
 ياهپي ژنوتي علمينامگذار. مطلوبي را موجب شود

ن ي ارقام ايي در شناساي بعديهااز اشتباه خرمالو مانع
ها و ارقام  ژنوتيپيکي ژنتين بررسيشود، بنابراياه ميگ

 مختلف ي در نواحهاي وابسته به آن و گونهموجود خرمالو
ار موثر ي بسيق آنها قدميون دقيجاد کلکسيران در ايا

  . خواهد بود
 تا قرمز هاي قلبي شكل با رنگ پوست زردنمونه

 يخرمالو.  دارندHachiyaشباهت ظاهري زياد به رقم 
Hachiya است كاليفرنيا  با منشا ژاپن و رقمي تجاري در .  

ده و بزرگ است، كيفيت ي کشيهاوهيرس با م ميانيرقم
  اي است و احتماال بيش از يكبااليي دارد و گوشت آن ژله

 ,Miller & Crocker)رقم در اين نام مشترك هستند

هاي مربعي شكل در كالستر يک گروه مجزا نمونه. (1994
. هاي قلبي شكل به خود اختصاص دادند را در ميان نمونه

 شباهت دارند و Hiratanenashiها به رقم اين نمونه
ل هم منشا بودن، نزديكي ژنتيكي بااليي با ياحتماال به دل

 دارند و به همين علت Hachiyaگروه قلبي شكل يا رقم 
رقم  .هاي اين گروه قرار گرفتندكنار نمونهدر 

Hiratanenashiترين رقم تجاري نوع گس در ژاپن  گسترده
اي متوسط و پوستي رس، با اندازه هايي ميانميوه. است

گوشت ميوه آبدار و . ضخيم با دوره نگهداري طوالني دارند
). Yamagishi et al., 2005(تقريبا هميشه بدون بذر است 

ها در مناطق يژگين وي با اييهاذکر است که رقمالزم به 
 ممکن يريگجهين نتيا فراوان هستند و لذا ايشرق آس
  . نباشدينان کافي اطمياست دارا

هاي گرد مورد بررسي  قضاوت در مورد نزديكي نمونه
در اين آزمايش که از نوع گس هستند به يك رقم شناخته 

لو در  از خرماياديارقام ز. شده خاص مشكل است
به هر . گر با اين شكل ظاهري وجود دارندي ديکشورها

هاي ها بررسيمونهنحال براي تعيين دقيق نوع رقم اين 
 ي از کشورهاي شناخته شده اصليهااي با نمونهمقايسه

  . مبدا  نياز است
  وه گرد از نظر ي با ميها که نمونهييهاتفاوت

  ود تنوع انگر وجيگر نشان دادند نمايکدي با يکيژنت
ج در کرج و ي رايوه خرمالوين نوع مين اي در بيکيژنت

ل بروز يتواند به دليتهران و مناطق اطراف است که م
  . باشد  شده  جاد ي ا يعي طب يهاوني سلکس و ون يموتاس



 ۷۱  ...هاي خرمالو با استفاده از بررسي تنوع ژنتيکي برخي از نمونه: فتاحي مقدم و همکاران  

سه ي متفاوت و مقايهاپي ژنوتيآورن امکان جمعيبنابرا
ط ي شرايراها بپين ژنوتي انتخاب بهترين آنها برايشتر بيب

 توسعه ير نقاط مناسب برايا ساي کرج و ييآب و هوا
ک يش تکنين آزماي در ا.کشت و کار خرمالو وجود دارد

RAPDالزم را ييآ خرمالو کاريهاپيک ژنوتيتفک ي برا 
  . نشان داد

  سپاسگزاري
  ن پژوهش از محل اعتباراتي انجام ايهانهيهز

  زارت علوم، و( دانشگاه تهران، ي علوم باغبانيقطب علم
سندگان ينو. ده استين گرديتام) يقات و فناوريتحق

   را يت گروه علوم باغبانيري خود از مديمراتب قدردان
  .دارندياعالم م
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