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  ي و خارجيرانيالس اي از ارقام گي تعداديکي تنوع ژنتيبررس
  RAPD ي ملکولنشانگربا استفاده از 
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  چکيده
  

الس ي از ارقام گي تعداديکي تنوع ژنتي بررسي برايدي آغازگر ده نوکلئوت٢٣ به کمک RAPDنشانگر 
 محاسبات ي بودند براي خوبيري تکرارپذي با وضوح باال که داراينوارها.  به کار رفتي و خارجيرانيا

 نوار چند ١٥٣ن آنها يد کردند که از بي نوار تول١٨٨  آغازگر به کار برده شده مجموعا٢٣ً. انتخاب شدند
فاده از با است) صفر(و عدم حضور نوار ) کي(ه کالستر ارقام بر اساس حضور نوار يتجز. شکل بودند

ن ارقام دورگ يب%) ٨٠ (يکين تشابه ژنتيشتريب.  انجام گرفتUPGMAب تشابه جاکارد و به روش يضر
ا و شعاع السلطنه يتاليررس اين دو رقم ديب%) ٣٠(ن تشابه ي و کمتر٢٨الس شماره يک کرج و گيشماره 

 يار گرفتند که در برخ ارقام در هشت گروه مجزا قر٥٥/٠ در حد تشابه ياه خوشهيدر تجز. مشاهده شد
س تشابه و ين ماتري بيکيب کوفتين ضريهمچن.  در کنار هم قرار گرفتندي و خارجيراني ارقام اها گروهاز 

س تشابه ي مناسب دندروگرام با ماتريدهنده همبستگ بدست آمد که نشانr= ٨٢/٠دندروگرام در حد 
   در ي ناسازگاريها گروه با ييباالزان ي به مياه خوشهي ارقام در تجزيبند ت گروهيوضع. است
 از يج به دست آمده ارقام مورد بررسيبا توجه به نتا.  نشان داديين ارقام همسوي از اي برخيافشانگرده

 ارقام يبند  گروهي براRAPDش نشان داد که نشانگر ين آزمايبعالوه، ا.  برخوردار بودندييتنوع باال
  .الس مناسب استيگ

  
  .ه کالستري، تجزRAPD نشانگر، يکيالس، تنوع ژنتي گ:يدي کليهاواژه

  
  مقدمه

اي  يكي از درختان ميوه (.Prunus avium L)گيالس 
از به ي است و نيادي مشکالت زيدارا پرورش آن است که
د قبل ين مشکالت دارد، لذا باي رفع اي براي اصالحيکارها

ت در ي الزمه موفقارياز اصالح تنوع آن را بهتر شناخت، ز
  .ک تنوع خوب استي داشتن ير کار اصالحه

 در علوم يعي در سطح وسي ملکوليامروزه نشانگرها
 مختلف از جمله مطالعه يهانهي در زمي و جانورياهيگ

ها،   ژنيساز، همسانهيکي ژنتيهاه نقشهي، تهيکيتنوع ژنت
ت بهتر و يرين در مدي و همچنياهي گيها يماريص بيتشخ

 رد يگ يورد استفاده قرار م مياهيپالسم گ موثر ژرم
)Naghavi et al., 2005 .(يهاميکشف انواع مختلف آنز 

 يارهين ابداع واکنش زنجيو همچن) محدودکننده(برشگر 
 تنوع و تفاوت ي بررسي را برايمراز فرصت مناسبيپل

. ر کرده استي امکان پذDNAموجودات مختلف در سطح 
را در علم  يدي عصر جدDNA ي ملکوليتوسعه نشانگرها

جاد ي که به کمک نشانگرها ايک گشوده است به طوريژنت
ن ي در موجودات زنده و همچنيکي و ژنتيکيزي فيها نقشه
 يفي و کيکننده صفات کم  کنترليها  ژنييشناسا
 مانند ي ملکولياستفاده از نشانگرها. ر شده استيپذ امکان
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RAPD ،AFLP ،SSR و ISSR به منظور شناخت تنوع 
 و ي اصالحيها برنامهيو استفاده از آن در طراح يکيژنت
  شده استي ضروريد و حتيار مفي بسي امروزينژاد به
)Naghavi et al, 2005.( ي ملکولين نشانگرهايدر ب 

 با DNAر قطعات ي که اساس آن تکثRAPDنشانگر 
باشد ي مPCR با استفاده از روش يراختصاصي غيآغازگرها
 داشته يکي تنوع ژنتي بررسي برايعي وسهل بالقويپتانس
  . باشد

Stosser & Gerlach  (1998)يکين بار تنوع ژنتي اول 
 قرار يمورد بررس RAPD  نشانگر با الس رايچند رقم گ

 را در سطح يکي هم تنوع ژنتCai et al. (2007) .دادند
 قرار ي مورد بررسنشانگرن ي با همالسيگونه و رقم در گ

 با السي گيکي تنوع ژنتيررس ب در موردرانيدر ا .دادند
RAPD گزارش موجود  .است منتشر نشده يگزارش تاکنون

الس با ي از ارقام گي برخيکي تنوع ژنتيدر خصوص بررس
  باشديم ميزوزاي اي ملکوليهانشانگراستفاده از 

)Bouzari, 2000.( ،و يکي صفات مورفولوژبعالوه 
 قرار يررسمورد بز ياه نين گياارقام  از يبرخ يکيولوژيزيف

د ي اما با).Goharkhai, 1992; Arzani, 1998( گرفته است
 هر ييايميوشي و بيکي مورفولوژيتوجه داشت که نشانگرها

را صفات يات مناسب هستند، زي فاقد خصوصيکدام به نوع
ن صفات ي اي رويطير عوامل محيل تاثي به دليکيمورفولوژ

 يهارنشانگدهند و يق از تنوع را نمي دقيليج خينتا
ها در آنها و  تعداد مکاني هم به علت کمييايميوشيب

 مطالعات تنوع يتوانند جوابگوي کار با آنها نميسخت
 ي بررسي براRAPDنشانگر . ع باشندي در سطح وسيکيژنت

از . رفته است وه مختلف به کاري درختان ميکيتنوع ژنت
 ، بادام)Zhongping, 2007( توان به هلويجمله م

)Kadkhodaie et al. 2002; Shiran et al., 2007(انار ، 
)Sarkhosh et al., 2006(توني، ز(Angjelina et al., 

2003; Besnard et al., 2001) بيس و (Oraguzie et al., 

  .اشاره کرد (2001
 يکي تنوع و قرابت ژنتيق بررسيهدف از اين تحق

 الس با استفاده ازي گي و خارجي از ارقام داخليبرخ
  . باشد مي RAPD يگر مولکولنشان

  
  ها مواد و روش

الس استفاده شد يگپ ي رقم و ژنوت٣٩ق ين تحقيدر ا
ون موسسه نهال و بذر واقع در کمال ي از کلکس رقم٣٧که 

 و يس کشاورزيپ هم از محوطه پردي ژنوت٢ و  کرجآباد
. دنديه گرديتهدانشگاه تهران واقع در کرج  يعيمنابع طب

 يها  با هم تفاوتوهي مهم ميها يژگيواز نظر ارقام ن يا
  ).١جدول (  داشتنديبارز

  با استفاده از روشي برگيها از نمونهDNAاستخراج 
Murray & Thompson (1980)ت و يکم.  صورت گرفت

 بدست آمده با استفاده از روش DNAت يفيک
 نانومتر و ٢٨٠ و ٢٦٠ي  در طول موجهاياسپکتروفتومتر

ک درصد ي آگارز با غلظت  در ژلDNAالکتروفورز 
 ٥( کسان از آنهايد و به کمک آنها غلظت يمشخص گرد
  .آماده شد) تريکرولينانوگرم در م

 آغازگر ١٠٠  تعدادRAPDشات ي انجام آزمايبرا
 مورد A, B, C, D, E يهاي سرMOLBIOL TIB يتصادف

 ي آغازگر که چند شکل٢٣ت ياستفاده قرار گرفت و در نها
ه ي کلي داشتند انتخاب و براي باالتريريتکرارپذ شتر ويب

 ۲۵ با حجم PCR واکنش ).٢جدول (ارقام به کار رفتند 
 1X ،MgCl2 به صورت PCRتر شامل بافر واکنش يکروليم

mM ۷۵/۱ ،mM dNTPs ۲/۰ ،Mμ۴/۰ ،۱ از هر آغازگر 
 DNA نانوگرم ٥ و Taq DNA polymeraseم يواحد از آنز

 C۹۴° به صورت يي دما با چرخهPCRط يشرا.  بودالگو

 به مدت پنج ي کروموزومDNA يساز  واسرشتيبرا
ک ي به مدت C۹۲° چرخه به صورت ۳۵قه، تعداد يدق
 به C۷۲°قه و يک دقي به مدت C۳۷° اتصال يقه، دمايدق

ک چرخه يت ير قطعات و در نهاي تکثيقه برايمدت دو دق
°C۷۲ ل بسط با استفاده از ي تکميقه براي دق۵ به مدت
 انجام (i-Cycler)  مدلBio-Radکلر يگاه ترمال سادست
ات لوله مقدار ي به محتوPCRپس از انجام واکنش . ديگرد
تر از يکرولي م۲۰د و ي اضافه گرديتر بافر بارگذاريکرولي م۵

 درصد در بافر ۲/۱ ژل آگارز يهامخلوط حاصله در چاهک
TBEان يشدت جر قه باي دق۱۳۰ها مدتنمونه. خته شدي ر
به  سپس.  الکتروفورز شدندTBEلت با استفاده از بافر  و۸۰

 g/lμ ۵/۰ ديوم برومايديقه در محلول اتي دق۳۰مدت 
 ,Gel document) داک و توسط دستگاه ژليزيآمرنگ

UVP) افته ير يطعات تکثقDNA تحت نور UV مشاهده و 
  .)۱شکل ( از ژل صورت گرفتيبردارعکس

 ي چند شکليررس بي، براRAPDش يپس از انجام آزما
 کيبه حضور .  شدنديده  چندشکل نمرهينوارهان ارقام يب

ک و به عدم حضور آن عدد صفر داده يباند خاص عدد 
).٣٩×١٥٣( تشکيل ماتريس اعداد يک و صفر بعد از .شد
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  و برخي خصوصيات مهم آنها مورد بررسي، منشاءهاي گيالس و ژنوتيپ  اسامي ارقام ‐١دولج
  رنگ پوست ميوه  رنگ گوشت ميوه  شکل ميوه  اندازه ميوه مبداء  رقمنوتيپ يا ژ  رديف
  زرد مايل به قرمز روشن قلبي   کوچک  کرج  مجتهدي  ١
  قرمز مايل به سياه  قرمز تيره  قلبي  بزرگ  ايتاليا ديررس ايتاليا  ٢
  قرمز مايل به سياه  قرمز تيره  قلبي   بزرگ  قزوين قزوين  ٣
  زرد مايل به قرمز  روشن  قلبي   متوسط  اروميه قرمز رضائيه  ٤
  قرمز پر رنگ  قرمز  گرد  متوسط  نامعلوم ماره موت  ٥
  زرد مايل به قرمز  روشن  قلبي   بزرگ  کرج زرد دانشکده  ٦
  قرمز مايل به سياه  قرمز تيره  قلبي   بزرگ  آمريکا المبرت  ٧
  قرمز مايل به سياه  قرمز تيره  گرد  بزرگ  ايتاليا فروويا  ٨
  زرد مايل به قرمز روشن  گرد  توسطم  کرج ٤٦گيالس شماره   ٩
  زرد مايل به قرمز روشن  گرد  متوسط  کرج نو باغقرمز  سفيد و  ١٠
  زرد مايل به قرمز روشن  گرد  کوچک  کرج محلي کرج  ١١
  قرمز مايل به سياه  قرمز تيره  قلبي  بزرگ  کرج دورگ شماره يک کرج  ١٢
  زرد مايل به قرمز روشن  گرد  کوچک  اراک اراک  ١٣
  زرد مايل به قرمز روشن  قلبي   بزرگ  کرج ٢٨ شماره گيالس  ١٤
  زرد مايل به قرمز روشن  گرد  کوچک  کرج شعاع السلطنه  ١٥
  قرمز مايل به سياه قرمز تيره  قلبي  بزرگ  کرج سياه دانشکده  ١٦
  قرمز مايل به سياه قرمز تيره  گرد  متوسط  ايتاليا سيلژبالدي باريون  ١٧
  قرمز مايل به سياه رهقرمز تي گرد  کوچک  مشهد مشهد  ١٨
  قرمز مايل به سياه قرمز تيره  قلبي   متوسط  مشهد ابرده  ١٩
  کرم رنگ  روشن  گرد  بزرگ  اروميه سفيد رضائيه  ٢٠
  سياه پر رنگ  قرمز تيره  گرد  کوچک  آذربايجان مشکين شهر  ٢١
  قرمز مايل به سياه  قرمز تيره  گرد  بزرگ  فرانسه ريورچون  ٢٢
  زرد مايل به قرمز روشن  ردگ  بزرگ آلمان ناپلئون  ٢٣
  زرد مايل به قرمز روشن  قلبي  متوسط  لواسان صورتي لواسان  ٢٤
  زرد مايل به قرمز روشن قلبي   بزرگ  نامعلوم رافت  ٢٥
  قرمز  قرمز  گرد  بزرگ  آمريکا بينگ  ٢٦
  قرمز مايل به سياه  قرمز تيره  گرد  بزرگ  نامعلوم  نامبي  ٢٧
  رد مايل به قرمزز  روشن  گرد  بزرگ  کرج حاج يوسفي  ٢٨
  قرمز مايل به سياه  قرمز تيره  قلبي   بزرگ  مشهد سياه مشهد  ٢٩
  زرد مايل به قرمز با نقاط قرمز رنگ  روشن  گرد  بزرگ  خارجي  پروتيوا  ٣٠
  قرمز مايل به سياه  قرمز تيره  قلبي   بزرگ  ايتاليا ويکتوريا  ٣١
  زرد مايل به قرمز  روشن  گرد  کوچک  همدان همدان  ٣٢
  زرد مايل به قرمز  روشن  گرد  متوسط  کرج نو باغ قرمز  ٣٣
  قرمز مايل به سياه قرمز تيره  قلبي  بزرگ   ايتاليااحتماالً دورون گزنا  ٣٤
  زرد مايل به قرمز  روشن  گرد  متوسط  کرج ٤٩گيالس شماره  ٣٥
  قرمز مايل به سياه  قرمز  گرد  بزرگ  مشهد سياه زود رس  ٣٦
  قرمز مايل به سياه قرمز تيره  قلبي  گبزر  نامعلوم ژنوتيپ ديررس پرديس  ٣٧
  سياه قرمز تيره  گرد  متوسط  ايتاليا سيلژبالمارکا  ٣٨
  سياه قرمز تيره  گرد  متوسط  نامعلوم ژنوتيپ زودرس پرديس  ٣٩

  
) Ver2.02(ها با استفاده از نرم افزار  پيب تشابه ژنوتيضر

NTsysمحاسبه  ١ب تشابه جاکاردي و با استفاده از ضر
زان تنوع ي مي بررسيب براين ضريب بهترين ضريا. ديگرد
را که ي غالب است زي بدست آمده از نشانگرهايکيژنت

                                                                                         
1. Jaccard's Similarity Coefficient 

) نوار(ها را براساس وجود و عدم وجود باند  شباهت
 براساس يا ه خوشهيت تجزيدر نها. کند ي ميبند گروه
س فواصل انجام شده و دندروگرام به روش يماتر

UPGMAبدست آمد٢ .  

                                                                                         
2. Unweighted Paired Group Method Using 
Arithmetic Average 
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 ايج و بحث نت
مورد الس ين ارقام گي ب DNAيشکل چند ي بررسيبرا
 يسر (يدي نوکلئوت١٠ي آغازگر تصادف١٠٠ش از يآزما

TIB MOLBOIL (د ي تولي باندهايبا بررس. استفاده شد
ررس ي و ديز مجتهدي دو رقم متماي چند شکل روشده
 چندشکل با ي مناسب که باندهايمرهايا پرايتاليا

ه ارقام به ي کلي و برايي شناساجاد کردندي باال ايريتکرارپذ
 ٧٧ش شده تعداد ي آغازگر آزما١٠٠از تعداد . کار رفتند

 ينکه باندهايا ايد نکردند و ي تولينوارگونه  چيا هيآغازگر 
 يريت تکرارپذير شده حاصل از آنها وضوح و قابليتکث
 همه ي کار روي آغازگر برا٢٣ت يدر نها.  را نداشتنديکاف

 مشاهده ٢همانطور که در جدول . ارقام انتخاب شدند
د ي تولDNA قطعه ١٨٨ آغازگر مذکور مجموعا ٢٣ شود مي

ند و دک شکل بوي قطعه ٣٥ن آنها تعداد يکردند که از ب
 ي نشان دادند که حاکين ارقام چندشکلي قطعه در ب١٥٣

ن ارقام مورد مطالعه ي در بي چندشکلياز درصد باال
 مختلف يبا آغازگرهار شده يتعداد قطعات تکث. باشد مي

 ١٢ر شده ين قطعه تکثيشتري که بي طور متفاوت بود به
عدد ٦ن آني و کمترTIBMBC-04آغازگر عدد و مربوط به 

، TIBMBA-20 ،TIBMBC-18 يو مربوط به آغازگرها
TIBMBC-19 و TIBMBD-16درصد  نيشتريب . بود

، TIBMBC-04 يبه آغازگرها  مربوطيچندشکل
TIBMBC-08)  ١شکل.( TIBMBC-19 ،TIBMBD-03 

 اندازه قطعات در تمام). ٢جدول( بود TIBMBD-16و 
ن زده يباز تخم  جفت٣٥٠٠‐ ٣٠٠آغازگرها در محدوده 

  . شد
%) ٨٠(س تشابه بيشترين شباهت ينتايج حاصل از ماتر

 ٢٨را بين دو رقم دورگ شماره يك كرج و گيالس شماره 
يتاليا و را بين ارقام ديررس ا%) ٣٠(و كمترين شباهت 

ب يدر محاسبه ضر). ٣جدول(السلطنه نشان داد شعاع
س تشابه و ين ماتري بيدهنده همبستگ که نشانيهمبستگ

 بدست آمد که r=٨٢/٠ مقدار باشد ميدندروگرام 
س تشابه و دندروگرام يدهنده برازش مناسب ماتر نشان
  .است

 ارقام را در ٥٥/٠ دندروگرام حاصله در حد تشابه 
 ٥در يك گروه، عدد  ٢٩رار داد، به طوري كه هشت گروه ق

 رقم باقيمانده به ٥در دو گروه سه تايي و دو تايي و عدد 
  ).۲شکل(گرفتند ي جداگانه قرار ها گروهطور مستقل در 

بندي بدست آمده در برخي حاالت با صفات كمي گروه
و كيفي ميوه و يا اسامي موجود مطابقت نداشت، به 

ي ها گروهد ارقام با صفات مشابه در طوريكه در بعضي موار
 ارقام ايراني با ارقام ها گروه يدر بعض. متفاوت قرار گرفتند

  .خارجي در يك گروه با هم قرار گرفتند
 در گروه اول سه رقم مجتهدي، اراك، سيلژبالماركا با 

ن گروه بيشترين يهم در يك گروه قرار گرفتند كه در ا
 و اراك و كمترين بين دو رقم مجتهدي%) ٦١(تشابه 
ن يا. ن دو رقم اراك و سيلژبالماركا بوديب%) ٥٤(تشابه 

 دارند ييها  با هم تفاوتيکيارقام از لحاظ صفات مورفولوژ
گر ي نسبت به دو رقم دلژبالمارکايسوه يمثال از نظر اندازه م

 شکل و ي قلبيوه مجتهدياز لحاظ شکل م. بزرگتر است
 و اراک يوه در مجتهديرنگ م. گر گرد هستنديدو رقم د
ن يا. باشد مياه يلژبالمارکا سي سيل به قرمز بوده وليزرد ما

  .ز با هم متفاوت هستنديارقام از لحاظ منشا ذکر شده ن
ي مختلفي است ها گروهدر گروه دوم كه داراي زير

بين ارقام دورگ شماره يك كرج و %) ٨٠(بيشترين تشابه 
در اين گروه ) %٤٣( و كمترين تشابه ٢٨گيالس شماره 

ن ي که در ايارقام. باشد مي نو باغبين ارقام قزوين و قرمز 
 با هم يکياند از لحاظ صفات مورفولوژ گرفته گروه قرار
ن، قرمز ي دارند مثال ارقام قزوييها ها و شباهت تفاوت
ر گروه  قرار يک زي با هم در نو باغقرمز  و ديه و سفيرضائ
 ر گروه بين ارقام ي در اين ز%)٤٣(كمترين تشابه . اند گرفته
باشد که از نظر صفات  نو مي  سفيد و قرمز باغو قزوين

دو رقم قرمز رضاييه و . هايي دارند مورفولوژيکي تفاوت
نو از لحاظ شکل و رنگ پوست ميوه به  سفيد و قرمز باغ

ارقام . هم شبيه هستند ولي با رقم قزوين تفاوت دارند
، دورگ شماره ٤٦اره شهر، گيالس شم المبرت، مشکين

در ( هم در يک زير گروه ٢٨يک کرج و گيالس شماره 
ارقام دورگ شماره يک کرج و . قرار گرفتند) گروه دوم

هاي بارزي با هم المبرت از لحاظ خصوصيات ميوه شباهت
 که تشابه بااليي با دورگ کرج ٢٨دارند و گيالس شماره 

اين رقم شبيه نشان داد از لحاظ اندازه و شکل ميوه هم به 
ارقام ريورچون، صورتي لواسان و رافت نيز با هم . باشد مي

اند كه دو رقم صورتي لواسان و  در يك گروه قرار گرفته
دو رقم صورتي . باشند رافت تشابه بيشتري را دارا مي

هايي  لواسان و رافت از لحاظ مورفولوژيکي هم شباهت
ازه ميوه از داشتند به طوري که عالوه بر شکل، رنگ و اند

لحاظ دوقلوزايي نيز اين دو بيشترين دو قلوزايي را در بين 
  .کليه ارقام داشتند
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   گيالس رقم۳۹ مورد استفاده براي تعيين تنوع ژنتيکيوتيدي ئ نوکل١٠آغازگرهاي تصادفي  ‐۲جدول
  و درصد چندشکلي حاصل از هر  کدام

  توالي  آغازگر  رديف
٣→5َ   َ

تعداد کل قطعات 
(a) شده رکثيت 

قطعات  دتعدا
(b)چند شکل  

  درصد چند شکلي
(b/a)×100 

١  TIBMBA-06 GGACGACCGT  ۸  ۷  ۵/۸۷  
٢ TIBMBA-08  CCACAGCCGA  ۷  ۵  ۴/۷۱  
٣  TIBMBA-09  GGAACTCCAC  ۷  ۴  ۱/۵۷  
٤  TIBMBA-13  AGGGCGAATG  ۸  ۶  ۷۵  
٥  TIBMBA-16  CCACGCATCA  ۷  ۵  ۴/۷۱  
٦  TIBMBA-20  GAGCGCTACC  ۶  ۵  ۳/۸۳  
٧  TIBMBB-05  GGGCCGAACA  ۸  ۵  ۵/۶۲  
٨  TIBMBB-09  AGGCCGGTCA  ۱۰  ۸  ۸۰  
٩  TIBMBB-17  ACACCGTGCC  ۸  ۶  ۷۵  
١٠  TIBMBC-04  CCACGTGCCA  ۱۲  ۱۲  ۱۰۰  
١١  TIBMBC-08  GGTCTTCCCT  ۷  ۷  ۱۰۰  
١٢  TIBMBC-12  CCTCCACCAG  ۹  ۸  ۸/۸۸  
١٣  TIBMBC-18  GTGAAGGAGG  ۶  ۵  ۳/۸۳  
١٤  TIBMBC-19  ACAAGCGCGA  ۶  ۶  ۱۰۰  
١٥  TIBMBC-20  AGCACTGGGG  ۱۱  ۱۰  ۹/۹۰  
١٦  TIBMBD-01  TCACTCGCTC  ۸  ۷  ۵/۸۷  
١٧  TIBMBD-03  GAGCCCCGAA  ۷  ۷  ۱۰۰  
١٨  TIBMBD-09  CCACGGTCAG  ۷  ۶  ۷/۸۵  
١٩  TIBMBD-16  GAACTCCCAG  ۶  ۶  ۱۰۰  
٢٠  TIBMBD-17  GTTCGCTCCC  ۱۱  ۴  ۳/۳۶  
٢١  TIBMBE-04  CCCAAGGGAA  ۱۰  ۹  ۹۰  
٢٢  TIBMBE-08  GGGAAGCGTC  ۱۱  ۱۰  ۹/۹۰  
٢٣  TIBMBE-17  GGGAAAAGCC  ۸  ۵  ۵/۶۲  
 ‐ ١٥٣ ١٨٨  ‐  ‐  کل

 ٧/٨١ ٦٥/٦ ١٧/٨  ‐ ‐  ميانگين

  
  

  

  
  

  TIBMBC-08 رقم گيالس با استفاده از آغازگر تصادفي ٣٩ DNA الگوي باندي حاصل از تکثير ‐١شکل 
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   رقم گيالس مورد آزمايش٣٩ مربوط به RAPD هاي نشانگرهاي  دندروگرام حاصل از داده‐٢شکل 

  
 است با رقم يرانياه مشهد که از ارقام معروف ايرقم س

 نشان دادند يهات شباهت باهم يا از لحاظ مولکوليکتوريو
 يادي زيهابهتاشمز يوه نينکه از لحاظ صفات ميضمن ا

 به يليوه خين دو در رنگ، اندازه و شکل ميا. نشان دادند
ز از ياه زودرس نيبرده و سدو رقم ا. باشند يه ميهم شب

ن ي نشان دادند و همچنيي بااليها شباهتيلحاظ مولکول
نها مشهد است لذا امکان دارد ي ايمنشا ذکر شده هر دو

 در گروه ٦٨/٠در حد تشابه .  باشنديکين آنها يکه والد
ر يپ زودرس پرديس در يك زينام و ژنوت يپ بيدوم ژنوت

شابه به هم نشان ت% ٦٩گيرند و  گروه باهم قرار مي
 و ين دو رقم با توجه به تشابه ملکوليا. دهند مي

ک ي نزدباًيدن آنها هم تقرينکه زمان رسيو ا يکيمورفولوژ
ارقام . اند  گرفتهأک جا منشي از باشد احتماالً يبه هم م

س و درون گزنا هم از يررس پرديپ دياه دانشکده، ژنوتيس
 يادي زيهاشباهت يکي و هم از نظر مورفولوژينظر مولکول
ررس پرديس يپ ديرقم سياه دانشکده و ژنوت .اندنشان داده

نکه يبا توجه به ا. اندتشابه به هم نشان داده% ٧٣حدود 
اه دانشکده اسم خود را از دانشکده گرفته احتمال يرقم س

دو رقم . س مرتبط باشديررس پرديپ ديدارد که با ژنوت
. اند  تشابه نشان داده%٧٤ز با هم يوا نيحاج يوسفي و پروت

 يها  شباهتي و ملکوليکين دو رقم از نظر مورفولوژيا
 که از نظر ياند به طور  به هم نشان دادهياديز

ه يوه  به هم شبي در شکل و اندازه و رنگ ميکيمورفولوژ
  . بودند

ون، در گروه چهارم رقم ي باريلژبالديدر گروه سوم س
.  قرار گرفته اند٤٩الس شماره يهمدان و در گروه پنجم گ

در گروه ششم دو رقم زرد دانشکده و شعاع السلطنه قرار 
اند و  درصد به هم تشابه نشان داده ٥٥اند که حدود  گرفته

 از يه هستند وليوه و منشا به هم شبياز لحاظ رنگ م
در گروه . وه با هم متفاوتنديوه و شکل ميلحاظ اندازه م
وه ي از لحاظ رنگ مه قرار گرفت کهيد رضائيهفتم رقم سف

وه آن يه ارقام متفاوت است چرا که رنگ پوست ميبا کل
ا قرار گرفته يتاليررس ايدر گروه هشتم د. کرم رنگ است

ه ين حد تشابه از بقيترنيي پابا ياست که از لحاظ مولکول
  در ييبه تنها) ٤٣/٠( حد تشابه يارقام جدا شده و از ابتدا

  .ک گروه قرار گرفته استي
 حاالت ارقام يدر بعضج به دست آمده، يتوجه به نتا با 

ايراني با ارقام خارجي در يك گروه در کنار هم قرار 
 مثالً رقم المبرت با رقم مشكين شهر، رقم سياه .گرفتند

مشهد با رقم ويكتوريا و رقم حاج يوسفي با پروتيوا با هم 
  .قرار گرفتند
 يها اوت تفير ظاهرظ که از نيراني ارقام ايدر حاالت

  در با همييدر حد تشابه باال ياز نظر ملکول  داشتنديبارز
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 و ي ملکوليهادر کل داده. قرار گرفتندک دسته ي
د نکردند که ييگر را تايشتر حاالت همدي در بيکيمورفولوژ

 RAPD ين احتمال باشد که نشانگرهايتواند بنابرا ين ميا
 ترجمه نشده ژنوم يش مربوط به نواحين آزمايحاصل در ا

 نقش يکي که در کنترل صفات مورفولوژيباشند و با نقاط
  ).Hughes, 1996( دارند مرتبط نباشند

رد يد مورد توجه قرار گي که بايگرينکته د
 يها پين ژنوتي بDNA است که در سطح ييها شباهت

ج ين نتايبا توجه به ا. شود يده ميمتفاوت از نظر نام د
ک منطقه ي از ارقام از يکه انتقال برختوان احتمال داد  يم

ر در نام آنها صورت گرفته باشد، ييگر با تغيبه منطقه د
 آنها دور از يز براين مشترک نياگرچه، دارا بودن والد

  .ستيانتظار ن
 ير عوامل متعددي تحت تاثيکيدر کل صفات مورفولوژ

 ريثأتيب DNA ن عوامل در سطحيرند که ايگيقرار م
شود که ارقامي که بر عه اين عوامل سبب ميمجمو .هستند

 نزديک به هم DNAهاي موجود در سطح  اساس داده
. هستند از نظر خصوصيات مورفولوژيکي متفاوت باشند

  الزاماRAPDًبايد توجه داشت که قطعات تکثير يافته در 
هاي با  از نظر توالي نوکلئوتيدي يکسان نيستند و قطعه

هاي مختلف  تعلق به قسمتاندازه يکسان ممکن است م
 ,.Hayward et al)ژنوم و داراي توالي متفاوت باشند

1993).  
 ممکن است همسويي مورد RAPDهاي بنابراين داده

اين امر . انتظار را با خصوصيات مورفولوژيکي نداشته باشند
 صفات مورفولوژيکي از محيط دور با توجه به تاثير پذيري

هاي اصالحي اگر گزينش  مهاز انتظار نيست، لذا در برنا
فقط بر اساس صفات مورفولوژيکي باشد ممکن است 

   .نتيجه مطلوبي نداشته باشد
با توجه به اينکه علت اصلي دگرگرده افشاني گيالس 

، باشد مي مشابه Sهاي  ناسارگاري است که مربوط به آلل
هاي  لذا طبيعي است که برخي از ارقام آن به دليل شباهت

هاي   هم ناسازگار باشند و از اين نظر در گروه باSهاي  آلل
به عبارتي ديگر اگر دو رقم از . ناسازگار با هم قرار بگيرند

 مشابه Sهاي آلل(افشاني با هم ناسازگار باشند  نظر گرده
گيرند و در يک گروه ناسازگار قرار مي) داشته باشند

  متفاوتSهاي آلل( باشند ربرعکس اگر ارقام با هم سازگا
ي ناسازگاري متفاوت قرار ها گروهدر  )داشته باشند

هايي در اين مورد  هاي گذشته بررسي طي سال. گيرند مي

انجام شده که نتايج به دست آمده با نتايج اين تحقيق 
  .دهندهمسويي نشان مي

در آزمايشات انجام شده توسط محققين مختلف 
ت، مشخص گرديده است که رقم سياه مشهد با ارقام المبر

باشد  افشاني ناسازگار مي بينگ و ناپلئون از نظر گرده
(Goharkhai, 1993; Seyfee & Arzani, 1998; Fathi, 

همچنين ناسازگاري ارقام المبرت، بينگ و ناپلئون . (2000
با يکديگر نيز در گزارش ديگري تاييد گرديده است 

)Tobutt et al., 2005 .(بندي حاضر نيز اين چهار  در گروه
دهنده نزديکي و  قم در يک گروه قرار گرفتند که نشانر

بنابراين شباهت در . شباهت ژنتيکي بين اين ارقام است
 در اين چهار رقم با شباهت بيشتر ژنتيکي آنها Sهاي  آلل

  .ارتباط دارد
بر اساس گزارشات موجود ارقام زرد دانشکده و سفيد 

ي باريون، رضائيه، همچنين ارقام ديررس ايتاليا، سيلژبالد
سيلژبالمارکا و مجتهدي با رقم سياه مشهد از نظر 

 ;Arzani, 2002; Goharkhai, 1993)افشاني سازگارند گرده

Seyfee & Arzani, 1998) . در بررسي حاضر نيز اين ارقام
ي متفاوتي از رقم سياه مشهد قرار گرفتند که ها گروهدر 

  .شهد داردنشان از شباهت کمتر ژنتيکي آنها با رقم سياه م
بررسي چگونگي سازگاري ارقام ابرده، بينگ و پروتيوا 
با رقم حاج يوسفي مشخص كرد که اين ارقام با رقم حاج 

، در اين تحقيق )Asghari, 2003 (يوسفي ناسازگاري دارند
نيز اين ارقام با رقم حاج يوسفي در يك گروه قرار 

اج چگونگي سازگاري ارقام صورتي لواسان و ح. اند گرفته
يوسفي با قرمز رضائيه نيز مورد بررسي قرار گرفت و 
مشخص گرديد كه اين ارقام با رقم قرمزرضائيه ناسازگاري 

 در اين تحقيق هم اين ارقام ،)Mahmoodi, 2005 (دارند
  .با رقم قرمز رضائيه در يك گروه قرار گرفتند

 در پژوهش ديگري سازگاري ارقام ناپلئون و سفيد
د دانشکده مورد بررسي قرار گرفت و رضائيه با رقم زر

مشخص گرديد که اين ارقام با رقم زرد دانشکده سازگارند 
)Rasooli, 2006( ، در اين تحقيق هم اين دو رقم در

  .ي جداگانه از رقم زرد دانشکده قرار گرفتندها گروه
هاي خودناسازگاري در برخي ارقام گيالس  مطالعه آلل

 معلوم PCRها به روش   آللبا استفاده از تکثير اختصاصي
نمود که ارقام قرمز رضائيه، المبرت، ابرده، بينگ و 

بوده و در يک گروه  S3S4هاي  يوسفي داراي آلل حاج
 .(Hasani Moghadam, 2006) گيرند قرار مي خودناسازگار
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. در مطالعه حاضر هم اين ارقام در يک گروه قرار گرفتند
که آلل اول ارقام همچنين در مطالعه مذکور معلوم شد 

 بوده ولي آلل دوم آنها  S3سياه مشهد و سياه دانشکده
، در مطالعه )Hasani Moghadam, 2006(مشخص نشد 

 بودند در S3S4حاضر اين دو رقم با ارقام باال که داراي آلل 
تواند حاکي از شباهت آلل  يک گروه قرار گرفتند که مي

دانشکده با ارقام ديگر ناسازگاري ارقام سياه مشهد و سياه 
با توجه به اين مطالعات در مورد ناسازگاري . مذکور باشد

بندي مطالعه حاضر تا حدود زيادي با که گروهتوان گفتمي
بنابراين . دهدسيستم ناسازگاري ارقام مطابقت نشان مي

 موضوع ناسازگاري RAPDکمک نشانگر ملکولي  توان بهمي
   .د بررسي قرار دادافشاني را نيز در گيالس مور گرده

  
  

   رقم گيالس٣٩ بين RAPD هاي نشانگرهاي  ضرايب تشابه حاصل از داده‐٣جدول

 ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ شماره
١ ١                   
١ ٥٣/٠ ٢                  
١ ٤١/٠ ٥٣/٠ ٣                 
١ ٦٧/٠ ٤٨/٠ ٥٩/٠ ٤                
١ ٦٣/٠ ٥/٠ ٤٨/٠ ٦/٠ ٥               
١ ٤٩/٠ ٥/٠ ٣٩/٠ ٣/٠ ٥٣/٠ ٦              
١ ٤٩/٠ ٦٥/٠ ٥٦/٠ ٥٦/٠ ٤٥/٠  ٥٥/٠ ٧             
١ ٧١/٠ ٤٤/٠ ٦/٠ ٥٧/٠ ٥/٠ ٣٨/٠ ٤٥/٠ ٨            
١ ٦٢/٠ ٧٦/٠ ٤٣/٠ ٦١/٠ ٥٩/٠ ٥٩/٠ ٣٧/٠ ٥٣/٠ ٩           
١ ٦٥/٠ ٥٦/٠ ٥٦/٠ ٤٦/٠ ٥١/٠ ٦/٠ ٥٥/٠ ٣٣/٠ ٤١/٠ ١٠          
١ ٥٥/٠ ٦٥/٠ ٦١/٠ ٧/٠ ٥/٠ ٦٨/٠ ٦٤/٠ ٥٤/٠ ٥/٠ ٥٨/٠ ١١         
١ ٦٦/٠ ٦/٠ ٧٢/٠ ٦٦/٠ ٧٤/٠ ٤٦/٠ ٦٢/٠ ٦٤/٠ ٥٤/٠ ٤/٠ ٥٧/٠ ١٢        
١ ٦٧/٠ ٦٢/٠ ٤٦/٠ ٦١/٠ ٥٥/٠ ٦٢/٠ ٤٣/٠ ٥٦/٠ ٥٢/٠ ٥/٠ ٣٧/٠ ٦١/٠ ١٣       
١ ٦٢/٠ ٨/٠ ٦٧/٠ ٦١/٠ ٧٦/٠ ٦٤/٠ ٧٦/٠ ٤٣/٠ ٦٦/٠ ٦٨/٠ ٥٥/٠ ٤٥/٠ ٥٤/٠ ١٤      
١ ٦٧/٠ ٤٨/٠ ٥٨/٠ ٥٧/٠ ٥٥/٠ ٥٨/٠ ٥٣/٠ ٦٢/٠ ٥٥/٠ ٥٦/٠ ٤٨/٠ ٣٦/٠ ٣٤/٠ ٤٣/٠ ١٥     
١ ٥٢/٠ ٧٣/٠ ٥٥/٠ ٦٤/٠ ٦٥/٠ ٥٧/٠ ٦٥/٠ ٦٢/٠ ٦٥/٠ ٤١/٠ ٦٣/٠ ٦٦/٠ ٥٥/٠ ٤٨/٠ ٥٧/٠ ١٦    
١ ٥٥/٠ ٤/٠ ٥٨/٠ ٤٧/٠ ٥٦/٠ ٥٧/٠ ٤٦/٠ ٥٢/٠ ٥/٠ ٥٥/٠ ٣٨/٠ ٥٣/٠ ٦٢/٠ ٥٢/٠ ٤٥/٠ ٤٤/٠ ١٧   
١ ٥٨/٠ ٦٨/٠ ٦٥/٠ ٧٩/٠ ٦/٠ ٧١/٠ ٧٨/٠ ٥٧/٠ ٧١/٠ ٦٦/٠ ٧٣/٠ ٤٦/٠ ٦٦/٠ ٥٩/٠ ٥٣/٠ ٤٧/٠ ٥٢/٠ ١٨  
١ ٦٩/٠ ٥٦/٠ ٦٣/٠ ٥١/٠ ٦٨/٠ ٥٨/٠ ٦٥/٠ ٦٢/٠ ٥٣/٠ ٦٣/٠ ٦٣/٠ ٧١/٠ ٤٨/٠ ٦/٠ ٦٧/٠ ٥٨/٠ ٤٦/٠ ٥٤/٠ ١٩ 
٥٢/٠ ٥٢/٠ ٤٤/٠ ٤٩/٠ ٥٤/٠ ٥٣/٠ ٤٦/٠ ٤٧/٠ ٥/٠ ٤٢/٠ ٤٧/٠ ٤٩/٠ ٥٧/٠ ٤٧/٠ ٤٩/٠ ٤٥/٠ ٤/٠ ٣٦/٠ ٤٤/٠ ٢٠ 
٧٢/٠ ٧٢/٠ ٥٧/٠ ٦٥/٠ ٥٤/٠ ٧٦/٠ ٦/٠ ٧٥/٠ ٦٣/٠ ٥٨/٠ ٧٦/٠ ٦٢/٠ ٧٦/٠ ٤٥/٠ ٦٥/٠ ٦٣/٠ ٥٩/٠ ٥/٠ ٥٧/٠ ٢١ 
٦٨/٠ ٧٦/٠ ٦/٠ ٦٧/٠ ٥٧/٠ ٧٦/٠ ٥٩/٠ ٦٩/٠ ٧٢/٠ ٥٣/٠ ٦٨/٠ ٦٨/٠ ٧٣/٠ ٤٣/٠ ٦٨/٠ ٦/٠ ٥٥/٠ ٥٢/٠ ٥٥/٠ ٢٢ 
٦٤/٠ ٧٢/٠ ٥١/٠ ٦٩/٠ ٦/٠ ٧٢/٠ ٥٧/٠ ٦٥/٠ ٦٥/٠ ٦/٠ ٧/٠ ٥٨/٠ ٦٨/٠ ٤٥/٠ ٦٢/٠ ٦١/٠ ٥٣/٠ ٤١/٠ ٥٣/٠ ٢٣ 
٦٨/٠ ٧/٠ ٦/٠ ٧/٠ ٥٧/٠ ٧٢/٠ ٥٦/٠ ٦٦/٠ ٦٩/٠ ٦١/٠ ٦١/٠ ٥٨/٠ ٦٧/٠ ٤٥/٠ ٦٥/٠ ٦٨/٠ ٥٤/٠ ٥/٠ ٥٨/٠ ٢٤ 
٧٥/٠ ٧٢/٠ ٦٣/٠ ٧٦/٠ ٥٦/٠ ٧٩/٠ ٦١/٠ ٧٢/٠ ٦٧/٠ ٥٦/٠ ٦٥/٠ ٦٦/٠ ٧٦/٠ ٥١/٠ ٦٩/٠ ٧٣/٠ ٥٩/٠ ٥١/٠  ٦٤/٠ ٢٥ 
٦٢/٠ ٦٦/٠ ٥٨/٠ ٦٢/٠ ٥١/٠ ٦٩/٠ ٥٩/٠ ٦٣/٠ ٥٩/٠ ٥٧/٠ ٦٧/٠ ٥٧/٠ ٦٥/٠ ٤٤/٠ ٥٥/٠ ٦٦/٠ ٥٦/٠ ٤٢/٠ ٥٧/٠ ٢٦ 
٥٧/٠ ٧/٠ ٥٢/٠ ٦٧/٠ ٦١/٠ ٧/٠ ٥١/٠ ٦٥/٠ ٦٤/٠ ٥٦/٠ ٦٥/٠ ٦٢/٠ ٦٧/٠ ٣٩/٠ ٦٤/٠ ٥٨/٠ ٤٧/٠ ٤٢/٠ ٤٩/٠ ٢٧ 
٦٢/٠ ٦٢/٠ ٥/٠ ٥/٠ ٤٦/٠ ٥٧/٠ ٥٢/٠ ٥٢/٠ ٥٧/٠ ٥/٠ ٦٧/٠ ٤٩/٠ ٦٤/٠ ٤٦/٠ ٥/٠ ٥/٠ ٥١/٠ ٣٧/٠ ٤٩/٠ ٢٨ 
٦٤/٠ ٧٤/٠ ٤٩/٠ ٦٧/٠ ٥٣/٠ ٧٢/٠ ٦٢/٠ ٦٥/٠ ٦٧/٠ ٥٣/٠ ٦٧/٠ ٦١/٠ ٦٦/٠ ٤٢/٠ ٦٣/٠ ٥٧/٠ ٥٣/٠ ٤٣/٠ ٥٤/٠ ٢٩ 
٦٣/٠ ٦٥/٠ ٤٨/٠ ٥٩/٠ ٤٨/٠ ٦٤/٠ ٦/٠ ٥٧/٠ ٥٧/٠ ٤٨/٠ ٦٩/٠ ٥٢/٠ ٦٥/٠ ٤٢/٠ ٥٣/٠ ٥/٠ ٤٨/٠ ٣٨/٠ ٥٤/٠ ٣٠ 
٦٩/٠ ٧/٠ ٥٣/٠ ٦٣/٠ ٥٢/٠ ٧١/٠ ٥١/٠ ٥٦/٠ ٦٢/٠ ٦٢/٠ ٦٦/٠ ٦/٠ ٦٤/٠ ٣٧/٠ ٦٣/٠ ٦١/٠ ٥٥/٠ ٤٣/٠ ٤٥/٠ ٣١ 
٥/٠ ٦١/٠ ٤٨/٠ ٥١/٠ ٥/٠ ٥٦/٠ ٤٨/٠ ٥١/٠ ٥٧/٠ ٤٥/٠ ٥٧/٠ ٥٤/٠ ٥٦/٠ ٣٧/٠ ٥٩/٠ ٤٥/٠ ٤٤/٠ ٤/٠ ٤٥/٠ ٣٢ 
٥٥/٠ ٦٥/٠ ٥/٠ ٥٢/٠ ٥٤/٠ ٦/٠ ٥٢/٠ ٦٣/٠ ٦/٠ ٤٥/٠ ٥٩/٠ ٥٩/٠ ٦٥/٠ ٤٢/٠ ٥٩/٠ ٥/٠ ٤٣/٠ ٣٥/٠ ٤٤/٠ ٣٣ 
٥٥/٠ ٦٧/٠ ٥٤/٠ ٦٤/٠ ٥٣/٠ ٦٦/٠ ٥٣/٠ ٦٥/٠ ٦٤/٠ ٥٤/٠ ٦/٠ ٥١/٠ ٦/٠ ٣٧/٠ ٥٤/٠ ٥٦/٠ ٤٩/٠ ٤٢/٠ ٥٢/٠ ٣٤ 
٥٦/٠ ٥٣/٠ ٤٦/٠ ٥٥/٠ ٤/٠ ٥٤/٠ ٥٢/٠ ٥٢/٠ ٥/٠ ٤٤/٠ ٥٢/٠ ٤٩/٠ ٥٣/٠ ٤٤/٠ ٤٦/٠ ٤٩/٠ ٤٣/٠ ٤٤/٠ ٥٦/٠ ٣٥ 
٧/٠ ٦٥/٠ ٦٢/٠ ٦٧/٠ ٤٨/٠ ٦٤/٠ ٥٢/٠ ٦/٠ ٦١/٠ ٥٦/٠ ٦/٠ ٦٢/٠ ٦٥/٠ ٤٤/٠ ٥٥/٠ ٦٢/٠ ٥٣/٠ ٤٧/٠ ٥١/٠ ٣٦ 
٦/٠ ٦٧/٠ ٥١/٠ ٧٣/٠ ٥٥/٠ ٦٩/٠ ٥١/٠ ٦٥/٠ ٥٧/٠ ٤٨/٠ ٥٨/٠ ٦٣/٠ ٦٦/٠ ٣٧/٠ ٥٤/٠ ٥٦/٠ ٤٥/٠ ٤٤/٠ ٥/٠ ٣٧ 
٥٣/٠ ٤٦/٠ ٤٥/٠ ٥٥/٠ ٣٦/٠ ٥/٠ ٥٤/٠ ٤٩/٠ ٥/٠ ٤٤/٠ ٤٨/٠ ٤١/٠ ٤٩/٠ ٣١/٠ ٤٧/٠ ٤٩/٠ ٥١/٠ ٤٣/٠ ٥٦/٠ ٣٨ 
٥٤/٠ ٦٧/٠ ٤٦/٠ ٦/٠ ٦/٠ ٦٨/٠ ٥٥/٠ ٦٤/٠ ٥٦/٠ ٥٣/٠ ٦٦/٠ ٦٤/٠ ٦٥/٠ ٤٢/٠ ٦٢/٠  ٥٢/٠ ٤٦/٠ ٣٨/٠ ٤٧/٠ ٣٩ 
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  ٣ادامه جدول 
شماره ٣٩ ٣٨ ٣٧ ٣٦ ٣٥ ٣٤ ٣٣ ٣٢ ٣١ ٣٠ ٢٩ ٢٨ ٢٧ ٢٦ ٢٥ ٢٤ ٢٣ ٢٢ ٢١ ٢٠ 
١ ٢٠                    
١ ٥/٠ ٢١                   
٥٤/٠ ٢٢ ١ ٧١/٠                  
١ ٦٨/٠ ٦٤/٠ ٥/٠ ٢٣                 
٥١/٠ ٢٤ ١ ٧١/٠ ٧/٠ ٦٧/٠                
٥٢/٠ ٢٥ ٧٨/٠ ٧٥/٠ ٧٧/٠ ٦٩/٠ ١               
١ ٧/٠ ٦٢/٠ ٦٥/٠ ٦٦/٠ ٦٩/٠ ٥/٠ ٢٦              
٥٥/٠ ٢٧ ١ ٦٢/٠ ٦٧/٠ ٦٧/٠ ٦٨/٠ ٦٩/٠ ٦٦/٠             
٤٩/٠ ٢٨ ٥٥/٠ ٥٧/٠ ٥٧/٠ ٦٤/٠ ١ ٥٦/٠ ٦٥/٠ ٥٩/٠            
٥١/٠ ٢٩ ٥٧/٠ ٦٧/٠ ٦٦/٠ ٧١/٠ ٦٧/٠ ٦٩/٠ ٧/٠ ٦٩/٠ ١           
٤٩/٠ ٣٠ ٥٥/٠ ٦٦/٠ ٦٤/٠ ٦٦/٠ ٧٤/٠ ٥٨/٠ ٦٧/٠ ٦٦/٠ ١ ٧١/٠          
٤٤/٠ ٣١ ١ ٦٣/٠ ٧١/٠ ٥٦/٠ ٦٨/٠ ٦٢/٠ ٦٦/٠ ٧/٠ ٦٧/٠ ٦٨/٠ ٧٥/٠         
٥٧/٠ ٥٧/٠ ٥٧/٠ ٥٧/٠ ٤/٠ ٣٢ ٥٣/٠ ٥٥/٠ ٤٩/٠ ٥٩/٠ ١ ٥٩/٠ ٥/٠ ٥٦/٠        
٥١/٠ ٣٣ ٥٢/٠ ٥٣/٠ ٥٩/٠ ٦/٠ ٥١/٠ ٥٨/٠ ٤٩/٠ ٦١/٠ ٥٢/٠ ٥٧/٠ ٥٧/٠ ٥٩/٠ ١       
٥٤/٠ ٦/٠ ٦٢/٠ ٥٦/٠ ٦٤/٠ ٥٨/٠ ٤٦/٠ ٣٤ ٥١/٠ ٦٢/٠ ٥٢/٠ ٦/٠ ٥/٠ ٥٥/٠ ١ ٥٦/٠      
٤٥/٠ ٣٥ ٥٧/٠ ٥١/٠ ٥٧/٠ ٥٤/٠ ٥١/٠ ٥٨/٠ ٥١/٠ ٤٥/٠ ٥٨/٠ ٥٤/٠ ٣٨/٠ ٤٥/٠ ٥٥/٠ ٣٩/٠ ١     
٤٨/٠ ٣٩ ٥٣/٠ ٦٧/٠ ٦/٠ ٦٢/٠ ٦١/٠ ٦١/٠ ٦١/٠ ٧٢/٠ ٦٤/٠ ٦/٠ ٦٨/٠ ٦٥/٠ ١ ٦١/٠ ٦٦/٠ ٥٢/٠    
٥٥/٠ ٦٤/٠ ٦٥/٠ ٥٩/٠ ٧/٠ ٦/٠ ٥/٠ ٣٧ ٤٧/٠ ٦٣/٠ ٥٢/٠ ٦٢/٠ ٤٧/٠ ٦٣/٠ ٧١/٠ ٥٣/٠ ٧/٠ ٥٤/٠ ١   
٣٨/٠ ٣٨ ٤٧/٠ ٤٥/٠ ٥/٠ ٥١/٠ ٥/٠ ٤٥/٠ ٤٩/٠ ٤٩/٠ ٣٩/٠ ٤٥/٠ ٤٦/٠ ٤٧/٠ ١ ٤٨/٠ ٥٦/٠ ٤٥/٠ ٥/٠ ٣٦/٠  
٥٣/٠ ٣٩ ٥٥/٠ ٥٥/٠ ٦٨/٠ ٦٣/٠ ٥٣/٠ ٦٩/٠ ٦١/٠ ٦/٠ ٥٧/٠ /٦٦ ٥٥/٠ ٦/٠ ٤٨/٠ ٦٦/٠ ٦١/٠ ٤٨/٠ ٦/٠ ٥٨/٠ ١ 

  
 يکي تنوع ژنت در موردCai et al. (2007) يدر بررس

ار  مقدRAPDالس با استفاده از يها و ارقام گ  گونهيبرخ
 Gerlach & Stosser.  به دست آمدچند شکلي درصد ٦٨

الس با استفاده ي ارقام گيکي تنوع ژنتي هم با بررس(1998)
در .  مشاهده کردندچندشکلي درصد ٧٢ مقدار RAPDاز 
به چندشکلي  درصد ٨٢ که در مطالعه حاضر مقدار يحال

ش بود ين ارقام مورد آزمايدست آمد که نشان از تنوع باال ب
 يراني و ايتواند حضور ارقام خارج يل آن مي از داليکي که
ب تشابه يع ضريدامنه وس ا توجه بهب. ن مطالعه باشديدر ا
 ن ارقاميب) ٤٣/٠‐ ٨١/٠) (يکيب کوفتيضر (يکيژنت
   مورد السي گ  ارقام ني ب تنوع  که  توان گفت يالس ميگ

  . مطالعه قابل توجه بوده است
توان گفت که   يده مبا توجه به مقايسات انجام ش

الس مناسب است و ي براي شناسايي ارقام گRAPD ماركر
هاي نوكلئوتيدي بعضي از قطعات در صورتي كه توالي

 مشخص شود شايد اطالعات بيشتري از DNAشده  تكثير
نکه يضمن ا. دي ژنومي در گيالس بدست آيها نظر تفاوت
براي  ...و  AFLP، SSRهاي كارآتر مثل نشانگراستفاده از 

 داشتن تشخيص تنوع و شناسايي ارقام گيالس، همراه با
تواند به شتر از اين گياه ميي بياطالعات صفات مورفولوژيک

ص نزديكي يا دوري آنها و همچنين يتفكيك ارقام و تشخ
  .  روابط ژنتيكي ارقام خارجي و داخلي كمك شاياني كند
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