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چکیده
مطالعه تنوع ژنتیکی ژرمپالسمهای هر گیاهی باعث بهبود برنامهریزیهای اصالحی میشود .مرکبات نیز به دلیل آنکه یکی از مهمترین محصوالت
کشاورزی است از این قاعده مستثنا نیستند .بسیاری از لیموهای مناطق جنوبی بر اساس شکل ظاهری و حدس نامگذاری شدهاند که میتوان با کااربرد
نشانگرهای ریختی و مقایسه آنها با ارقام و گونههای شناختهشده روابط ژنتیکی و شجرهنامه آنها را مشخص نمود .بررسی حاضر جهات مطالعاه تناوع و
روابط ژنتیکی ژنوتیپهای لیمو توسط نشانگرهای مورفولوژیکی صورت گرفت .چهل و یک صفت کمی و کیفی در  23ژنوتیپ مختلف لیمو از سه منطقه
جغرافیایی و هفت رقم شناختهشده مرکبات بهعنوان شاهد بر اساس توصیف نامه معرفیشده برای مرکبات بررسی شد .تجزیه خوشهای توسط نارمافازار
 Ntsysو تجزیه به مؤلفههای اصلی توسط نرمافزار  Pastانجام شد .بر اساس ماتریس تشابه محاسبهشده دامنه تشابه مابین ژنوتیاپهاا از  0/141الای
 0/683با متوسط  0/388بود که داللت بر وجود تنوع باال بین ژنوتیپهای موردبررسی دارد .بر اساس نمودار خوشهای حاصل ژنوتیپها در سطح تشاابه
 0/32در چهار گروه قرار گرفتند .در تجزیه کالستر سلطان مرکبات ( )Citrus grandisو بالنا ( )C. medicaباه هماراه پرتقاا ()C. sinensis
بهعنوان یکی از اجداد اولیه مرکبات از سایر نمونه ها گروه مجزایی تشکیل دادند .گروه چهارم که بزرگترین گروه تشکیلشده بود تمام رقامهاای لیماو
شاهد را در بر داشت که نشان از ارتباط آنها با یکدیگر بود .بر اساس آزمون تجزیه به مؤلفههای اصلی مشخص گردید که ده مؤلفه او  80/52در صد از
تغییرات را در برگرفتند .بر اساس آزمون تجزیه به مؤلفههای اصلی مشخص میگردد تا مؤلفه دهم  26صفت از  41صفت مورد بررسی نقش معنیداری
در ایجاد تفاوتها دارند .بهطورکلی با توجه به مجموع نتایج مشخص شد ویژگیهای مورفولوژیکی میتوانند بین لیموهاا و دیگار نموناههاای مرکباات
تفاوت قائل شده و آنها را تشخیص دهند.
واژههای کلیدی :توصیف نامه ،روابط فیلوژنتیکی ،شاخصهای مورفولوژی ،مرکبات

مقدمه

21

تیره مرکبات ( )Rutaceaeیکی از بزرگترین خانوادههای گیاهی
مناااطق گرمساایری و نیمااه گرمساایری بااه شاامار ماایرود .مرکبااات
دربرگیرنده دسته بزرگی از میوهها اسات کاه ازنظار تولیاد و مصار
مهامتارین آنهاا شاامل پرتقاا ( ،)Citrus sinensisناارنگی ( C.
 ،)reticulateالیااام ( ،)C. aurantifoliaلماااون (،)C. lemon
گریاپفاروت ( ،)C. maximaناارنج ( ،)C. aurantiumبالنا ( C.
 )medicaو ...میباشاند ( .)28نظریاههاای متفااوتی در ماورد منشا
مرکبات بیانشده است که بر اساس روابط فیلوژنتیک مایتاوان بیاان
 -1استادیار ،پژوهشکده چای ،مؤسسه تحقیقات علوم باغباانی ،ساازمان تحقیقاات،
آموزش و ترویج کشاورزی ،الهیجان ،ایران
)Email: shjahangirzadeh@gmail.com
(* -نویسنده مسئو :
 -2دانشیار ،پژوهشکده مرکبات و میوههای نیمه گرمسیری ،مؤسسه تحقیقات علاوم
باغبانی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،رامسر ،ایران
DOI: 10.22067/jhorts4.v34i4.85292

کرد که مرکبات در محدوده هندوستان تا شما آفریقا گسترش داشته
اساات ( .)34لیموهااا ( Citrus. aurantifoliaو  )C. lemonدسااته
بزرگ و متنوعی در درون گروه بزرگ مرکبات میباشند .منش الیمهاا
بر اساس گزارشها سوینگل جزایر هند شرقی است که ازآنجا به اروپا
منتقل گردیدهاند ( )6اما منش لمونها با دقت باالیی شناسایی نشده و
این احتما وجود دارد که لمونها به دلیل شباهت باالی آنها ،حاصال
تالقی بالن و الیم باشند .این موضوع تائید کننده این نظریاه اسات
که بالن و الیم جزو مرکبات اولیه هستند ( .)10تماام گیاهاانی کاه
جزو مرکباتاند بهصورت درخت باضخامت پوست کمتر از  5میلیمتار
است .برگها معموالً ساده با شکل تخممرغای تاا نیازهای هماراه باا
دمبرگ که در اندازههای و شکل مختلف اسات (در میاان گوناههاای
متفاوت) .میوه عموماً هسپریدیم 3خوانده میشود که از قاا هاای کاه
توسط کیسههای ترشحی پرشده  ،تشکیل گشته اسات کاه باذرها در
3- Hesperidium
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قسمت مرکزی این قا ها قرار دارند .قا ها توسط پوشش عموماً سفید
اناادوکار  1و سااپس قشاار خااارجی 2کااه غاادد روغناای زیاااد دارد،
احاطهشدهاند .رن قسمت گوشتی و الیه خارجی بسیار متناوع اسات
(از سبز تا زرد ،نارنجی و قرمز) (.)28
تاکنون مطالعات زیاادی در زمیناه بررسای تفااوتهاای ژنتیکای
گیاهان زیرمجموعه مرکبات با کاربرد نشاانگرهای گونااگون صاورت
گرفته است .صافات مورفولاوژیکی اولاین و اساسایتارین مرحلاه در
توصیف و طبقهبندی ژرمپالسم هستند ،و بهعناوان اصاو اصالی در
اصالح گیاهان (انتخاب و بررسی صفات موردعالقاه) باه کاار گرفتاه
میشوند بهگونهای که این صفات ممکن است در یک رقم جدید جمع
شوند ( 8و  .)33درگذشته به دلیل وجود توارث پذیری باال ویژگیهای
موفولوژی جهت شناسایی و تشخیص جنسهای  Citrusبکاار بارده
میشدهاند .یافتن روابط متقابل بین ویژگیهای مورفولاوژیکی ممکان
است در گزینش شاخصهای انتخاب قابلاستفاده باشد و با استفاده از
برخی خصوصایات سااده بتاوان شااخصهاای پیییاده را گازینش و
انتخاب نمود ( .)15تفاوت در برخی از ویژگیهای میوه ممکن است به
دلیل تکثیر بذری ،اختال در آبوهوا و نحوه گردهافشانی باشد (.)35
مرکبات به دلیل برخی خصوصیات خاص از قبیال ساازگاری جنسای
آنها با جنسهای مرتبط و همیناین ساازگاری باینگوناهای ازلحاا
گوناگونی ،تنوع قابل توجهی دارند ( .)5عالوه بر این ،ازآنجاکه تفااوت
گونههای مختلف الیم اسپرماتوفیتیک است و ساابقه طاوالنی ازنظار
کشت دارند لذا ژنوتیپهای متفاوتی در مناطق جنوبی ایاران مشااهده
میگردد (.)26
امروزه از نشانگرهای ژنتیکی جهت حفاظت و مدیریت و همینین
شناسایی بهتر و مناسبتر ژرمپالسمهای باغباانی اساتفاده مایگاردد
( .)16نشانگرهای مورفولوژی که دسته بزرگی از نشانگرها مایباشاند
نیز در دسته نشانگرهای ژنتیکی قرار دارند ( .)23مالیک و همکاارانش
در ساا  )22( 2012در بررسای تفااوتهااای ژنتیکای ارقاام پرتقااا
( )Citrus sinensis (L.) Osbeckدر هند از نشانگرهای مورفولوژی
و مولکولی  RAPDاستفاده نمودناد .شااهین-چویاک و آ.ماووری در
سا  )29( 2012نیز از نشانگرهای مورفولوژی بارای بررسای صافات
کمی ( )QTLجنس  Citrusاستفاده کردناد .باا کااربرد نشاانگرهای
مورفولوژی و مولکولی شناسایی و روابط ژنتیکی ماندارینها ( Citrus
 )reticulata Blanco.توسااط پااا و همکاااران ( ،)25کااامپوس و
همکاااران ( )4و کئااوهلر-سااانتوس و همکاااران ( )20در سااه منطقااه
متفاااوت بررساای شاادند .دورجاای و یااا واتااادافیوم ( )7در بررساای
اکسیشنهای ناارنگی ( )Citrus reticulata Blanco.باا اساتفاده از
ویژگی های مورفولوژی نتیجهگیری نمودناد کاه دادههاای حاصال از
1- Albedo
2- Flavedo

بررسی طو و عرض بارگ عارض ،طاو و قطار میاوه ضاخامت
اپیکار و تعداد بذر در میوه نسبت به ویژگیهای گل جهت بررسای
مناسبتر هستند .برای بررسی تنوع ژنتیکی درختان مرکباتی که تحت
عنوان الیم شناخته می گردند نیز تحقیقات وسیعی انجاامشاده اسات
( 26 ،19 ،17و  ،)35خیاوی و همکاران ( )19کاه بار روی  29نموناه
مناطق میناب ،منوجان ،داراب ،شما و نموناههاای اساتاندارد تحات
عنوان الیم مطالعاتی داشته دارای  7ژنوتیپ مشترک (حدود  )%23باا
مطالعه حاضر بود یکی از جامع ترین مطالعات صورت گرفتاه بار روی
نمونههای مناطق کشت الیم در جنوب است.
از نشانگرهای مورفولوژیکی همینین در بررسی گیاهان متعددی
مانند هلو برای تهیه نقشه لینکاژی در ترکیاب باا نشاانگرهای دیگار
( RFLPو  ،)27( )RAPDدر کیااوی باارای بررساای و شناسااایی ژرم
پالسم ( )9در بادام به جهت ارزیابی تنوع ژنتیکی ( )30اساتفاده شاده
است.
در این مطالعه برخی ژنوتیپهای الیم و لمون در جنوب ایاران را
ازنظر صفات مورفولوژیکی بررسی شد تا به اطالعاات موجاود از آنهاا
اضافه کرده و بتوان از آنها در برنامههای بهنژادی استفاده مناسبتری
نمود.

مواد و روشها
مواد گیاهی

تعداد ده درخت از منطقه میناب باهعناوان ناوار جناوبی مرکباات
کاری که محصو عمده آن مناطق لیمو است از کلکسایون ایساتگاه
تحقیقاتی آن شهرستان انتخاب گردید که در انتخاب نمونهها باز هام
سعی بر این بود که نمونههایی انتخاب گردند که کل منطقه را پوشش
دهند .شش درخت از منطقه منوجان بهعناوان حدفاصال ماابین ناوار
جنااوبی مرکبااات کاااری و منطقااه مرکاازی مرکبااات کاااری انتخاااب
گردیدند .جهت آنکه منطقه مرکزی مرکبات کاری ایران نیاز باهطاور
بیشتری تحت پوشش قرار گیرد نیز تعداد هفت درخت از منطقه داراب
بهعنوان منطقهای در غرب ناحیاه مرکباات کااری مرکازی برگزیاده
شدند .هفت نمونه از ارقام تجاری شامل مکزیکن الیم ،لیمو لیسبون،
بالن  ،سلطان مرکبات (پوملو) ،پرتقا سایاورز ،را لماون و پرشاین
الیم بهعنوان شاهد در نظر گرفته شدند که این نمونهها از پژوهشکده
مرکبات و میوههای نیمه گرمسیر در رامسر تهیاه گشاتند .دلیال ایان
گستردگی نمونههای شاهد کمک باه افازایش دقات بررسای تناوع و
تعیین مسیر تکاملی و فیلوژنتیک بود .نکته الزم به ذکر این است کاه
تمام درختان در مرحله بلاو بودناد .ایان پاروژه در دو ساا متاوالی
( 1391و  )1392انجام شد .جدو  1اسامی نمونههای مورد بررسای و
شکل  1مناطقی که نموناههاای تحات پوشاش قارار دادناد را بیاان
مینماید.
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جدول  -1نمونههای لیمو اسیدی بکار رفته در بررسی مورفولوژی
Table 1- Acid lime samples used in morphological analysis

نام علمی
Scientific
name
Citrus sp.
Citrus sp.

محل جمعآوری

نام محلی

Location

Local name

میناب

ناشناس

Minab

Unknown

میناب

ناشناس

Minab

Unknown

Citrus sp.

رودان

Citrus sp.

رودان

Citrus sp.

رودان

Citrus sp.

سندرک

ناشناس

Senderk

Unknown

Citrus sp.
Citrus sp.
Citrus aurantifolia
Citrus × limon
C. sinensis
Citrus jambhiri
C. grandis
Citrus × latifolia
C. medica

Rudan
Rudan
Rudan

جغین
Jaghin

جغین
Jaghin

رامسر
Ramsar

رامسر
Ramsar

رامسر
Ramsar

ناشناس

Unknown

ناشناس

Unknown

ناشناس

Unknown

ناشناس

Unknown

ناشناس

Unknown

مکزیکن الیم

Mexican lime

لیمو لیسبون

Lisbon lemon

Siavaraz
sweet orange

رامسر

را لمون

Ramsar

رامسر

سلطان مرکبات

Ramsar

Pummelo

رامسر

پرشین الیم

Ramsar

Persian lime

رامسر

Plant
*code

Scientific
name

M1-13

Citrus sp.

M1-14

Citrus sp.

M2-2

Citrus sp.

M2-8

Citrus sp.

M2-10

Citrus sp.

M4-2

Citrus sp.

M5-1

Citrus sp.

M5-2

Citrus sp.

S1

Citrus sp.

S2

Citrus sp.

S3

Citrus sp.

S5

Citrus sp.

S6

Citrus sp.

S7

Citrus sp.

S10

Citrus sp.

پرتقا سیاورزی

Rough lemon

Ramsar

کد نمونه

نام علمی

بالن

Citron

محل جمعآوری

نام محلی

Location

Local name

داراب

لیمو فری

Drab

Feri lime

داراب

لیمو بکرایی

Drab

Bakrai lime

داراب

ناشناس

Drab

Unknown

داراب

ناشناس

Drab

Unknown

داراب

لیمو چهارفصل

Drab

Four season lime

داراب

لیمو سنگی

Drab

Rock lemon

داراب
Drab

لیمو خیاری

Cucumber lime

منوجان

منوجان 5

Manojan

Manojan 5

منوجان

منوجان 6

Manojan

Manojan 6

منوجان

منوجان 7

Manojan

Manojan 7

منوجان

منوجان8

Manojan

Manojan 8

منوجان

منوجان9

Manojan

Manojan 9

منوجان

منوجان 10

Manojan

Manojan 10

میناب
Minab

میناب
Minab

رودان الیم

Rudan lime

ناشناس

Unknown

کد نمونه
Plant
*code
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
MA5
MA6
MA7
MA8
MA9
MA10
M1-1
M1-10

کد نمونهها :D :نمونههای جمعآوریشده از منطقه داراب :MA ،نمونههای جمعآوریشده از منطقه منوجان :M ،نمونههای جمعآوریشده از منطقه میناب :S ،نمونههای شاهد
(از منطقه رامسر)

آنالیز مورفولوژی

برای بررسی مورفولوژی و خصوصیات ظاهری درختاان در کال
 41صفت کمی و کیفی ( 9صفت کمی و  32صفت کیفی) در رابطاه
با هر درخت ،ده برگ ،پنج میوه و بذر داخل پنج میوه ماورد بررسای
قرار گرفت .انتخاب صفات ماورد بررسای بار اسااس توصایف ناماه
توصیه شده توسط موسسه بینالمللی بررسی ژنتیک گیاهان 1صورت
1- International Plant Genetic Resources Institute

پذیرفت ( .)13برای آنکاه ارار محایط در بررسای کام گاردد عمال
نمونهگیری در دو سا متفاوت با ساه تکارار انجاام شاد .جادو 2
صفات بررسیشده را نشان میدهد.
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شکل  -1مناطق جمعآوری نمونههای ژنوتیپهای الیم ( )Citrus aurantifoliaمورد بررسی :شماره  1داراب ( ،)28.75N ،54.53Eشماره 2
منوجان ( ،)27.40N ،57.49Eشماره  3میناب ( ،)27.14N ،57.07Eو شماره  4رامسر (.)36.92N ،50.64E
=Figure 1- Collection sites of the studied samples of lime genotypes (Citrus aurantifolia) (1= Darab (54.53E, 28.75N), 2
)Manojan (57.49E, 27.40N), 3= Minab (57.07E, 27.14N) and 4= Ramsar (50.64E, 36.92N

جهت بررسی دادهها از روش بهکاربرده توسط خیاوی و همکااران
( )19استفاده شد .بنابراین دادههای حاصل جهت بررسی ابتادا توساط
نرمافزار  Ntsysو ضاریب  YBARاساتاندارد ساازی شاده و ساپس
1
توسط همین نرمافزار ماتریس تشابه بر اساس ضاریب تشاابه سااده
محاسبه گردید .جهت طراحی کالساتر بار اسااس مااتریس تشاابه از
الگوریتم  UPGMAدر نرمافزار NTSYS-pc, v. 2.02استفاده شاد.
تجزیه به مؤلفههای اصلی 2برای گروهبندی نمونهها صورت گرفات و
تجزیه بایپالت توسط نرمافزار  Past-pc, v. 4.03صورت گرفت.

نتایج و بحث
شناسااایی نمونااههااا باار اساااس توص ایف نامااه  IPGRIباارای
مورفولوژی برگ و میوه نمونههای لیموی چهار استان عماده کاشات
مرکبات ایران صورت گرفت .تمام نمونههای لیمو گزینششاده ازنظار
1- Simple Matching Coefficient
)2- Principal component analysis (PCA

مورفولوژی مشابه یکدیگر بودند ،اگرچاه برخای از آنهاا تفااوتهاای
کوچک و کمی در ویژگیهایی مانند شکل درخت ،زاویه شاخه ،شاکل
نوک برگ و حاشیه پهنک ،طو دمبرگ ،شکل پهنک ،اندازه (طو و
عاارض) پهنااکباارگ و شااکل بااذر نشااان دادنااد .تفاااوت در برخاای
ویژگیهای موردبررسی احتماالً به تکثیر بذری ،آبوهوای متفااوت و
نحوه گردهافشانی بازمیگردد (.)35
جهت مشخص نمودن بهترین ضاریب بارای محاسابه مااتریس
تشابه دوبهدو و تجزیه کالستر ضریب کوفنتیاک بارای ساه ضاریب
دایس ،جاکارد و تشابه ساده محاسبه گردید و باالترین میزان ضاریب
کوفنتیک با میزان  0/79متعلق باه ضاریب تشاابه سااده و الگاوریتم
 UPGMAبود  .این ضریب نشان میدهاد چاه میازان از اطالعاات
ماتریس تشابه محاسبهشده به کالستر طراحیشده منتقلشدهاناد .بار
این اساس ،ضاریب تشاابه سااده بارای محاسابه مااتریس تشاابه و
الگوریتم  UPGMAبرای طراحی کالستر مورداستفاده قارار گرفتناد.
باالتر بودن میزان ضریب کوفنتیک داللت بر رابطاه بیشاتر مااتریس
تشابه محاسبهشده و کالستر طراحیشده است (.)24
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جدول  -2صفات مورفولوژیکی مورد بررسی برخی ژنوتیپهای الیم ()Citrus aurantifolia
)Table 2- Investigated morphological characters of lime genotypes (Citrus aurantifolia

صفات

ردیف

صفات

ردیف

صفات

ردیف

Characteristics

Row

Characteristics

Row

Characteristics

Row

29

پهنای گوشوارک

15

عادت رشدی درخت

رن

میانبر (آلبیدو)

Albedo colour

انتهای نزدیک به خامه میوه

30

تعداد پره در هر میوه

31

Fruit stylar end
Number of segments per fruit

Petiole wing width

شکل گوشوارک
Petiole wing shape

شکل میوه
Fruit shape

چسبیدگی دیواره پرهها به یکدیگر
Adherence of segment walls to each
other

ضخامت دیواره پرهها
Thickness of segment walls

محور میوه

33
34

Fruit axis

رن

32

گوشت (پالپ)

35

Pulp (flesh) colour

بافت گوشت

36

Pulp firmness

طو کیسههای ترشحی

37

متوسط تعداد بذر در هر میوه

38

Vesicle length
Average number of seeds per fruit

شکل بذر
Seed shape

سطح بذر
Seed surface

رن

بذر

Seed colour

39
40

41

شکل قاعده میوه
Shape of fruit base

شکل سر میوه
Shape of fruit apex

رن

پوست (اپیکار ) میوه

Fruit skin (epicarp) colour

ضخامت پوست در استوای میوه
Width of epicarp at equatorial area

وزن میوه
Fruit weight

طو میوه
Fruit length

قطر میوه
Fruit diameter

نسبت طو به قطر میوه
Ratio fruit length/ diameter

بافت سطح پوست میوه
Fruit surface texture

چسبندگی آلبیدو (مزوکار ) به گوشت
(اندوکار )

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27

وضوح غدد ترشحی

بررسی ماتریس تشاابه بار اسااس ضاریب تشاابه سااده)SM( 1
(جدو  )3برای دادههای مورفولوژیکی بیان داشت که مابین نمونههاا
در دامنه  0/141الی  0/683شباهت وجود دارد .متوسط میازان تشاابه
نیز  0/388به دست آمد .بر اساس نتاایج  62/15در صاد مقایساههاا
کمتر از میانگین و  %37/85باالی میانگین بودند .حداکثر میزان تشابه
به دو نمونه مکزیکن الیم و پرشین الیم تعلق داشت و حداکثر میزان
تفاوت نیز مابین نمونههاای  MA6باا  S6 ،M2-8باا  S1 ،MA8باا
 M1-13و  S6با  S10مشاهده شد .در مطالعات گذشاته نیاز سالطان
مرکبات ( )S6از سایر نمونهها فاصله گرفته و جداشاده باود ( 17 ،3و
1- simple matching coefficient

زاویه شاخه
Branch angle

2

شکل درخت بالغ

3

نوک شاخه

4

Tree shape

رن

Shoot tip color

تراکم تیغ در درخت بالغ
Spine density on adult tree

شکل تیغ
Spine shape

شکل پهنک
Leaf lamina shape

حاشیه پهنک
leaf lamina margin

نوک برگ
leaf apex

طو پهنک
Leaf lamina length

عرض پهنک
Leaf lamina width

5
6
7
8
9
10
11

نسبت طو به عرض پهنک

Adherence of albedo (mesocarp) to
)pulp (endocarp
Nature (conspicuousness) of oil
glands

Tree growth habit

1

28

Ratio leaf lamina
length/width

طو دمبرگ
Petiole length

وضعیت گوشوارک
Petiole condition

12

13

14

 ،)19بنابراین جدا شدن سلطان مرکبات غیرطبیعای نباود .در بررسای
مورفولوژی مرکبات ،محدوده تنوع ژنتیکی محاسبهشده توسط شاخص
های مورفولوژیکی عموماً در محدوده ای که در بررسی حاضر محاسبه
گشته است .کوئهلر-سانتوس و همکاران ( )20در بررسی تنوع ژنتیکی
نااارنگیهااای برزیاال ،متوسااط شااباهت  0/6را توسااط ویژگاایهااای
مورفولوژیکی محاسبه نمودناد .همیناین کوماار و همکااران ( )21در
نارنگی حداکثر و حداقل شاباهت محاسابهشاده توساط ویژگایهاای
مورفولااوژیکی را بااه ترتیااب  0/45و  0/17مشاااهده کردنااد .پااا و
همکاااران ( )25نیااز در بررساای نااارنگی بااا اسااتفاده از  33شاااخص
مورفولوژی دامنه شباهت را مابین 0/15الی  0/73با متوسط  0/44باه

650

نشریه علوم باغباني (علوم و صنایع كشاورزي) ،جلد  ،34شماره  ،4زمستان 1399

دساات آورنااد .کااامپوس و همکاااران ( )4نیااز بااهوسایله نشااانگرهای
مورفولوژیکی به بررسی تنوع ژنتیکی نارنگیها اقدام نمودناد و باا 20
ویژگی کمی و  10صفت کیفی ضریب تشابه باین  0/15الای  0/73را
گزارش کردند .با توجه به آنکه این دو مطالعه پا و همکااران ( )25و
کامپوس و همکاران ( )4در داخل یکگونه صورت گرفته و با توجه به
اینکه اکثر نمونههای ما نیز ویژگی مشابه مکزیکن الیم را نشان مای
دادند ،میتوان نتیجه گرفت که دامنه تفاوت محاسبهشده در بررسی ما
نیز طبیعی است که این دامنه بهدستآماده دامناهای زیااد و گساترده
است .خیااوی و همکااران ( )19نیاز در بررسای تناوع مورفولوژیاک
الیمهای سه منطقه عمده کشت این گیاه دامنه تشاابهی در محادوده
 0/19الی  0/88با متوسط  0/4گزارش نمودهاند.
در بررسی حاضر میانگین شاخصهای برگ شاامل طاو بارگ،
عرض برگ و طو دمبرگ به ترتیب برابار  74/25 ،79/51و 17/45
میلیمتر بود که  33/33در صد نمونهها طو بارگ کمتار از متوساط
 % 6/67عرض برگ کمتر از متوسط و  %10نیز طو دمبرگ کمتر از
متوسط داشتند .در رابطه باا میاوه نیاز متوساط ضاخامت پوسات در
استوای میوه  4/05میلیمتر ،وزن میوه  99/97گرم ،طو و قطر میوه
نیز بهترتیب  58/06و  51/53میلیمتر محاسبه شد که در  %30نمونه
ها ضخامت پوست کمتر از حاد متوساط باود % 33/33 ،% 26/67 .و
 ،% 33/33نمونهها نیز میانگین کمتر از اندازه محاسبه شده برای وزن،
طو و قطر میوه را نشان دادند.
در رابطه با این ویژگیهاا ،شااخصهاای بارگ (عارض و طاو
پهنک و طو دمبرگ) و میوه (ضخامت پوست در اساتوا میاوه ،وزن،
طو و قطر میوه) باید خاطرنشان نمود که نمونههای  S6 ،M1-14یا
همان سلطان مرکبات و  S10یا همان بالن در اکثر ویژگی بااالتر از
حد متوسط بودند .اگر این نمونهها از میانگین حذ و مجدد میاانگین
گیری شود به دلیل آنکه میزان محاسبه شده برای آن فوقالعااده بااال
است ،مشاهده میشود کاه اکثار ژنوتیاپهاای لیماو موردبررسای در
ویژگیهای مطرح شده مشابه دو نموناه الیام اساتاندارد موردبررسای
(مکزیکن الیم و پرشین الیم) میباشند.
همانطور که در کالستر طراحیشده (شکل  )2مشااهد مایگاردد
نمونهها در میزان تشابه  0/32به چهار گروه اصالی تقسایم گردیدناد.
گروه او شامل تنها یک نمونه ( )S6یا سلطان مرکبات بود کاه ایان
موضوع نشان از فاصله زیاد این نموناه از دساته الیامهاا و لماونهاا
می باشد .در مطالعات پیشین نیاز ایان نموناه باهعناوان اجاداد اولیاه
مرکبات مطرحشده بود ( .)3در مطالعه خیاوی و همکاران ( )19نیاز دو
نمونه سلطان مرکبات و ژنوتیپ جمعآوریشده بانام لیمو گاالب آمال
نیااز در همااین محاادوده تشااابه از سااایر نمونااههااای الیاام و لمااون
جداشدهاند .جدا شدن سلطان مرکبات از سایر نمونههای دیگر مرکبات
با استفاده از نشانگرهای مولکولی در مطالعات عابدین پور و همکااران
( ،)1العنباری و همکاران ( )2و گولسن و روز ( )12مشااهدهشاده باود.

گروه دوم تماماً نمونههای منطقه میناب را شامل میشاد .نکتاه مهام
اولیه که از این گروهبندی به دست آمد تفکیک شدن نمونههای لیماو
منطقه نواری شما دریای عمان از سایر نمونههای لیمو (چه تجااری
و چه ژنوتیپهاای جماعآوریشاده) باود .در مطالعاههاای خیااوی و
همکاران ( )19و راهب و همکااران ( )26کاه نموناههاایی از منطقاه
میناب را بررسی نموده اند مسیر تفکیکی مشابهی را نشاان دادناد و در
مطالعات آنها نیز نمونههای منطقه میناب گروه خاص خود را تشاکیل
دادهاند .تشکیل یک گروه شاخص برای نمونههای میناب میتواند باه
دلیل مسیر تکاملی خاص برای این نمونهها باشد ،بهطوریکه در ایان
منطقه فقط کاشت لیمو رایج بوده و تقریباً هیچگونه مرکباات دیگاری
وجود ندارد که جریان ژنی را باه ایان منطقاه وارد نمایاد و همیناین
تکثیر لیموها در این منطقه از راه بذر است و به دلیل ذکرشده در باال،
حفاظتشدگی ژنوتیپها در این منطقه طبیعی به نظر میرساد .گاروه
سوم نیز تنها دو نمونه پرتقا محلی ( )S3و بالن ( )S10که بهعنوان
شااهد در بررسای قاارار داشاتند را شاامل بااود .قرارگیاری بالنا در
میانههای کالستر با موضوع جد اولیه بودن این گیااه ( )3بارای اناواع
مرکبات کامالً همخوانی دارد .از این دو نمونه ،رقم پرتقا فاقد رابطاه
ژنتیکی گزارش شده با لیموها (الیم و لماون) اسات .بالنا نیاز کاه
بهعنوان یکی از اجداد اولیه لمونها مطرح است ( )3ازنظر ویژگیهای
مورفولوژیکی تفاوتهای بارزی با لمونها دارد ،بنابراین جدا شدن این
نمونهها منطقی و اصولی است .نتاایج گازارششاده در بررسایهاای
صورت گرفته توسط نشانگرهای مولکولی نیز جدا شدن این نمونههاا
از لیموها را گزارش کردهاند ( 31 ،11 ،2و .)32
اما در گروه چهاارم کاه شاامل  17نموناه ( 56/66در صاد کال
نمونهها) بود پیییدگی بیشتری مشاهده میشد زیارا کاه نموناههاای
شاهد الیم و لمون و ناحیه مرکزی مرکبات کاری ایران کاه خاود دو
منطقه داراب و منوجان را شامل میشد در برداشت .در ایان گاروه در
حد تشابه  %38ابتدا رقم لیمو لیسبون از سایر نمونهها جدا گشت و در
ادامه نمونه های منطقه منوجان زیرگروه خاص خود را تشکیل دادند و
تنها یک نمونه از این منطقه ( )MA10در زیرگاروه ساوم باه هماراه
نمونه های منطقه داراب و سه رقام مکازیکن الیام ،پرشاین الیام و
را لمون قرار گرفت .این جدا شدن و تشاکیل یاک زیرگاروه خااص
برای نمونه های منطقه منوجاان بار اسااس دادههاای مورفولاوژیکی
میتواند نشان از مسیر تکاملی جداگانهای از نمونههای همگروه باشد.
دالیل مشابه ،دالیل ذکرشده برای حفاظتشدگی نمونههاای مینااب،
برای نمونههای این منطقه نیز صادق است .اما ازآنجاییکه نمونههای
انتخابی از این منطقه محدود بودند ،با قاطعیت نمیتوان در رابطاه باا
این موضوع که آیا این جمعیت از سایر نمونهها باید جدا گردند یا خیر،
اظهارنظر نمود.
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شکل  -2دندروگرام  30نمونه مرکبات مورد بررسی با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی .به روش UPGMA

(کد نمونهها بر اساس جدو  1است)
Figure 2- Dendrogram of 30 citrus samples using morphological markers based on UPGMA
)(Sample code are based on Table 1

در بررسی خیاوی و همکااران ( )19کاه نموناهبارداری از هماین
کلکسیون موردبررسی صورت گرفته بود در تجزیه کالستر در ارتباط با
نمونه های منطقه منوجان مسیر جدا شدن مشابهی دیده مایگاردد .از
این گروهبندی میتوان باه ایان نتیجاه رساید کاه اکثار نموناههاای
جمعآوریشده از منطقه داراب جز الیمها هستند .در بررسی شهساوار
و همکاران ( ،)32شهساوار و همکااران ( ،)31جهاانگیرزاده خیااوی و
همکاران ( ،)14خیاوی و همکاران ( )18و خانکهدانی و همکاران ()17
نیز مشاهده شد که نمونههای منطقه داراب با مکزیکن الیم و پرشین
الیم شباهت باالیی نشان میدهند.
برای بررسی الگوی تغییرات ویژگیهای اندازهگیری شده و بارای
پیدا کردن ویژگیهای تعیینکننده جهت تشخیص تفااوتهاا ،آزماون
تجزیه به مؤلفههای اصلی با استفاده از مشاهدات مورفولوژیکی انجام
شد .مقادیر ویژه 1محاسبهشده حاصل از آزمون تجزیه به مؤلفاههاای
اصلی ( )PCAنشان میدهند که  10مؤلفاه او  82/03در صاد کال
1- Eigen value

تنوع موجود در بین نمونههای موردبررسی را باعث میگردند.
مؤلفه او که  22/92در صد از کل تنوع را باعث میگردد بهطور
برجستهای با صفات طو میوه ،قطر میوه ،ضخامت پوست در استوای
میوه ،عرض پهنک ،طو دمبرگ و وزن میوه ارتباط دارد .مؤلفاه دوم
که  14/64در صد کل تفاوتها ایجاد میکند نیز با متوسط تعداد باذر
در هر میوه ،شکل بذر ،سطح بذر و رنا باذر ارتبااط بااالیی نشاان
میدهد .رن پوست میوه ،نسبت طو به قطر میوه ،رنا گوشات و
بافت گوشت با سومین مؤلفه که  10/11در صد محاسابهشاده اسات
به طور معنی داری رابطه دارند .باقی هفت مؤلفههای اصلی باقیماناده
که  34/37در صد کل تغییرات را نشاان مایدهناد باا صافاتی مانناد
وضعیت گوشوارک ،شکل میوه ،چسبیدگی دیواره پرهها به یکادیگر و
بافت گوشت در مؤلفه چهارم حاشیه پهنک ،نسبت طاو باه عارض
پهنک ،انتهای نزدیک به خامه میوه ،محور میاوه و رنا گوشات در
مؤلفه پنجم تراکم تیغ در درخت بالغ ،شکل تیغ ،شکل قاعاده میاوه،
بافت سطح پوست میوه ،وضوح غدد ترشحی و چسبیدگی دیواره پرهها
به یکدیگر در مؤلفه ششم نسبت طو به عرض پهنک ،شکل قاعده
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بذر در هر میوه در مؤلفه دهم دارای رابطه معنیداری هساتند .بناا بار
نتایج آزمون تجزیه به مؤلفههای اصلی از  41صافت موردبررسای 31
صفت باهصاورت معنایداری در کال تفااوت مشااهدهشاده در باین
نمونههای موردمطالعه نقش دارناد .جادو  5نتاایج آزماون  PCAرا
نشان میدهد.

میوه ،وضوح غدد ترشحی و رن میانبر (آلبیدو) در مؤلفه هفتم زاویه
شاخه ،تراکم تیغ در درخت بالغ ،شکل تیغ و بافت سطح پوست میاوه
در مؤلفه هشتم شاکل میاوه ،نسابت طاو باه قطار میاوه و طاو
کیسههای ترشحی در مؤلفه نهم تراکم تیغ در درخات باالغ ،حاشایه
پهنک ،نوک برگ ،شکل سر میوه ،رن میانبر (آلبیدو) و متوسط تعداد

جدول  -5نتایج تجزیه به مؤلفههای اصلی ( )PCAبا توجه به ویژگیهای مورفولوژیکی همه نمونههای موردبررسی از ژنوتیپهای الیم
Table 5- Results of principal component analysis )PCA( according to morphological properties of the studied samples of lime
ghenotypes

مولفه
*Component
5
6

صفت
4

3

2

1

10

9

8

7

-0.02

0.25

0.17

0.23

-0.04

-0.21

0.19

-0.04

-0.02

0.08

-0.09

0.06

-0.09

0.13

-0.21

0.04

0.45

0.25

0.02

-0.15

-0.23

-0.11

0.11

-0.06

-0.19

-0.11

-0.16

0.02

-0.02

0.16

0.09

0.20

0.08

0.20

-0.20

-0.17

-0.02

0.03

-0.10

-0.12

-0.06

0.30

-0.09

0.40

-0.14

0.33

-0.03

0.14

-0.10

0.12

-0.08

0.12

0.34

-0.02

0.33

-0.08

0.07

-0.20

0.19

0.04

-0.02

-0.18

0.16

-0.16

-0.03

-0.20

0.14

0.15

-0.20

0.09

0.31

-0.06

-0.14

0.09

0.06

0.38

-0.15

-0.13

-0.03

0.08

-0.36

0.13

-0.03

-0.15

-0.05

-0.22

0.02

-0.25

-0.18

0.09

0.07

0.25

0.06

0.00

-0.09

0.07

-0.09

-0.13

0.10

0.26

0.06

0.10

0.00

-0.03

-0.06

-0.04

-0.01

-0.07

0.10

0.30

0.00

0.16

0.24

0.28

-0.01

0.28

-0.22

-0.13

0.03

-0.11

-0.04

-0.11

0.02

0.11

0.01

-0.07

0.00

-0.03

0.16

0.28

-0.11

-0.14

-0.02

0.23

0.04

0.04

0.33

0.09

0.17

-0.02

-0.03

-0.12

0.01

0.17

-0.07

-0.01

-0.03

0.03

0.16

0.26

0.11

-0.09

0.10

0.05

-0.16

-0.05

0.10

-0.22

-0.15

-0.08

0.00

0.28

0.00

-0.05

0.13

0.21

0.35

-0.03

-0.20

0.06

-0.04

0.05

0.23

-0.29

-0.38

-0.10

-0.25

-0.12

-0.06

0.07

-0.44

-0.23

-0.05

0.16

0.25

0.17

-0.19

0.05

-0.16

0.02

Traits

عادت رشدی درخت
Tree growth habit

زاویه شاخه
Branch angle

شکل درخت بالغ
Tree shape

رن

نوک شاخه

Shoot tip color

تراکم تیغ در درخت بالغ
Spine density on adult tree

شکل تیغ
Spine shape

شکل پهنک
Leaf lamina shape

حاشیه پهنک
Leaf lamina margin

نوک برگ
Leaf apex

طو پهنک
Leaf lamina length

عرض پهنک
Leaf lamina width

نسبت طو به عرض پهنک
Ratio leaf lamina length/width

طو دمبرگ
Petiole length

وضعیت گوشوارک
Petiole condition

پهنای گوشوارک
Petiole wing width

شکل گوشوارک
Petiole wing shape

شکل میوه
Fruit shape

شکل قاعده میوه
Shape of fruit base

شکل سر میوه
Shape of fruit apex
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پوست میوه

رن

Fruit skin colour

ضخامت پوست در استوای میوه
Width of epicarp at equatorial area

وزن میوه
Fruit weight

طو میوه
Fruit length

قطر میوه
Fruit diameter

نسبت طو به قطر میوه
Ratio fruit length/ diameter

بافت سطح پوست میوه
Fruit surface texture

چسبندگی آلبیدو به گوشت
Adherence of albedo to pulp

وضوح غدد ترشحی
Nature (conspicuousness) of oil glands

)میانبر (آلبیدو

رن

Albedo colour

انتهای نزدیک به خامه میوه
Fruit stylar end

تعداد پره در هر میوه
Number of segments per fruit

چسبیدگی دیواره پرهها به یکدیگر
Adherence of segment walls to each other

محور میوه
Fruit axis

ضخامت دیواره پرهها
Thickness of segment walls

گوشت

رن

Pulp (flesh) colour

بافت گوشت
Pulp firmness

طو کیسههای ترشحی
Vesicle length

متوسط تعداد بذر در هر میوه
Average number of seeds per fruit

شکل بذر
Seed shape

سطح بذر
Seed surface

بذر

رن

Seed colour

مقادیر ویژه
Eigen value

واریانس
Variance (%)

در صد تجمعی
Cumilative (%)

0.08

-0.19

0.28

-0.14

0.21

-0.15

-0.09

0.01

0.12

-0.02

0.30

0.10

0.05

0.04

0.02

-0.04

0.05

0.05

0.07

0.03

0.31

0.09

0.00

0.01

0.02

-0.03

0.07

0.00

-0.06

0.00

0.30

0.03

-0.04

0.07

0.13

0.00

-0.03

0.05

0.05

-0.05

0.31

-0.01

0.08

0.04

0.10

-0.02

-0.02

0.06

-0.07

-0.02

-0.03

0.08

-0.34

0.11

0.07

0.09

0.07

-0.07

0.42

-0.08

0.09

-0.05

0.13

0.17

-0.09

-0.31

0.03

0.33

-0.08

0.15

0.05

0.24

0.17

-0.09

-0.19

0.20

-0.12

-0.13

0.00

-0.04

0.07

-0.03

0.01

-0.02

0.01

0.36

-0.44

-0.03

-0.16

0.13

-0.05

0.07

0.05

-0.04

-0.25

0.01

0.27

-0.15

-0.03

0.28

0.13

0.14

-0.10

0.05

-0.29

-0.04

0.22

-0.24

0.04

-0.05

0.20

0.06

0.14

-0.04

0.14

0.16

-0.20

0.08

-0.03

0.01

0.08

-0.02

0.14

-0.34

-0.06

0.32

0.20

0.10

0.02

0.07

0.00

-0.02

-0.11

0.25

0.42

-0.08

0.03

0.08

-0.17

-0.04

0.21

0.02

0.09

0.09

0.02

-0.04

-0.03

-0.21

-0.17

-0.05

-0.03

0.14

0.35

-0.03

0.27

-0.12

-0.05

0.01

0.06

-0.05

-0.13

0.18

0.27

0.27

0.04

-0.05

-0.04

0.07

0.16

-0.17

0.11

-0.13

-0.23

0.19

0.06

0.04

0.23

-0.01

-0.31

0.03

-0.06

0.29

0.04

0.11

-0.01

-0.15

0.02

0.03

0.00

0.32

0.11

-0.32

0.16

0.11

-0.07

0.10

0.10

-0.05

0.19

0.14

0.10

-0.32

0.16

0.11

-0.08

0.11

0.11

-0.04

0.19

0.16

0.10

-0.32

0.15

0.11

-0.08

0.11

0.11

-0.04

0.18

0.16

9.40

6.00

4.14

3.05

2.70

2.16

1.86

1.67

1.42

1.22

22.92

14.64

10.11

7.45

6.60

5.28

4.53

4.08

3.46

2.98

22.92

37.55

47.66

55.11

61.70

66.98

71.51

75.59

79.05

82.03

.* اعداد برجسته دارای ارر بیشتری در عاملها میباشند
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نقشه بایپالت ( )D plotحاصل از  PCAسه گاروه را نشاان داد
(شکل  .)3این گروهبندی تقریباً شبیه به الگوی خوشهبندی دندروگرام
حاصل از ضریب تشابه سااده و الگاوریتم  UPGMAباود .در نقشاه
بایپالت ،مشابه تجزیه کالستر نمونه سلطان مرکبات ( )S6بهتنهایی
در فاصله زیادی از نمونههای لیمو قرار گرفت (گروه  .)Cدر مطالعاات
خانکهدانی و همکاران ( )17چه در بررسی مورفولوژی و چه در بررسی
مولکولی ( )ISSRجدا شدن سلطان مرکبات دیده می گاردد .تماام ده
ژنوتیپ موردبررسی از منطقه مینااب هماراه باا دو ژنوتیاپ  MA6و
 MA10از منوجان در کنار رقم را لمون ( )S5قرار گرفتند (گروه )B
که با مراجعه به کالستر حاصل از همین دادهها نیز مشاهده میگاردد
که نمونههای منطقه میناب گروه خاص خود را تشکیل دادهاند کاه در
مطالعه خیاوی و همکااران ( )19نیاز در تجزیاه باایپاالت مشااهده
میگردد نمونههای منطقه میناب گروه خاص خود را دارند .در مطالعاه
راهب و همکاران ( )26نیز نمونههای منطقه میناب گروه خاص خود را
تشکیل دادهاند .این نمونهها در ماتریس تشابه دامنهای ماابین 0/149
(دو نمونه  MA6و  )M2-8و ( 0/585دو نموناه  M2-2و  )M5-2باا
متوسط  0/494بودند که این موضوع اشاره به رابطه ژنتیکی آنها دارد.
در ارتباط با گروه دیگر تشکیلشده (گروه  )Aدر تجزیه بایپالت کاه

شامل نمونههای باقیمانده بود ،نکته قابل اشاره این بود که دو نموناه
الیم استاندارد موردبررسی به همراه ژنوتیپهای جمعآوریشده تحات
عنوان لیمو بافاصله کم از یکدیگر قرار گرفتند که این امر نشان از این
است که اکثر نمونههای موردبررسی جازو گاروه الیامهاا مایباشاند
خصوصاً آنکه نمونه لمون ( ،S2لیمو لیسبون) بافاصاله از نموناههاای
دیگر این گروه قرارگرفته است .قرارگیری رقم شاهد بالنا ( )S10و
پرتقا ( )S3در این گروه به رابطه ژنتیک این ارقام به بازمیگردد کاه
نتایج مشابهی در تجزیه بایپالت خیااوی و همکااران ( )19مشااهده
میگردد .شکل  3نمودار بایپالت حاصل از دادههای مورفولوژیکی را
نشان میدهد.
بهطورکلی با توجه با کلیه نتاایج باهدساتآماده و مطالعاه مسایر
فیلوژنتیکی اکسیشنهاای باومی ایاران و هفات رقام ،نتیجاهگیاری
می گردد که اکسیشن های بومی ایران دارای باالترین تشاابه باا رقام
مکزیکن الیم و کمترین تشابه با رقم سالطان مرکباات مایباشاند ،و
همینین از مقایسه رابطه کل نمونههای بررسیشده میتوان بیان کرد
که جهت انجام برنامههای اصالحی خصوصاً در جهت به دست آوردن
الیمهایی که نسبت به بیماری جاروک لیموترش مقاوم باشند میتوان
از تالقی مابین لمونها و سایر درختان مجموعه مرکبات استفاده نمود.

شکل  -3نمودار بای پالت بر اساس ویژگیهای مورفولوژیکی 30نمونه مرکبات و رقم انتخابشده از مناطق مختلف ایران
(کد نمونهها بر اساس جدو  1است)
Figure 3- Generated D‐plot based morphological characteristics of 30 of citrus samples and cultivars collected from different
region of Iran
)(Sample code are based on Table 1
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یکی از راههای دستیابی به این ارقاام متحمال انجاام دورگگیاری
مابین اکسیشن های تحت کشات کاه ساازگاری باا منطقاه دارناد باا
 همینین در انجام تالقی بایستی.گیاهان متحمل به این مشکل است
موضوع هدم ایجاد ضعف ژنی را مدنظر قارارداد کاه راه جلاوگیری از
این موضوع انجام تالقی مابین نمونههای بافاصله ژنتیکی است لاذا از
نتایج این تحقیق می توان به این موضوع رسید که ازآنجاییکاه اکثار
نمونههای موردبررسی با نمونه استاندارد مکزیکن الیم رابطه نزدیکی
دارند لذا مناسب از آنها برای تالقی با یکادیگر اساتفاده ننماود بلکاه
.اقدام به تالقی با لمونها یا مرکبات دیگر نمود

نتیجهگیری
نتایج بهدستآمده از ایان پاژوهش نشاان داد کاه باا اساتفاده از
نشانگرهای مورفولوژیکی می توان اقدام به بررسی تنوع و طبقهبنادی
 دامنه تشابه بین نمونههای تقریباً وسیع.ژنوتیپ های لیمو (الیم) نمود
 نتایج بهدستآمده در تجزیاه کالساتر و. است0/388 و متوسط تشابه
تجزیه بای پالت در آنالیز مورفولوژی تشابه باالیی دارند و نمونههاا را
 گروه با اختالفات درونگروهی حاداقل و باین4 در تجزیه کالستر در
 اماروزه یکای از. قارار گرفتناد0/32 گروهی حداکثر در سطح تشاابه
مشکالت موجود در باغات لیمو در جنوب ایران بیماری جاروک اسات
.که یکی از راههای مبارزه با این مشکل استفاده از ارقام متحمل است
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Introduction: Citrus fruits are the most common semi-tropical crops in the world. Acid lime (Citrus
aurantifolia Swingle) is an important commercial fruit crop, cultivated in the south of Iran. High variation of
acid lime fruits is observed in the south of Iran due to crossing within the other citrus species and frequent bud
mutation. Recently, Witch’s Broom Disease of Lime (WBDL) become a major limiting factor for lime
production in the South of Iran as well as the main threating factor for lime industry in Iran. Having knowledge
about the genetic of this plant is helpful for designing citrus breeding program. Therefore, in this research
morphological traits were used to understand the genetic relationships and diversity of this gene pool.
Materials and Methods: Thirty citrus samples, including 23 undefined local and native genotypes and seven
known cultivars were collected from four regions in Iran (Darab (54.53E, 28.75N), Manojan (57.49E, 27.40N),
Minab (57.07E, 27.14N) and Ramsar (50.64E, 36.92N)). Forty-one (32 qualitative and nine quantitative) traits
were investigated using leaves, fruits and seeds. The selection of morphological traits were made based on
IPGRI descriptors. The similarity was calculated by simple matching coefficient and dendrogram was designed
based on UPGMA algorithms. Principal components analysis was performed.
Results and Discussion: Genetic diversity of 23 lime genotypes and seven commercial cultivars were
investigated by using 41 morphological characters. Based on gained data similarity matrix (Jaccard, Dice and
Simple maching) were calculated and dendrogram based on UPGMA algorithms were designed. To finding
better similarity coefficient, cophenetic test was done, it showed that if used SM coefficient 79 percent of data of
similarity matrix was shown in designed cluster based on UPGMA algorithm. According to results, range of
similarity was between 0.141 until 0.683. Maximum similarity was observed between two lime cultivars (Persian
lime and Mexican lime). Average of similarity was calculated 0.39. In cluster analyses of studied samples at 32
level of similarity samples were divided into four main groups. First group has only one member and it was
pomelo, as it is one of the ancestors of citrus fruits, this is quite acceptable. The notable point for second main
group that it included all examined samples of Minab. As in this region most of cultivated citrus are lime, there
is little gene mixing with other citrus. The third group consist of two cultivars sweet orange and Citon that
intended in present investigation. Fourth group which was the biggest created groups that included more than
half the samples (56%) was more complex because it consists of samples of limes and lemons that intended in
investigation as control and samples of Darab and Manojan. This main group at level of 0.38 divided into three
sub-groups, at first, Lisbon lemon was separated from other samples and next Manojan samples created their
special sub-group and finally third sub-group which consist of 11 members (samples of Darab, MA6 from
Manojan and three commercial cultivars, Persian lime, Mexican lime and Rough lemon). Principle Component
Analysis (PCA) showed the first five principal components, which contributed 59.01% of the total variability of
investigated samples. Maximum variability was contributed by the first component (22.77%) followed by the
second component (12.54%), and the third component (9.85%). A two‐dimensional plot (2D plot) generated
from PCA showed three groups. This grouping was roughly in line with the distribution of the samples in the
resulting cluster analysis based on SM coefficient and UPGMA algorithm. Principle Component Analysis using
41 descriptors showed that 26 of 41 descriptors were informative and contributes significantly to the variation
present in the germplasm.
Conclusion: This study described and estimated the extent of phenotypic variation present among the
samples of limes from Iran germplasm. Morphological analyses among 23 genotypes and seven commercial
cultivars from four regions of Iran were successfully used to calculate genetic diversity and genetic relationships.
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According to our results, it was confirmed that morphological analyses in limes and other Citrus species were
exploit to determine genetic diversity and relationship, successfully. Characterization by using morphological
descriptors based on 41 characters, revealed significant diversity in traits of leaf, fruit and seed. This
investigation display the use of morphological characters to study genetic diversity of Iranian lime genotypes
from four different regions that their relationships were somewhat clarified. The results of this study also opened
a door to tackle the long standing problem of citrus classification and identification in Iran. But, we suggest that
this type of study needs to be continued due to Iran has a very large and numerous citrus germplasm. In south
and central regions of Iran, it is being propagated by seed which gives researchers a chance to find new
genotypes that need to be classified, investigated and introduced as a new cultivar.
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