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چکیده
ایران یکی از خاستگاههای زیتون در جهان است و تنوع قابل مالحظهای در بین اکوتیپهای آن از شمال تا جنوب کشور وجود دارد .در این آزمایش
ژنوتیپهای بومی زیتون موجود در کرمانشاه طی سالهای  1383-1385بررسی شدند .این ژنوتیپها از شش منطقه استتان کرمانشتاه تهیته و از نظتر
صفات مورفولوژی و میزان روغن براساس توصیه  4IOOCمورد ارزیابی قرار گرفتند .نتایج نشان داد که تنوع قابل توجهای در بین ژنوتیتپهتای متورد
مطالعه وجود دارد این تنوع هم بین مناطق و هم بین ژنوتیپهای داخل یک منطقه مشاهد شد .همبستگی مثبت و معنیداری بین وزن میوه بتا رتر
برگ ،وزن هسته و درصد گوشت مشاهده شد و همچنین همبستگی مثبت و معنیداری بین درصد روغن در مادهتتر بتا طتول میتانگره و رتر بترگ
مشاهده گردید .تجزیه خوشهای ،ژنوتیپها را براساس صفات مورفولوژیک در چهار دسته کلی تقسیمبندی کرد .این تقسیمبندی تا حدود زیادی توانست
ژنوتیپهای که در یک منطقه هستند در دستههای مشابه قرار دهد که این امر نشاندهنده آن است که رالوه بر تنوری که بین این منتاطق وجتود دارد
داخل یک منطقه نیز تنوع قابل توجهی وجود دارد .بهطور کلی میتوان نتیجه گرفت که ژنوتیپهای استان کرمانشاه تنوع زیادی دارنتد و صتفات متورد
مطالعه نیز با وزن میوه و درصد روغن همبستگی خوبی دارند و میتوان به نحو شایسته از این ژنوتیپها و صفات در برنامههای اصالحی استفاده کرد.
واژههای کلیدی :درصد روغن ،زیتون ،ژنوتیپهای بومی ،صفات مورفولوژیکی

مقدمه
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زیتون ( )Olea europaea L.یکتی از قتدیمیتترین گونتههتای
درختی است که در حوزه مدیترانه از نظر اجتمتاری و اقتاتادی دارای
اهمیت است .زیتون در  79منطقته زیتتون خیتز جهتان و  24کشتور،
 1200رقم با بیش از  3000اسم متفاوت وجود دارد ( .)4فائو در ستال
 2015گزارش کرد که سطح زیرکشت زیتون در دنیا حدود  11میلیون
و شش صد هزار هکتار میباشد ( ،)9از این بین حدود  83هزار هکتتار
 -1استادیار ،بختش تحقیقتات رلتو زرارتی و بتاغی ،مرکتز تحقیقتات و آمتوزش
کشاورزی و منابع طبیعتی استتان کرمانشتاه ،ستازمان تحقیقتات ،آمتوزش و تترویج
کشاورزی ،کرمانشاه ،ایران
 -2دانشیار ،گروه باغبانی و فناوری تولید ،مؤسسه تحقیقات رلو باغبتانی ،ستازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران
 -3باشگاه پژوهشگران جتوان و نخبگتان ،دانشتگاه آزاد استالمی ،واحتد ختر آبتاد،
خر آباد ،ایران
)Email: gholami.rahmat@yahoo.com
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jhorts4.v32i3.64666
4- International Olive Oil Council

در ایران میباشد (.)3
یکی از اهداف اصتلی در کشتاورزی ایتران ،تتأمین و خودکفتایی
کشور از نظر روغن خوراکی است .زیتون یکی از گیاهان روغنی است
که با ویژگیهای بارزی چون تحمل زیتاد در برابتر شترایا نامستارد
محیطی ،باال بودن کیفیت روغن و اهمیت آن از نظر تغذیه بسیار مورد
توجه است (.)24
ذخایر توارثی گیاهی به رنوان زیر بنای تحقیقات در امر به نژادی
از اهمیت ویژهای برخوردار است و حفاظت و حراست از آنها از دیدگاه
ملی و بینالمللتی بستیار ارزشتمند متیباشتد .شناستایی و جمتعآوری
ژنوتیپهای بومی درختان میوه اولین گا در برنامههای اصتالحی بته
شمار میرود که ژنوتیپهای بومی به دلیل داشتن سازگاری بتا اقلتیم
منطقه مورد نظر ،اهمیت بسیار زیادی در گزینش ارقتا دارد ( .)16در
ایران ،بهدلیل رد شناخت کافی از ژر پالسم گیاهتان بتاغی ،برنامته
های اصالحی مناسبی بتر روی محاتوالت بتاغی ،خاوصتا زیتتون،
انجا نشده است ( .)20خاوصتیات ظتاهری هتر گیتاه تحتت تتأثیر
خاوصیات ژنتیکی آن و روامل محیطی میباشد ،از ایتن رو بررستی
صفات کمی گیاهان میتواند جهت انجا پروژههای اصالحی و ایجتاد
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ارقا جدیدتر با صفات مناسب زراری -باغی و مقاومتت بتیشتتر بته
شرایا نامطلوب محیطی موثر و مفید باشد .فرهانی و همکتاران (،)10
در یک بررسی با استتفاده از صتفات مورفولتوژی بتین  250ژنوتیتپ
زیتون ایرانی ،تنوع ژنتیکی باالیی را گزارش نمودند و ژنوتیپهایی بتا
باالترین رملکرد و زود بتاردهتترین را انتختاب نمودنتد .روتونتدی 1و
همکاران ( ،)21بهمنظور شناسایی تودههای برتر زیتون کشت شده در
جنوب اسپانیا از طریق اندازهگیری  19صفت کمی ،بتا انجتا تجزیته
خوشهای ،آنها را بته  16گتروه ژنتوتیپی تفکیتک نمودنتد .زینتانلو و
همکتاران ( )26بتا مقایسته ارقتا مختلت زیتتون در کشتور ،ارقتا
امیدبخش و سازگار با اقلیم مناطق مختلت کشتور را پیشتنهاد دادنتد.
سیماتو و همکاران (  )8ضمن تأکید بر حفظ ژر پالسم زیتون ،در یک
تحقیق  62ژنوتیپ را بررسی و آنها را جهت تحقیقتات بیشتتر در بتا
کلکسیون جمعآوری نمودنتد .مهتری و همکتاران ( )17جهتت حفتظ
ذخایر ژنتیکی زیتون تونس اقدا به جمعآوری و احداث با کلکسیون
زیتون نمودند که زیتونها را از شش منطقه زیتونکاری جمتعآوری و
سپس اقدا به مطالعه آنها نمودند.
در کرمانشاه مناطق زیادی وجود دارند که درختتان زیتتون بترای
سالیان طوالنی به طور وحشی و خودرو در آن رشد و نمو کردهاند .این
درختان از میان بسیاری از ژنوتیپها زنده ماندهاند و با شرایا ستازگار
شدهاند .این ژنوتیپها دارای پتانسیل خوبی از نظتر کیفیتت و کمیتت
روغن زیتون و مقاومت به تنشهای زیستی و غیرزیستی هستند .کته
امید و چشمانداز خوبی را پیشرو یک اصالحگر قرار میدهد (.)18
برخی صفات مهم زراری مثل مقاومت به بیماری ( Verticilium
 )dahlia Klebو آفت مگتس زیتتون (،)Bactroceraoleae Gmel
قوه نامیه و توان مناسب گیاه و قابلیت سازگاری به شرایا مختل که
در ارقا اصالح شده به سختی یافتت متیشتوند را متیتتوان در ژر
پالستهای وحشی یافت ( 9 ،4و  .)18میزان روغن در میوه زیتون در
مرحله اولیه رسیدن میوه افزایش سریعی از خود نشتان متیدهتد و در
انتهای دوره رسیدن این افزایش با سررت کمتری انجا میشتود (10
و  .)15مطالعات زیادی بیان داشتند که میزان روغن بته شتدت تحتت
تأثیر شرایا محیطی است ( 11 ،10و .)15
هدف از این پژوهش بررسی تنوع ژنوتیپهتای بتومی زیتتون در
مناطق رویشگاه طبیعی آن در استان کرمانشاه با توجه به خاوصتیات
مورفولوژیک و میزان روغن موجود در مادهتر آنها میباشد .و شتناخت
پتانسیل و دامنه تنوع این ژنوتیپها برای حفظ ژنوتیپهای برتر برای
برنامههای اصالحی؛ همچنین انتخاب و ایجتاد کلکستیون از ژنوتیتپ
های مناسب استان کرمانشاه در ایستگاههای تحقیقاتی کشور خواهتد
بود.

1- Rotondi et al, 2011

مواد و روشها
تعداد  39درخت (هر کتدا بته رنتوان یتک ژنوتیتپ) از منتاطق
مختل استان کرمانشاه با مشخااتی مندرج در جدول  1شناستایی و
پالککوبی شدند .بتهمنظتور ثبتت خاوصتیات مورفولتوژی ایتن 39
درخت صفات طول میانگره ،شکل برگ ،طتول بترگ ،رتر بترگ،
وزن میوه ،شکل میوه ،طول گلآذیتن ،تعتدادگل ،وزن هستته ،شتکل
هسته ،درصد روغن در مادهتر ،درصد گوشت و درصتد ریشتهزایتی در
سالهای  1383و  1384در رویشتگاه طبیعیشتان انتدازهگیتری شتد.
صفات رویشی ( )13و زایشی ( )14با استفاده از شاخصهای ارزیابی و
تمایز زیتون اندازهگیری شد .پس ازجدا سازی تاادفی 40رتدد میتوه،
وزن ،طول و قطر آنها با کولیس دیجیتال اندازهگیری گردید .بهمنظور
تعیین میزان گوشت و هسته با استفاده از چاقو گوشت از هستته جتدا
گردید و پس از توزین برای محاسبه وزن خشک و درصد ماده خشک
میوهها ،نمونههای گوشت در آون در دمای  70درجته ستانتیگتراد تتا
ثابت شدن وزن خشک آنها نگه داشته شدند .درصد روغن با دستتگاه
سوکسله و بتا استتفاده از حتالل دی اتیتل اتتر در آزمایشتگاه بختش
تحقیقات رلو زراری و باغی مرکز تحقیقات و آمتوزش کشتاورزی و
منابع طبیعی استان کرمانشاه استخراج و اندازهگیری شد (.)14
ژنوتیپ های موجود در مناطق جنگلی و کوهستانی ماننتد منتاطق
بانآواره ،ده سفید ،ریجاب ،بابایادگار و مناطق دشتدیره دارای قتدمت
چند صد ساله بوده و ژنوتیپهای موجود در پارک سرپل وگیالنغرب
باالی  60ت  50سال قدمت دارند .میزان روغن از مادهی تر با دستگاه
سوکسله و حالل اتیل اتر اندازهگیری شد و درصد آن محاسبه گردیتد.
تجزیتتته و تحلیتتتل دادههتتتا توستتتا نتتتر افزارهتتتای  SPSSو
 STATGRAPHICSصورت گرفت.

نتایج و بحث
تجزیه خوشهای ،ژنوتیپهتا را براستاس صتفات مورفولوژیتک در
چهار دسته کلی تقسیم بندی کرد .این تقسیمبندی تتا حتدود زیتادی
توانست ژنوتیپهای که در یک منطقه هستند در دستتههتای مشتابه
قرار دهد اما این تفکیک برای مناطق جغرافیایی مطلق نبود .این امتر
نشاندهنده آن است که رالوه بر تنوری که بین ایتن منتاطق وجتود
دارد داخل یک منطقه نیز تنوع قابل تتوجهی وجتود دارد .در تحقیتق
بالج 2و همکاران ( )7که بین  51ژنوتیپ موجود در بانک ژن استپانیا
بود تنوع کمتری مشاهده کردند و همچنین نمودار خوشتهای نتواستت
به طور کامل ژنوتیتپ هتا را براستاس منشتا آنهتا تفکیتک کنتد .پتور
اسکندری و همکاران ( ،)20براساس نتایج تجزیه خوشهای در استتان
زنجان 20 ،رقم زیتون را در چهار خوشه قرار دادند .در این مطالعه نیز
نتایج نشان داد که بین تنوع مورفولوژی (صتفات مربتوب بته میتوه) و
تنوع جغرافیایی انطباق نسبی وجود داشت.
2- Belaj et al, 2001
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جدول  -1شماره ژنوتیپ ،محل قرارگرفتن و ارتفاع مناطق دارای ژنوتیپ بومي زیتون دراستان کرمانشاه
Table 1- Genotype number, the location and altitude for native Olive Genotype areas in Kermanshah province

ارتفاع محل
Altitude
)(m

محل قرار
گرفتن

شماره ژنوتیپ

ارتفاع محل

Genotype N.

Altitude
)(m

960

روستای دهسفید
Deh Sefid V.

27

560

960

روستای دهسفید
Deh Sefid V.

28

990

960

روستای دهسفید
Deh Sefid V.

29

990

960

روستای دهسفید
Deh Sefid V.

30

990

960

روستای دهسفید
Deh Sefid V.

31

1100

960

روستای دهسفید
Deh Sefid V.

32

990

960

روستای دهسفید
Deh Sefid V.

33

950

960

روستای دهسفید
Deh Sefid V.

34

950

960

روستای دهسفید
Deh Sefid V.

35

950

36

960

37

960

38

960

39

960

960
960
960
960

Collected
location

روستای دهسفید
Deh Sefid V.
روستای دهسفید
Deh Sefid V.
روستای دهسفید
Deh Sefid V.
روستای دهسفید
Deh Sefid V.

در مطالعهای روی ژنوتیپهای هفتت منطقته از شتهر بویاکتا1در
کشور کلمبیا نیز تنوع خوبی براساس نمودار خوشهای بین ژنوتیتپهتا
مشاهده شد ( .)5امروزه مطالعات زیادی برای شناستایی ژنوتیتپهتا و
ثبت این ارقا به نا همان کشور انجا میشود در این راستا از صفات
مورفولوژیک ،زراری و مولکولی بهطور گسترده استفاده متیشتود (.)5
تنوع خوب مشاهده شده در دنتدروگرا بیتانگر تنتوع بتاال و پتانستیل
مناسب برای گزینش ،اصالح و حفظ منابع طبیعی واقع در این استتان
متتیباشتتد .کتتوچکترین گتتروه دارای ستته ژنوتیتتپ ( 25 ،26و  )16و
بزرگترین گروه دارای هجتده (،34 ،24 ،9 ،14 ،16 ،11 ،22 ،39 ،26
 35 ،4 ،12 ،6 ،37 ،8 ،38 ،23و  )25ژنوتیپ میباشد .بیشترین فاصله
بین ژنوتیپ  25و  29که هر دو در منطقه دهسفید واقع در ارتفاع 960
1- Boyaca

محل قرار
گرفتن
Collected
location
سرپل ذهاب
Srpl¬Zhab
روستای بان آوارة
BanAvareh
V.
روستای بان آوارة
BanAvareh
V.
روستای بان آوارة
BanAvareh
V.
روستای بان آوارة
BanAvareh
V.
روستای بان آوارة
BanAvareh
V.
روستای بان آوارة
BanAvareh
V.
روستای بان آوارة
BanAvareh
V.
روستای بان آوارة
BanAvareh
V.
روستای دهسفید
Deh Sefid V.
روستای دهسفید
Deh Sefid V.
روستای دهسفید
Deh Sefid V.
روستای دهسفید
Deh Sefid V.

شماره
ژنوتیپ

ارتفاع محل

محل جمعآوری

Genotype N.

Altitude
)(m

Collected
location

14

1400

بابایادگار(داالهو)
Dallaho

1

15

1390

بابایادگار(داالهو)
Dallaho

2

16

810

دشتدیره
Dast Direh

3

17

590

دشتدیره
Dast Direh

4

18

740

گیالنغرب
Gilan Gharb

5

19

560

سرپل ذهاب
Srpl¬Zhab

6

20

560

سرپل ذهاب
Srpl¬Zhab

7

21

560

سرپل ذهاب
Srpl¬Zhab

8

22

560

سرپل ذهاب
Srpl¬Zhab

9

23

560

24

560

25

560

26

560

شماره ژنوتیپ

سرپل ذهاب
Srpl¬Zhab
سرپل ذهاب
Srpl¬Zhab
سرپل ذهاب
Srpl¬Zhab
سرپل ذهاب
Srpl¬Zhab

Genotyp
e N.

10
11
12
13

متری از سطح دریا میباشد.
با توجه به جدول همبستگی (جدول  )2میتوان نتیجه گرفت کته
در این پژوهش ،همبستگی مثبتت معنتیداری بتین طتول میتانگره و
صفاتی نظیر رر برگ ( ،)r= 0/58درصد روغن در متاده تتر (0/44
= )rو درصد گوشت ( )r= 0/40مشاهده شد .همچنین ،بین وزن میوه
و درصد گوشت همبستگی بسیار باال و معنیداری مشاهده شد (0/69
= .)rاز طرفی همبستگی مثبت معنیداری بین شکل میتوه بتا درصتد
ریشه زایتی ( )r= 0/43و طتول گتلآذیتن بتا تعتداد گتل ()r= 0/36
مشاهده شد (جدول  .)2با توجه اهتداف متدنظر اصتالحگر و افتزایش
صفت مورد نظر در ارقا اصالح شده و یا انتخاب ژنوتیپ برتتر بترای
برنامههای اصالحی و یا تالقی به همبستگی این صفات بتاهم توجته
کرد.
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 ژنوتیپ زیتون بومي استان کرمانشاه براساس صفات مورفولوژیک و محاسبه فاصله اقلیدسي به روش39  دندروگرام-1 شکل

Figure 1- The Dendrogram of 39 native olive genotypes in Kermanshah province according to the Morphological attributes
and calculating the Euclidean distance by Ward method

1- Ward
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جدول  -3تجزیه به عامل های و بار عاملي  39ژنوتیپ زیتون بومي استان کرمانشاه
Table 3- The decomposition to the factors and load factor of 39 genotypes of native olive in Kermanshah province

عامل 5

عامل 4

عامل 3

عامل 2

عامل 1

Factor 5

Factor 4

Factor 3

Factor 2

Factor 1

-.115

.434

-.043

.111

.741

.409

.015

-.122

.163

-.847

.401

.281

.330

.452

-.415

-.207

.147

.294

.112

.786

.226

-.277

.327

.736

.413

-.353

.419

-.336

.415

-.526

.125

.237

.633

-.100

-.490

-.132

.611

.519

-.040

-.110

-.238

-.502

.356

.597

-.133

-.431

.134

-.126

.698

-.163

.474

.290

-.342

.043

.542

.325

.049

.003

.497

.561

.070

.102

-.553

.518

-.180

)Rooting (%

12.65

12.78

15.04

16.15

19.97

واریانس

76.62

63.96

51.17

36.13

19.97

صفت
Character
طول میانگره

Internode length
شکل برگ

Leaf shape
طول برگ

Leaf length
رر

برگ

Leaf width
وزن میوه

Fruit weight
شکل میوه

Fruit shape
طول گلآذین

Inflorescence length
تعداد گل

Number of flower
وزن هسته

Stone weight
شکل هسته

Stone shape
روغن در ماده تر

)Oil of feresh matter(%
گوشت

)Pulp (%
ریشهزایی

بالج 1و همکاران ( ،)7نیز گزارش کردند که درصد روغن مادهتتر
با طول هسته ،رر هسته ،وزن هسته ،طول میوه ،رر میوه ،وزن
میوه و طول برگ همبستگی معنیداری دارند .رجتم گترد و شتفیعی
زرگر ( ،)1بیان کردند که بین درصد روغن با رر برگ ،نسبت طول
به رر برگ و وزن هسته همبستگی مثبتت و معنتی داری دارد .در
مطالعه سلطانی و همکاران ( ،)25نیز بین وزن میوه بتا صتفات طتول
میوه ،قطر میوه ،وزن هسته ،طول هسته ،قطر هستته ،طتول بترگ و
رر برگ همبستگی معنیدار گزارش شده است .تأییتد همبستتگی
بین این صفات با کمیت و کفیت روغن نشان میدهتد کته در برنامته
های اصالحی برای گزینش از این صفات میتوان استفاده کرد.
نتایج تجزیه به راملها نشان داد که پنج رامل دارای مقدار ویتژه
بیشتر از یک میباشند که با هم  76/62درصد تنوع موجتود را توجیته
1- Belaj et al, 2011

)Variance (%

واریانس تجمعی
)Cumulative variance (%

میکنند .در رامل اول طول میانگره ،شکل برگ و رر برگ دارای
باالترین بار راملی میباشند که این رامل را میتوان انتدازه و فرمتت
برگ نامگذاری کترد .در رامتل دو وزن میتوه ،وزن هستته و شتکل
هسته باالترین بار راملی را به خود اختااص دادند که ایتن رامتل را
میتوان به نا وزن و ساختار هسته و میوه نامگذاری کترد .در رامتل
سو صفات طول گلآذین ،تعداد گل و درصد ریشهزایی بیشترین بتار
راملی را از خود نشان دادند به همین خاطر میتوان این رامتل را بته
رنوان ساختار گل و میزان ریشه زایی نامگذاری کرد .تعداد گل و وزن
هسته باالترین بار راملی را در رامل چهار از خود نشان دادند که این
رامل را به رنوان رامل کمیت گل و هسته معرفتی کترد .و نهایتتا در
رامل پنجم درصد روغن در مادهتر بتاالترین بتار رتاملی را بته ختود
اختااص داد که میتوان با همین نا ایتن رامتل را در نظتر گرفتت
(جدول  ،3زیر صفات با بار راملی بیشتر خا کشیده شده است).
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شکل  -2پراکنش  39ژنوتیپ زیتون بر اساس دو مؤلفهی اول
Figure 2– The distribution of 39 olive genotypes based on two first factors

با توجه به اینکه دو رامتل اصتلی اول و دو بیشتترین تغییترات
واریانس دادهها را توجیه کردند و صفات مربوب به ساختار برگ و میوه
در این راملها قرار داشتند ،از این دو رامتل جهتت بته دستت آوردن
پراکنش وشناسایی ژنوتیپها برتر در دستگاه مختاتات استتفاده شتد
(شکل  .)2همانطوریکه مالحظه میشود ژنوتیپهتای ،20 ،10 ،13
 22 ،18 ،14 ،17 ،3و  5که از نظر راملها مثبت و باالتر بودند ،درصد
روغن در مادهتر بیشتری نیز نشان دادند .همچنین از نظتر وزن میتوه
نیتتز اکثتتر آنهتتا وزن بتتاالیی را بتته ختتود اختاتتاص دادنتتد .الوی و
ودنر ،)15(1بیان کردند که میزان نهایی روغن در میوه به اثتر متقابتل
شرایا پرورش و رقم بستگی دارد و همچنین میزان گوشت میوه نیتز
در میزان بیوسنتز روغن مؤثر است .ال ماحیتا 2و همکاران ( ،)2تفاوت
معنیداری بین درصد روغن مادهتر و خشک در سه رقم اصتالح شتده
زیتون مشاهده کردند.

نتیجهگیری
بهطور کلی میتوان گفت ژنوتیپهای استان کرمانشاه رلتیرغتم
اینکه این  39ژنوتیپ در مناطق گرمسیری و نیمه گرمستیری استتان
کرمانشاه قرار دارند ،اما دارای تنوع و پتانسیلهتای متفتاوتی هستتند.
1- Lavee and Wodner, 2004
2- Al-Maaitah et al, 2009

این امر از نظر برنامههای اصالحی حائز اهمیت بوده و اصالحگر را در
رسیدن به اهداف اصالحی یاری خواهد کرد .صفات مورد بررسی نیتز
توانسته هم در دستهبندی ژنوتیپها کارآمد باشد و هم ارتبتاب معنتی
داری با صفات مهم زراری از جمله وزن میوه و درصد روغتن از ختود
نشان داد .بنابراین هم باید با احداث بانک ژنی تنتوع موجتود را حفتظ
کرد و هم با کمک صفات مورفولتوژیکی کته بتا وزن میتوه و درصتد
روغن همبستگی باالیی دارند (بهرنوان نشانگر مورفولوژیک) ،اقدا به
شناسایی ژنوتیپهای منتخب و گسترش آنها کرد.

سپاسگزاری
این پژوهش در قالب پروژه تحقیقتاتی بته شتماره ماتوب -314
 100-12-83بتتا استتتفاده ار ارتبتتارات پژوهشتتی ستتازمان تحقیقتتات،
آموزش و ترویج کشاورزی انجا شده و نویسندگان بر ختود الز متی
دانند قدردانی خود را از مسوالن مربوب ارال دارند و نیز از همکتاران
ایستگاه تحقیقات زیتون داالهو به ویژه آقایان مهندس حاجی امیتری
و نجفی به ختاطر کمتک در انجتا ایتن پتژوهش تشتکر و قتدردانی
میشود.
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Introduction: Germplasm and reservation of genetical resources is the principal of plant breeding. Different
techniques have been used to characterize olive diversity. Morphological criteria such as leaf, fruit, seed and
growth behavior have been used to evaluate olive diversity, to determine the origin of olive trees as well. An
evaluation of phenotypic diversity was used to discriminate olive cultivars with distinct morphological and
pomological characters. Iran is one of the origins of olive in the world and it has considerable variation across
Iran. Recently olive cultivation and orchard development has been encouraged in Iran. In this developmental
project of olive culture, it is necessary to provide agreeable genotypes for cultivation.
Materials and Methods: The present experiment was carried out to identify and evaluate local olive
genotypes in Kermanshah province during 2004-2005. Those were located in six locations in Kermanshah
province. Their morphological characters and oil content were investigated according to IOOC descriptor. Local
genotype identification in this regions was based on morphological characters (Vegetative and reproductive)
such as leaf, fruit, seed and growth behavior evaluated at four different growth phases, including onset of
dormancy, flowering, fruit set and fruit growth in 39 local olive genotypes olive trees.
Results and Discussion: The results of this study showed that there was a great variation among genotypes
in Kermanshah province. Those variations was observed within and between regions. Significant correlation was
observed between the fruit weight, with leaf width, stone weight and percentage of flesh, also significant
correlation were observed between oil percentage in fresh fruit weight, with internode length and leaf width.
Factor analysis showed that five factors with eigen values greater than one, explains the 69.62 percent of
diversity. Among these factors, two biggest factors justified a high degree of diversity and genotypes were better
than the other factors that were superior in terms of oil content and fruit weight. Generally it can be concluded
that genotypes of Kermanshah province wide variety and traits are also high correlated with fruit weight and oil
content and can properly use these genotypes and traits in breeding programs. Olea europaea L. represents one
of the most important trees in the Mediterranean basin and the oldest cultivated plant. Among cultivated plants,
the olive is the sixth most important oil crop in the world, presently spreading from the Mediterranean region of
origin to new production areas, due to the beneficial nutritional properties of olive oil and to its high economic
value. The Mediterranean basin is the traditional area of olive cultivation and has 95% of the olive orchards of
the world. From the Mediterranean basin, olive cultivation is presently expanding into other regions. wide range
of distribution, it is becoming increasingly urgent to identify plants into different ranges of distribution in the
world to avoid cases of homonymy, synonymy and mislabeling so that a reliable classification of all varieties can
be achieved without unnecessary confusion. In this paper, along with morphological characteristics the
acquisition of additional information on biochemical markers is essential. This aspect represents a fundamental
and indispensable step to preserve the main olive varieties and also to safeguard minor genotypes, in order to
avoid a loss of genetic diversity. This research has focused on using morphological markers to characterize and
identify olive varieties. Identification of different varieties using morphological characters (vegetative and
reproductive) is one of the aims of the modern horticulture, because such a technique would greatly facilitate
breeding programs and germplasm collection management.
Conclusion: According to the results of this research, it can be concluded that there is a great variation
among different genotypes. Variation was observed within and between regions. High correlation between the
1- Assistant Professor, Crop and Horticultural Science Research Department, Kermanshah Agricultural and Natural
Resources Research and Education Center, AREEO, Kermanshah, Iran
(*- Corresponding Author Email: gholami.rahmat@yahoo.com)
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fruit weight and leaf width, stone weight and percentage of flesh was observed, also high correlation between oil
percentage in fresh fruit weight, with internode length and leaf width were observed. Factor analysis showed that
five factors with eigen values greater than one, explains the 69.62 percent of diversity. Among these factors, two
biggest factors justified a high degree of diversity and genotypes were better than others of the factors that were
superior in terms of oil content and fruit weight. Generally it can be concluded that olive genotypes of
Kermanshah province can properly use in breeding programs.
Keywords: Local genotypes, Morphological traits, Oil content, Olive
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