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شناسايی و مطالعه تنوع ژنتیكی ارقام انجیر ايران  
).Ficus carica L( با استفاده از صفات ريخت شناسی 

چکيد ه 
جهت شناس�ايی و بررس�ی  تنوع درختان انجير ايران، 39 رقم انجير کاش�ته شده در کلکسيون انجير مرکز تحقيقات جهاد 
کشاورزی ورامين از نظر مورفولوژيکی  مورد بررسی قرار گرفتند. و در اين بررسی 31 صفت کمی و کيفی ارزيابی شد. نتايج 
تجزيه واريانس نش�ان داد که تمام صفات مورد بررس�ی در محدوده ارقام معنی دار هستند که نشان دهنده تنوع در صفات 
مورد بررس�ی می باش�ند. نتايج تجزيه همبستگی ساده صفات، وجود همبس�تگی های مثبت و منفی معنی داری بين برخی 
صفات مهم را نشان داد. همچنين از تجزيه عامل برای تعيين تعداد عامل های اصلی استفاده شد. تجزيه عامل نشان داد که 
اغلب صفات مربوط به عادت رشدی درخت شامل، طول شاخه، تعداد ميانگره و طول ميانگره در يك سوم و دو سوم انتهای 
ش�اخه و همچنين اندازه برگ از اجزای تش�کيل دهنده عوامل اصلی بوده اس�ت. صفات موثر در 11 گروه عاملی قرار گرفتند 
ک�ه مجموع�ًا 77/6 درصد کل تغييرات را توجيه نمودن�د.در محدوده هر عامل صفات با ضراي�ب عاملی باالی 0/5 به عنوان 
ضرايب عاملی معنی دار در نظر گرفته ش�ده اند.تجزيه خوش�ه با اس�تفاده از اين 11 عامل  انجام شد ارقام در فاصله 13 به 5 

گروه اصلی تقسيم شدند.

کلمات کليد ي: انجير، .Ficus carica L ، ريخت شناسی، ارقام، تنوع ژنتيکی
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Morphological study of genetic variation among Iranian figs )Ficus carica L.( cultivars
By: Mahdavian, M., Lessani, H., Ebadi, A. and Fatah, R. Dept. of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, Uni-
versity of Tehran, Karaj, Iran and M. Habibi Kuhi, Dept. of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of 
Tehran, Karaj, Iran.
The 39 cultivars of Iranian figs cultivated in Agricultural Jahad research center of Varamin. collections have been 
morphologically evaluated. 31 quantitative and qualitative characters were assessed in this procedure. According 
to results of analysis variance all the characters in examined cultivars were significant, showing high variability in 
some characters. Results of simple correlation analysis showed the existence of significant positive and negative 
correlation among some important characters. Also, factors analysis showed that most of growth habitat like shoot 
length, number of internodes and length of 1/3 and 2/3 internodes of apical and medium characters constitute the 
main factors. Effective characteristics categorized in eleven factor accounted 77.6 of total variance. For each 
factor eigen value more than 0.5 was considered significant. Cluster analysis was performed using these 11 factors 
and cultivars in the distance of 13 were divided into 5 main clusters. These groups were mainly distinct in growth 
habitat and leaf size. 

Key words: Fig, Ficus carica L., Morphological, Cultivars, Genetic Diversity.

مقد مه 
انجی��ر )Ficus carica L., 26=2n =26 ( ازجمل��ه گیاهان خوراكی متعلق 
ب��ه خانواده توت )Moraceae( می باش��د. خانواده توت 1400 گونه دارد 
كه در 40 جنس گروه بندی ش��ده اند و جنس Ficus خود ش��امل 700 
گونه می باشد. مدارك معتبر گیاه شناسی نشان دهنده آن است كه جنوب 
عربس��تان، ایران و سوریه منش��اء اصلی انجیر خوراكی بوده است. سه نوع 
انجیر به صورت تجاری كاش��ته می ش��ود. 1- انجی��ر معمولی كه میوه آن 
ب��ه ص��ورت پارتنوكارپی تولید می ش��ود.2 - انجیر ازمی��ر كه جهت تولید 
 میوه، گلچه آن باید توس��ط دانه گ��رده از انجیر بر یا كاپری فیگ )انجیر با 
گل ه��ای نر( تلقیح گردد)بر دادن(. 3- انجیر س��ان پدرو، كه محصول اول 
آن ب��ه صورت پارتُنو كارپی ولی محصول دوم آن باید گرده افش��انی گردد 

 

)12، 15 (. انجیر در تمام نواحی گرمس��یری و نیمه گرمس��یری دنیا وجود 
دارد و ب��ه عنوان ی��ک محصول مهم در تمدن های اولی��ه ای مدیترانه ای 
همردیف انگور، خرما و زیتون كاش��ته شده است)4(. انجیر یكی از گیاهان 
اولیه ای است كه به صورت اهلی در آمده است. از3000 سال قبل از میالد 
در عهد باس��تان كاشته شده است در حالی كه تنها در حدود 100 سال از 

كشت آن در آمریكا می گذرد )9 ،12(.
تولید ساالنه انجیر در دنیا بیش از یک میلیون تن در سال است كه كشورهای 
تركیه، مصر، ایران، یونان، مراكش، اسپانیا و آمریكا از تولیدكنندگان اصلی 
آن هستند تركیه 25% كل تولید را به خود اختصاص داده است و 75% باقی 
مربوط به سایر كشورهای ذكر شده می باشد. ایران با تولید ساالنه بیش از 

90000 تن در مقام سوم تولیدكنندگان انجیر در دنیا قرار دارد)12(.
انجی��ر از می��وه های با ارزش و پ��ر انرژی ب��وده، دارای 5 /77% درصد آب 
،80 كالری ان��رژی 20/3 %، هیدرات كربن 1/2% ، پروتئین 0/3.% چربی و 
 امالح آن ش��امل: آهن = 0/6، فس��فر = 22، كلسیم = 35 و پتاسیم = 194 

میلی گرم درصد گرم انجیر می باشند میوه آن دارای بیشترین مقدار كلسیم 
در میان میوه هاس��ت و باعث قلیایی ش��دن خون می ش��ود و اسید مالیک 
 انجیر سبب ترشح صفرا و لینت مزاج می گردد. از میوه انجیر شربتی به نام 
فی جین تهیه می ش��ود كه در رفع یبوست مصرف می شود، مالش شیرابه 
س��فیدرنگ میوه ن��ارس آن بر روی زگیل و یا میخچ��ه باعث از بین رفتن 
آنها  می گردد. انجیر به ش��كل های مختلف از قبیل تازه، خشک، كمپوت، 
مربا،شربت، كنسانتره، مارماالد، شكالت و بیسكوییت خشكباری به مصرف     

می رسد)7(.
بیش از 600 رقم انجیر در انواع آب و هوا و خاك های مختلف كاشته شده 
و  منابع ژنی انجیر از نظر صفات مورفولوژیكی و زراعی مورد بررس��ی قرار 
گرفته اند هرچند ممكن اس��ت به علت كمب��ود وضوح تنوع، در اثر كاهش 
تع��داد ارقام و یا به علت تحت تاثیر قرار گرفتن صفات مورفولوژیكی در اثر 
ش��رایط آب و هوایی و یا مرحله تكامل گیاه ، این شناس��ایی دقیق نباشد، 
ول��ی انجیركاران درخت��ان انجیر را با صفات زراعی خ��وب انتخاب كرده و 
در نق��اط دور از هم كش��ت كردند. این امر نقش مهم��ی در تولید انجیر و 
نگهداری و توسعه كولتیوارهای آن به عهده داشته است. الزم به ذكر است 
كه نباید اثر عوامل محیطی را در ظهور فنوتیپ ارقام را، كه اغلب شناسایی 
دقیق آنها را مخفی نگه می دارد نادیده گرفت. با وجود این، ارتباط ژنتیكی 
میان ارقام مختلف انجیر هنوز به دلیل مس��اله ای مبهم و ناش��ناخته باقی 
مانده اس��ت )17(. در نتیجه نام های زیادی به صورت متناقص و نام های 
مختلفی برای یک رقم در مناطق مختلفی باقی مانده اس��ت. از طرف دیگر 
ارقام قدیمی كه برای سال ها كاشته شده اند ممكن است از نظر ژنتیكی با 
صفات مورفولوژیكی مشابه، دارای یک نام باشند )خدری13(. )شاید بتوان 
گفت ك��ه ارقام آمریكایی موجود در كلكس��یون انجی��ر ورامین از نظر هم 
زمانی درهمین گروه آزمایشی مورد آزمایش قرار گرفته است(. دگر گشنی 
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و جهش های تصادفی منبع تنوع ژنتیكی در گونه های دگر گشن می باشد 
ك��ه نتیجه آن تولید یک فرد جدید با خصوصی��ات تازه از طریق تولید بذر 
می باش��د، بنابراین عملیات ازدیاد رویشی در اثر تنوع فنوتیپی درون ارقام، 
می تواند از طریق تاثیرات عوامل محیطی و جهش های طبیعی انجام گیرد. 
صفات مرفولوژیكی و زراعی همراه با اطالعات منطقه مورد نظر روشی است 
جهت شناس��ایی تنوع ارقام انجیر با توجه به شرایط محیطی و خصوصیات 

ژنتیكی گیاه)16 (. 
سرخوش )5( 24 ژنوتیپ انار را با استفاده از 28 صفت كمی و كیفی مربوط 
به عصاره میوه، صفات دانه و هس��ته م��ورد ارزیابی قرار گرفتند و با تجزیه 
كالس��تر این 24 ژنوتیپ در فاصله 9 به 5 كالستر تقسیم شدند )11(. 90 
كولتیوار انگور با استفاده از 30 صفت كمی و كیفی شامل خصوصیات میوه 

دانه با استفاده از تجزیه كالستر به 4 گروه تقسیم شدند.
Chalak و همكاران )9( با  بررس��ی 82 رقم انجیر بر اس��اس رنگ داخل و 
خارج میوه و تاریخ رس��یدن، میوه ها، به دو دسته تابستانه و پاییزه تقسیم 
ش��دند. مسعودی و حدادی)15( با بررسی صفات ش��كل میوه، قطر روزن، 
ش��كل دمگل، ترك خوردگی میوه، رنگ اولی��ه و ثانویه میوه و مقدار مواد 
جام��د محلول در 14 رقم در كش��ور مراك��ش، آنها را به 5 گروه تقس��یم 
نمودند. Kuden و همكاران)14( 28 ژنوتیب انجیر را تحت شرایط یكسان 
از منطقه مدیترانه از نظر صفاتی مانند عادت رویش��ی درخت، قدرت شاخه 
دهی، توسعه شاخه های جانبی، رنگ جوانه انتهایی، طول رشد شاخه های 
س��االنه، ضخامت، رنگ و شكل برگ، تعداد برگ در هر شاخه، طول برگ، 

لب های برگ و طول دمبرگ مورد بررسی قرار دادند.
فاریابی)5(  هش��ت رقم انجیر منطقه لرستان با نام های محلی سیاه، رشه، 
واش��یان، مربایی، بنفش، كچول، ش��اه انجیر، گوری با استفاده از 34 صفت 
كمی و كیفی انجیر مورد مطالعه قرار داد و با اس��تفاده تجزیه خوش��ه ای 
ارقام  در مقیاس 5 به چهار گروه به قرار زیر دس��ته بندی ش��ده اند. گروه 
یک ش��امل انجیر سیاه، رشه، واشیان گروه دو انجیر مربایی، بنفش، كچول 

گروه سه شامل شاه انجیر و گروه چهار انجیر گوری.
 ثاب��ت سروس��تانی )3( انجیره��ای اس��تهبانات را ك��ه ش��امل 10 رقم با 
نام های المی، برگ چناری، برپوز دنبالی، بر دانه س��فید، رونو، سبز، سیاه، 
ش��اه انجیر، كش��كی، متی بود با استفاده 100 صفت ریخت شناسی در سه 
اندام برگ، میوه، شاخه انجیر مورد  بررسی قرار داد و رقم سبز غالب ترین 

انجیر شناسایی شده از نظر تعداد اعالم گردیده است.
باب��ازاده درجزی )2( نه رقم انجیر ورامین با اس��امی انجیر بی دانه، پاییزه، 
زرد، س��یاه بلبل ریز، س��یاه زودرس، س��یاه دیررس، مربایی، حالوی ریز و 
حالوی درش��ت در 5 گروه قرارگرفتند.گروه 1- س��یاه دیر رس، سیاه زود 
رس، حالوی ریز، حالوی درش��ت، گروه 2- مربایی، گروه 3-سیاه بلبل ریز 

و زرد، گروه 4- پاییزه، گروه 5- بی دانه)1(.
كش��ور ایران دارای چهار منطقه اصلی بررسی انجیرش��امل ساوه، ورامین، 
اس��تهبانات و دزفول بوده ولی بعلت پ��اره ای حوادث طبیعی و غیرطبیعی 
از قبیل جنگ، آتش س��وزی ها، ایجاد راه ها و توس��عه شهر نشینی معرفی 
میوه های جدید و لوكس، تغییر ذایقه ها و فراموش شدن میوه های قدیم. 
این میوه با ارزش غذایی و با س��هولت نگهداری باال )انجیر خش��ک( كمتر 
مورد توجه و مورد مطالعه قرار گرفته اس��ت. ل��ذا، بنابر اهمیت اقتصادی و 
تغذی��ه ای این گیاه و به منظور بررس��ی و تعیین تن��وع ژنتیكی ارقام آن، 

اقدام به جمع آوری و ایجاد كلكس��یونی از ژرم پالس��م های موجود ایران 
در دانش��كده كشاورزی دانشگاه تهران گردیده است و سپس ویژه گی های 
ریخت شناس��ی به منظور مطالعه و دس��ته بندی ژنوتیب های انجیر ایران 
مورد استفاده قرارگرفت. متاقبا و در جهت تكمیل آن استفاده از نشانگرهای 

مولكولی در دست اقدام می باشد.

مواد  و روش ها 
تعداد 39 رقم انجیر از كلكس��یون انجیر جهاد كش��اورزی ورامین )با 
موقعیت جغرافیایی ً 18 َ  19  ° 35 طول ش��مالی و ° 51  َ 37    ً 2/96 
ع��رض ش��رقی و ارتفاع از س��طح دریا 916 متر( كه درخت��ان آن قدمتی 
بیش از چهل سال دارند و از نقاط مختلف ایران جمع آوری و در و رامین 
كشت گردیده اند و 4 رقم انجیر دیگر با اسامی بر دانه سفید، كرمانشاهی، 
كرمانی و وحشی گلوگاه در گرگان به طور انفرادی در این بررسی انتخاب 
گردیدند)جدول 1(. از هر رقم سه درخت و از هر درخت 5 شاخه یكساله 
بطور تصادفی انتخاب و صفات ریخت شناسی هر درخت  بر اساس توصیف 
نام موسسه بررسی ژنتیک گیاهی بین المللی، Aksoy)8( و وسایل متداول 
ان��دازه گیری از قبی��ل: خط كش، كولیس ورنیه ب��رای اندازه گیری های 
 خطی و دادن عدد رمز به صفات غیر قا بل اندازه گیری مثل پوس��ت كنی

)جدول 2( و كندن برگ های ش��ماره پنج هر ش��اخه جهت اندازه گیری 
س��طح برگ با اس��تقاده از دس��تگاه  اندازه گیری س��طح برگ موجود در 
آزمایش��گاه گروه علوم باغبا نی اس��تفاده گردید و برای اندازه گیری های 
صف��ات كیفی انجیر، 5 عدد میوه از هر رقم انتخاب و پس از عصاره گیری 
جهت تعیین درصد pH میوه، در صد قند كل، در صد مواد جامد محلول 
و اندازه اس��یدیته قابل تیتراس��یون استفاده ش��د. برای انجام این بررسی 
31 صفت كمی و كیفی ریخت شناس��ی انتخاب ش��د و بررسی های الزم 
جهت وجود یا عدم وجود همبس��تگی ها و ارتباط ژنتیكی میان آنها انجام 
گرفت. این صفات ش��امل: طول جوانه انتهایی، عرض جوانه انتهایی، طول 
ش��اخه، تعداد گره در شاخه، طول میان گره یک سوم انتهایی، طول میان 
گره یک س��وم میانی، طول میان گره یک سوم ابتدای شاخه، نسبت طول 
جوانه انتهایی به عرض جوانه انتهایی،میزان رش��د رویش��ی، ش��كل جوانه 
انتهایی،رن��گ جوانه انتهایی،ش��كل برگ، طول برگ، عرض برگ، س��طح 
برگ، تعداد لب برگ، شكل لب، شكل میوه، طول میوه، پهنای میوه، رنگ 
گوش��ت داخلی میوه، راحتی پوست كنی، س��ختی پوست میوه، شكل دم 
میوه، pH عصاره میوه، مقدار مواد جامد محلول میوه، اسیدیته قابل تیتره 
شدن)درصد اسید سیتریک(، قند كل، تعداد میوه تازه در كیلوگرم، شكل 

میوه، ترك پوست میوه اندازه گیری شد)جدول3(.

تجزيه داده ها
تجزیه واریانس برای كلیه صفات با اس��تفاده از نرم افزار SAS انجام شد و 
برای تجزیه همبس��تگی و تجزیه عامل ها از نرم افزار SPSS با استفاده از 
 )Varimax(و به روش )Factor rotation( تكنیک چرخش عامل ها
اس��تفاده ش��د.در هر عام��ل اصلی و مس��تقل ضرایب عامل��ی 0/5 به باال 
معنی دار در نظر گرفته ش��دند. همچنین تجزیه خوش��ه ای با روش وارد 
)Wards Method( و محاس��به فواصل بعد از استاندارد كردن داده ها 

انجام گرفت.
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نتايج و بحث
تجزيه واريانس

نتایج تجزیه واریانس نش��ان داد كه ژنوتیپ های مورد بررس��ی از نظر كلیه 
صفات مورد بررس��ی  با همدیگر تفاوت    معنی دار دارند و به همین دلیل 
كلیه صفات در مراحل بعدی تجزیه و تحلیل آماری استفاده گردیدند. دامنه 
تغییرات صفات مورد بررس��ی ب��رای ارقام انجیر در جدول ش��ماره)4( ارایه 
گردیده است. صفاتی كه ضریب تغییرات باالیی دارند، محدوده   وسیع تری 
از كمیت صفات را دارا هس��تند كه دامنه انتخاب بیش��تری برای آن صفت 
محس��وب می شوند. از جمله می توان به طول شاخه، شكل جوانه انتهایی و 

تعداد میوه در كیلو گرم اشاره كرد.
تف��اوت های معن��ی دار )p >0/05( بین نمونه های كلكس��یون برای تمام 
صفات با تجزیه واریانس)داده ها اعالم نش��ده است( مشخص گردید. به طور 
متوسط دامنه هر صفتی این چنین بود: طول جوانه انتهایی بین 4/2 و 14/2 
میل��ی متر، عرض جوانه انتهایی از 2/4 تا 13/76 میلی متر، طول ش��اخه از 
24/ 2 تا 34 س��انتی متر ،تعداد میانگره از 4 تا 18 عدد، طول میا نگره یک 
سوم انتهای شاخه از 2 تا 30 میلی متر، طول میانگره یک سوم وسط شاخه 
از 3/67 تا 69/33 س��انتی متر، طول میانگره یک س��وم انتهای ش��اخه از 2 
تا 41/67 س��انتی متر، نس��بت طول به عرض جوانه انتهایی از 0/51 تا2/98 
، رش��د رویشی از 3 تا 7 بر اس��اس كد بندی، شكل جوانه انتهایی از 1 تا 9 
بر اس��اس كد بندی، رنگ جوانه از 1 تا 4 بر اس��اس كد، ش��كل برگ از0 تا 
6/8 ، تعداد لب از 0/2 تا 4 ، ش��كل لب از 0/4 تا 3 ، طول برگ از 5/46 تا 
22/6 س��انتی متر ، عرض برگ  از5/34 تا 22/8 س��انتی متر ، سطح برگ از 
4559/05 تا 31481/07 میلی متر مربع ، شكل میوه از 1 تا 3 ، طول میوه 
از 1/38 ت��ا 6/4 س��انتی متر، عرض میوه از 0/74 تا 9/8 س��انتی متر، رنگ 
پوس��ت میوه از 1 تا 7 ، رنگ گوش��ت داخلی از 1 تا 5 بر اس��اس كد، ترك 
پوست میوه از1 تا 2، آسانی پوست كنی از 1 تا 7 ، سختی پوست میوه از1 
تا 3 ، شكل دم میوه از 1 تا 3 بر اساس كد، pH عصاره میوه از 4 تا 6/19 ، 
TSS میوه از 0 تا 4، بریكس بر اساس كد، اسیدیته قابل تیتره شدن )درصد 
اسید سیتریک( از 0/2 تا 3، قند كل بین 8 و 21/7 و تعداد میوه در كیلوگرم 
بین 58/3 و 280 عدد بوده اس��ت كه این اعداد تنوع ژنتیكی اساس��ی را در 

بین نمونه های موجود در كلكسیون نشان داده اند. 

ضريب همبستگی صفات
همبستگی یک صفت با صفات دیگر رابطه ای را نشان می دهد كه هر چند 
از نوع تاثیر محس��وب نمی ش��ود اما  اندازه گیری غیر مستقیم آن را امكان 
پذیر می س��ازد. از ای��ن رو در برخی موارد كه اندازه گیری صفتی، مش��كل 
و ی��ا پیچیده و پر هزینه باش��د می توان از صفات دیگ��ری كه با این صفت 
همبس��تگی معنی دار باالیی دارند را برای اندازه گیری غیر مستقیم آن بكار 
برد. در این آزمایش ضرایب همبس��تگی بین صفات اندازه گیری ش��ده ودر 
جدول )5( مشخص گردیده است. ضریب همبستگی ساده بین صفات نشان 
می دهد كه بین بعضی از صفات اندازه گیری ش��ده همبستگی معنی داری 
وجود دارد. در این آزمایش نیز همبستگی مثبت معنی داری بین طول جوانه 
ابتدایی با نسبت طول جوانه به عرض جوانه،شكل لب ها با تعداد میانگره ها، 
طول میانگره یک سوم میانی شاخه و پهنای میوه وجود دارد.همچنین طول 
میانگره یک سوم ابتدایی با طول میانگره یک سوم انتهایی در سطح 1 درصد 

و طول میانگره یک سوم میانی با طول میانگره یک سوم انتهایی و طول برگ 
با عرض برگ ،و سطح برگ با عرض برگ همبستگی مثبت دارند. همچنین 
طول میوه با عرض میوه وكل مواد جامد محلول با قند كل همبستگی مثبت 

اما عرض میوه با تعداد میوه همبستگی منفی داشته است. 

تجزيه به عامل ها
با توجه به حجم وس��یع داده های بدس��ت آم��ده از ارزیابی صفات مختلف 
ریخت شناس��ی در محدوده ژنوتیپ های مورد بررس��ی امكان نتیجه گیری 
واضح و آس��ان با استفاده از تجزیه های واریانس یا تک متغیره وجود ندارد. 
ب��ا اس��تفاده از تجزیه عامل، صفات مختلف می توانن��د در قالب عامل ها یا 
مولف��ه هائی مورد بح��ث قرار گیرند كه هر كدام چند صفت را ش��امل می 
ش��وند و با این روش می توان با قدرت بیش��تری بررسی ها را بر روی تعداد 
عامل یا مولفه كمتری نس��بت به تعداد زیادی صفت انجام داد. جدول )6( 
نتایج تجزیه به عامل ها را نش��ان می دهد.میزان واریانس نس��بی هر عامل 
نش��ان دهنده آن عامل در واریانس كل صفات مورد بررس��ی می باشد و به 
صورت درصد بیان ش��ده اس��ت. در این تجزیه11 عامل اصلی و مستقل كه 
مقادیر ویژه آنها بیش از یک بوده اند توانس��تند مجموعا 77/59% واریانس 
كل را توجیه نماید. در عامل اول صفات طول شاخه ،تعداد میان گره ،طول 
میانگره یک س��وم ابتدائی ،طول میانگره یک سوم میانی، طول میانگره یک 
س��وم انتهائی با ضرای��ب مثبت قرار گرفته اند ك��ه10/63% واریانس كل را 
توجی��ه كرده اند. در عامل دوم طول، عرض و س��طح برگ با ضریب مثبت 
9/35% واریانس كل را توجیه می كرد. در عامل س��وم نس��بت طول جوانه 
ب��ه عرض جوانه انتهایی،طول جوانه انتهای��ی و پهنای میوه با ضریب مثبت 
8/44% واریان��س كل را توجیه می نمای��د. در عامل چهارم میزان كل مواد 
جامد محلول و قند كل با ضرائب مثبت 7/52% واریانس كل را توجیه نمود. 
در عام��ل پنجم ش��كل جوانه انتهایی با ضریب منف��ی و رنگ جوانه و ترك 
پوس��ت مثبت 6/44% واریانس كل را توجیه نمود. در عامل شش��م راحتی 
پوس��ت كنی و سختی پوس��ت میوه با ضرائب مثبت 6/32% واریانس كل را 
توجیه نمود. در عامل هفتم رش��د رویش��ی و تعداد ل��ب در برگ با ضریب 
منف��ی 6/38% واریانس كل را توجیه نمود. در عامل هش��تم رنگ پوس��ت 
میوه،ش��كل دم می��وه ، pH عصاره میوه با ضریب مثب��ت 5/99% واریانس 
كل را توجیه نمود. در عامل نهم ش��كل برگ ،ش��كل ل��ب با ضریب مثبت 
5/97% واریان��س كل را توجی��ه نمود. در عامل دهم ش��كل میوه با ضریب 
منف��ی 5/34% واریان��س كل را توجیه نمود. در عام��ل یازدهم عرض جوانه 
انتهایی و رنگ میانی گوش��ت میوه با ضریب مثبت 3/44% واریانس كل را 
توجیه نمود. با توجه به تجزیه عامل ها می توان گفت كه بیش��ترین تفاوت 
ژنوتیپ ها از لحاظ صفات مورد مطالعه مربوط به ش��كل رویش��ی با ضریب 
مثبت10/63% واریان��س كل و اندازه برگ با ضریب مثبت 9/35% واریانس 

كل را توجیه نموده است.
تجزی��ه عامل ها توانس��ت 31 صفت م��ورد ارزیابی را به ص��ورت 11 عامل 
اصل��ی بیان دارد كه در بین آنها عامل های اول و دوم بیش��ترین س��هم را 
در توجی��ه واریانس دارند. ای��ن تجزیه می تواند عوامل فرق گذار اصلی بین 
ژنوتیپ های مورد بررس��ی را روشن سازد. همان طور كه از جدول پیداست 
 در این پژوهش بیشتر صفات مورد تمایز مربوط به فرم رویشی و اندازه برگ 

بوده است.

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


148 زراعت و باغبانی
د ر

تجزيه خوشه ای
گ��روه بندی ارقام بر اس��اس تع��داد زیادی صفت یا عامل م��ی تواند روش 
مطمئنی در تعیین ش��باهت ها و فواصل خویش��اوندی یا دوری ژنوتیپ ها 
باش��د. باتوجه به تنوع زیاد در رنگ میوه ها و مش��كالت ویژه عدم رسیدن 
همزمان میوه ها از نظر فیزیولوژیكی تجزیه خوش��ه ای بر اس��اس 11 عامل 
اصل��ی كه بیش��ترین واریان��س) 77/59% ( بین صفات را نش��ان داده اند، 
 ص��ورت گرفت. در فاصله 25 ارقام ب��ه دو گروه اصلی 28 و 11 تایی كه در 
ویژگی های طول شاخه، وطول میا نگره ها  در یک سوم ابتدایی، یک سوم 
میانی و یک س��وم انتهایی ش��اخه با هم متفاوت بودند. در فاصله 13 به 5 

خوشه به قرار زیر می باشد شكل )1(.
خوش��ه اول ش��امل 25 ژنوتی��پ و با كاهش فاصله از 13 ب��ه 9 و با در نظر 
گرفتن فاصله اس��تاندارد ، ژنوتیپ ها به 3 زیر ش��اخه تقسیم شده اند. زیر 
شاخه اول ش��امل 15 ژنوتیپ به اسامی سیاه محلی، كف دستی، زرد بنگاه 
ورامین، سبز درشت، پیش رس ساوه، منجیقی زرد، خنک كن، زرد دزفول، 
عمادی س��بز اصفهان، زرد ریجاب، زرد چه كن، س��یاه اصفهان، سیاه پیش 
رس ق��م و ب��ی دانه بنگاه قرار داش��ت و در زیر ش��اخه دوم بار داكس��ی و 
س��یاه فلفلی و در زیر ش��اخه سوم 8 ژنوتیپ ش��امل پیكامی كاشمر، قرمز 
شاهنشاهی، رنو، سیاه درشت، نیری، ریجاب، سبز كاشمر، بلبل ریز، درشت 
خسروی قرار داشتند و در زیر شاخه سوم ژنوتیپ كرمانشاهی قرار دارد كه 

این سه زیر شاخه از نظر ویژگی های برگ  به هم نزدیک بودند 
كالستر دوم به دو ژنوتیپ پوست سبز عقدا و بر دانه سفید تعلق داشت كه 

از لحاظ تعداد میوه در كیلو گرم مشابه هستند.
كالستر سوم به یک ژنوتیپ كرمانشاهی تعلق داشت كه با دارا بودن پوست 

سخت و تركهای روی پوست از بقیه متمایز می شد.
كالس��تر چه��ارم : 9 ژنوتی��پ در این ش��اخه بود ك��ه ش��امل دو ژنوتیپ 
آمریكایی،سیاهک كن ، یزدی كن ،لبنانی ،سفید دوار، پیازی پوست سبز و 
زرد بش��قابی كاشمر و پیوندی ورامین  قرار داشتند و از نظر ویژگی راحتی 

پوست كنی در این گروه بودند.
كالس��تر پنجم : دو ژنوتیپ كرمان و وحشی گلوگاه قرار دارند.واز نظر رنگ 

میوه مشابه می باشند.

سپاسگزاری
بدینوسیله از جناب آقایان دكتر جواد حسن پور رئیس بخش باغبانی مركز 
تحقیق��ات جهاد كش��اورزی ورامین و آقای قره خانبگلو كارش��ناس محترم 
آن مرك��ز كه با اختیار قرار دادن كلكس��یون انجیر و معرفی ارقام صمیمانه 
همكاری نمودند و همچنین از جناب آقای دكتر مصباح باباالر رییس محترم 
آزمایش��گاه تغذیه گروه علوم باغبانی پردیس كش��اورزی و منابع طبیعی و 
آقای مهندس یزدانی كارش��ناس آن آزمایشگاه نهایت تشكر و سپاسگزاری 

را دارم.
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Repeat Fingerprints to assess Genetic Diversity in Tunisian 
Fig (Ficus carica L.) Germplasm. Genetic Resources and Crop 
Evolution.51: 270.

جدول 1- ژنوتيپ ها / کولتيوارهای موجود در کلکسيون انجير مرکز 

تحقيقات کشاورزی ورامين

شماره 

رديف

شماره زنوتيپ در منطقه جمع آورینام ژنوتيپ

کلکسيون  ورامين

1کنخنك کن1

2کنزرچه کن2

4قمسياه پيش رس قم3

5آمريکاآمريکايی4

7آمريکابارداکسی5

8ناشناختهسفيد دوار6

9ورامينسباه محلی7

10کاشمرزرد بشقابی کاشمر8

11آمريکاآمريکايی9

13کنسياهك کن10

14لبنانلبنانی11

15خسرویدرشت خسروی12

17ورامينبيدانه بنگاه13

19ساوهپيشرس ساوه14

21کاشمرپيکامی کاشمر15

22يزدپوست سبز عقدا16

24يزديزدی کن17

25ناشناختهسياه فلفلی18

27ناشناختهسياه درشت19

41ورامينپيوندی ورامين20

29ناشناختهقرمز شاهنشاهی21

30دزفولزرد دزفول22

32کاشمرسبز کاشمر23

33اصفهانعمادی سبز اصفهان24

34ورامينزرد بنگاه ورامين25

35ناشناختهپاييزه پوست سبز26

36ناشناختهجامی کف دستی27

37ناشناختهنيری28

38ريجابريجاب29

39ريجابزرد ريجاب30

40ريجابمنجيقی زرد31

42ناشناختهسبز درشت32

43ناشناختهبلبل ريز33

44اصفهانسياه اصفهان34

 -استهباناترنو35

-استهباناتبر دانه سفيد36

-کرمانشاهکرمانشاهی37

-کرمانکرمانی38

-گرگانوحشی گلوگاه39
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جدول 2- صفات اندازه گيری شده در انجيرهای مورد بررسی و عاليم اختصاری  با کد مربوط به آنها  
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جدول 3- مقادير عددی صفات مورد مطالعه در ارقام انجير
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 ادامه جدول 3- مقادير عددی صفات مورد مطالعه در ارقام انجير
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 ادامه جدول 3- مقادير عددی صفات مورد مطالعه در ارقام انجير
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جدول 4- ميانگين، حداقل و حداکثر صفات اندازه گيری شده در 39 ژنوتيپ انجير
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جدول6- نتايج  تجزيه به عامل ها ،مقادير ضرايب عاملی برای 11 عامل اصلی
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شکل 1- خوشه بندی ارقام انجير با استفاده از 11 عامل اصلی به روش وارد
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