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  1چکیده

در جهان کهن از  هکبوده  Oleaceae کوچک از خانواده گونه درخت 20شامل تقریباً  زیتون :سابقه و هدف
استرالیا  شرق فریقا، جنوب شرقی آسیا، شمال تا جنوب چین، اسکاتلند وآ، شمال مدیترانهحوزه دریاي 

هایی کوچک و یکپارچه هستند که روبروي  ها همیشه سبز بوده و داراي برگ اند. آن اي داشته پراکندگی گسترده
 دیو تول ریبازده و فق کم يها با خاك يو سازگار یآب مقاومت به کم لیدل به تونیدرخت ز .اند هم قرار گرفته

بر  هاي شناسایی ارقام مبتنی در گذشته، روش است. تیحائز اهم اریبس ياز نظر اقتصاد نه،یهز کممحصول 
این استفاده از جز در موارد خاص ولی  ،برگ، میوه، هسته و مغز هسته استوار بود ریخت شناختیخصوصیات 

ده از صفات با توجه به شناسایی پیچیده ارقام زیتون با استفا باشد ی براي شناسایی ارقام کافی نمییبه تنهاصفات 
هاي اخیر در سال اند فراهم کرده DNAنگاري  انداز جدید براي انگشت مولکولی چشم هاابزار ریخت شناختی

سوق  DNAنگاري  در انگشتها نشانگراین به سمت استفاده از  ،در گیاهان عالی DNAنشانگرهاي  فناوري
  . یافته است
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سسه تحقیقات ؤو مسسه ثبت و گواهی بذرؤاطالعات از مبرداري پس از دریافت   انجام نمونه ها: مواد و روش
صورت سرشاخه  رشد کرده درخت به هاي جوان و تازهگیري از سربرگ نمونه .صورت گرفت علوم باغبانی

 DNAبا استفاده از کیت استخراج  DNAاستخراج  گرم از برگ توسط ازت کوبیده شده و میلی 30 شد.انجام 
 نشانگر ریز 22از  مجموعاً تحقیقاین  در .گردیدالعمل کیت انجام  پایه دستور و بر Core Bioساخت شرکت 

منظور شناسایی درختان مادري خارج از تیپ در بین درختان مادري  اي بهتجزیه خوشه .استفاده شد SSR ماهواره
درخت مادري ارقام  64هاي مولکولی بر روي  وسیله تجزیه هاي مولکولی اختصاصی به کلید .یک رقم انجام شد

مؤسسه در دو آزمایشگاه مولکولی مستقل واقع در پژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي و مورد مطالعه، شناسایی و 
بندي  هاي مجزا طبقه گروهدر اکثر درختان مادري ارقام مختلف  تأیید شد. تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

  .شدند
  

زیتون رقم  11کلید شناسایی مولکولی ، SSRنشانگر مولکولی  22در این تحقیق با استفاده از  ها: یافته
)Olea europaea L.(  در کار رفته  هنشانگر ریز ماهواره از بین نشانگرهاي ب 10حاصل گردید. نتایج نشان داد

در  MOL 7، در رقم تخم کبکی MOL 1نشانگرهاي  ایجاد نمودند.چند شکل رقم مورد مطالعه نوارهاي  11
هاي دزفولی، گلوله، ماري در رقم MOL 9، در رقم دزفولی و شنگه MOL 8، هاي دزفولی، ماوي و روغنی رقم

، در رقم دهقان MOL 14، هاي دزفولی و فیشومیدر رقم MOL 11، در رقم تخم کبکی MOL 10، و روغنی
MOL 18  در رقم گلوله وMOL 20  در رقم ماري ایجاد باندهاي چند شکل اختصاصی نمودند. از میان

به تنهایی قادر به شناسایی و تفکیک چهار رقم مهم زیتون ایران  MOL 9 ، نشانگرنشانگرهاي مورد استفاده
  بود. شامل دزفولی، گلوله، ماري و روغنی از سایر ارقام مورد مطالعه

  
با  زیتوندرختان مادري ارقام مورد مطالعه  ،Splits Tree 4 افزار نرم از مشاهده دندروگرام حاصل با گیري: نتیجه

هاي مجزا  گروهدر اکثر درختان مادري ارقام مختلف  ند.چند شکل نشان داد SSRنشانگر  11استفاده از 
اي  بر مدل و روش خوشه مبتنی دست آمده با استفاده از روش هنتایج حاصل از ارتباط ژنتیکی ب .بندي شدند طبقه

هاي شناسایی مولکولی ارقام مورد مطالعه، امکان تشخیص این ارقام با شناسایی کلید .بسیار مشابه هم بودند
  ها میسر گردید. یید اصالت ژنتیکی آنأمنظور ت به
  

   زیتون بر مدل، ي مبتنیها روشاي، ماهواره، تجزیه خوشه ریز نگاري انگشت کلمات کلیدي:
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  مقدمه 
النهرین، سوریه و ایران است. اگرچه برخـی   بومی آسیاي میانه، بین) .Olea europaea L(زیتون   

شناسـی، خاسـتگاه اولیـه زیتـون را فلسـطین، لبنـان،        از محققان با توجه به شواهد تـاریخی و باسـتان  
هـا بـه اروپـا     و جنـگ دانند و معتقدند که زیتون در اثر تحوالت تاریخی  غربی سوریه و مصر می شمال

بر اساس آخرین گزارش سازمان خواربار جهانی، اسپانیا . )18( ایتالیا و اسپانیا) برده شده است  (یونان،
با بیش از شش میلیون تن بیشترین تولید زیتون را به خود اختصاص داده است. بر اساس این گـزارش  

کشور تولید کننده زیتـون در جهـان معرفـی    عنوان بیست و یکمین  هزار تن به 40ایران با تولید حدود 
هاي ). باغ هاي اقتصادي زیتون در حال حاضر در بسیاري از نقاط کشور از جمله استان10شده است (

، سطح زیر توسعه کرمانشاه وجود دارد. بر اساس برنامه پنجم و قزوین، گیالن، زنجان، گلستان، فارس
براي نیل که  افزایش یابدباید  هزار هکتار 600 به حداقل 1381هزار هکتار در سال  71زیتون از کشت 

شـور تولیـد و بـین باغـداران     کمیلیون اصله نهال در  5/4سالیانه در حدود ضروري است،  این هدف به
  شود.توزیع 

، نامشخص بـودن اصـالت   هاها و باغیکی از معضالت مهم باغداران در خصوص احداث نهالستان  
کـه   رشـد و تـا زمـانی    یـه هـاي اول در سال باغیی ارقام یشناسازیرا  ،باشدمیژنتیکی ارقام کشت شده 

. در بسیاري از مواقع، باغداران چندین سال وقت و سرمایه امري دشوار است ،اندبار ننشستهه درختان ب
حالی است که رقم کشت شده رقم مـورد   کنند و این در می خود را براي کشت یک رقم خاص صرف

قـدیمی، عـدم    هايباغوجود شود. ها وارد می ناپذیري به آن این ترتیب خسارت جبران نظر نیست و به
 اشتباه در زمـان حمـل و  و  کنندگان نهال تولیدکافی ی یعدم آشنا، مادري استاندارد هايدسترسی به باغ

باغبـانی کشـور   ل پـیش روي  یترین مسا، از مهمبه تولید نهالو از طرفی رشد فزاینده نیاز ها  نقل نهال
بلکـه از نظـر شناسـایی روابـط     ، هـاي احـداث بـاغ    ارقام نه تنها از جنبه یتعیین منشاء ژنتیکباشد. می

خویشاوندي، براي دستیابی به ارقام جدید اقتصـادي و مطـابق بـا نیازهـاي روز اهمیـت زیـادي دارد.       
مسـتلزم شناسـایی    ،گـواهی شـده   نظـر و  برنامه به نژادي و ایجاد باغ با ارقام مورد هربنابراین طراحی 

کـه اغلـب محصـوالت باغبـانی جـزء مهمتـرین        رغم این علی .باشد هاي اختصاصی هر رقم می ویژگی
د، اما هیچگونه شناسنامه دقیقی براي تعیین اصالت ژنتیکـی  نرو می به شمار کشورمحصوالت صادراتی 

   ندارد.بها در کشور وجود  و حفظ حقوق مالکیت این ذخایر توارثی گران
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برگ، میوه، هسته و مغز  ریخت شناختی بر خصوصیات هاي شناسایی ارقام مبتنی در گذشته، روش  
ی براي شناسـایی  یبه تنها ریخت شناختیاستفاده از صفات جز در موارد خاص ولی  ،هسته استوار بود
فاده از نشـانگرهاي  ) تنوع ژنتیکی ارقـام زیتـون را بـا اسـت    4(کانتینی و همکاران  .باشد ارقام کافی نمی

اي، تفـاوت انـدکی در   و تجزیه خوشه PCA هاي تحلیلمورفولوژیک مورد مطالعه قرار دادند. با انجام 
امروزه تعیین اصالت ژنتیکی محصوالت باغی خصوصیات میوه، بذر، برگ و عادت رشد مشاهده شد. 

 در سـطح ژنوتیـپ گیـاه     زیسـت فنـاوري  هاي نـوین  وسیله روش هاز سطح مورفولوژي فراتر رفته و ب
زمان اطالعات ژنوتیپی و فنوتیپی امکان تعیین دقیـق   کارگیري هم گیرد. در حال حاضر با بهصورت می

معرفـی شـد.    1985، در سـال   1DNAهویت ارقام مهم باغی کشور میسر شده است. انگشت نگـاري  
. انجام باشداي مورد مطالعه میه هاي چند شکل در بین نمونهوجود توالی DNAمبناي انگشت نگاري 

در  فنـاوري پذیر اسـت کـه بـا پیشـرفت      با استفاده از نشانگرهاي مختلفی امکان DNAنگاري  انگشت
 ها افزوده شده است. هاي اخیر، بر تعداد و کارایی آن سال

ارقام  مطالعه تنوع ژنتیکیدر ي مولکولی استفاده از نشانگرهاتاکنون مطالعات مختلفی در ارتباط با   
رقم زیتون ایتالیا را بـا اسـتفاده از نشـانگر     11) 3( بوگانی و همکاران  انجام شده است. زیتونمختلف 
RAPD رغم وجـود چنـد شـکلی بـین ارقـام، نتـایج        بررسی کردند. این محققان گزارش نمودند علی

بـا اسـتفاده از    .)9(فابري و همکـاران  . دست نیامد هاین دلیل نتایج ثابتی ب پذیر نبوده و به حاصله تکرار
به آمریکا برده شده  ي مختلفرقم زیتون روغنی و کنسروي را که از کشورها RAPD ،17 نشانگرهاي

شـکلی بـاالیی بـراي     چنـد  ،شناسایی و تفکیـک نمودنـد. اگرچـه نتـایج حاصـله در ژرم پالسـم       ،بود
هاي بندي ارقام بر اساس داده بین گروهولی رابطه منطقی ، مورد آزمایش نشان داد RAPD نشانگرهاي

وارداتی به استرالیا  ) ارقام زیتون7(. کالینز و همکاران نددست نیامد هها ب رافیایی آنغمولکولی و مبدأ ج
شناسایی کردند. نتـایج نشـان داد کـه     RAPD استفاده از نشانگرهايکه فاقد نام مشخصی بودند را با 

در  نـد خـود نشـان داد  درختـان مـادري   بعضی از ارقام مانند مانزانیال و کاالماتا تشابه بسیار زیـادي بـا   
 .بـا درختـان مـادري خـود بودنـد     تفاوت ژنتیکی قابل توجه داراي که برخی دیگر مانند گوردال  حالی

مـورد   RAPDنشـانگر چنـد شـکل     45با استفاده از  ژنوتیپ زیتون را 113)، 21(بنسارد و همکاران 
هاي زیتـون را   صورت قابل قبولی، ارقام و ژنوتیپ همطالعه قرار دادند. در این تحقیق نشانگرهاي فوق ب

                                                        
1- DNA Fingerprinting 
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رقم زیتون پرتغالی و خـارجی بـا اسـتفاده از نشـانگرهاي      38بر این،  عالوه از یکدیگر تفکیک کردند.
RAPD  وISSR  آغازگر  20بررسی شدند کهRAPD  آغازگر  17وISSR باند  262و  301ترتیب  به

قـادر بـه تفکیـک ارقـام      RAPDنشـانگر   12و  ISSRنشانگر  7چند شکل ایجاد کردند. از این میان 
و آزمایش تجزیه روغـن،   AFLP) با استفاده از نشانگرهاي 1(بیسی و همکاران  ).12نظر شدند ( مورد

ها را تعیین کردند. براین اسـاس،   ارقام زیتون منطقه گارداي ایتالیا را شناسایی و میزان خویشاوندي آن
ارقام کاسالیوا، فرانتویو، لچینو و پندولینو با کیفیت روغن باال و خصوصیات مطلـوب باغبـانی معرفـی    

از زیتون  SSRیا  نشانگر ریزماهواره 100شناسایی موفق به  )5( در آزمایشی کاریرو و همکاران. شدند
از نشانگرهاي ریزماهواره براي شناسایی ارقام زیتون استفاده کردند.  نیز )11(مازارو و همکاران شدند. 

جایگاه ریزماهواره براي ارقام مورد مطالعه نشان داد  50نتایج حاصله از این آزمایش وجود تنوع را در 
آلل متفاوت بـود. بـا اسـتفاده از ایـن      7 تا 1ماهواره تک شکل بود. تعداد آللها از جایگاه ریز 2و تنها 

در  SSRاحتی از یکدیگر تفکیک شدند. اخـتالف در الگـوي   ه رروش تمامی ارقام حتی ارقام بومی، ب
ـ یافته  مشاهده شد. این محققان رقم کاسالیوا را که فرم جهش بین افراد یک رقم نیز و اي از رقم فرانتوی

 لـس شد شبیه رقم محلی  نمودند. همچنین تفاوت چشمگیري بین رقم لچینو که گفته می متمایزاست، 
 15هاي منـارا در مـراکش نیـز بـا اسـتفاده از      نمونه تصادفی باغ 128تنوع ژنتیکی  دست آمد. هاست، ب
نشانگرهاي مولکـولی  ) با استفاده از 16(). ریاله و همکاران 6( مورد ارزیابی قرار گرفت SSRآغازگر 
بر مطالعه  ) عالوه13(موفق به تمایز ارقام مختلف زیتون از یکدیگر شدند. عمرانی و همکاران  مختلف

هـاي مولکـولی ارقـام     را در تهیه کلید SSRتنوع ژنتیکی زیتون در ایران، کارایی نشانگرهاي مولکولی 
نشانگر ریز ماهواره بررسـی شـد کـه از     8رقم زیتون با استفاده از  17مختلف زیتون گزارش نمودند. 

  ).8مجموعه این نشانگرها در انگشت نگاري این ارقام استفاده گردید (
نشانگر ریز ماهواره را براي بررسـی تنـوع و سـاختار ژنتیکـی ذخیـره       12) 17(ساري و همکاران   

مهمترین ارقـام زیتـون ایـن    کار بردند و از این نتایج در تعیین منشا  هاي بژنتیکی زیتون نواحی مدیترانه
  . )17( نواحی، شناسایی مولکولی، مدیریت ژرم پالسم و برنامه اصالحی استفاده نمودند

مهمترین ارقام زیتون در ایران با استفاده از شناسایی مولکولی هاي  تهیه کلیدهدف این تحقیق،   
م زیتون در کشور توسط بود. در این ارتباط ابتدا درختان مادري مهمترین ارقا SSRنشانگرهاي 

یید و معرفی گردیدند و در أهاي ذیصالح اجرایی و پژوهشی وزارت جهادکشاورزي شناسایی، ت بخش
  این ارقام حاصل شد.شناسایی مولکولی هاي  کلیدادامه 
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  ها مواد و روش
 سسه ثبت و گواهی بذر و با حضورؤبرداري پس از دریافت اطالعات از م انجام نمونه مواد گیاهی:

نمایندگان از مراکز تحقیقاتی ذیربط و همچنین معاونت تولیدات گیاهی وزارت  همکاران/ مجریان/
گیري  نمونههاي مورد مطالعه درج شده است. مشخصات نمونه 1جهادکشاورزي انجام شد. در جدول 

صورت سرشاخه (برگ همراه با شاخه) و از طرف  هاي جوان و تازه رشد کرده درخت بهاز سربرگ
خصوص اول  هب ،طور کلی اوایل رشد مجدد درخت هبرداري ب . بهترین تاریخ نمونهشدگیر انجام   آفتاب

   ثبت گردید. نیز گذاري و نماي کلی محل برداري از محل درخت و نشانه عکس باشد.بهار می
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  .هاي مورد مطالعه زیتونمشخصات نمونه -1جدول 
Table 1. Characteristics of the olive studied. 

ارتفاع از سطح 
 (متر) دریا

Elevation (m) 

 عرض چغرافیایی
Latitute 

 طول جغرافیایی
Altitute 

محل 
 برداري نمونه

 شماره برچسب
Lable NO. 

 کد
Code 

 نام رقم
Cultivar 

 شماره
NO. 

Location 

90 N 32˚15 ‛ 41-7 E 048 ̊  آباد ایستگاه صفی - دزفول 114264 50-1 ‛25
Dezful Safiabad-Station 

DE1*DEZ** دزفولی Dezfuli 1 

80 N 32˚15 ‛ 35.4 E 048 ̊  آباد ایستگاه صفی - دزفول 114188 48-1‛25
Dezful Safiabad-Station 

DE2DEZ دزفولی Dezfuli 2 

84 N 32˚15 ‛ 35.4 E 048 ̊  آباد صفیایستگاه  - دزفول 114285 48-2‛25
Dezful Safiabad-Station 

DE3DEZ دزفولی Dezfuli 3 

82 N 32˚15 ‛ 35.6 E 048 ̊  آباد ایستگاه صفی - دزفول 114186 48-2‛25
Dezful Safiabad-Station 

DE4DEZ دزفولی Dezfuli 4 

90 N 32˚15 ‛ 35.9 E 048 ̊  آباد ایستگاه صفی - دزفول 114169 48-4‛25
Dezful Safiabad-Station 

DE5DEZ دزفولی Dezfuli 5 

86 N 32˚15 ‛ 35.1 E 048 ̊  آباد ایستگاه صفی - دزفول 114528 48-1‛25
Dezful Safiabad-Station 

DE6DEZ دزفولی Dezfuli 6 

87 N 32˚15 ‛ 35.5 048 ̊  آباد ایستگاه صفی - دزفول 114168 47-6‛25
Dezful Safiabad-Station 

DE7DEZ دزفولی Dezfuli 7 

1019 N 31˚19 ‛ 28.7 E 050˚ 07‛ 28.9 114159 شهرك ماوي  - باغملک
Baghmalek-mavi 

MA1MAL ماوي Mavi 8 

1019 N 31˚19 ‛  28.8 E 050˚ 07‛ 29.0 114287 شهرك ماوي  - باغملک
Baghmalek-mavi 

MA2MAL ماوي Mavi 9 

1014 N 31˚19 ‛ 28.9 E 050˚ 07‛ 29.1 114265 شهرك ماوي  -  باغملک
Baghmalek-mavi 

MA3MAL ماوي Mavi 10 

257 N 36˚48. 225 E 049˚ 24.935 114251 ایستگاه تحقیقات زیتون - رودبار 
Rodbar Olive Station 

R1RO روغنی Roghani 11 

271 N 36˚48. 227 E 049˚ 24.934 114252 ایستگاه تحقیقات زیتون - رودبار 
Rodbar Olive Station 

R2RO روغنی Roghani 12 

273 N 36˚48. 259 E 049˚ 24.951 114289 ایستگاه تحقیقات زیتون - رودبار 
Rodbar Olive Station 

R3RO روغنی Roghani 13 

273 N 36˚48. 250 E 049˚ 24.953 114280 ایستگاه تحقیقات زیتون - رودبار 
Rodbar Olive Station 

R4RO روغنی Roghani 14 

276 N 36˚48. 197 E 049˚ 24.962 114291 ایستگاه تحقیقات زیتون - رودبار 
Rodbar Olive Station 

F1RO فیشمی Fishmi 15 

277 N 36˚48. 197 E 049˚ 24.961 114284 ایستگاه تحقیقات زیتون - رودبار 
Rodbar Olive Station 

F2RO فیشمی Fishmi 16 

277 N 36˚48. 192 E 049˚ 24.957 114288 ایستگاه تحقیقات زیتون - رودبار 
Rodbar Olive Station 

F3RO فیشمی Fishmi 17 

276 N 36˚48. 192 E 049˚ 24.954 114253 ایستگاه تحقیقات زیتون - رودبار 
Rodbar Olive Station 

F4RO فیشمی Fishmi 18 

271 N 36˚48. 194 E 049˚ 24.923 114292 ایستگاه تحقیقات زیتون - رودبار 
Rodbar Olive Station 

G1RO گلوله Gololeh 19 

270 N 36˚48. 204 E 049˚ 24.919 114255 ایستگاه تحقیقات زیتون - رودبار 
Rodbar Olive Station 

SH1RO شنگه Shangeh 20 

270 N 36˚48. 207 E 049˚ 24.915 114257 ایستگاه تحقیقات زیتون - رودبار 
Rodbar Olive Station 

SH2RO شنگه Shangeh 21 
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271 N 36˚48. 198 E 049˚ 24.911 114294 ایستگاه تحقیقات زیتون - رودبار 
Rodbar Olive Station 

SH3RO شنگه Shangeh 22 

269 N 36˚48. 221 E 049˚ 24.919 114296 ایستگاه تحقیقات زیتون - رودبار 
Rodbar Olive Station 

SH4RO شنگه Shangeh 23 

268 N 36˚48. 220 E 049˚ 24.911 114254 ایستگاه تحقیقات زیتون - رودبار 
Rodbar Olive Station 

M1RO ماري Mari 24 

268 N 36˚48. 218 E 049˚ 24.908 114267 ایستگاه تحقیقات زیتون - رودبار 
Rodbar Olive Station 

M2RO ماريMari 25 

269 N 36˚48. 217 E 049˚ 24.907 114298 تحقیقات زیتونایستگاه  - رودبار 
Rodbar Olive Station 

M3RO ماري Mari 26 

270 N 36˚48. 227 E 049˚ 24.910 114256 ایستگاه تحقیقات زیتون - رودبار 
Rodbar Olive Station 

M4RO ماري Mari 27 

268 N 36˚48. 227 E 049˚ 24.904 114297 ایستگاه تحقیقات زیتون - رودبار 
Rodbar Olive Station 

Z1RO زرد Zard 28 

267 N 36˚48. 227 E 049˚ 24.905 114276 ایستگاه تحقیقات زیتون - رودبار 
Rodbar Olive Station 

Z2RO زرد Zard 29 

268 N 36˚48. 232 E 049˚ 24.908 114281 ایستگاه تحقیقات زیتون - رودبار 
Rodbar Olive Station 

Z3RO زرد Zard 30 

269 N 36˚48. 233 E 049˚ 24.911 114279 ایستگاه تحقیقات زیتون - رودبار 
Rodbar Olive Station 

Z4RO زرد Zard 31 

360 N 36˚47. 758 E 049 ̊  ایستگاه تحقیقات زیتون - طارم 114263 961. 05 
Tarom Olive Station 

M1TA ماري Mari 32 

362 N 36˚47. 791 E 049 ̊  ایستگاه تحقیقات زیتون - طارم 114277 944 05 
Tarom Olive Station 

M2TA ماري Mari 33 

360 N 36˚47. 791 E 049 ̊  ایستگاه تحقیقات زیتون - طارم 114271 05.934 
Tarom Olive Station 

M3TA ماري Mari 34 

360 N 36˚47. 790 E 049˚ 05 .935 114271 ایستگاه تحقیقات زیتون - طارم 
Tarom Olive Station 

M4TA ماري Mari 35 

358 N 36˚47. 786 E 049 ̊  ایستگاه تحقیقات زیتون - طارم 114268 945. 05 
Tarom Olive Station 

G1TA گلوله Gololeh 36 

358 N 36˚47. 783 E 049 ̊  ایستگاه تحقیقات زیتون - طارم 114266 901. 05 
Tarom Olive Station 

G2TA گلوله Gololeh 37 

358 N 36˚47. 777 E 049 ̊  ایستگاه تحقیقات زیتون - طارم 114299 905. 05 
Tarom Olive Station 

G3TA گلوله Gololeh 38 

355 N 36˚47. 775 E 049 ̊  ایستگاه تحقیقات زیتون - طارم 114274 890. 05 
Tarom Olive Station 

G4TA گلوله Gololeh 39 

355 N 36˚47. 753 E 049 ̊  ایستگاه تحقیقات زیتون- طارم  114259 905. 05 
Tarom Olive Station 

SH1TA شنگه Shangeh 40 

355 N 36˚47. 735 E 049 ̊  ایستگاه تحقیقات زیتون - طارم 114283 893. 05 
Tarom Olive Station 

SH2TA شنگه Shangeh 41 

357 N 36˚47. 754 E 049 ̊  ایستگاه تحقیقات زیتون - طارم 114282 919. 05 
Tarom Olive Station 

SH3TA شنگه Shangeh 42 

353 N 36˚47. 730 E 049˚ 06 .017 114270 ایستگاه تحقیقات زیتون - طارم 
Tarom Olive Station 

SH4TA شنگه Shangeh 43 

357 N 36˚47. 750 E 049 ̊  ایستگاه تحقیقات زیتون - طارم 114300 937. 05 
Tarom Olive Station 

Z1TA زرد Zard 44 
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357 N 36˚47. 748 E 049 ̊ ایستگاه تحقیقات زیتون  - طارم 114295 940. 05 
Tarom Olive Station 

Z2TA  زردZard 45 

359 N 36˚47. 756 E 049 ̊ ایستگاه تحقیقات زیتون  - طارم 114290 941. 05 
Tarom Olive Station 

Z3TA  زردZard 46 

357 N 36˚47. 762 E 049 ̊ ایستگاه تحقیقات زیتون  - طارم 114293 923. 05 
Tarom Olive Station 

Z4TA  زردZard 47 

358 N 36˚47. 753 E 049 ̊ ایستگاه تحقیقات زیتون  - طارم 114258 931. 05 
Tarom Olive Station 

R1TA  روغنیRoghani 48 

353 N 36˚47. 737 E 049 ̊ ایستگاه تحقیقات زیتون  - طارم 114260 946. 05 
Tarom Olive Station 

R2TA  روغنیRoghani 49 

355 N 36˚47. 733 E 049 ̊ ایستگاه تحقیقات زیتون  - طارم 114269 944. 05 
Tarom Olive Station 

R3TA  روغنیRoghani 50 

355 N 36˚47. 733 E 049 ̊ ایستگاه تحقیقات زیتون  - طارم 114261 944. 05 
Tarom Olive Station 

R4TA  روغنیRoghani 51 

1624 N 29˚37.753 E 052 ̊   باغ بش - شیراز 114383 26.369 
 Shiraz-baghbesh 

DE1BE دزفولی Dezfuli 52 

1623 N 29˚37.751 E 052 ̊   باغ بش - شیراز 114366 26.369 
 Shiraz-Baghbesh 

DE2BE دزفولی Dezfuli 53 

1622 N 29˚37.755 E 052 ̊   باغ بش - شیراز 114378 26.370 
 Shiraz-Baghbesh 

DE3BE دزفولی Dezfuli 54 

1623 N 29˚37.757 E 052 ̊   باغ بش - شیراز 114390 26.372 
 Shiraz-Baghbesh 

TO1BE  تخم کبکی
Tokhm kabki 

55 

1621 N 29˚37.750 E 052 ̊   باغ بش - شیراز 114359 26.368 
 Shiraz-Baghbesh 

TO2BE تخم کبکی  
Tokhm Kabki 

56 

1620 N 29˚37.744 E 052 ̊   باغ بش - شیراز 114369 26.369 
 Shiraz-Baghbesh 

TO3BE تخم کبکی  
Tokhm Kabki 

57 

1620 N 29˚37.747 E 052 ̊   باغ بش - شیراز 114361 26.376 
 Shiraz-Baghbesh 

DEH1BE  دهقانDehghan 58 

1622 N 29˚37.745 E 052 ̊   باغ بش - شیراز  114377 26.365 
Shiraz-Baghbesh 

DEH2BE  دهقانDehghan 59 

1625 N 29˚37.772 E 052 ̊   باغ بش - شیراز 114373 26.344 
 Shiraz-Baghbesh 

DEH3BE  دهقانDehghan 60 

1624 N 29˚37.777 E 052 ̊   باغ بش - شیراز 114369 26.354 
 Shiraz-Baghbesh 

SHI1BE  شیرازShiraz 61 

1618 N 29˚37.720 E 052 ̊   بش باغ - شیراز 114393 26.418 
 Shiraz-Baghbesh 

SHI2BE  شیرازShiraz 62 

1617 N 29˚37.725 E 052 ̊   باغ بش - شیراز 114364 26.414 
 Shiraz-Baghbesh 

SHI3BE  شیرازShiraz 63 
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  هاي مولکولی تجزیه
 Core Bioساخت شرکت  DNAبا استفاده از کیت استخراج  DNAاستخراج  :DNAالف) استخراج 

و  درصد 1ژل آگارز با استفاده از  DNA. کیفیت و کمیت گردیدپایه دستورالعمل کیت انجام  و بر
  .شدنانوگرم در میکرولیتر رقیق  20 تااستخراج شده  DNAاسپکتروفتومتر تعیین و غلظت نهایی 

 ها مشخصات آنماهواره استفاده شد که  نشانگر ریز 22از  مجموعاً تحقیقدر این  :SSRب) تجزیه 
تکثیر . )5( اند گزارش شده همکارانو  کاریرواین نشانگرها توسط آورده شده است.  2 در جدول

هر واکنش  .انجام شد میکرولیتر 15حجم کلی  در Bioradبا استفاده از دستگاه ترموسایکلر قطعات 
 PCR( 10X ،5/1بافر پی سی آر ( میکرولیتر 5/1گرم)،  نانو 20ژنومی ( دي ان ايمیکرولیتر  2حاوي 

تگ آنزیم میکرولیتر  R ،2/0و  Fمیکرولیتر از هر یک از آغازگرهاي  dNTPs ،5/1 (2mM) میکرولیتر
. بود میکرولیتر آب دوبار تقطیر 2/6موالر و  میلی 50 منیزیم میکرولیتر کلرید 6/0 دي ان اي پلیمراز،

 35دقیقه،  5ه و مدت درج 94حرارتی شامل یک مرحله واسرشت سازي اولیه در دماي هاي   چرخه
 مشخص برايدماي اتصال  با چرخه 25 تاچ داون و متعاقباً چرخه حرارتی 10 شاملحرارتی  چرخه

عمودي ژل  الکتروفورزانجام شد. محصوالت حاصل از واکنش زنجیره پلیمراز در آغازگر  هر
  .ی شدند) تفکیک و ارزیاب(DNA Analyser 4300 دستگاهکمک با  درصد و 6 آکریل آمید پلی
آشکار شدن نوارها، ژل آمیزي و  پایان رنگپس از  نحوه کدگذاري و تهیه بارکد اختصاصی هر نمونه:ج) 
چند ي  ها آللهاي اسکن شده کار امتیازدهی هر نمونه آغاز گردید.  نظر اسکن گردیده و سپس روي عکس مورد

 آللماهواره داراي سه  یک نشانگر ریز طور مثال اگر ه. بشدندشکل مکان (هاي) ژنی به شرح ذیل کدگذاري 
 آللشماره یک در هر نمونه، کد یک و در صورت عدم مشاهده  آللدر صورت مشاهده  بود، چند شکل

 آللشماره دو در هر نمونه، کد دو و در صورت عدم مشاهده  آللدر صورت مشاهده  - شماره یک کد صفر
 آللشماره سه در هر نمونه، کد سه و در صورت عدم مشاهده  آللدر صورت مشاهده  - کد صفر شماره دو

هاي هر مکان ژنی، بار آللشود. با کنار هم قرار گرفتن کدهاي مربوط به شماره سه کد صفر در نظر گرفته می
هاي  ). با کنار هم قرار گرفتن بارکدهاي مکان3جدول   ( دست آمد بهکد مکان ژنی مورد مطالعه براي هر نمونه 

بررسی و تهیه کلیدهاي  ).4جدول ( گردیدحاصل آن ی مورد مطالعه در هر نمونه، بار کد نهایی براي ژن
اي و ساختار هاي تنوع ژنتیکی، تجزیه خوشهو ارزیابی شاخص 2010اکسل نسخه افزار  شناسایی توسط نرم

 3/2نسخه   Structureو 4نسخه   Split Tree،25/3نسخه  Power Markerافزارهاي  جمعیت به کمک نرم
آزمون تکرارپذیري نشانگرهاي معرفی شده توسط پژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي در انجام گردید. 

 آزمایشگاه نشانگرهاي مولکولی مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال انجام پذیرفت.
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نگاري شامل توالی آغازگرها، هاي انگشت زیتون استفاده شده در تهیه کلید SSR نشانگر 14 مشخصات -2 جدول
  .ها ها و دماي اتصال آن تقریبی آلل تعداد و اندازه

Table 2. Characteristics of 14 SSR markers in the preparation of fingerprinting keys including primer 
sequence, approximate size and number of alleles and their annealing temperature. 

نام نشانگر 
SSR  

 توالی آغازگرها
Primers sequence  

 (bp)ها  تقریبی آلل اندازه
Allele size 

دماي 
 اتصال
Tm  

1  2  3  4  5  6    
MOL 1 F: 5-AAGAAGAAAAAGGCAGAATTAAGC-3 

R: 5-GTTTTCGTCTCTCTACATAAGTGAC-3 180  175  170  165  -  -  58 

MOL 4 F:  5-GATCTTGTCTGTATATCCACAC-3 
R: TATACCTTTTCCATCTTGACGC-3 260  -  -  -  -  -  58  

MOL 7 F: 5-GATCAAACTACTGCACGAGAGAG-3 
R: 5-TTGTCTCAGTGAACCCTTAAACC-3 185  175  165  155  150  145  58  

MOL 8 F: 5-CGTGACCACCTAAATCCGCCCC-3 
R: 5-CTGTCCAGAGCTAAAGGTTTCG-3 195  190  185  170  -  -  55  

MOL 9 F: 5-AATCAAAGTCTTCCTTCTCATTTCG-3 
R: 5-GATCCTTCCAAAAGTATAACCTCT-3 210  195  185  180  170  160  58  

MOL 10 F: 5-ACAATTCAACCTCACCCCCATACCC-3 
R: 5-TCACGTCAACTGTGCCACTGAACTG-3 160  145  140  135  130  -  58  

MOL 11 F: 5-GGACATAAAACATAGAGTGCTGGGG-3 
R: 5-AGGGTAGTCCAACTGCTAATAGACG-3 180  170  160  -  -  -  55  

MOL 12 F: 5-AACAAATCCCATACGAACTGCC-3 
R: 5-CGTGTTGCTGTGAAGAAAATCG-3 225  215  210  200  -  -  58  

MOL 14 F: 5-CCCAAGCGGAGGTGTATATTGTTAC-3 
R: 5-TGCTTTTGTCGTGTTTGAGATGTTG-3 300  290  260  250  235  -  60  

MOL 15 F: 5-CCTCTGAAAATCTACACTCACATCC-3 
R: 5-ATGAACAGAAAGAAGTGAACAATGC-3  210  -  -  -  -  -  58  

MOL 17 F: 5-GGTGTAGCCCAAGCCCTTAT-3 
R: 5-TGCATGACCGTGGTGTAAGT-3 215  -  -  -  -  -  58  

MOL 18 F: 5-AGGGTGGGGATAAAGAAGAAGTCAC-3 
R: 5-CTTTTACCCCATATACCCCGATTCATT-3 

170  155  145  -  -  -  58  

MOL 19 F: 5-GTCTCTGCCCAACAATG-3 
R: 5-CATACATGAGTGTGTGTG-3 

205  -  -  -  -  -  62  

MOL 20 F: 5-TGACCATCTCAAAACCATTCA-3 
R: 5-TTGCCCGGCTGTAGTTGTAT-3 

200  190  180  -  -  -  48  
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  .هاي چند شکل یک مکان ژنیللآها براي  کدگذاري نمونه -3 جدول
Table 3. Samples coding for polymorphic alleles of a locus. 

 1لوکوس 
Locus 1  ارقام 

Cultivar  کد 
Code  

 3آلل 
Allele 3  

 2آلل 
Allele 2 

 1آلل 
Allele 1 

023 3 2 0 
 اوحدي
Ohadi 

123 3 2 1 
 سیریزي
Sirizi 

 الدینیا سیف  0 0 3 003
Sifodini 

120 0 2 1 
 ابراهیمی

Ebrahimi 

020 0 2 0 
 1بی یو سی 

Ucb1 

000 0 0 0 
 اینتگریما

Integrima 

100 0 0 1 
 بنه باغی

Banehbaghi 
  

  هاي چند شکل چند مکان ژنیاري براي آللذکدگ -4جدول 
Table 4. Polymorphic alleles coding for locus. 

 بارکد
Barcode 

 ارقام
Cultivar 

 Ohadi  اوحدي  0030-023- 000

 Sirizi  سیریزي 0030-123- 000

 Sifodini  سیف ا الدینی 1030-003- 000

 Ebrahimi  ابراهیمی 1030-120- 000

 Ucb1  1یو سی بی  1000-020- 000

 Integrima  اینتگریما 1000-000- 000

 Banehbaghi  بنه باغی 1000-100- 000
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  و بحث نتایج
شـکلی   ي چندادار نشانگرنشانگر چند شکلی نشان دادند که این تعداد  10نشانگر،  22از مجموع   

وسیله  هآلل ب 86در کل تعداد  .چند شکل ایجاد نمودندرقم مورد مطالعه نوارهاي  11ه و در مناسب بود
 9/3هـا   آلل متغیر و میانگین تعداد آلـل  15تا  2این نشانگرها تکثیر گردید که در ارقام مورد بررسی از 

اخص شـانون نیـز مـورد ارزیـابی قـرار      بود. محتواي اطالعات چندشکلی، میزان هتروزیگوسیتی و ش
زیتـون حاصـل   رقـم   11کلید شناسـایی مولکـولی   ، SSRنشانگر مولکولی  10از گرفتند و در نهایت 

نشـان   1 مورد استفاده در شکل SSRتکثیر شده توسط نشانگرهاي  هاي)قطعات (اللگردید. برخی از 
 داده شده است.

 

   

  
  .زیتونارقام مورد مطالعه  در SSRنشانگرهاي  برخی از مورد مطالعههاي تکثیر قطعات و الل -1 شکل

Figure 1. The amplified fragments and alleles of some SSR markers in olive cultivars. 
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ها به اختصـار نشـان    نشانگرهاي اختصاصی ارقام مختلف زیتون به همراه کلید شناسایی آن 5در جدول   
 4 آلـل ، 7نشـانگر   6 و 5هـاي  آلـل در رقـم دهقـان،    14نشانگر  2و  1هاي  آللطور مثال  داده شده است. به

عنوان کلیـد شناسـایی ایـن ارقـام       در رقم دزفولی به 11نشانگر  2 آللو  9نشانگر  6و  1هاي آلل، 8نشانگر 
آورده شـده   5همراه کلیدهاي شناسایی ارقام مختلف در جـدول   هاي اختصاصی بهآللشناسایی شدند. سایر 

در  MOL 7در رقم تخم کبکـی،   MOL 1گردد، نشانگرهاي  می طور که در این جدول مشاهده است. همان
هاي دزفـولی، گلولـه،   در رقم MOL 9در رقم دزفولی و شنگه،  MOL 8هاي دزفولی، ماوي و روغنی، رقم

در  MOL 14ومی، هاي دزفـولی و فیشـ  در رقم MOL 11در رقم تخم کبکی،  MOL 10ماري و روغنی، 
در رقم مـاري بانـدهاي چنـد شـکل اختصاصـی ایجـاد        MOL 20در رقم گلوله و  MOL 18رقم دهقان، 

رقـم   چهـار به تنهایی قادر به شناسایی و تفکیک  MOL 9نمودند. از میان نشانگرهاي استفاده شده، نشانگر 
 مهم ایران شامل دزفولی، گلوله، ماري و روغنی از سایر ارقام مورد مطالعه بود.  

  
  .رقم مختلف زیتون ایران 11کلید شناسایی مولکولی  -5جدول 

Table 5. Molecular identification keys for 11 different Iranian olives cultivar. 
 MOL نام

1 
MOL 

4 
MOL 

7 
MOL 

8 
MOL 

9 
MOL 

10 
MOL 

11 
MO
L 12 

MO
L 14 

MO
L 18 

MO
L 19 

MOL 
20 

 دهقان
Dehghan 

0300 0 000450 1000 020000 00300 003 1030 1200 103 1 100 

 دزفولی
Dezfoli 

0034 1 000450 00040 100006 00340 020 0030 1030 003 0 020 

 فیشومی
Fishomi 

0200 1 025000 0030 100050 00340 103 0030 0204 103 0 003 

 گولوله
Gololeh 

0200 0 100050 0200 023000 00340 003 0034 0004 123 0 000 

 ماري
Mari 

0230 1 20400 0030 003000 00305 003 0030 0204 020 1 103 

 ماوي
Mavi 

0034 1 020050 0204 000406 00305 100 1030 0030 103 0 120 

 روغنی
Roghani 

0230 1 000006 0030 103000 00045 100 0030 0204 020 0 003 

 شانگه
Shangeh 

0200 1 003006 0000 120050 00340 100 0034 0200 000 0 003 

 شیراز
Shiraz 

0230 1 000450 1004 100050 00045 003 0230 1030 003 0 020 

 تخم کبکی
Tokhme 

Kabki 
1200 1 000450 0200 020050 10300 003 1030 1004 003 0 020 

Zard  003 0 023 0004 0030 003 00305 003050 0030 000450 0 0230  زرد
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منظور شناسایی درختان مادري خارج از تیپ در بین درختان مـادري یـک رقـم     اي بهتجزیه خوشه  
آوري شده با یکدیگر  ). نتایج نشان داد درختان مادري رقم شنگه رودبار و طارم جمع2انجام شد (شکل 

اند، تفاوت وجود دارد. آوري شده بین درختان مادري رقم شنگه که از رودبار جمعباشند و در  متفاوت می
منظـور ایجـاد     علت وجود این تفاوت ممکن است به دالیل مختلف مانند اختالط و جهش باشد و بـه 

عنوان درخت مادري مورد استفاده  هاي فوق بهنمونه هاي یکنواخت در ارقام مذکور ضروري است، نهال
 زیتوندرختان مادري ارقام مورد مطالعه  ، Splits Treeافزار نرم از مشاهده دندروگرام حاصلقرار نگیرند. 
هاي مجزا  گروهدر چند شکل نشان داد، اکثر درختان مادري ارقام مختلف  SSRنشانگر  11با استفاده از 

اي و جهـت  بر تجزیه خوشـه  هاي مبتنیید نتایج حاصل از روشیأمنظور ت همچنین به. بندي شدند طبقه
بر مـدل   یروش مبتنهاي احتمالی در ژرم پالسم مورد مطالعه از  یتجمعاطالع از وجود ساختار یا زیر 

Bayesian  .افـزار  با استفاده از نرماستفاده شدStructure    2فـرض=K  20 تـا =K  یـد اجـرا گرد )K 
مشخص  بندي گروه ترین صحیح ∆Kو  lnP(D)معیارهاي  و سپس بر مبناي ها)دهنده تعداد گروه نشان

 دهنده بهترین معیار نشان ∆K يعدد ارمقد یشترینو ب lnP(D) يمقدار عدد ترین یینشد. بر این اساس پا
 13 . در این مطالعه بر اساس معیارهاي فوق،روند یشمار م همورد مطالعه ب هاي یتجمع يبند  دسته يبرا
=K هر فرد و 3شکل ( مجزا مشخص شده است يها ها با رنگ تعداد گروه بوده که این گروه ینبهتر .(

کـه   شـود  یمـ  عضویت) نشان داده یبیک ستون رنگی عمودي (معرف ضر یلهکد مربوط به آن به وس
 ی. در این حالت آن فرد به گروهباشد یوجود بیش از یک رنگ، معرف ساختار مختلط ژنتیکی آن فرد م

هاي داخل هر خوشه داراي  یپژنوت. در کل را دارا باشد خوشهکه بیشترین پهناي رنگی آن  گیرد یمتعلق 
بر طبق . درصد به خوشه خود تعلق دارند 50هستند و به احتمال بیش از  5/0احتمال عضویت بیش از 

نی در شکل دست آمد و این نتیجه با شبکه فیلوژ هب =13kبهترین تعداد گروه  ∆Kو  lnP(D)معیارهاي 
  کامالً منطبق است. Neighbor-netبه روش  2
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  .چند شکل SSRنشانگر  11هاي حاصل از  بندي درختان مادري ارقام زیتون با استفاده از داده گروه -2شکل 

Figure 2. Clustering of mother trees olive cultivars using data from 11 polymorphic SSR markers. 
 

  
ي ژنومی ها مکانبه کمک بر مدل  با استفاده از روش مبتنی هاي زیتونارقام و ژنوتیپ تجزیه ساختار -3شکل 

  .SSRنشانگرهاي 
Figure 3. Analysis of the structure of olive cultivars and genotypes using model-based approach by 
SSR markers. 
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اختالفاتی از نظر الگوهاي نواري نشانگرهاي ریـز مـاهواره   دست آماده،  ههمچنین بر اساس نتایج ب  
) مشاهده شد. در 114294و  114296در بعضی از درختان مادري ارقام دزفولی، دهقان و شنگه (مانند 

هـاي یـک رقـم، ضـروري اسـت،       منظور جلوگیري از هر گونه احتمال اختالط در میان نمونـه  نتیجه به
  مادري مورد استفاده قرار نگیرند.  عنوان درخت هاي مذکور بهنمونه
سسه تحقیقات بیوتکنولـوژي کشـاورزي،   ؤدر آزمون تکرارپذیري نشانگرهاي معرفی شده توسط م  

نشانگر معرفی  10از بین سسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، ؤآزمایشگاه نشانگرهاي مولکولی م
انتخاب و توسط  MOL 14و  MOL 18 ،MOL 9طور تصادفی سه نشانگر  شده براي ارقام زیتون، به

DNA  فـرد) تکثیـر شـدند. محصـوالت      22رقم موجود (در مجمـوع   11دو نمونه ازPCR  روي ژل
هـاي   آمیزي شـدند. نمونـه   اکریل آمید شش درصد الکتروفورز تفکیک و به روش نیترات نقره رنگ پلی

 6و جـدول   4شـکل  در ین آزمایشگاه تکرار شده در اها در سه نشانگر  همراه کد رقم و آلل انتخابی به
نشان داده شده است. نتایج نشان داد، پروفایل سه نشانگر انتخاب شده در ارقام زیتون با پروفایل ارائـه  

هـاي   شده توسط پژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي مطابقت کامل داشته و بیانگر تکرارپذیر بودن آلل
هاي این تحقیق در دو آزمایشـگاه مسـتقل انجـام شـده      تجزیهکه  باشد. با توجه به ایناین نشانگرها می

هـاي شناسـایی   اند، لـذا اسـتفاده از کلیـد    یید کننده نتایج یکدیگر بودهأاست و نتایج هردو آزمایشگاه ت
هـا را میسـر    ییـد اصـالت ژنتیکـی آن   أمنظـور ت  مولکولی ارقام مورد مطالعه امکان تشخیص این ارقام به

  سازد. می
درختان مادري رقم  ریخت شناختیر است، با توجه به گزارش خصوصیات مطلوب الزم به ذک  

متفاوت درختان مادري  ریخت شناختییید وجود خصوصیات أو نیز ت باغ بش -شیرازدزفول منطقه 
یید این نتایج با أآباد و ت با درختان مادري رقم دزفول ایستگاه صفی باغ بش -شیرازرقم دزفول منطقه 

منظور جلوگیري از بروز هرگونه اشتباه،  ات مولکولی انجام شده در این پژوهش و نیز بهانجام آزمایش
براي درختان مادري رقم  "درختان مادري خارج از تیپ"جاي استفاده از عنوان  گردد بهپیشنهاد می

مادري عنوان درختان  همنظور ثبت درختان مذکور ب دزفولی موجود در باغ بش شیراز، اقدامات الزم به
  عمل آید. هب "دوستی"رقم جدید زیتون تحت عنوان 
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  .بر نشانگرهاي ریزماهواره در زیتون اي از آزمون تکرارپذیري کلیدهاي مولکولی مبتنینمونه -6جدول 
Table 6. Examples of repeatability test of molecular key based on microsatellite markers for olive. 

 شماره
NO.  

 نام رقم
Cultivar name.  

 کد رقم
Cultivar code.  

 SSRکد آلل در 
SSR Allele code. 

MOL 9 MOL 14 MOL 18 

 دهقان  1
Dehghan  361 020000 1200 103 

 دهقان  2
Dehghan  373 020000 1200 103 

 دزفولی  3
Dezfuli  264 100006 1030 003 

 دزفولی  4
Dezfuli  169 100006 1030 003 

 فیشومی  5
Fishomi  253 100050 0204 103 

 فیشومی  6
Fishomi  288 10350 0204 103 

 گولوله  7
Gololeh  268 023000 0004 123 

 گولوله  8
Gololeh  299 023000 0004 123 

 ماري  9
Mari  256 003000 0204 020 

 ماري  10
Mari  272 003000 0204 020 

 ماوي  11
Mavi  159 000406 0030 103 

 ماوي  12
Mavi  265 000406 0030 103 

 روغنی  13
Roghani  258 103000 0204 020 

 روغنی  14
Roghani  252 103000 0204 020 

 شانگه  15
Shangeh  283 120050 0200 000 

 شانگه  16
Shangeh  294 000050 0200 103 

 شیراز  17
Shiraz  393 100050 1030 003 

 شیراز  18
Shiraz  369 100050 1030 003 

 تخم کبکی  19
Tokhme Kabki  390 020050 1004 003 

 تخم کبکی  20
Tokhme Kabki  362 020050 1004 003 

 زرد  21
Zard  290 003050 0004 023 

 زرد  22
Zard  295 003050 0004 023 
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زیتون در آزمایشگاه در ارقام مورد مطالعه  SSRهاي مورد مطالعه نشانگرهاي  آزمون تکرارپذیري الل -4کل ش

  تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال. مؤسسهنشانگرهاي مولکولی 
Figure 4. Repeatability test of alleles SSR markers studied cultivars Olive in Seed Plant Certification 
Registration Institute.  
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