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  چکيده
  

 يها تالشکنوناز قرن گذشته تا . ران استي جهان و اين محصوالت باغبانيانگور از مهمتر
 مصارف يمنظور اصالح انگور براق به ي تحق در ايران. جهت اصالح انگور انجام شدياديز

ن منظور ارقام عسكري، ياقوتي، بيدانه يدب.  شروع شده است١٣٧٥ از سال ي و کشمشيخور تازه
اوزوم، ديزماري،   پدري و ارقام موسكات هامبورگ، قزليسفيد و بيدانه قرمز به عنوان والدها

ن آنها در ي بيريگدري انتخاب و دورگقرمز و تبرزه به عنوان والدهاي ما بابا، الحقي سفيد، علي رجبي
 تالقي ٢٦ نتاج حاصل از ٣٨١ نتاج بدست آمده، ١٤٠٠از مجموع .  انجام شد١٣٧٩ و ١٣٧٨سال 

وه مورد ارزيابي قرار گرفته ي ميفي و کي صفات کمي برا١٣٨٦ و ١٣٨٥کنترل شده در طي دو سال 
 توسط ي و مادرين پدري برتر و والد نتاج١٢جه آن، ي کنترل شده و نتيد صحت تالقييو بمنظور تا

 و يج دورگ بودن نتاج مورد بررسينتا.  قرار گرفتنديزماهواره مورد بررسي ري نشانگر مولکول١٤
ن تشابه يك يشتريب. د نموديين نتاج را تاي بيکين و تفاوت ژنتي آنها از والديپي و فنوتيکيز ژنتيتما

ج ينتا.  بدست آمدS54, S55, S40بابا و سه ژنوتيپ   علين رقمي و ب٦٥/٠والد مادري با نتاج به ميزان 
نشانگر .  پس از اخته کردن آنها رخ نداده استين مادري در والديافشانداد خودگردهنشان

ک دو والد يد و تنها در تفکيک نمايگر تفکيکدين و نتاج را از ين توانست والديزماهواره همچنير
ن نتاج روابط يب.  الزم را نداشتيي آنها کارآيل تشابه بااليدلدانه قرمز به يد و بيدانه سفي بيپدر

در . دي مشخص گرديز تا حدوديک از نتاج نين هر ي مشخص و والدي به خوبيخواهر و برادر تن
 يي، ضمن کاهش خطاها، آزمون شناسايينما بر درستي انتساب مبتنيهات با استفاده از روشينها
 ين آنها حاکيسه آن با والدي در نتاج و مقايفي چهار صفت کيبررس. ت انجام شديز با موفقين نيوالد

  .از بهبود صفات در نتاج انتخاب شده بود
  

  ،يشاونديزماهواره، روابط خوي، نشانگر ريخور اصالح انگور، تازه:يدي کليهاواژه
  .نماييدرست بر يانتساب مبتن                                 

   
  مقدمه

 يها وردهآ با فريوه خوراکيک مي عنوان انگور به
رباز ي است که از دييها وهين مياد از مهمتري زيجانب

ن يانگور ارزشمندتر .گرفته است مورد استفاده بشر قرار
). Owens, 2008( است ي در سطح جهانيمحصول باغبان

ون هکتار يلي م٨شود حدود  ين زده مي تخمراًياخ
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 يديته باشد که تولشوجود دا در سراسر جهان يکارمو
  ون تن در سال را داشته باشديلي م٦٠برابر با 

(FAO, 2008) .د يد آن صرف توليهر چند عمده تول
 از محصول يدار معني اما بخش شود مي يريع تخميصنا

د يد کشمش و تولي، توليخورانگور در جهان بصورت تازه
   ).Owens, 2008(شود  يوه مصرف ميآب م

 ياين دري بيام منطقهي قدياي دنيمنشأ انگورها
 & Ledbetter)استذکر شده خزر ياياه و دريس

Ramming, 1989; Fatahi et al., 2003a).( کشت و کار 
انه شروع و ي ميايش در آسي هزار سال پ٨ تا ٧انگور 

د و از آنجا توسط مهاجران يترانه رسي مديسپس به نواح
 ,.Striem, et al)است افتهيبه سراسر جهان گسترش 

ش ي بيدارا) Vitis vinifera L(. مو ييگونه اروپا. (1992
مورد کشت و کار منشا ارقام  که باشد ميهزار رقم  ١٤از 

 ياصالح انگورها). Fatahi et al., 2004( هستند يامروز
دانه برتر که ي به ارقام بي به منظور دسترسيخورتازه
 ياديت زي باشند اهميمطلوب يفي و کي صفات کميدارا

). Spiegel-Roy et al., 1990(  آنها دارديابيدر بازار
 در يکنواختيدانه، ي با حبه درشت و بي به ارقاميدسترس

 مناسب، ياندازه حبه، رنگ مطلوب و انبارمان
 ياژهيت ويبودن حبه و عطر و طعم مطلوب اهميگوشت

 يکي ارتباط نزديت خوراکيفيک. ن ارقام دارديدر اصالح ا
 و گريکدي به د و نسبت آنهاي، اس قندزاني مبا

 از يبافت ترد حبه به طور کل. بودن حبه دارد يگوشت
  برخوردار استيت خاصيکننده از اهم دگاه مصرفيد
)Reynolds et al., 1997 .(گر در اصالح ياز موضوعات د
ات حمل و ي حبه به خوشه، خصوصيقون ارقام اتصال يا

مناسب  ضخامت ،يررسيا دي ينقل مناسب، زودرس
 ي سازگار حبه ويدگيبه، مقاومت در برابر ترکپوست ح

 Cancellier) باشد مي يي مختلف آب و هواي نواحيبرا

et al., 1990; Mattheou et al., 1995).  با توجه به
 اصالح ي برايادي زيها تالش ،ن دسته انگورهايت اياهم
عمل آمده ه  مناسب ب ودي ارقام جدي معرفن ارقام ويا

 .است
Galet   (1964) ،رقم انگور ١٧٥ که شامل يستيل 

  شامليستيل ،١٩٨٨در سال . بود ارائه کرديخورتازه
 ٣٧له ي که بوسي و کشمشيخور انگور تازه رقم١٨٠

در سراسر جهان منتشر بدست آمده بود  يبرنامه اصالح

 حاصل از برنامه يخورن ارقام تازهيمهمتر .ديردگ
 ، شدندي معرفستميب و که در قرن نوزدهم ياصالح

م ي فل و پرلت،ناليکاردا، يتالي مانند ايامشامل ارق
  در١٩٧٣س در سال دليم سيفل .باشندي مسدليس
 ي معرفکاي آمريايفرني کال فرزنو دريقاتيستگاه تحقيا

 در دانشگاه ١٩٣٦رقم پرلت توسط المو در سال . شد
ز ي امروزه ن.)Galet, 1964( شد يمعرفا يفرنيس کاليويد

نه ي در سراسر جهان در زمياري بسي اصالحيها برنامه
 يها برنامه.  در حال اجراستي و کشمشيخورانگور تازه
 کرنل، يها تحت نظارت دولت در دانشگاهياصالح

 ١کرزي مزارع بيخصوصنوسوتا و برنامه بخش يس، ميويد
ن يهمچن. باشندي مکا از آن جملهيا در امريفرنيکال

 توان مياروپا فعال هستند که از آنها ز در ي نييها برنامه
 ي اصالحيها برنامهها در آلمان و هيبه برنامه اصالح پا
ا، آلمان، ي در اسپاني و شرابيخور تازهيمربوط به انگورها

 يبرنامه اصالح انگورها. فرانسه و مجارستان اشاره نمود
 و ي شماليکايدانه در خارج از اروپا و امري و بيخورتازه

ان است يز در جريا ني و استراليلي، شين اشغاليطدر فلس
)Owens, 2008 .(  

، يزماهواره به علت تنوع باال، فراواني رينشانگرها
بارز به عنوان  و وراثت همي، توارث مندليريتکرار پذ
ها،  ز ماهوارهير. شوند يج استفاده مي راينشانگرها

ار ي بسيها يا توالي) SSRs (ي ساده تکراريها يتوال
 ١‐٦ ي کوتاه تکراريهاي از توالييها هير آرايتغم

 ياز کاربردها). Scott et al., 2000( هستند يدينوکلئوت
 يکيه ساختار ژنتي به تجزتوان ميزماهواره ي رينشانگرها
 يياب مکان و يشاوندين خوييه شجره، تعي، تجزها جمعيت

 از يکي.  اشاره کردي کنترل کننده صفت کميها ژن
 ارقام و ييها در انگور شناسا زماهوارهي ريصل ايکاربردها

ت يريل مدي جهت تسهها پالسم ژرم يکين تنوع ژنتييتع
. باشد مي ياهيون ارقام و کنترل تجارت ماده گيکلکس

ص بدون ابهام ارقام و ي، تشخSSRک يدقت تکن
ر يت ذخايري مدي که مشکل اصلها نام  همييشناسا
 ,.Ali panah et al)سازد مي انگور است، را ممکن يتوارث

 يقات مختلف نشانگرهاي تحقيران طي در ا.(2006
 مختلف انگور يها پالسم ژرم يزماهواره جهت بررسير

 ;Fatahi et al., 2003a)اندمورد استفاده قرار گرفته

                                                                              
1. Bakers field 
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Ramezani, 2006; Ali panah et al., 2006; Dolati 
baneh, 2007) ن ي ارقام و همچنيدر کشور ما تنوع باال
ا يد دنيدانه جدين ارقام بي که جزء والد،دانهيوجود ارقام ب
 مدون را ي اصالحياز به کارهاي ن،آيند ميبه حساب 

 رقابت اي دنير کشورهايتا بتوان با سا سازد ميمشخص 
د با يدانه جدي به ارقام بيابي دستين برايبنابرا. نمود

 يابي با ارزيقي تحق،ي جهانيات مورد نظر بازارهايخصوص
ون ي در کلکس١٣٧٥در سال  ي رقم از ارقام مهم داخل٩٠

 دانشگاه تهران يقات گروه علوم باغبانيستگاه تحقيانگور ا
پس با س. )Fatahi et al., 2004 (آغاز شدواقع در کرج 

 يها حبهدار با ج بدست آمده، ارقام دانهيه به نتايتک
ن تعداد بذر به يين نسبت پاي و همچنيدرشت و گوشت

دانه يم بارقاو  ي مادري به عنوان والدهاحبه،اندازه 
اند  انتخاب شدهي پدري عنوان والدهاز بهي نيداخل

)Ebadi, 2005.(ن ارقام ذکر شده در سال ي بيريگ دورگ
 .ErfaniMmoghadam et al .ه است صورت گرفت١٣٧٨

 انگور يبرنامه اصالح يهاينتاج حاصل از تالق) 2008(
 را بر اساس صفات گاه تهران دانشيگروه علوم باغبان

 يابيدانه انگور مورد ارزيبو  يخور مورد نظر در ارقام تازه
 يز بصورت مقدماتيقرار دادند و نتاج برتر حاصل از آنها ن

  . شدنديمعرف
 ي و معرفي نتاج حاصل از تالقيبا توجه به بارده

 ,.Erfani Moghadam et al) ان آنهاينتاج برتر از م

ن ي اي و سودمنديورش بهرهيافزا  هدفباو  (2008
 دورگ ي بررسيزماهواره براير، از نشانگر يبرنامه اصالح

ن نتاج، مشخص نمودن ين والدييبودن نتاج برتر، تع
د ييو تا ن آنهاين نتاج و والديروابط و درجه قرابت ب

ن استفاده يپ والدي نتاج برتر از ژنوتيکيتفاوت ژنت
  .ديگرد

  
  هامواد و روش

دانه ي بيپ انگور شامل چهار رقم پدري ژنوت۲۳
، هفت رقم )ديدانه سفيدانه قرمز و بي، بي، عسگرياقوتي(

اوزوم، ديزماري،  موسكات هامبورگ، قزل( دار  دانهيمادر
 دانهال ۱۲و ) قرمز و تبرزه بابا، الحقي سفيد، علي رجبي

، I21 ،K67 ،R80 ،I73 ،A119 يها نامبا (دانه يبرتر کامال ب
R84،B98 ،S40 ،K93 ،S55 ،L125  ،S54 (ون انگورياز کلکس 

 دانشگاه تهران انتخاب يگروه علوم باغبان) ارقام و نتاج(

 درشت و يها حبه ي دارا،يرقم والد مادرهفت . شد
چهار . بودندحبه ن بذر به يين نسبت پاي و همچنيگوشت

 يز به عنوان والد پدري نيرانيدانه ايرقم انگور کامال ب
رقم . )Erfani Moghadam et al., 2008( انتخاب شدند

دانه مورد يبدانه قرمز از جمله ارقام يد و بيدانه سفيب
 داشته يکه تراکم و استحکام حبه متوسطاستفاده بودند 

و تفاوت بارز آنها  باشد مي اندازه حبه آنها درشت نيول
ن دو رقم تشابه يا. شان استيها حبهمربوط به رنگ 

د  از يدانه سفيند و احتماال رقم  بگر داريکدي با ياديز
   يها ژن از يکي يدانه قرمز  و در اثر خاموشيرقم ب

  ن بوجود آمده استيانيد آنتوسيموثر در تول
(Erfani moghadam et al., 2008) .يرقم عسگر 

زش ي و رها حبهاستحکام کم .  بودين والد پدريسوم
ن حمل و نقل و يت حيفيآسان آنها باعث کاهش ک

گر ي دياقوتيرقم  .ده استي محصول آن گرديررسانبازا
 و ي و فشردگباشد مي زودرس يلي بوده و خيوالد پدر
دانه ين رقم بي از صفات نامطلوب اها حبه يتراکم باال

ت يجمع) Erfani Moghadam et al.) 2008 .است
 يفي و کي صفت کم٢١ يبرا را ي حاصل از تالقيدانهال
بدست دانه ي برتر بيهاپينوتژقرار دادند و مطالعه مورد 

 دانهال برتر ١٢در مطالعه حاضر .  نمودنديآمده را معرف
 يتر مطلوب يفي و کيت مذکور که از صفات کميجمع

 ي انتخاب و بررس،ن برخوردار بودنديرينسبت به سا
 ي برگيهان و نتاج برتر آنها نمونهياز والد. دنديگرد

 يساز رهي ذخيا برها نمونهن يمناسب گرفته و سپس از ا
آ به روش .ان.ي و استخراج دگراد سانتي درجه ‐۸۰در 

Thomas et al. (1994)استفاده شد .  
  کي صفات مورفولوژيريگاندازه

 مربوط به تراکم حبه، استحکام حبه و يفيصفات ک
  .ر صورت گرفتي به شرح زيدانگيتست ب

 يبند مين صفت بر اساس تقسي ا:خوشه تراکم حبه در
 International Board Plant for Genetic)رپتويسکريد

Resources, 1983)و به يابي انگور ارزي موجود برا 
):  کميليتراکم خ (١کد:  شديبندمير تقسيصورت ز

 قابل ها حبه از دم ياري داشته و بسيش گروهي آراها حبه
 در خوشه منفرد ها حبه): تراکم کم (٣کد. ت هستنديرؤ

تراکم  (٥کد. ت هستنديل رؤ قابها حبه از دم يو برخ
. شود يده نمي دها حبه فشرده بوده و دم ها حبه): متوسط
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اد بوده و به ي با تراکم زها حبه): تراکم فشرده (٧کد 
):  فشردهيليتراکم خ (٩کد. ستندي قابل حرکت نيراحت
  .اندافتهير شکل ييگر تغيکدي در خوشه تحت فشار ها حبه

  )شهاتصال حبه به خو(استحکام حبه 
 ي جداسازي الزم برايروي نيعنياستحکام حبه 

: شود مي يم بندير تقسي از خوشه که به صورت زها حبه
 :٧کد  متوسط، :٥کد مشکل، :٣کد  مشکل،يلي خ:١کد

  . آسانيليخ :٩کد آسان، 
 از تست پانل با يدانگيب صفت يفي کيابي ارزي برا

 يبرا يي چشايابي با ارزي داوريرا .پنج داور استفاده شد
ک تا چهار يدار که از دانه از دانهيص ارقام بيتشخ
دانه و ي بيهاپي ژنوتين برايينمره پا.  شديگذار نمره

 کيکالس . کندي سوق ميدارنمره باال به سمت دانه
‐ ٨/١(دانه ي بي، کالس دو تا حد)٦/١‐١(دانه يکامال ب

و کالس ) ٢/٣‐ ٦/٢(دار   دانهي، کالس سه تا حد)٤/٢
  ).٤‐ ٤/٣(دار   دانهچهار کامالً
  زماهوارهي رينشانگرها

 زماهوارهير يها  جفت آغازگر مرتبط با مکان۱۴از 
VVS2 ،VVS4،VVMD5 ،VVMD7  ،VVMD14 ،

VVMD24 ،VVMD25 ،VVMD27،VVMD36 ، 
VMC4A1 ،VMC4H6 ،VMC4G6،VrZAG21 ، 
VrZAG64 مراز استفاده ي پليا رهي واکنش زنجيبرا

  .ديگرد
  مرازيل پيارهيواکنش زنج

اي پليمراز با استفاده از دستگاه  واكنش زنجيره
 هر.  انجام گرديدPerkin Elmer  سايكلر مدل الترم

 DNA ميكروليتر ٨: واكنش حاوي مواد زير بودمحلول 
 با  dNTPs ميكروليتر٢٥/٠، )DNAگرم نانو ٤٠( ژنومي
از هر كدام از آغازگرهاي  ميكروليتر ١، 100µM غلظت

 موالر، يليم٤/٠ يي با غلظت نها٢و به عقبو ر ١به جلورو 
 ميكروليتر٥/٢ ،Taq DNA Polymeraseواحد آنزيم  ٥/١

PCR Buffer 1X و ميزيد مني موالر کلريليم ١/٢ يحاو 
 حجم ،ميكروليتر آب دوبار تقطير ٢/١٢در نهايت با 

  . ميكروليتر رسانده شد٢٥محيط واكنش به 
  چرخه حرارتي

سازي  له واسرشتچرخه حرارتي شامل يك مرح
 چرخه ٣٥ دقيقه، ٥ درجه و به مدت ٩٤اوليه در دماي 

                                                                              
1. Forward  
2. Reverse 

 حرارتي به صورت چرخه چرخه اول ١٠حرارتي كه 
Touch Downريزي شده بود، به اين صورت كه  برنامه

 باالتر از دماي C١٠°دماي اتصال آغازگر به رشته الگو 
 درجه براي دماي ٦٠(اتصال واقعي در نظر گرفته شد 

و در هر چرخه دور اول با كاهش يك )  درجه٥٠اتصال 
اين كار تا .  رسيدييدرجه دما، به دماي اتصال نها

 يريجلوگهاي شبه ريزماهواره حدودي از ايجاد باند
بسته به ( بعد دماي اتصال ثابت چرخه ٢٥، در نمود يم

و زمان آن نيز ثابت و ) دماي اتصال آغازگر متفاوت بود
 زمان و دماي ،خه نيز ثانيه بود، در هر چر٣٠

.  درجه بود٩٤ ثانيه در ٣٠سازي به ترتيب  واسرشت
 ٣٠همچنين زمان و دماي توسعه رشته نيز به ترتيب 

 ٧٢ ي در دماييان بسط نهاي و در پا درجه بود٧٢ثانيه و 
  .قه انجام گرفتي دق٧درجه و به مدت 

  مرازي پليارهي محصول واکنش زنجالکتروفورز
 ژل يمراز بر رويره پلي زنج واکنشيها فراورده

 و قطر ٢١×٤٠ به ابعاد ي درصد عمود٦د يالمياکر يپل
در ) ٧ Mاوره  (يساز ط واسرشتهيمتر تحت شرايلي م٤/٠

 محصول يقبل از بارگذار. ک شدندي تفکTBE) X١(بافر 
زه، يوني% ٩٥د يفرمام (ي، بافر بارگذارPCRواکنش 

pH:8 و EDTA mM١٠ ،Xylene cyanol و% ٠٥/٠ 
Bromo phenol blue به مقدار نصف حجم  %) ٠٥/٠

مخلوط واکنش . دي اضافه گردها نمونه به PCR واکنش
 ٩٤قه در ي دق٥ ژل به مدت ي بر رويقبل از بارگذار
 يگذارقبل از بار. گراد واسرشته شدنديدرجه سانت

د تا ي گرديانداز  راهW٩٠ستم در توان ثابت ي، سها نمونه
دن يپس از رس. گراد برسديانت درجه س٥٥ ژل به يدما

 در  و الکتروفورزي در ژل بارگذارها نمونهدما به حد الزم 
 تا ٤٥ به مدت W٨٠گراد و توان ي درجه سانت٥٠ يدما
محصوالت . دياجرا گردو متناسب با طول باند قه ي دق٦٠
ت ي و رويزيآم  نقره رنگتراتيبا نر شده يتکث
 باندها يازدهيامت  (Bassam et  al., 1991)دنديگرد

  .ک انجام شديو  بصورت صفر
  يه آماريتجز

 يتيگوسيموثر، هتروز ، تعداد آللي آلليها يفراوان
 همانند يها پيمشاهده شده و مورد انتظار، احتمال ژنوت

)PI(نين والدييز تعي و آنالي خنثيها  آللي و فراوان٣ 
                                                                              
3. Probability of  Identity 
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 .دندي محاسبه گردCERVUS, 3.0توسط برنامه د يکاند
ه ي را از سه زاوينيه والدي تجزCERVUS 3.0 افزارنرم

 والد يي شناسايز براي آن آناليدهد و طيمجزا انجام م
 ي والد پدريي شناسايز براي، آنال)يمادر(رنده يگگرده

 ي جفت والد تالقيي شناسايز برايو آنال) دهنده گرده(
 نتاج مورد يز اسامي انجام آناليبرا. رديگيافته صورت مي

نامه قرار داده ار بريد در اختين کاندي والديمنظر و اسا
ا يد ين کانديک از والدي هر يينمابرنامه، درست. شد

 والد بودن در مورد تک تک نتاج يجفت آنها را برا
ن يترهينان از والد بودن شبيمحاسبه نمود و مقدار اطم

 LOD يبا توجه به سطح بحران) ديجفت کاند(د يکاند
  .ديبرآورد گرد

ه يتجزز ا NTSYSpc2.02eافزار  تفاده از نرمبا اس 
ها  پي ژنوتيبند جهت گروه UPGMA١به روش  ياخوشه

  .استفاده شد
  

  ج و بحثينتا
د ي تول:ن و نتاج برتري والديات مورفولوژيخصوص

اندازه حبه و ( ي صفات کميد که دارايدانه جديارقام ب
رنگ و ( يفيو ک...)  بودن حبه، طعم و يخوشه، گوشت

 يابي در بازارياديت زي باشند، اهمي مطلوب)يانگديب
نها تراکم مناسب يعالوه بر ا.  داردي تازه خوريانگورها

 يحبه در خوشه  و اتصال محکم حبه به خوشه  از صفات
ن حمل و نقل  پس از يت محصول را حيفياست که ک

  .دي نمايبرداشت حفظ م
 صفت سه مورد استفاده و يها پي ژنوت١ جدول

ن و نتاج برتر حاصل از آنها را نشان يبوط به والد مريفيک
  .دهد يم

ن نتاج برتر متنوع بوده و از تراکم يتراکم حبه در ب
ز ي نها حبهاستحکام . دي فشرده مشاهده گرديليکم تا خ

زش حبه در يدانه بهبود نشان داده و رين بينسبت به والد
ر ين صفات در کنار سايا. آنها متوسط تا مشکل بود

ها  داده (دي که در نتاج مشاهده گرد مورفولوژيکيصفات
 يت برنامه اصالحي از موفقي حاک)نشان داده نشده است

د ي جديها پيجاد ژنوتيدر بهبود و اصالح صفات و ا
 Mattheou et . مطلوب بوديفي و کيدانه با صفات کميب

al. (1995)را عامل انس باال در ژرم پالسمي وجود وار 
  .هاي اصالحي عنوان نمودند امهوفقيت برنن ميتضم

                                                                              
1. Unweighted Paired Group Method Using 
Arthmetic Average 

   ارقام والديني و نتاج برتر و صفات اندازه گيري شده‐١جدول 
  يدانگي تست ب٢٦  استحکام حبه٢٥ تراکم حبه٢٤  پيژنوت  فيرد
 دانهيکامال ب آسان متوسط  يعسکر  ١
 دانهيکامال ب متوسطفشردهيليخ ياقوتي ٢
 دانهيکامال ب متوسط متوسطديدانه سفيب ٣
 دانهيکامال ب متوسط متوسط دانه قرمزيب ٤
 دارکامال دانه مشکليليخ کم موسکات ٥
 دارکامال دانه مشکليليخ کم قزل اوزوم ٦
 دارکامال دانه مشکل متوسط يزماريد ٧
 دارکامال دانه  مشکليليخ کم يرجب ٨
 دارکامال دانه مشکل کم  بابايعل ٩
 دارکامال دانه مشکل کميليخ يالحق ١٠
 دارکامال دانه متوسط کم تبرزه ١١
١٢ I21 دانهيکامال ب متوسط متوسط 
١٣ K67 دانهيکامال ب مشکل کم 
١٤ R80 دانهيکامال ب مشکل کميليخ 
١٥ I73 دانهيکامال ب متوسط کميليخ 
١٦ A119 دانهيکامال ب مشکل متوسط 
١٧ R84 دانهيکامال ب مشکل کميليخ 
١٨ B98 دانهيکامال ب سطمتو کميليخ 
١٩ S40 دانهيکامال ب متوسط فشردهيليخ 
٢٠ K93 دانهيکامال ب متوسط کميليخ 
٢١ S55 دانهيکامال ب متوسط متوسط 
٢٢ L125 دانهيکامال ب مشکل کميليخ 
٢٣ S54 دانهيکامال ب مشکل کم 
 نتاج برتر ١٢‐٢٣ و ين مادري والد٥‐١١. ين پدري والد١‐٤ :حاتيتوض

  تعداد حبه در ‐٢٤(  شدهيريگ اندازهييف صفات ک٢٤‐٢٦.دانه يکامال ب
 يي چشايابي با ارزي داوري را‐٢٦.  استحکام حبه به خوشه‐٢٥. خوشه 

  ).داردانه از دانهيص ارقام بي تشخيبرا
  

  زماهوارهي رنتايج نشانگر
 والدين و نتاج پي ژنوت۲۳آ در .ان.ير قطعات دي تکث

 جفت آغازگر ۱۴ توسط) ۱جدول( مورد مطالعه
روش با استفاده از ). ۱شکل( ديردريزماهواره انجام گ
اي پليمراز بر روي هاي واکنش زنجيرهجداسازي فراورده

ساز و آکريالميد واسرشتهياب پلي هاي توالي ژل
 آميزي نيترات نقره،آشکارسازي با استفاده از رنگ

ک يگر تفکيکديگاه از يک جاي مختلف در يها آلل
گوس در هر مکان يگوس و هتروزيافراد هموز. ددنيگرد
اما . ک و دو باند مشخص شدنديب توسط ي به ترتيژن
 در ي خنثيهاوقوع آللامکان د توجه داشت به علت يبا

د توان مي يتيگوسي هموزي، گاهيا زماهوارهير ينشانگرها
 ,.Jakes et al)باشدنيز  ي خنثيهاي از وقوع آللناش

2001; Li et al., 2000).  
  ز ماهوارهي ريتنوع در مکان ها

ت يزماهواره مورد آزمون در جمعي نشانگر ر١٤ه يکل
 ٢٣ آلل در ٧٨شکل بودند و مجموعا تحت مطالعه چند 
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ها در هر مکان  تعداد آلل. د کردنديپ توليژنوت
 آلل ۱۰ تا VVMD24 مکان آلل در ٣ از يازماهوارهير

ن و ي والد آلل در۸۶/۵ن يانگي با مVrZAG64در مکان 
ن و يدر والد  آلل موثر۳۸/۳ن يانگيپنج آلل در نتاج و م

ر ي مکان بکار رفته متغ۱۴ يدر نتاج برامؤثر  آلل ۹/۲
  ).۲جدول (بود 

ها به وت بين تعداد ميانگين و تعداد موثر آللتفا
دهد هاي نادر را نشان ميازاي هر مکان ژني  وجود آلل

الدين وجود داشته و که فقط در يک يا چند ژنوتيپ  از و
هايي در ثبت و شناسايي ارقام توانند به عنوان شاخص مي

  از  يکي  . شوند مربوطه و حفظ حقوق اصالحگر استفاده 
  

کاربردهاي اصلي نشانگرهاي ريزماهواره در ژنتيک انگور، 
بنابراين . باشد ها ميشناسايي و تمايز بين ژنوتيپ

هاي متفاوت براي پتانسيل نشانگرها در ايجاد ژنوتيپ
ارقام بسياري مورد توجه است، و انتخاب نشانگرهاي 
متمايزکننده، تعداد نشانگرهاي الزم را براي تمايز دقيق 

به منظور ). Sefc et al., 2000(دهد ارقام کاهش مي
  نمونه  مورد ٢٣ريزماهواره در  نشانگر ۱۴يي آتعيين کار

عات ، محتواي اطال)PI(مطالعه، احتمال همانندي 
 و درصد هتروزيگوسيتي مورد انتظار ١ (PCI) چندشکل
  ).٢جدول(شده  محاسبه شدند و مشاهده

                                                                              
1. Polymorphic Information Content 

  

  
 يترات نقره در مکان ژني نيزيآمساز و رنگواسرشته% ۶د يالمي آکري ژل پلي مشخص شده بر روياز ماهوارهي ريهاآلل ‐١شکل

VrZAG21 .ن و نتاج ي مربوط به شماره والدهاشمارهو   آن مشخص شدهيز مارکر است که وزن هر باند در جلويه سا مربوط بستون اول
 .باشد مي ۱در جدول 

 
 

   ژنوتيپ انگور براي والدين و نتاج۲۳ استفاده شده در SSR نشانگر ١٤ پارامترهاي ژنتيکي ‐٢جدول 

 ياحتمال همسان
 PI 

   اطالعات يمحتوا
 (PIC) چند شکل

  يتيگوسيزهترو
 مشاهده شده

  يتيگوسيهتروز
 مورد انتظار

 تعداد آلل تعداد آلل موثر

ن يوالد نتاج ن يوالد نتاج ن يوالد نتاج ن يوالد نتاج  کل ن يوالد نتاج
  فيرد نام مکان

١٤/٠  ٧/٠  ٧٥/٠  ٦٤/٠ ١  ٧٨/٠  ٨١/٠  ٣٧/٣ ٩٥/٣  ٦ ٦ VVMD5 ١ 
١٥/٠  ٦٨/٠  ٧٧/٠  ٥/٠  ٤٦/٠  ٧٦/٠  ٨٤/٠  ١٣/٣ ٢٦/٤  ٥ ٤ VVMD7 ٢ 
١٣/٠  ٦٦/٠  ٧٧/٠  ٦٧/٠  ٨٢/٠  ٧٤/٠  ٨٤/٠  ٩٦/٢ ٣٥/٤  ٧ ٥ VVMD14 ٣ 
٣٥/٠  ٥٦/٠  ٥٥/٠  ٥٥/٠ ١  ٦٥/٠  ٦٥/٠  ٢٥/٢ ٢٤/٢  ٣ ٣ VVMD24 ٤ 
٢٤/٠  ٧٥/٠  ٦٤/٠  ٨٣/٠  ٦٤/٠  ٨٢/٠  ٧٣/٠  ٠٣/٤ ٨/٢  ٥ ٥ VVMD25 ٥ 
٥٧/٠  ٧٣/٠  ٧٥/٠  ٧٩/٠ ١ ١  ٨٢/٠  ٦٤/٣ ٠٣/٤  ٦ ٥ VVMD27 ٦ 
١٩/٠  ٧١/٠  ٦٩/٠  ٧٥/٠  ٩١/٠  ٧٩/٠  ٧٧/٠  ٤٧/٣ ٢٢/٣  ٥ ٥ VVMD36 ٧ 
٠٧/٠  ٧٩/٠  ٨٥/٠  ٨٢/٠ ١  ٨٥/٠  ٩١/٠  ٧٨/٤ ٦٢/٦  ٩ ٧ VVS2 ٨ 
٣٦/٠  ٣١/٠  ٤٥/٠  ٣٣/٠  ٦٤/٠  ٣٩/٠  ٥٢/٠  ٤٤/١ ٨٢/١  ٤ ٢ VVS4 ٩ 
٢٦/٠  ٤٩/٠  ٦١/٠  ٥/٠  ٦٤/٠  ٥٨/٠  ٦٨/٠  ٩٥/١ ٥٥/٢  ٦ ٣ VMC4G6 ١٠ 
١٥/٠  ٦٩/٠  ٧٧/٠  ٨٣/٠  ٧٦/٠ ١  ٨٣/٠  ٢٣/٣ ٢٦/٤  ٧ ٦ VMC4H6 ١١ 
- ٧٧/٠  ٧٠/٠  ٦٧/٠  ٩١/٠  ٨٤/٠  ٧٨/٠  ٤١/٤ ٣٦/٣  ٥ ٥ VMC4A1 ١٢ 
- ٨٢/٠  ٨٤/٠  ٧٥/٠  ٨٨/٠ ١  ٨٩/٠  ٦٥/٥ ١/٦  ١٠ ٩ VrZAG64 ١٣ 
٢٦/٠  ٥٢/٠  ٧٣/٠  ٨٣/٠  ٨٢/٠  ٦٣/٠  ٦٤/٠  ٠٧/٢ ٦٦/٣  ٤ ٣ VrZAG21 ١٤ 
 ٧٠/٠ ٦٦/٠  ٧٧/٠ ٧٦/٠  ٧٦/٠ ٧٣/٠  ٩/٢  ٣٨/٣  ۵ ٨٦/٥ نيانگيم   
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و  VVS2 در مکان ۰۷/۰ن ي و بري متغPIمقدار 
 PIدر محاسبه .  قرار داشتVVMD27در مکان  ۵۷/۰

 ي که در بعضVMC4A1و VrZAG64  دو نشانگر
. دندي داده گم شده بودند، لحاظ نگرديها حاو پيژنوت
 از يدهد که حاک ي را نشان مين اعداد احتماليا
 يز بااليها و قدرت تما پين ژنوتين مقدار تنوع بيشتريب

 PI با ي از نشانگرهايبيترک). ۲جدول (باشد مينشانگر 
ز و ثبت ارقام ي جهت تمايد به عنوان مدرکتوان مين ييپا
ا ي Ali panah et al., 2006.( PIC(د استفاده شوند يجد

ن ي در جهت انتخاب بهتريگريار ديز معي نيتنوع ژن
ن مطالعه ي مورد استفاده در اينشانگرها در. نشانگر است

 و VrZAG64 ي در نشانگرهاPICن مقدار يرشتيب
VVS2 ۸۲/۰ن و ي والدي برا۸۵/۰ و ۸۴/۰ب با يبه ترت 

و به  VVS4ن آن در نشانگر ي نتاج و کمتريبرا۷۹/۰و
مشاهده   نتاجيبرا ۳۱/۰ن و ي والدي برا۴۵/۰زان يم

 اطالعات چند شکل بدست ين محتوايانگيم. ديگرد
).  ۲جدول( بود ۶۶/۰ نتاج ي و برا۷/۰ن ي والديآمده برا
شتر خواهند يز بي قدرت تماي باال داراPIC با ينشانگرها

  .بود
 بود که مطالعه يگريار ديگوت معيدرصد افراد هتروز

 ي مشاهده شده برايتيگوسيحداقل مقدار هتروز. ديگرد
 و ۴۶/۰زان يو به م VVMD7 يها ن در مکانيوالد

 ,VVMD27 يهاو در مکان% ۱۰۰زان يحداکثر آن به م

VMC4H6 و VrZAG64ن ي در ب۷۷/۰ن يانگي بود و از م
ن مقدار يکمتر. ها برخوردار بودند کل مکان

به مقدار  VVS4 نتاج مربوط به نشانگر يتيگوسيهتروز

ن مقدار آن مربوط به چهار نشانگر يشتري و ب۳۳/۰
VVMD7, VVMD24, VVMD27 و VVS2 زان يبه م

گربارور محسوب اه ديک گياز آنجا که انگور . بود% ۱۰۰
 يين هدف نهاي بنابرا،)Ali panah et al., 2006 (شود مي
گوت ي هتروزيها پيد ژنوتيز تولي نين برنامه اصالحيا

ج ينتا .س بوده استيده هتروزي از پديبردار جهت بهره
 مشاهده شده در يتيگوسين هتروزيانگينشان داد م

  مورديتيگوسين هتروزيانگيشتر از مين و نتاج بيوالد
 مطالعه شده يها  از مکانيدر برخ. انتظار در آنان بود

 يتيگوسيتر از هتروزنيي مشاهده شده پايتيگوسيهتروز
ا ي و ي چون وجود آلل خنثيعوامل. مورد انتظار بود

 يليد دلتوان مي ين افراد مشابه در برنامه اصالحي بيتالق
 ,.Ali panah et al)شتر باشديگوت بيبر وجود افراد هموز

2006) .  
  ياه خوشهيتجز
ن ي و درجه قرابت بيکين فاصله ژنتييمنظور تعه ب

ها با استفاده از روش  پي ژنوتيبند  گروه،نينتاج و والد
UPGMAد ي انجام گرد١سيب تشابه داي بر اساس ضر

همه  ٢ با توجه به نتايج حاصل از شكل). ۲شکل(
 به جز در مورد ارقام ٨٦/٠نتاج در فاصله ها و  ژنوتيپ

 ندقرمز از يكديگر تفكيك شد سفيد و بيدانه دري بيدانهپ
ن ي بدست آمد که بر اساس والديا هاي جداگانه و دسته

  . اند دهي و ارائه گرديموجود در هر دسته بررس
                                                                              
1. Dice Similarity Coefficient 

  

Coefficient
0.34 0.50 0.65 0.80 0.96

          

 RAJABI 
 B98 
 I73 
 I21 
 TABARZE 
 GEZEL 
 BDANSEF 
 BDANGER 
 L125 
 K67 
 YAGUTI 
 S54 
 S55 
 S40 
 ALIBABA 
 ALHAGI 
 R84 
 R80 
 ASKARI 
 K93 
 DIZMARY 
 MUSCAT 
 A119 

  
  UPGMAس و روش يب تشابه داين و نتاج برتر آنها  با استفاده از ضري والديهاپي نمونه انگورشامل ژنوت٢٣ يبند گروه‐٢شکل
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Fatahi et al.) 2003a ( نيز به وجود پروفيل مشابه
بر روي اي بكار رفته توسط آنها  در ده مكان ريز ماهواره

ماهواره در  و قرمز و ناتواني نشانگر ريزدانه سفيدارقام بي
هاي رنگ حبه در انگور اشاره  تشخيص تنوع جهش

 Lopes et al. (1999) و Sefc et al. (1998). اند نموده
اي مشابه ولي  ماهوارهروفيل ريزهايي از ارقام با پ نيز گروه

ترين نتاج به دو شبيه .رنگ حبه متفاوت گزارش نمودند
 L125والد پدري بيدانه سفيد و بيدانه قرمز، دانهال شماره 

 و با ۶۵/۰سفيد   با بيدانهL125دانهال  ب تشابهيضر. بود
يپ به رقم احتمال تعلق اين ژنوت.  بود۶۰/۰قرمز بيدانه
  .سفيد به علت تشابه بيشتر وجود دارد بيدانه

ن مقدار يالبته الزم به ذکر است که احتمال بروز ا
باشد لذا الزم بود با استفاده يز ميتفاوت به خاطر خطا ن

 که قادر CERVUS3.0 همچون ي مناسبياز نرم افزارها
 باشد ميص و در نظر گرفتن احتمال بروز خطا يبه تشخ

ن ي ا،ياريزماهواره مکان ي بيشترفاده از تعدادا استيو 
 يليخ L125پ يتراکم حبه در ژنوت. ن بردياحتمال را از ب

ن صفات يا.  از خوشه مشکل استها حبهکم و جدا شدن 
. د و قرمز در حد متوسط استيسف دانهيدر ارقام ب

ها نشان داده  داده(س تشابه ين تشابه جدول ماتريشتريب
دانه قرمز يد و بيدانه سفيارقام بپس از ) نشده است

در .  بود۸۶/۰زان ي به مS55و  S54 پيمربوط به دو ژنوت
 شباهت آن با دو  وز حضور داردينS40 پ ين دسته ژنوتيا

بابا و ي عليوالد مادر.  است۷۰/۰شتر از ي بيپ قبليژنوت
 يکه والد مادر. ن دسته قرار گرفتنديز در اي نيالحق
 با آنها نشان ۶۵/۰باالتر و در حدود ب تشابه يبابا ضريعل
 بود که ياقوتين دسته ي به اين والد پدريترکينزد. داد

پ يژنوت. ک دسته قرار داشتي در K67پ يهمراه با ژنوت
K67 ک يپ نتاج را با يک ژنوتيب تشابه ين ضريشتريب

پ بر ين ژنوتيتراکم حبه در ا) ۷۲/۰(والد نشان داد 
 و باشد مي است، کم  فشردهيلي که خياقوتيخالف 

ب يضر. شتر بودي بياقوتي نسبت به ها حبهاستحکام 
.  بود۶۳/۰ياقوتي و با ۷۱/۰بابا ي با علS54پ يتشابه ژنوت

 داشته و يبابا تراکم حبه کميپ همانند رقم علين ژنوتيا
ز مشکل بوده و همانند رقم يجدا شدن حبه از خوشه ن

 يپ از تالقين ژنوتيج نشان داد اينتا. دانه استي، بياقوتي
 مطلوب و يبيبابا حاصل شده است و ترکيعل × ياقوتي

بر اساس . ن در آن بوجود آمده استيمتفاوت از والد

با S54 پ دورگ ي ژنوتيا ه خوشهيج حاصل از تجزينتا
 يک تالقي بوده و از ١يخواهر و برادر تن S55پ يژنوت

والد از لحاظ  K67وS40  يها پي و با ژنوتاند حاصل شده
باشند و ي متفاوت مي مشترک و از لحاظ مادريپدر

  .  دارند٢يناتنرابطه خواهر و برادر 
ها  داده( س تشابهين تشابه حاصل از ماتريشتريب

 يها پين دو نتاج پس از ژنوتيب) نشان داده نشده است
 ۶۶/۰ به مقدار R84 وR80 پ ين دو ژنوتي، بSدسته 

 با ي عسگريدرن گروه والد پيدر ا. ديمشاهده گرد
ک دسته قرار ي در يزماري ديپ مادريو ژنوتK93 پ يژنوت

 رخ ي به آسانيزش حبه در رقم عسگرير. گرفتند
نکه  ي و جالب اباشد مي مشکل يزماري در ديدهد ول يم

در حالت حد واسط دو والد قرار گرفته و K93 پ يژنوت
ن يا. دي گرديابيزش حبه در آن در حد متوسط ارزير

 نسبت به دو والد خود يز تراکم حبه کمترپ ايژنوت
 يج نشان داد تفرق صفات در اثر تالقينتا. برخوردار است
وسته و در نتاج به ظهور يگوت بوقوع پيدو والد هتروز

 R80 پي دو ژنوتيکيبا توجه به تشابه و نزد. ده استيرس
، به يزماري دي و والد مادري عسکري به والد پدرR84 و

 قرار ۵۰/۰ش از ي دسته و با تشابه بکي که در ياگونه
 يمارزيد × ي عسگريز از تالقين نتاج نيدارند، احتماال ا
ز وجود ي نيگرين گروه دسته ديدر ا. اندحاصل شده

اه هامبورگ و ي موسکات سيداشت که حامل والد مادر
از  A119  پيژنوت.  بود۵۵/۰ب تشابه ي با ضرA119پ يژنوت

زش در يتر و ر هي خود شبيرزش حبه به والد ماديلحاظ ر
 ي همچون والد پدريدانگيآن مشکل بود و از لحاظ ب

  .دانه بودي کامال بيعسگر
 مربوط به يپ بعدين دسته ژنوتين تشابه بيشتريب
B98 و I73پ يبود که ژنوت۶۲/۰ و به مقدارI21  با تشابه نيز

ن سه يا. داشت قرار همان دسته در آنهاکمتر نسبت به 
د يسف يدار رجب  و دانهي با والد مادردانهيپ بيژنوت
ز ي تبرزه نيوالد مادر.  نشان دادند۵۰/۰ در حد يتشابه
ن سه يب تشابه آن با اي گرفت اما ضرين گروه جايدر ا
ن ين والدياز ب.  بود۳۴/۰ آنها يپ و والد مادريژنوت
 جداگانه يادسته  و دريي، رقم قزل اوزوم به تنهايمادر

  . داشتن قراريرينسبت به سا
                                                                              
1. Full sib 
2. Half sib 



 ۴۵   . ..ارزيابي مولکولي و مورفولوژيکي والدين و نتاج : نژاد و همكارانحدادي  

 

هاي مورفولوژيك و  بنابر نتايج حاصل از بررسي
مولكولي نتايج حاصل از بررسي مورفولوژي به تنهايي 

  تمام نتاجي براقادر به تعيين والدين پدري و مادري
لكولي موهاي نشانگر  و در مورد استفاده از دادهبود ن

هاي بررسي  هايي غير از روش نيز بايد از روش ريزماهواره
هاي   روشنهين زميکه در ا تشابه استفاده نمود فواصل

د کاربرد داشته توان مي اييمنانتساب مبتني بر درست
ها نشان داده  داده(نتايج حاصل از ماتريس تشابه . باشند

و رسم كالستر نشان داد به جز در مورد ) نشده است
 را ٩٦/٠قرمز كه تشابه   و بيدانهدسفي ارقام پدري بيدانه

 ٨٦/٠ نتاج حداكثر تشابه مشاهده شده بين ،نشان دادند
باشد كه احتماالً   ميS55 و S54هاي  و مربوط به ژنوتيپ

باشند و حداكثر تشابه بين يك  خواهر و برادر تني مي
 مربوط به ياقوتي و ژنوتيپ ٧٢/٠ نتاجوالد پدري و يك 

K67نتاج يك والد مادري با يك تشابهباشد و حداكثر   مي 
بابا و سه ژنوتيپ دسته   مربوط به رقم علي٦٥/٠به ميزان 

Sگيري  توان نتيجه توجه به نتايج فوق ميبا . باشد  مي
  پس از اخته کردن آنها،ي مادركرد كه در والدين

 از تالقي كنترل شده نتاجافشاني رخ نداده و خودگرده 
فاصله كمتر از ) Fatahi et al. )2003b. اند بدست آمده

حاصل از  بندي اساس گروه بر) ٧٠/٠تشابه باالي ( ٣٠/٠
) ١:٢:١( اي و برخورداري از فراواني ژنوتيپي  خوشههيتجز

ي قرار نخودگش بارز را مالكمبراي يك مكان تك ژني ه
از وقوع  حاکي عدم مشاهده اين نسبت. اند داده

  . خواهد بوديافشان دگرگرده

  1يينما بر درستي انتساب مبتنيهاآزمون
 يها  به عنوان راهيينما بر درستي مبتنيکردهايرو

ل کمبود تنوع يها از قب جبران نقصان مجموعه داده
 نول يهاون، آللي، موتاسيازدهي، اشتباه در امتيکيژنت
 ,Jones& Ardren)روندي ناقص به کار ميهاا نمونهي

2003) .Meagher (1986) لگاريتم طبيعي مقدار 
 ازيامت. اميد نLOD2 ب شده را امتيازنمايي تركي درست

LODبودن يآنست كه احتمال واقع از ي مثبت حاک 
نست که يشتر از اينه انتخاب شده به عنوان والد بيگز
امتياز منفي .  انتخاب شده باشدي تصادففرد کامالًک ي

LODظنون و ن ميوالدکه دهد   نيز در صورتي رخ مي
  .ها را به اشتراك بگذارنداي از آللنتاج مجموعه
نمايي  ل از آزمون انتساب مبتني بر درستنتايج حاص
شده  و والدين تعيينCERVUS 3.0افزار  در قالب نرم

 نشان داده شده ۳مربوط به هر يک از نتاج در جدول 
  نيز CERVUS 3.0افزار  بايد توجه داشت که نرم. است

همچون روش فواصل تشابه قادر به تفکيک دو ژنوتيپ 
ود و لذا در مورد نتاجي که بيدانه سفيد و بيدانه قرمز نب

به آنها نزديک بودند، امکان تعيين دقيق والد پدري 
   . ممکن نبود

  
                                                                              
1. Likelihood Based assignment 
2. Logarithm of odds 

  
   ژنوتيپ نتاج۱۲ نتايج انتساب والدين براي ‐۳جدول

  تعداد مکان  LODامتياز   جفت والدين معرفي شده  والدين مفروض  ژنوتيپ نتاج
K67  ١٤ ٧٥/١ باباليع× )  يا قرمزبيدانه سفيد( موسکات×  قرمزبيدانه  
S55   ٣٣/٠ باباعلي ×ياقوتي   تبرزه×ياقوتي  ١٤ 
S54  ٤٢/٠  باباعلي ×ياقوتي   تبرزه×ياقوتي  ١٤ 
S40 ۲۱/۳  الحقي×ياقوتي   نامشخص  ١٤ 
R80  ۷۱/۱  )ديزماري يا الحقي(× عسگري  رجبي× عسگري  ١٤ 
A119  موسکات× عسگري  موسکات× عسگري - ۱۴/۰  ١٤ 
I21  ۵۵/۰  )رجبي يا قزل(× ياقوتي   جبير ×ياقوتي  ۱۴ 
K93 ۵/۰ ديزماري× عسگري   ديزماري×  سفيدبيدانه  ١٤ 
B98 ۱۹۷/۰  )رجبي يا تبرزه(× ) بيدانه سفيد يا قرمز(  رجبي× سفيد بيدانه‐  ۱۴ 
I73 ۲۱۷/۰  رجبي× ياقوتي   رجبي×  سفيدبيدانه‐  ۱۴ 

L125 ۱۱۴/۰ )بابارجبي يا علي(× ) بيدانه قرمز يا سفيد(  رجبي× قرمز بيدانه‐  ۱۴ 
R84  ۷۹/۳ باباعلي× عسگري  رجبي× عسگري  ۱۴ 
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افزار در مورد بعضي نتاج، دو يا سه والد مادري اين نرم
را که به هم شباهت ) از ميان هفت والد مادري کانديد(

). ۳جدول(داشتند، به عنوان والد مادري معرفي نمود 
 ژنتيکي مشترک در تواند به زمينه علت اين موضوع مي

. انداجدادي باشد که ارقام انگور ايراني از آنها منشا گرفته
نتايج تجزيه والديني نشان داد که در صورت وجود زمينه 

افزار، عالوه بر معرفي والد ژنتيکي مشابه بين والدين، نرم
از . صحيح، والدين نزديک به آنها را نيز تعيين مي نمايد

توان در زمان تالقي   والد اصلي ميوالدين مادري مشابه با
برگشتي نتاج با والد مادري و به منظور جلوگيري از 

در صورت نياز به  .پسرفت ژنتيکي آنها استفاده نمود
هاي  ريز ماهوارهتوان از  تعيين دقيق والد مادري، مي

ي رتوارث مادو ثبات بيشتر با توجه به كلروپالستي 
  .اده نموداستف هاي آن در نهاندانگان، آلل
  يکل يريگجهينت

ق نشان ين تحقيزماهواره بکار رفته در اي ريها مکان
 يابي در ارزي، ابزار قدرتمنديکي ژنتيدادند که نشانگرها

 و ي اطالعاتيمحتوا. ارقام مختلف انگور هستند
 را يادي ارقام زيي نشانگرها، شناساي بااليتيگوسيهتروز
ن ي و اسازد مي اندک ممکن ي ژنيها  مکانيريبا بکارگ
ن نشانگر ي است که توارث همبارز و پراکنش ايدر حال

 روابط ي ارزشمند جهت بررسيدر طول ژنوم ابزار
ج نشان داد نتاج برتر ينتا. باشد مي در انگور يکيژنت

 يافشان گرده انتخاب شده دورگه بوده و حاصل از خود
 در سطح يشاوندين نتاج روابط خويب. باشند ين نميوالد
نشانگر . دي مشاهده گردي و ناتنيهر و برادر تنخوا
زان تشابه نتاج با يزماهواره عالوه بر مشخص کردن مير
 يشان، به جز در مورد دو والد پدرنيگر و والديکدي
ها را از  پي ژنوتيد، به خوبيدانه سفيدانه قرمز و بيب
 يفي صفات کيج حاصل از بررسينتا. ز نموديگر متمايکدي

 از بروز تفرق ي حبه حاکيدانگي و بمربوط به خوشه
ن ي والدين قطعييتع. ن در نتاج بوديمطلوب صفات والد

ج ي نتايق بررسي و از طريي تمام نتاج به تنهايبرا
 يماهواره بر اساس فواصل تشابه مقدور نبوده و برازير
 يينما  بر درستي انتساب مبتنيها مهم از روشن يا

 يکردهاي آمده روج بدستيبنابر نتا. دياستفاده گرد
 CERVUS 3.0افزار   و نرميينما  بر درستيانتساب مبتن

  نهيها در زم  جبران نقصان مجموعه داده قادر بهيبه خوب

ون، ي، موتاسيازدهي، اشتباه در امتيکيکمبود تنوع ژنت
ن قادر به يها بوده و همچنا نقص نمونهي نول يهاآلل
 ين بررسياکه در يبطور. باشدين ميق والدين دقييتع
د و در يي نتاج تاي در مورد بعضيني والديب قبليترک

کرد ياما رو.  بدست آمديديب جديگر ترکي ديمورد بعض
 يد تشابه آللين کاندين والديکه ب يانتساب در موارد

 نبوده و يب قطعيک ترکي يوجود داشت قادر به معرف
گر به يک را در کنار همدين نزدين موارد والديلذا در ا

ن امر را يعلت ا). ٣جدول( نمود ي معرفيين والد نهاعنوا
 و باال بودن يراني ارقام ايکي ژنتيها  در شباهتتوان مي

گر جستجو کرد، يکدياحتمال منشا گرفتن آنها از 
، يد مادريان هفت کاندي از مL125که در مورد نتاج يبطور

 يي نهايبابا به عنوان والد مادر ي و عليدو رقم رجب
 ۱۴رسد تعداد  ينظر مه گر بي دياز سو. اند شدهيمعرف

سته توان مي نشين آزماي در ايجفت آغازگر مورد بررس
 يگريل دين خود دليتمام ژنوم را پوشش داده باشد که ا

 باال بردن ي و الزم است تا براباشد مي بروز تشابه يبرا
 يشترينده از تعداد بي آيقاتي تحقيدقت کار در کارها

 در سراسر ژنوم يع مناسبياز توزآغازگر مناسب که 
برخوردار باشند، استفاده نمود تا در کنار کاهش نقصان 

، يازدهي، اشتباه در امتيکي از کمبود تنوع ژنتيناش
 يشترين با دقت بي، والدخنثي يهاون و آلليموتاس
نه يتوان در زميق مين تحقيج اياز نتا.  شونديمعرف

 از پسرفت يريوگ و جلي برگشتيانتخاب والد جهت تالق
ج بدست آمده از يبنابر نتا.  استفاده نموديکيژنت

 دارند، يي باالي که چند شکليازماهوارهي رينشانگرها
ا يت نتاج و ينان از دورگ بودن جمعي اطمي براتوان مي

 صفات، يريپذ ک از نتاج بطور جداگانه، توارثيهر 
ج ينتا.  استفاده نموديوستگي و پي ژنيها ن نقشهييتع

 عالوه بر يينما  بر درستيحاصل از آزمون انتساب مبتن
 مناسب جهت ين، در انتخاب والد مادري والدييشناسا
  .تواند بکار برده  شوديز مي ني برگشتيتالق

 
 سپاسگزاری

هزينه اين تحقيق از محل اعتبارات دانشگاه تهران  
تامين شده که نگارندگان بدينوسيله مراتب قدرداني 

  .دارند ميخود را ابراز



 ۴۷   . ..ارزيابي مولکولي و مورفولوژيکي والدين و نتاج : نژاد و همكارانحدادي  
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