
109 
 مجلة اتحاد الجامعات العربية

 للعلـــوم الزراعيـــة
 رةـ، القاه جامعة عين شمس

 2011، 116-109 (،1) دد(، ع19)جلدم

 

 (2010أكتوبر  8)سلم البحث فى 

 (2010نوفمبر  1)ووفق على البحث فى 

 

 دراسة درجة القرابة الوراثية لبعض أصناف الزيتون المزروعة
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 ، شجرة القرابة الوراثية ، زيتون الكلمات المفتاحية:

 ((ISSRالتكرارات البسيطة الترادفيه الداخلية 

 

 زــالموجـ

 

إحدى ( .Olea europaea L)تعد شجرة الزيتون 

أهم أشجار الفاكهة محلياً وعالمياً. ولهذه الشجرة عدد 

ترافقة مع أخطاء في التسمية كبير من األصناف م

األمر الذي يسبب  ،وكثرة المتجانسات والمترادفات

مشاكل حقيقية في إكثارها والحصول على مادة وراثية 

دراسة  ثفي هذا البحتمت  لعمليات التحسين الوراثي.

إلثني عشرة صنف زيتون درجة القرابة الوراثية 

م، )ماوي إستنبولي، خلخالي خشن، دان، منيقري، أدك

دعيبلي، جلط، خلخالي صغير، قرماني مدعبل، ماوي 

أبو شوكة، صوراني، أبو شوكة(، مزروعة في 

المجمع الوراثي للمركز العربي لدراسات األراضي 

باستخدام  الجافة و المناطق القاحلة )أكساد( في جلين،

بهدف تحديد درجة القرابة بين هذه  ISSRتقنية 

نسبياً بة عالية األصناف حيث لوحظ وجود درجة قرا

 %60بين  تتراوحبين هذه األصناف و بدرجة 

بصفاته عن  منيقري، ولوحظ تباعد الصنف %85و

، كما كانت نسبة التعددية الشكلية باقي األصناف

92.94%. 

 

 ةــالمقدم

 

من أقدم ( .Olea europaea L)تعد شجرة الزيتون 

ان ـا اإلنسـرة التي عرفهـة المثمـار الفاكهـأشج

رعها منذ زمن بعيد، وتعد سوريا الموطن واستز

الزيتون  انتشار لوحظ األصلي لشجرة الزيتون، حيث

البري في مناطق عديدة من سوريا )حارم والغاب 

 (Breton et al 2006)وأشار وسفوح جبل الشيخ(،

إلى وجود عدد من طرز الزيتون البري التابعة 

 Olea europaea ssp. europaea varللصنف

sylvestris يعرف باسم  ما أوOleaster  في سوريا

وتركيا وفلسطين وتونس وليبيا وسيسليا وجزيرة 

 كورسيكا. 

وتحتل شجرة الزيتون المركز األول بين األشجار 

 617060المثمرة في سوريا وذلك بمساحة بلغت 

طن ويبلغ عدد  827933 بإنتاجية قدرها هكتاراً،

ة منها شجر 9042900األشجار المزروعة في سوريا 

إحصائيات وزارة شجرة مثمرة. ) 66393700

 (. 2008الزراعة واإلصالح الزراعي للعام 

يقدر عدد أصناف الزيتون المزروعة في أنحاء 

مرادف ألسماء  3000مع أكثر من  1200العالم بـ 

. وفي سوريا (Rugini and Lavee, 1992)األصناف 

نفاً ص 40صنفاً محلياً وأكثر من  50سجل ما يزيد عن 

 (. 2000زغلولة، ) مدخلً 

من األصناف مشكلة الكبير  ددـذا العـويسبب ه

اء ــكبيرة نتيجة الخلط الواضح والملموس في أسم

ه جداً من ـالعديد منها. حيث أن البعض منها متشاب

. وأكثر (Cipriani et al 2002)الناحية المورفولوجية 

حد ي ضمن الصنف الواـوع الوراثـإن التنـمن ذلك ف
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دة ضمن نفس المجمعات ـرز عديـور طـأدى لظه

ذي أدى ـر الـاألم (Gregoriou, 1996)المزروعة 

 Besnard et alات الجودة )ـاج وصفـاين في اإلنتـلتب

2001 .) 

ويظهر الزيتون تغيراً مستمراً ومرونة عالية في 

ة والبيوكيميائية ـلوجيفسيوة والـمعظم صفاته الشكلي

د ـر الذي يزيـح. األمـتلقيكونه محصول خلطي ال

 ةــالتوصيف والتسميفي  اءـأخط الة حصوـإمكاني

.(Hernandez et al 2001) 

ألصناف المحلية خلطية التلقيح والموزعة أن اكما 

ً مع التسمية الخاطئة  والنقل المستمر للمادة لها عشوائيا

التي ق والدول الزارعة ـمناطالة بين مختلف ـالنباتي

ممايزيد بدون تحديد واضح لألصناف لزيتون تزرع ا

ً لتوزعهامن تعقيد تحديد ً نموذجاً مضطربا  ها، معطيا

 . (Sarri et al 2006)الجغرافي 

ادر الوراثية ـد توصيف المصـيعالسبب ذا ـوله

ً  هاللزيتون وتطوير على الرغم من أن تحديد  ،ضروريا

هوية أصناف الزيتون معقد نظراً لألعداد الكبيرة من 

نسات والمترادفات والتبدل الكبير للمادة النباتية، المتجا

ة ـوء تسميـة ومشاكل سـوتواجد الكلونات المختلف

 .(Bandelj et al 2002)األصناف في المشاتل 

وري لألصناف ـي السـع الوراثـإن غنى المجم

ون، واإلرباك في األسماء ــة من الزيتــالمزروع

ضافةً إلى وجود وفق المناطق المختلفة، إ لهاالمنسوبة 

 هادم التوازن بين مجموعاتـوع هابينا ـفيماختلفات 

لزيتون الستخدامها اة ـلد المختلفة لزارعـضمن الب

 رـكمصدر للمادة النباتية الموثوقة والمجربة، مما يفس

 هذه ة توصيفـه عمليـالمشكلت الكبيرة التي تواج

 .(Trujillo et al 2006)األصناف. 

خلط الذي يحصل لألصناف عند يضاف إلى هذا ال

كثار ات اإلـراء عمليـون بإجـي الزيتـقيام مزارع

ة تجديد الشجرة أو تغيير ـون بغيـة للزيتـالعشوائي

الصنف المزروع، مما يعيق معرفة األصناف بشكل 

المباعة من قبل  لتعدم توثيق الشت إضافة إلىدقيق، 

ق ام المزارعين في بعض المناطـالمشاتل وعدم اهتم

 لتبالصنف الذي يزرعونه نظراً لرخص أسعار شت

األشجار المثمرة األخرى. كل  لتالزيتون مقارنةً بشت

هذه األمور تجعل من المهم بل من الضروري إجراء 

ة بحيث ـون المختلفـألصناف الزيت جزيئيتوصيف 

خاصة به تميزه عن  وراثيةيصبح لكل صنف بصمة 

  .غيره

ة الداخلية ـة الترادفيـر التكرارات البسيطـتعتب

(Inter simple sequence repeats) ISSR ن ــم

المعلمات الجزيئية البسيطة والسريعة ذات المصداقية 

دون ـة وبـا بسهولـتهاة، ويمكن تصميم بادئـالعالي

ل الجيني لقطعة الحمض ـمعلومات مسبقة عن التسلس

المستهدف،  DNAالريبي النووي منقوص األكسجين 

ً ذات تعدديـي حزمـتعط كما أنها ة شكلية عالية، ـا

وتستخدم بشكل واسع في مجاالت تحديد األصناف، 

ورسم الخرائط الوراثية، والتنوع الوراثي ووضع 

 Simple)التكرارات البسيطة الترادفية  بادئات

sequence repeats)  ISSR( .Qian et al 2007.) 

على  ISSRوقد أجريت أبحاث عديدة على تطبيق 

 ،زيتون، نذكر منها مما أجري على تحديد األصنافال

، بدراسة التنوع (Gomes et al 2009)فقد قام 

ً من الزيتون البرتغالي باستخدام  41الوراثي لـ صنفا

حزمة، كان منها  135بادئة  11، وأعطت ISSR تقنية

ذه ـ، وبينت ه%79ذو تعددية شكلية بنسبة  108

 ISSRدام بادئات رة الستخـة الكبيـة األهميـالدراس

  لدراسة االختلف بين األصناف.

ى عدد من ـذا البحث علـفي ه زـتم التركيوقد 

الجيدة  ةـاالقتصادي ةـاألصناف المحلية ذات األهمي

ة المختلفة ـا للظروف البيئيـلجودة ثمارها أو لتحمله

وء عليها للعمل على زيادة نشر ـبغرض تسليط الض

ة ذات أهمية عالية ـاثيادة ورـزراعتها وتوثيقها كم

ج التحسين الوراثي ـلتكون لبنةً يعتمد عليها في برام

 للزيتون.

 مواد وطرائق البحث
 

 DNAالمادة النباتية واستخالص 
 

ار ـأشج أوراق ات منـى عينـتم الحصول عل

 )محافظة درعا( ع جلين الوراثيـمجم منون ـالزيت

ة ـافات المناطق الجـي لدراسـز العربـالتابع للمرك

ً من ـد( من إثنواألراضي القاحلة )أكسا ا عشر صنفا

ون السوري المزروع في المجمع وهي )ماوي ـالزيت

دان، منيقري، أدكم، دعيبلي،  خلخالي خشن، استنبولي،

جلط، خلخالي صغير، قرماني مدعبل، ماوي أبو 

ذه األوراق ـشوكة، صوراني، أبو شوكة(، وكانت ه



 درجة القرابة الوراثية لبعض أصناف الزيتون بجلين

Arab Univ. J. Agric. Sci., 19(1), 2011 

111 

 تموقد ة. ـة والحشريـيات المرضـن اإلصابـة مـخالي

  وفق المدروسة األصناف أوراق من DNA استخلص

(Pospiech & Neumann, 1995) بعض إجراء مع 

 عليها. التعديلت
 

 DNA تضخيم
 

 االسةتخلص عمليةة من الناتج DNA تضخيم أجري

بادئةة  13المدروسةة باسةتخدام  عشةرة اإلثنةى لألصناف

ISSR ،الواحةد نبةوباأل فةي يـالنهائة الحجةم كةان حيث 

 Master, ميكروليتةر 12.5: متضةمنة، ميكروليتةر 25

Mix المسةتخدم البةاد ، ميكروليتر 6.5 معقم مقطر ماء 

الجدددو  ويبةةين  .DNA ميكروليتةةر 4و، ميكروليتةةر 2

رموز البادئات المستخدمة، وتسلسلها النكليوتيةدي،  (1)

 فصةل تةم ذلةك دـودرجات حرارة التزاوج لكل منها، بع

 محلول ضمن %2 األجاروز على جيل لتضخيما نواتج

 Kb 1معلم متدرج إضافة مع TBE1X الفصل الكهربي

ladder)باسةتخدام الحةزم وأحجةام مواقةع عن ( للكشف 

الشددك  كمةةا فةةي  UVالبنفسةةجية  فةةوق باألشةةعة التصةةوير

(1). 
 

 اإلحصائي التحلي 
 

 األصناف بين الوراثية القرابة ةـدرج دـتحدي تم

 حللتوقد  الجزيئية، ى بياناتهاـعل اداً ـاعتم ةـالمدروس

 بعد وذلك يـاإلحصائ PopGen 32 برنامج باستخدام

 أو الحزمة بوجود رقمية غـصي إلى اتـالبيان تحويل

 القرابة رةـشج ورسمت(. 0 أو 1) وجودها عدم

 كما ،(2شك  )البرنامج  ذاـه على اداً ـاعتم الوراثية

 PDV وافقالت عدم نسب مصفوفة (2الجدو  )يبين 

  UPGMA . بتطبيق
 

 والمناقشة النتائج
 

 عليهةا الحصةول تةم التةي البيانةات (3) الجدو  يبين

 الكلية الحزم عدد حيث من، 13الـ البادئات استخدام من

 الحةةزم عةةدد كةةانوالشةةكلية.  التعدديةةة ذات الحةةزم وعةةدد

 96 المسةةةتخدمة 13الةةةـ البادئةةةات عةةةن الناتجةةةة الكليةةةة

 أعطةت التةي الحةزم عةدد وكةان. 7.38 دلـبمع، ةـحزم

 المئويةةةةة النسةةةبة بلغةةةةت و، حزمةةةة 88 شةةةةكلية تعدديةةةة

 تعدديةةةة بادئةةةات 8 أعطةةةت و، %93 الشةةةكلية للتعدديةةةة

 عةةدد أعلةةى 41 البةةاد  اعطةةى. %100 بنسةةبة شةةكلية

 أقةل 34 البةاد  وأعطى(، حزمة 16) المدروسة للحزم

 .فقط( حزمتين) الحزم من عدد

 (PDV) التوافق لعدم المئوية النسبة قيم تراوحت

 عشر يـاإلثن ونـالزيت أصناف بين ISSR لمعلمات

(، نـخش وخلخالي ريـمنيق) 0.59 بين ةـالمدروس

 قدره عام بمتوسط( شوكة أبو و يـصوران) 0.15و

0.30. 

 الصنفين بين وراثية قرابة درجة اعلى وكانت

 بين اـيليه،  ,(PDV=0.15) ةـشوك أبو مع صوراني

، شوكة أبو اويـم عـم لـمدعب يـقرمان الصنفين

 يليها، (PDV=0.16) شوكة أبو مع مدعبل وقرماني

 ةـشوك أبو عـم ةـشوك أبو اويـم نـالصنفي بين

(PDV=0.18) . 

 درجة وجود الدراسة نتائج أظهرت امـع وبشكل

 وكانت المدروسة افـاألصن بين عالية وراثي تشابه

70% (PDV=0.30). 

ابة العنقودية للصفات شجرة القر (2الشك  )ويبين 

ي انقسمت إلى ـة والتـاف المدروسـلألصن الجزيئية

 -Cluster-1ىـوعتين رئيسيتين، ضمت األولــمجم

داً عن بقية ـر بعـو األكثـوه ري فقطـمنيقالصنف 

 .(0.21) األصناف

فقةد ضةمت بقيةة  -Cluster -2 أما المجموعةة الثانيةة

تحةةةةةت األصةةةةةناف المدروسةةةةةة. حيةةةةةث انقسةةةةةمت إلةةةةةى 

 الصةنفين األولةى المجموعةة تـتحة ضةمت جمةوعتين،م

 تحةةةةةت وضةةةةمت(، 0.15) جلةةةةط و اسةةةةتنبولي مةةةةاوي

 وقسةةمت، المدورسةةة األصةةناف بقيةةة الثانيةةة المجموعةةة

 دان الصةةنفين األول ضةم، فةةرعين إلةى المجموعةةة ذهـهة

 .الباقية األصناف الثاني وضم،  (0.12) وأدكم
 

 اتــالمقترح
 

ل الزيتية انتشاراً د الزيتون من أكثر المحاصيـيع

وأهمية في منطقة حوض المتوسط، و يؤثر الخلط في 

وعلى هذا نوصي األصناف سلباً على نوعية الزيت، 

 رق الوراثية في التمييز بين أصنافـدام الطـباستخ
 

 رموز والتسلس  النكليوتيدي ودرجة الحرارة للبادئات المستخدمةال. 1 جدو 
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 م ْتزاوجدرجة حرارة ال ديالتسلس  النكليوتي البادئ رقم

1 T8(AG) 50 

3 A8(CA) 50 

4 G8(CA) 52 

5 T8(AC) 50 

6 CG8(GA) 56 

9 GG8(AC) 56 

14 7CCAG(GT) 56 

15 5(GA)4(GT) 54 

16 3(AT)7(AC) 54 

34 G8(CT) 50 

37 G8(TG) 50 

40 TT8(AC) 50 

41 CG8(AC) 50 

 

 

 

M   12  11  10  9  8  7   6   5   4   3   2    1 
 

 
 

 الفص  الكهربي محلو  ضمن %2 األجاروز على جي  التضخيم نواتج .1الشك  
 
M ،الصنف أدكم، 5: الصنف منيقري، 4: الصنف دان، 3: الصنف خلخالي خشن، 2: الصنف ماوي استنبولي، 1: معلم :
: الصددنف مدداوي 10عب ، : الصددنف قرمدداني مددد9: الصددنف خلخددالي صدد ير، 8: الصددنف جلددط، 7: الصددنف دعيبلددي، 6

 : الصنف أبوشوكة12: الصنف صوراني، 11أبوشوكة، 

 

مصفوفة المتوسط العام لنسب عدم التوافق الناتجة عن دراسة متوسط التشابه الوراثي للصفات الكمية  .2 جدو 

 لألصناف المدروسة
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ماوي 
ليإستنبو  

خلخالي 
 خشن

 جلط دعيبلي أدكم منيقري دان
خلخالي 
 ص ير

قرماني 
 مدعب 

ماوي 
أبو 
 شوكة

 صوراني
أبو 
 شوكة

ماوي 
ليإستنبو  

0.00                       

خلخالي 
 خشن

0.42 0.00                     

                   0.00 0.42 0.37 دان 

                 0.00 0.34 0.59 0.50 منيقري

               0.00 0.39 0.25 0.44 0.36 أدكم

             0.00 0.32 0.45 0.33 0.41 0.42 دعيبلي

           0.00 0.47 0.41 0.33 0.39 0.37 0.30 جلط

خلخالي 
 صغير

0.47 0.30 0.26 0.44 0.42 0.36 0.45 0.00         

قرماني 
 مدعبل

0.30 0.26 0.27 0.42 0.29 0.21 0.32 0.22 0.00       

ماوي 
أبو 
 شوكة

0.27 0.29 0.22 0.36 0.26 0.26 0.26 0.30 0.16 0.00     

   0.00 0.25 0.22 0.29 0.39 0.33 0.36 0.41 0.29 0.36 0.44 صوراني

أبو 
 شوكة

0.36 0.23 0.27 0.39 0.29 0.29 0.37 0.27 0.16 0.18 0.15 0.00 

 0.00 0.15 0.22 0.18 0.27 0.36 0.32 0.34 0.40 0.29 0.37 0.38 المتوسط

 

 جة عن البادئات المستخدمة والتعددية الشكليةالحزم النات. 3 جدو 
 

 اسم البادئ
عدد الحزم 

 الكلي
عدد الحزم 
يا  المتعدد شكل  

النسبة المئوية 
للحزم المتعددة 

 شكليا  

عدد الحزم 
 غير المتعددة

 النسبة المئوي للحزم غير
 المتعددة

1 7 7 100 0 0 

3 5 4 80 1 20 

4 7 7 100 0 0 

5 8 8 100 0 0 

6 4 4 100 0 0 

9 9 9 100 0 0 

14 8 8 100 0 0 

15 9 8 89 1 11 

16 6 5 83 1 17 

34 2 2 100 0 0 

37 8 7 87.5 1 12.5 

40 7 7 100 0 0 

41 16 12 68.75 4 31.25 

 91.75 8  88 96 المجموع

 7.06 0.62 92.94 6.77 7.38 المعد 
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 البيانات الجزيئيةحسب  شجرة القرابة بين األصناف المدروسة .2 الشك 

 

الزيتون المختلفة، وتوسيع العمل ليشمل بقية األصناف 

المحلية والمدخلة في مجمعات المركز العربي الوراثية 

ة به ـليكون لكل صنٍف بصمة شكلية ووراثية خاص

ول على مادة وراثية ـللحص، وذلك تميزه عن غيره 

 تستخدم في برامج التحسين الوراثي.
 

 عــالمراج
 

 المراجع العربية: أوال  
 

 (.2008)المجموعة اإلحصائية الزراعية السورية 

قسم اإلحصاء، مديرية اإلحصاء والتخطيط، وزارة 

 الزراعة واإلصلح الزراعي، دمشق. 

أطلس أهم أصناف الزيتون . زغلولة محمد عاد 

 (.2000)المحلية و المدخلة المنتشرة في سوريا 

رية البحوث مدي ،قسم بحوث البستنة الشجرية

لح ـة واإلصـوزارة الزراع ،ةـالعلمية الزراعي

 ، دمشق.الزراعي

  ثانيا : المراجع األجنبية
 

Bandelj, D.; J. Jakse and B. Javornik, 
(2002). DNA fingerprinting of olive varie-
ties by microsatellite markers. Food 
Technol. Biotechnol. 40(3): 185-190. 

Besnard, G.; C. Breton; P. Baradat; B. 
Khadari and A. Bervillé, (2001). Cultivar 
identification in olive based on RAPD 
markers. J. Amer. Soc. Hort. Sci., 126: 
668–675. 

Breton, C.; M. Tersac and A. Bervillé, 
(2006). Genetic diversity and gene flow 
between the wild olive (Oleaster, Olea eu-
ropaea L.) and the olive: several Plio-
Pleistocene refuge zones in the Mediter-
ranean basin suggested by simple se-
quence repeats analysis. Journal of Bi-
ogeography 33: 1916–1928. 

Cipriani, G.; M.T. Marrazzo; R. Marconi; A. 
Cimato and R. Testolin, (2002). Mi-
crosatellite markers isolated in olive (Olea 
europaea L.) are suitable for individual fi 
ngerprinting and reveal polymorphism 
within ancient cultivars. Theor. Appl. 
Genet., 104: 223–228. 

 ماوي استنبولي

 جلط

 خلخالي خشن

 خلخالي ص ير

 قرماني مدعب 

 ماوي أبوشوكة

 صوراني

 أبوشوكة

 دعيبلي

 دان

 أدكم

 منيقري

15.08 

15.08 

14.43 
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15. 85 
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