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  چكيده

 حاصل  يها ب، دورگه يس  کنترل شده در   ي گرده افشان  يز ماهواره و ضرورت استفاده از پوشش برا       ي ر يها  مکان يها  توارث آلل  ي بررس يبرا

 کنترل شـده  يبعد از گرده افشانعدم استفاده از پوشش  که حاصل دو روش استفاده و‘ يع آباديشف ’×‘ يگلدن اسموت’ب ي ارقام سياز تالق

 که بـه عنـوان منـابع        ين و ارقام  ي والد هبه همرا ) ي هر روش گرده افشان    ي مورد برا  ٣٠( دانهال   ٦٠از تعداد   . بودند، مورد استفاده قرار گرفت    

ـ چهار نشانگر ر.  استخراج شدDNA دانه گرده مطرح بودند، ياحتمال ) CH03c07 و CH03d12 ،CH03d07 ،CH04a12 شـامل (ز مـاهواره  ي

ـ  بـه روش واکـنش زنج      DNA يهـا  قطعه. ه شد يژه آنها ته  ي فلورسنت و  ينش شده و آغازگرها   ين گز ين والد يچند شکل ب   مـراز بـا    ي پل يا رهي

افزار ژن اسکن   و نرمABI 377ک ياب اتوماتي يک توالير شدند و با استفاده از ي مختلف تکثيها دار شده با رنگ  فلورسنت نشانيآغازگرها

 خـود را در هـر مکـان    يهـا  ک از آلـل يها هر  ج نشان داد که تمام دانهالينتا. ن شديي، اندازه باندها تعيو براساس استاندارد درون ٢ه نسخ

 بـا منبـع گـرده ناخواسـته،         ياند و دو روش استفاده و عدم استفاده از پوشش از نظر گرده افـشان               ن به ارث برده   ي از والد  يکيزماهواره از   ير

ـ  ر يهـا  ع آلل ي توز . نشد ديدهچ دانهال حاصل از گرده ناخواسته       ي ه ي مورد بررس  يها ن دانهال يگر نداشتند و در ب    ي با همد  يتفاوتگونه   چيه ز ي

ـ    يماهواره در هر مکان نشان داد که توارث آنها به صورت هم بارز بوده و با توجه به آزمون کا                     يهـا   بـا نـسبت    يدار ي اسکور اختالف معن

 کنتـرل   يت کمتر مثل اصالح رقم که مستلزم گـرده افـشان          يج نشان داد که حداقل در موارد با حساس        ين نتا يا.  نداشتند ١:٠ و   ١:١:١:١ يمندل

 را در   هـا   ماهوارهزي ر يي کارا چنين  همج  ين نتا يا.  استفاده از پوشش وجود ندارد     ي برا ي محدود است، ضرورت   ي گل در زمان   ياديشده تعداد ز  

ـ  در حـال تفـرق، ته      يها تيه جمع يها، تجز   صفات و آلل   يريپذ ر توارث ي نظ ي استفاده در مطالعات   يها برا  تي نتاج جمع  -ن روابط والد  ييتع ه ي

  .وه نشان دادي درختان ميخي شجره تاريابي و بازيوستگي و پيکي ژنتيها نقشه
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 و در حال حاضر استاديار باغباني، دانـشكده كـشاورزي،           ، دانشگاه تهران   و منابع طبيعي    كشاورزي پرديسلوم باغباني،   عدكتري  دانشجوي سابق   . ۱
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