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  چکيده

  
 نمونه شامل ٣٠ يشاوندين تنوع و خويي تعي برا(RAPD)د ي راپي مولکوليق نشانگرهاين تحقيدر ا

 مورد ، خارج از گروه نمونه به عنوانک درخت محلبي و ،السيپ آلبالو و آلبالوگينوت رقم و ژ٢٩
 استخراج شده ي هاDNA ي روPCR در انجام واکنش ي آغازگر تصادف١٠٠تعداد . استفاده قرار گرفت

 انتخاب شده در يآغازگرها.  نمودند توليد چند شکلي آغازگر نوارها١٧ش شد که ياز برگ آزما
ه کالستر يتجز.  نوار چند شکل بودند٢١٤ن آنها ير کردند که از بيها تکث نوار در کل نمونه٢٣٣مجموع 

محدوده تشابه .  انجام گرفتUPGMAس و به روش يب تشابه دايها بر اساس ضرپيارقام و ژنوت
پ ينوتن دو ژي بيکين تشابه ژنتيشتريب.  بدست آمد٩١/٠ تا ٤٠/٠ن يها بالسي آلبالوها و آلبالوگيکيژنت

الس يپ آلبالوگيک ژنوتين ين تشابه بي شدند، و کمتريآور  جمع از يك محلآلبالو که از باغات همدان
 يآور پ آلبالو که از باغات هشتگرد جمعيک ژنوتي کرج و شهر کمالوه يون درختان ميواقع در کلکس

 آلبالو يهاپياز ژنوت) ٣٦/٠( يکين شباهت ژنتيپ محلب با دارا بودن کمتريژنوت. شده بود، به دست آمد
.  گرفتندي گروه جا١٥ در ٨٠/٠ها در حد تشابه ، نمونهيا ه خوشهيدر تجز. ديالس جدا گرديو آلبالوگ

 نشان داد که ي آنها مطابقت خوبيآور  آلبالو در اغلب موارد با مناطق جمعيها نمونهيبندگروه
 آلبالو ير بذري معمول تکثي ل نحوهيدله نطقه بک مي يهاک به هم در نمونهي نزديکينه ژنتيدهنده زم نشان
 جداگانه يهاک در گروهيبا هر ي آلبالو جدا شده و تقريهاالس از نمونهي آلبالوگيهانمونه. ران استيدر ا

 نگرياام نبدست آمد که = r ٩٢/٠س تشابه و دندروگرام در حد ين ماتري بيکيب کوفنتيضر. قرار گرفتند
 ي براRAPDش نشان داد که نشانگر ين آزمايا. س تشابه بوده استي به ماتربرازش مناسب دندروگرام
  . د استيک موثر و مفيک تکنيالس ي آلبالو و آلبالوگيهاپي ژنوتبررسي تنوع ژنتيكي در

  
   تجزيه كالستر، آغازگر تصادفي،يکي ژنتتشابه :يدي کليهاواژه

  
  مقدمه 

   خانواده از بزرگياا درختچهي کوچک و يآلبالو درخت
  ، Prunoideaeر خانواده ي، ز(Rosaceae) گل سرخ

  ي با نام علم Cerasusرجنسي و ز Prunusجنس
Prunus cerasus L.منابع از آن با يباشد که در برخي م 

 ;Mozaffarian, 2005)شودياد مي Cerasus vulgarisنام 

Webster & Looney, 1996) .يهايبند ميبر اساس تقس 
 گونه ۳۰ش از ي بي دارا Cerasusرجنسي، زياهشناسيگ

الس يگ. رنديگيم قرار) Section(است که در چند بخش 
P. avium L. آلبالو ،L.  P. cerasusينيالس زميو گ  
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 P. fruticosa رجنس تحت عنوان ين زيک بخش در اي در
 قرار Eucerasusا ي ي و خوراکيقي حقيهاالسيگ
 برابر Prunus در جنس هي پايهاکروموزوم تعداد. رنديگ يم

  است که بر اساس شواهد آلبالو با تعداد٨با 
ز لقاح دانه گرده کاهش  ا 2n = 4x = 32يها کروموزوم

 ينيالس زميبا تخمک گ) 2n = 2x = 16(الس يافته گين
)2n = 4x = 32( حاصل شده است(Dirlewanger et al., 

2007; Webster & Looney, 1996) .ل يآلبالو به دل
 از يا تنوع قابل مالحظهي بودن دارايان گونهيد بيبريه

ن حال، يبا ا.  والد خود استيهان گونهيات بينظر خصوص
 طعم ترش بوده و به دو دسته يانواع آلبالوها دارا

Morellosوه ي که رنگ پوست، گوشت و آب مييهاوهي با م
 Amarellesوه کامال ترش دارند و يره است و ميآنها قرمز ت

 رنگ قرمز روشن و ي آنها دارايهاوهيکه مKentish ا ي
رنگ و با طعم  رنگ تا کميوه بيوه روشن و آب ميگوشت م

 & Webster)شونديم يبندمي تقس، کمتر استيترش

Looney, 1996) .به ييهاز دورگيالس و آلبالو نين گيب 
ا ي و يعيبه صورت طب) Duke cherry( السيگ‐نام آلبالو
) 2n=4x=32( ديز تتراپلوئينها نيمده که ا بدست آيمصنوع

 دانه گرده کاهش و آلبالو ني بيعي طبيتالقهستند که از 
د که به نام يبرين هيا. اندالس به دست آمدهيگ افتهين

 ي شده است داراي نامگذارP. gondouinii يعلم
و  الس و آلبالو استين گينابيات بي با خصوصييها وهيم
سه ي در مقايوه کمتري م،وزيه مل اختالالت در مرحليبدل

 ,.Dirlewanger et al)کنديد مي والد خود توليهابا گونه

2007; Webster & Looney, 1996) . ا محلبيآلبالو تلخه 
P. mahaleb L.شوديز گفته ميالس معطر ني که به آن گ 

)2n = 2x = 16 (الس ي آلبالو و گيه برايمعموال به عنوان پا
ن گونه را جدا از يشناسان ا اهيگ. ودش يم به کار برده
Eucerasusبخش   و درMahalabاند قرار داده  

(Webster & Looney, 1996) .  
  دريران آلبالو به صورت پراکنده، به طور کليدر ا

 سلسله جبال البرز و زاگرس کشت و کار هيامتداد و حاش
ق کشت ي از طرين کشت و کار به روش سنتيا. شوديم

 و )توسط پرندگان (خودرو ا به صورتي و ،نسان توسط ابذر
ها در اطراف درخت انجام گرفته  ا توسط رشد پاجوشي

ل تنوع در نوع مصرف به صورت تازه، يآلبالو به دل. است
وه از ي مييدن و ارزش غذاي و زمان رسيليخشک و تبد

. د برخوردار استيش تولي در جهت افزاييل بااليپتانس

ط آب و ياد و شرايارا بودن مساحت زل ديران به دلياکشور 
د حدود يبا تولن محصول، ي مناسب از نظر پرورش اييهوا
ا قرار يدر رتبه هشتم دن ۲۰۰۶تن آلبالو در سال  ۶۷۰/۴۸
ن محصول توجه يران تاکنون به ايدر ا. )FAO, 2007(دارد 
 در ي اندکيهاشرفتيجه پي نشده است و در نتياديز
.  آلبالو حاصل شده استيام بوم ارقينه اصالح و معرفيزم
 آلبالو، به عنوان حرکت ي روي اصالحيهابرنامه انجام يبرا
 اه احساسين گياز به شناخت بهتر تنوع اي نياديه و بنياول
  .شوديم

 استفاده از يشرفت علم و تکنولوژي با پامروزه
 قيک دقي و تفکيي شناساي براي مولکولينشانگرها

در گذشته . ر شده استيپذ ها و ارقام امکانپيژنوت
آلبالو و   ارقاميبند و دستهيکيز تنوع ژنتي و آنالييشناسا

 و يکيولوژيزي و فيکيه صفات مورفولوژيالس بر پايگ
 Schmidt et) آنها بوده استي کشاورزيها و رفتارهايژگيو

al., 1985) .ر ين جهت که تحت تاثيها از ايژگين ويا
ق يج دقي حصول نتاي برارند ويگيم  قراريطيط محيشرا
اهان بالغ است ياد از گيت زيک جمعياج به ياحت

ه ي که بر پاييهانشانگر. کننديجاد مي اييها تيمحدود
DNAي و مطالعات انگشت نگاريکي تنوع ژنتي بررسي برا 

اند که از افتهيار يرند گسترش بسيگيمورد استفاده قرار م
 RAPDs و SSRs  ،AFLPsتوان بهين آنها ميترمعروف

(Gerlach & Stosser, 1998; Struss et al., 2003; 
Tavaud et al., 2001; Wunch & Hormaza, 2002) 

اج به ي احتRAPDها نشانگرن ين ايدر ب. اشاره کرد
 ,.Williams et al) دارديتر سادهي شگاهيزات آزمايتجه

ک روش مورد استقبال ي که باعث شده همچنان (1990
 RAPDک يتکن . باشديکيطالعه تنوع ژنت شناخت و ميبرا
ش يط آزمايت به شراي و حساسيري مشکالت تکرارپذيدارا

 Weeden)زها حل کرد يتوان آن را با تکرار آنالياست که م

et al., 1992). نشانگر RAPDيکي تنوع ژنتي بررسي برا 
از جمله . وه مختلف به کار گرفته شده استيدرختان م

ب ي، س)Besnard et al., 2001( تونيتوان به زيم
)Oraguzie et al., 2001(انار ، )Sarkhosh et al., 2006( ،

 السيدر مورد گ. اشاره کرد... و ) Zhongping, 2007( هلو
هاي مختلفي براي بررسي تنوع ژنتيكي به كمك  گزارش
 ;Gerlach & Stosser, 1998) وجود داردRAPD نشانگر

Moreno & Trujillo, 2005; Lisek et al., 2006) .
 يها گونهيکيتنوع ژنت RAPD نشانگرله يبه وسهمچنين، 

Cherryيبررس مورد  نيزالسي ارقام آلبالو و گيتعداد  و 
  .)Cai et al., 2007(گرفته است قرار 
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  ازي تعداديکي تنوع ژنتيش بررسين آزمايهدف ا
ک يدر کنار ( السي آلبالو و آلبالوگيهاپيارقام و ژنوت

يا  به عنوان نمونه خارج از گروه ز گونه محلبنمونه ا
Outgroup( آوري جمع بوده است که از مناطق مختلف 
  . شده بودند

  
  ها مواد و روش

 ونياز کلکس السيآلبالوگ  آلبالو ويهاپيارقام و ژنوت
 بذر کرج واقع در نهال وتحقيقات اصالح و تهيه موسسه 
  دانشگاهيقات گروه علوم باغبانيشهر، مرکز تحق کمال

، باغات )انيدشت و ول  تهران(تهران، باغات هشتگرد 
 همدان، باغات شهرستان نهاوند و ارتفاعات جاده چالوس

  استخراج ).١جدول( شدند يآور جمع) باال کوشک(
DNAبا استفاده از روشي برگيها از نمونه   

Murray & Thompson )1980 (يبررس. صورت گرفت 
   روش از  استفاده  با  آمدهبدست   DNAت يفيت و کيکم

و  ٢٨٠ nm و nm٢٦٠ يهاموج طول دري اسپکتروفتومتر
ک درصد ي در ژل آگارز با غلظت DNAالکتروفورز 
 يهاکسان از نمونهيد و به کمک آنها غلظت يمشخص گرد

DNA) انجام يبرا. آماده شد) تريکرولي نانوگرم در م١٠ 
 TIBي سري آغازگر تصادف۱۰۰ تعداد RAPDش يآزما

MOLBIOLن ين بيه قرار گرفت که از اي اولي مورد بررس
 يريتکرارپذ شتر وي بيچندشکل آغازگر که ۱۷تعداد 
 Taq DNAم يآنز. انتخاب و استفاده شدند داشتند يباالتر

polymeraseنوكلئوتيدها و مخلوط ) dNTPs ( به اضافه
 از شرکت MgCl2و محلول )  برابر غلظتPCR) ۱۰بافر 
  .ه شديناژن تهيس

، شامل بافر µl٢٥ با حجم اي پليمراز زنجيره واکنش
 MgCl2 ،mM ٧٥/١ mM، X١ به صورت PCRواکنش 

٢/٠ dNTPs،  µΜم ي واحد آنز١ آغازگر، ٤/٠Taqمرازي پل 
  . الگو بودDNA  ازng١٠و 

  
  آوري آنهاد بررسي در اين آزمايش و محل جمعها و ارقام آلبالو و آلبالوگيالس و يک نمونه محلب مور اسامي و مشخصات ويژه ژنوتيپ‐۱جدول 

  هاي ويژهمشخصه
 اندازه ميوه مزه رنگ گوشت ميوه رنگ پوست ميوه رنگ آب ميوه

عالمت  آوري جمعمحل 
 اختصاري

شماره  نام نمونه
نمونه

 ۱ ۱۹آلبالوگيالس شماره  NBDK19 نهال و بذر کرج بزرگ ترش ـ شيرين قرمز قرمز صورتي
 ۲ ۱آلبالو شماره  NBSC1 نهال و بذر کرج متوسط ترش تيره سياه قرمز
 ۳ ۲آلبالو شماره  NBSC2 نهال و بذر کرج متوسط ترش تيره قرمز قرمز

 ۴  همدان۱آلبالو شماره  HMSC1 باغات همدان متوسط ترش تيره قرمز تيره قرمز تيره
 ۵  همدان۲شماره آلبالو  HMSC2 باغات همدان متوسط ترش تيره قرمز تيره قرمز تيره
 ۶  همدان۳آلبالو شماره  HMSC3 باغات همدان متوسط ترش تيره قرمز تيره قرمز تيره
 ۷  نهاوند۱آلبالو شماره  NVSC1 باغات نهاوند متوسط ترش تيره قرمز تيره قرمز تيره
 ۸  نهاوند۲آلبالو شماره  NVSC2 باغات نهاوند متوسط ترش تيره قرمز تيره قرمز تيره

 ۹  نهاوند۳آلبالو شماره  NVSC3 باغات نهاوند متوسط ترش تيره قرمز تيره  تيرهقرمز
 ۱۰  چالوس۱آلبالو شماره  CHSC1 ارتفاعات جاده چالوس متوسط ترش تيره قرمز تيره قرمز تيره
 ۱۱  چالوس۲آلبالو شماره  CHSC2 ارتفاعات جاده چالوس متوسط ترش تيره قرمز تيره قرمز تيره
 ۱۲  چالوس۳آلبالو شماره  CHSC3 ارتفاعات جاده چالوس متوسط ترش تيره قرمز تيره قرمز تيره
 ۱۳  هشتگرد۱آلبالو شماره  HTSC1 باغات هشتگرد بزرگ ترش ـ شيرين قرمز قرمز تيره قرمز
 ۱۴  هشتگرد۲آلبالو شماره  HTSC2 باغات هشتگرد بزرگ ترش ـ شيرين قرمز قرمز تيره صورتي
 ۱۵  هشتگرد۳آلبالو شماره  HTSC3 باغات هشتگرد بزرگ ترش ـ شيرين قرمز سياه قرمز
 ۱۶  هشتگرد۴آلبالو شماره  HTSC4 باغات هشتگرد بزرگ ترش ـ شيرين قرمز قرمز تيره قرمز
 ۱۷  هشتگرد۵آلبالو شماره  HTSC5 باغات هشتگرد متوسط ترش ـ شيرين قرمز قرمز تيره قرمز

 ۱۸  هشتگرد۶آلبالو شماره  HTSC6 باغات هشتگرد کوچک ترش تيره سياه قرمز تيره
 ۱۹  هشتگرد۷آلبالو شماره  HTSC7 باغات هشتگرد کوچک ترش تيره سياه قرمز تيره
 ۲۰  هشتگرد۸آلبالو شماره  HTSC8 باغات هشتگرد کوچک ترش تيره سياه قرمز تيره
 ۲۱  هشتگرد۹آلبالو شماره  HTSC9 باغات هشتگرد کوچک ترش تيره سياه قرمز تيره
 ۲۲  هشتگرد۱۰آلبالو شماره  HTSC10 باغات هشتگرد کوچک ترش تيره سياه قرمز تيره
 ۲۳ آلبالوگيالس دانشکده NBDKD نهال و بذر کرج بزرگ  شيرين‐ترش  روشن قرمز صورتي
 ۲۴ آلبالو همدان NBSCH نهال و بذر کرج متوسط ترش تيره قرمز تيره قرمز
 ۲۵ آلبالوگيالس ميگرز NBDKM نهال و بذر کرج بزرگ شيرين ‐ترش  روشن سياه صورتي
 ۲۶ آلبالوگيالس بلغارستان NBDKB نهال و بذر کرج بزرگ  شيرين‐ترش  روشن قرمز صورتي
 ۲۷ دانشکده۱آلبالو شماره  HDZSC1 گروه علوم باغباني متوسط ترش تيره قرمز تيره قرمز تيره
 ۲۸  دانشکده۲آلبالو شماره  HDZSC2 روه علوم باغبانيگ متوسط ترش تيره قرمز تيره قرمز تيره
 ۲۹  دانشکده۱آلبالوگيالس شماره  HDDK1  گروه علوم باغباني خيلي بزرگ  شيرين‐ترش  روشن قرمز صورتي
خيلي کوچک تلخ تيره سياه ‐‐‐  ۳۰ محلب HDML گروه علوم باغباني
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 ٤ چرخهک ي بصورت يي دمايها با چرخهPCRط يشرا
 C٩٤°به صورت چرخه  ٣٥، تعداد C٩٤° ي در دماقهيدق

 به مدت C٧٢°قه و ي دق١ به مدت C٣٧°قه، ي دق١به مدت 
قه با ي دق٧ به مدت C٧٢° چرخهک يت يقه و در نهاي دق١

  مدل Bio-Rad کلرياستفاده از دستگاه ترمال سا
(i-Cycler) پس از انجام واکنش . ديانجام گردPCR به 

 اضافه يتر بافر بارگذاريکرولي م۵ات لوله مقدار يمحتو
نان از حضور قطعات يمخلوط حاصل بعد از اطم. ديگرد
 ۲/۱ژل آگارز  يها ، در چاهکها در تمام نمونهر شدهيتکث

قه با ي دق۱۲۰خته شد و به مدت ي رTBE١ بافر دردرصد 
ن مرحله ژل به يپس از ا.  ولت الکتروفورز شد۸۰ان يجر

 µg/l۵/۰د يم بروماويديقه در محلول اتي دق۳۰مدت 
 قطعات ٢ شد و سپس توسط دستگاه ژل داکيزيآم رنگ
 يبردار  مشاهده و عکسUV تحت نور DNAافته ير يتکث

  .از ژل صورت گرفت
ک و عدم حضور ي عدد چند شکلک باند يبه حضور 

 يهارتبه سيل ماتريبعد از تشک. آن عدد صفر داده شد
تفاده از نرم افزار ها با اسپيس تشابه ژنوتيک و صفر، ماتري

NTsys (Ver 2.02)٣سيب تشابه داي و با استفاده از ضر 
 بر اساس ياه خوشهيت تجزيدر نها. ديمحاسبه گرد

 UPGMA٤روشس تشابه انجام شد و دندروگرام بهيماتر
  .بدست آمد

  
  ج و بحثينتا

و  NBDK19(پ ي دو ژنوتDNA ي در ابتدا رو
NBSC1 (۱۰۰ه يشتند کل داي بارزي ظاهريهاکه تفاوت 

 TIB MOLBOIL يسر از يدي نوکلئوت١٠يآغازگر تصادف
 يشکل آغازگر که چند ۱۷ آنها نيکه از بد ي گرديبررس

.  نشان دادند انتخاب شدندي باالتريريتکرارپذ شتر ويب
ها پي تمام ارقام و ژنوتي انتخاب شده برايسپس آغازگرها

ر ي تکثDNA نوار ۲۳۳مجموع در. مورد استفاده قرار گرفت
ها پين تمام ژنوتي نوار در ب۱۹ن آنها تعداد يد که از بيگرد
 قطعه ۲۱۴ يعنيمانده آنها يک شکل بودند و باقي

ر شده با يتعداد قطعات تکث.  نشان دادنديچندشکل

                                                                                         
1. Tris Boric Acid EDTA  
2. Gel document, UVP 
3. Dice 
4. Unweighted Paired Group Method Using  
    Arithmetic Average   

ن تعداد قطعه چند يشتري مختلف متفاوت بود، بيآغازگرها
 TIBMمربوط به آغازگر و  عدد ۲۱ر شده ي تکثيشکل

BE13 قطعه و مربوط به آغازگر٥ن آن يود و کمترب  
TIBM BE4 ر شده در ياندازه قطعات تکث. )۲جدول( بود

ن ي جفت باز تخم٣٥٠٠ تا ٣٠٠تمام آغازگرها در محدوده 
نشان داد ) ۳جدول(س تشابه يج حاصل از ماترينتا .زده شد
پ ي و ژنوتNBDK19ن يب) ۴۰/۰(ن شباهت يکه کمتر
HTSC5ي بخش باغبانونيکلکس از ي بوده است که اول 

 و نمونه دوم از شهر کمالبذر کرج واقع در  موسسه نهال و
 شده بود و يآور جمع) تهران دشت(باغات هشتگرد 

 و HMSC2پ ين دو ژنوتيب) ۹۱/۰(ن شباهت يشتريب
HMSC3شده آوري جمع از شهر همدان  هر دو بود که 
 و )٢١/٠ (NBDK19ن شباهت را با يز کمتريمحلب ن. بودند

 و HTSC3پ يبا دو ژنوت) ٤٥/٠(ن شباهت را يشتريب
HTSC5به طور متوسطدر مطالعه حاضر.  نشان داد  

سم نشان دادند که نشان از ي مورفي درصد نوارها پل٥٣/٩١
  . باشديش مين آزماي موجود در ايهان نمونهيتنوع باال ب

 که يکي کوفنتيب همبستگي ضردر محاسبه
 س تشابه و دندروگراميماترن ي بيدهنده همبستگ نشان

 دهنده نشان که  بدست آمد= ۹۲/۰rباشد، مقدار  يم
در . س تشابه و دندروگرام استي مناسب ماتريهمبستگ

 محلب در حد تشابه ،س تشابهيدندروگرام حاصله از ماتر
 از تفاوت يد که حاکيها جدا گردپير ژنوتي از سا۳۶/۰
ل از نظر ين دليها است و به همپير ژنوتي آن با سايباال
 يا در جنس پرونوس در بخش و گونه جداگانهياهشناسيگ

پ ي ژنوت، درصد۵۰در حد تشابه  .قرار گرفته است
NBDK19ون موسسه نهال و بذر کرج تحت ي که در کلکس

ر يشود از ساي مي نگهدار۱۹الس شماره يعنوان آلبالوگ
 ۵۸در مرحله بعد در حد تشابه . ديجدا گرد هاپيژنوت
که در مرکز ) HDDK1(الس يگر آلبالوگيپ ديد ژنوتدرص
ن جدا يريدارد از سا  قرار ي باغبان علوم   قات گروهيتحق
 که از ارتفاعات جاده چالوس CHSC3آلبالو  .ديگرد
) NBDKB(الس بلغارستان ي شده بود و آلبالو گآوري جمع

شود ي ميون موسسه نهال و بذر کرج نگهداريکه در کلکس
 از ۶۷/۰ و ۶۴/۰ب در حد تشابه ي به ترتيددر مرحله بع

پ يها، بجز ژنوتپين ژنوتيتمام ا. ها جدا شدندپيه ژنوتيبق
CHSC3داشتنديوه صورتيوه قرمز و رنگ آب مي، رنگ م  .

 آوري جمع آلبالو يهاپيها، که به عنوان ژنوتر نمونهيسا
    NBDKMگرز يالس مي نمونه آلبالوگ۲جز ه ب(شده بودند 



 ۵  ...هاي آلبالو و آلبالو گيالس بررسي تنوع ژنتيکي برخي از ارقام و ژنوتيپ: زماني و همکاران  

   مورد استفادهRAPD نام، توالي و نتايج مربوط به آغازگرهاي ‐۲جدول 

  توالي  آغازگر  رديف
ً٣→5ً  

تعداد کل قطعات 
  شدهرکثيت

قطعات  دتعدا
 چند شکل

درصد چند 
 شکلي

١  TIBMBA-02 TGC TCG GCT C ۱۶  ۱۵  ۷۵/۹۳  
٢ TIBMBA-03  GTG CGA GAA C ۱۸  ۱۴  ۷۸/۷۷  
٣  TIBMBA-06 GGA CGA CCG T  ١٤  ۱۳  ۸۶/۹۲  
٤  TIBMBA-14  TCG GGA GTG G ۸  ۸  ۱۰۰  
٥  TIBMBB-03  TCA CGT GGC T ۱۴  ۱۳  ۸۶/۹۲  
٦  TIBMBB-13  CTT CGG TGT G ۱۵  ۱۴  ۳۳/۹۳  
٧  TIBMBB-17  ACA CCG TGC C  ۱۴  ۱۴  ۱۰۰  
٨  TIBMBC-02  ACA GTA GCG G ۱۲  ۱۲  ۱۰۰  
٩  TIBMBC-05  GAG GCG ATT G ۱۳  ۱۱  ۶۱/۸۴  
١٠  TIBMBC-09  GTC ATG CGA C ۱۸  ۱۸  ۱۰۰  
١١  TIBMBC-10  AAC GTC GAG G ۸  ۸  ۱۰۰  
١٢  TIBMBC-13  CCT GGC ACA G ۱۵  ۱۳  ۶۷/۸۶  
١٣  TIBMBC-16  CTG GTG CTC A ۷  ۶  ۷۱/۸۵  
١٤  TIBMBE 04  CCC AAG GGA A  ۷  ۵  ۴۳/۷۱  
١٥  TIBMBE 08  GGG AAG CGT C  ۱۶  ۱۵  ۷۵/۹۳  
١٦  TIBMBE 13  TCG GTG AGT C ۲۲  ۲۱  ۴۵/۹۵  
١٧  TIBMBE-17  GGG AAA AGC C  ۱۶  ۱۴  ۵/۸۷  
  ‐  ٢١٤  ٢٣٣  ‐  ‐  کل

 ٥٣/٩١ ٥٩/١٢ ٧١/١٣  ‐ ‐  ميانگين

  
که به عنوان  NBDKDالس دانشکده يآلبالوگو 

 ۶۹/۰ در حد تشابه )الس در نظر گرفته شده بودنديآلبالوگ
ش مقدار تشابه در يبا افزا. گرفتندک دسته بزرگ قرار يدر 
 از ۲ و ۱لبالو شماره  آيهاپي ابتدا ژنوتاس کالستر،يمق

 يهاون موسسه نهال و بذر و سپس نمونهيکلکس
ها جدا پيژنوت ري شده از باغات هشتگرد از ساآوري جمع
  .ده استيگرد

، ۸۰/۰توان گفت که در حد تشابه ي در مجموع م
م شدند، که در ي دسته تقس۱۴ها به جز محلب در  پيژنوت
افت و يتوان يپ ميا ژنوتيک رقم ي دسته، در هر کدام ۷
. گر پراکنده شدندي ديهاها در دستهپير ارقام و ژنوتيسا

در گروه . باشدي مNBDK19 مربوط به ييگروه اول به تنها
 واقع شدند که ۲ و آلبالو شماره ۱دوم دو رقم آلبالو شماره 

ن دو رقم در يا. گر بودنديکديه به يز شبي نياز نظر ظاهر
 ۵در دسته سوم . ارندگر شباهت دي درصد به همد۸۰حد 
 بودند   شده آوري جمع منطقه مختلف ۳پ که از يژنوت

 HMSC1 ،CHSC1 ،CHSC2 ،NVSC1دارند که شامل قرار 
باشند که از همدان، ارتفاعات جاده چالوس ي مNVSC2و 

ن شباهت يشترين دسته بيدر ا.  شدندآوري جمعو نهاوند 
 و) CHSC2 )۸۹/۰ و CHSC1 يهاپيمربوط به ژنوت

 NVSC2و  HMSC1 يهاپين آن مربوط به ژنوتيکمتر

 NVSC3 پيک ژنوتيدر گروه چهارم فقط . بود) ٨٠/٠(
ن يا. حضور دارد که مربوط به شهرستان نهاوند است

و  NVSC1پ ي با دو ژنوت۷۹/۰ در حد تشابه پيژنوت
NVSC2نمونه، از نظر ٣ن ين ايدر ب.  شباهت داشته است 

ک ي از NVSC2و  NVSC1پ ي ژنوت٢ يآورمحل جمع
 يگرياز مکان د NVSC3پ يک به هم و ژنوتيمکان و نزد

 ۲در گروه پنجم .  شده بودآوري جمعاز شهرستان نهاوند 
 آوري جمع که از شهر همدان HMSC3 و HMSC2پ يژنوت

ن يا. برخوردار بودند) ۹۱/۰(ن سطح تشابه يشتريشدند از ب
ار هم واقع  در کنيک باغ، که از نظر مکانيدو درخت از 

 يبا توجه به سطح تشابه باال. شده بودند انتخاب شدند
ک يپ از ين دو ژنوتين دو نمونه احتمال دارد که اين ايب
ک والد مشترک حاصل شده ينکه از يا اياه واحد و يگ

 با HMSC1ن يش آمده بيدر رابطه با فاصله پ. باشند
HMSC2 و HMSC3ن ي که بيتوان به اختالف مکاني م
HMSC1اشاره کردگر وجود داشته است ي با دو نمونه د.  

ها را در خود پين تعداد ژنوتيشتريدر گروه ششم که ب
 ۲ها از نمونه ني نمونه قرار دارد که ا۷جا داده است 
 شهرستان هشتگرد و شهرستان کرج يعنيمنطقه مختلف، 

 ،HTSC6 ،HTSC7ها شامل ن نمونهي شدند که ايآورجمع
HTSC8،  HTSC9،   HTSC10، HDZSC1    و  HDZSC2  
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  .شين آزماي در ايالس و محلب مورد بررسي آلبالوگها و ارقام آلبالو،پين ژنوتيب تشابه بي ضرا‐٣جدول 
  )باشندي م۱ها در جدول پيدهنده شماره ژنوتها نشانشماره(

شماره 
 نمونه

٣ ٢ ١ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ٣٠ ٢٩ ٢٨ ٢٧ ٢٦ ٢٥ ٢٤ ٢٣ ٢٢ ٢١ ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ 
 

٠٠/١ ١                               
٥٣/٠ ٢ ٠٠/١                              
٦٢/٠ ٣ ۸۰/۰ ٠٠/١                             
۴  ٥٩/٠ ٧٣/٠ ٧٥/٠ ٠٠/١                            
۵ ٥٣/٠ ٧٥/٠ ٧٣/٠ ٨٤/٠ ٠٠/١                           
۶  ٥٣/٠ ٧٥/٠ ٦٩/٠ ٨٣/٠ ٩١/٠ ٠٠/١                          
۷  ٥٣/٠ ٧٦/٠ ٧٤/٠ ۸۰/۰ ٧٩/٠ ٧٩/٠ ٠٠/١                         
۸  ۵۴/۰ ٦٨/٠ ٦٩/٠ ٨٢/٠ ٧٩/٠ ٧٩/٠ ٨٢/٠ ٠٠/١                        
۹  ٤٩/٠ ۶۶/۰ ٦٥/٠ ٧٧/٠ ٧٤/٠ ٧١/٠ ۸۰/۰ ۸۰/۰ ٠٠/١                       
٥٣/٠ ١٠ ٦٥/٠ ٦٥/٠ ٨٥/٠ ٧٧/٠ ٧٧/٠ ٧٥/٠ ٨٣/٠ ٧٨/٠ ٠٠/١                      
٥٣/٠ ١١ ٦٩/٠ ٦٩/٠ ٨٤/٠ ٧٥/٠ ٧٣/٠ ٧٩/٠ ٨٢/٠ ۸۰/۰ ٨٩/٠ ٠٠/١                     
١٢ ۴۷/۰ ٦١/٠ ٦٣/٠ ٧١/٠ ٦٤/٠ ٦٥/٠ ٦٧/٠ ٦٨/٠ ٦٢/٠ ٦٨/٠ ٧٠/٠ ٠٠/١                    
٤٨/٠ ١٣ ٦٩/٠ ٧٠/٠ ۶۶/۰ ٦٧/٠ ٦٤/٠ ٦٤/٠ ٦٨/٠ ٦٥/٠ ٦٥/٠ ٦٤/٠ ٦٣/٠ ٠٠/١                   
٤٥/٠ ١٤ ٦٨/٠ ٦٥/٠ ٧٢/٠ ٧٣/٠ ٧٢/٠ ٦٨/٠ ٧٤/٠ ٦٥/٠ ٦٩/٠ ٦٥/٠ ٦٠/٠ ٧٩/٠ ٠٠/١                  
٤٩/٠ ١٥ ٦٩/٠ ٦٥/٠ ٧٥/٠ ٧٦/٠ ٧٤/٠ ٧١/٠ ٧٥/٠ ٧١/٠ ٧٨/٠ ٧٠/٠ ٦٤/٠ ٧٦/٠ ٨٨/٠ ٠٠/١                 
٤٥/٠ ١٦ ٧٠/٠ ٦٨/٠ ٧٣/٠ ٧٧/٠ ٧٣/٠ ٧١/٠ ٧٤/٠ ٧١/٠ ٧١/٠ ٧٠/٠ ٦١/٠ ٧٥/٠ ٨٥/٠ ٨٦/٠ ٠٠/١                
٤٠/٠ ١٧ ٥٩/٠ ٥٦/٠ ٧٣/٠ ٧١/٠ ٦٩/٠ ٦٧/٠ ٧٣/٠ ٦٧/٠ ٧٦/٠ ٧١/٠ ٧١/٠ ٦١/٠ ٧٢/٠ ٧٧/٠ ۸۰/۰ ٠٠/١               
٥٠/٠ ١٨ ٦٧/٠ ٦٩/٠ ٧٧/٠ ٨٢/٠ ٧٨/٠ ٧١/٠ ٧٧/٠ ٧٤/٠ ٧٨/٠ ٧٧/٠ ٦١/٠ ٧٠/٠ ٧٦/٠ ۸۰/۰ ۸۰/۰ ٧٦/٠ ٠٠/١              
١٩ ۵۴/۰ ٦٩/٠ ٧٠/٠ ٨١/٠ ۸۰/۰ ٧٦/٠ ٧٧/٠ ٧٩/٠ ٧٤/٠ ٧٩/٠ ٨١/٠ ٦٤/٠ ٦٩/٠ ٧٢/٠ ٧٥/٠ ٧٤/٠ ٦٩/٠ ٨٤/٠ ٠٠/١             
٥٢/٠ ٢٠ ٦٨/٠ ٧٢/٠ ٧٩/٠ ٧٩/٠ ٧٤/٠ ٧٧/٠ ٧٧/٠ ٧٧/٠ ٧٨/٠ ۸۰/۰ ٦٥/٠ ٦٤/٠ ٧١/٠ ٧٥/٠ ٧٧/٠ ٧٣/٠ ٨٦/٠ ٨٣/٠ ٠٠/١            
٤٩/٠ ٢١ ٦٩/٠ ٦٩/٠ ٨٢/٠ ٨٣/٠ ٧٨/٠ ٧٦/٠ ۸۰/۰ ٧٦/٠ ٨١/٠ ٧٩/٠ ٦٤/٠ ٦٩/٠ ٧٧/٠ ٧٨/٠ ٨١/٠ ٧٨/٠ ٨٦/٠ ٨٥/٠ ٩٠/٠ ٠٠/١           
٢٢ ۴۷/۰ ٦٨/٠ ۶۶/۰ ٧٥/٠ ٧٦/٠ ٧٤/٠ ٧٦/٠ ٧٦/٠ ٧١/٠ ٧٧/٠ ٧٦/٠ ٦٨/٠ ٦٠/٠ ٧١/٠ ٧٣/٠ ٧٧/٠ ٧٩/٠ ٧٦/٠ ٧٦/٠ ٨٢/٠ ٨٧/٠ ٠٠/١          
٥٧/٠ ٢٣ ٦٨/٠ ٧٢/٠ ٧٣/٠ ٧٢/٠ ٧٠/٠ ٧١/٠ ٧٣/٠ ٦٩/٠ ٧٥/٠ ٧٤/٠ ٦٥/٠ ۶۶/۰ ٧٢/٠ ٧٥/٠ ٧٣/٠ ٧٠/٠ ٧٦/٠ ٦٩/٠ ٧٨/٠ ٧٨/٠ ۸۰/۰ ٠٠/١         
٥٥/٠ ٢٤ ٦٩/٠ ٧٥/٠ ٧٧/٠ ٧٦/٠ ٧٣/٠ ٧٦/٠ ٧٦/٠ ٧٢/٠ ٧٦/٠ ٧٨/٠ ٦٤/٠ ٦٣/٠ ۶۶/۰ ٧١/٠ ٧٠/٠ ٦٥/٠ ٧٩/٠ ٧٦/٠ ٨٣/٠ ٧٩/٠ ٧٧/٠ ۸۰/۰ ٠٠/١        
٥٦/٠ ٢٥ ٧١/٠ ٧٥/٠ ٧٤/٠ ٧٣/٠ ٧٣/٠ ٧١/٠ ٧٢/٠ ٧٢/٠ ٧٢/٠ ٧٦/٠ ٦٣/٠ ٦١/٠ ٦٤/٠ ٧٠/٠ ٧٠/٠ ٦٥/٠ ٧٨/٠ ٧٤/٠ ٨١/٠ ۸۰/۰ ٧٤/٠ ٧٨/٠ ٧٨/٠ ٠٠/١       
٥٠/٠ ٢٦ ٦٠/٠ ٦٤/٠ ٦٨/٠ ۶۶/۰ ٦٤/٠ ٦٩/٠ ٧٤/٠ ٦٨/٠ ٦٩/٠ ٦٧/٠ ٥٩/٠ ٥٧/٠ ٦٤/٠ ٦٨/٠ ۶۶/۰ ٦٥/٠ ٦٩/٠ ٦٧/٠ ٦٨/٠ ٦٩/٠ ٧٢/٠ ٧١/٠ ٦٨/٠ ۶۶/۰ ٠٠/١      
٥٢/٠ ٢٧ ٦٧/٠ ٦٨/٠ ٧٩/٠ ٧٩/٠ ٧٦/٠ ٧٨/٠ ٧٩/٠ ٧٧/٠ ٨٣/٠ ٨١/٠ ٦٥/٠ ۶۶/۰ ٧٤/٠ ۸۰/۰ ٨٢/٠ ٧٩/٠ ٨٤/٠ ٨١/٠ ٨٤/٠ ٨٦/٠ ٨٥/٠ ۸۰/۰ ٨١/٠ ٧٤/٠ ٧٢/٠ ٠٠/١     
٥١/٠ ٢٨ ٦٨/٠ ٦٧/٠ ٧٨/٠ ٧٨/٠ ٧٣/٠ ٧٨/٠ ٧٥/٠ ٧٧/٠ ٧٩/٠ ۸۰/۰ ٦٩/٠ ٦١/٠ ٧٢/٠ ٧٥/٠ ٧٥/٠ ٨٢/٠ ۸۰/۰ ٧٧/٠ ٨٢/٠ ٨٣/٠ ٨٣/٠ ٧٦/٠ ٧٦/٠ ٧٤/٠ ٧٢/٠ ٨٦/٠ ٠٠/١    
٢٩ ۴۲/۰ ٥٩/٠ ٥٧/٠ ٥٦/٠ ٦٠/٠ ٥٨/٠ ٦٣/٠ ٥٧/٠ ٥٨/٠ ٥٨/٠ ٥٩/٠ ٥٨/٠ ٤٨/٠ ٥١/٠ ٥٦/٠ ٦٠/٠ ٦٤/٠ ٥٨/٠ ٦٣/٠ ٦٠/٠ ٦٣/٠ ٦٧/٠ ٦٠/٠ ٦٠/٠ ٦١/٠ ٥٧/٠ ٦٥/٠ ٦٧/٠ ٠٠/١   
٢١/٠ ٣٠ ٣٣/٠ ٣١/٠ ٣٥/٠ ٣٦/٠ ٣٩/٠ ٣٩/٠ ٣٥/٠ ٣٥/٠ ٣٨/٠ ٣١/٠ ٣٢/٠ ٣٨/٠ ٣٩/٠ ٤٥/٠ ٤٠/٠ ٤٥/٠ ٤٠/٠ ٣٨/٠ ٣٢/٠ ٣٨/٠ ٣٦/٠ ٣٢/٠ ٣٣/٠ ٣١/٠ ٣٥/٠ ٤٠/٠ ٣٧/٠ ٣٥/٠ ٠٠/١  

  
ن يب) ۹۰/۰(ن شباهت يشترين گروه بيدر ا. باشند يم

HTSC8 و HTSC9اد ي زيکيباشد که مجددا به نزدي م
ن يشود و کمتريپ مربوط مين دو ژنوتي اآوري جمعمکان 
ن ي و همچنHTSC10 و HTSC6 يهاپين ژنوتيهت بشبا
 ٢ن گروه يدر ا. شودي مشاهده مHTSC10 و HTSC7ن يب

 آوري جمعک مکان يز از ي نHDZSC2 و  HDZSC1پيژنوت
با توجه به . گر دارنديکديبا ) ٨٦/٠ (ياديشدند و تشابه ز

ن شباهت يپ، اي ژنوت٢ن ي اي مکانيکي و نزديط رشديشرا
 که به صورت نهال HDZSC2پ ي ژنوتن موضوع را کهيا

 ي از بذرهايکيتازه به بار نشسته بوده است از 
 بالغ و بارده بوده است ي که درخت HDZSC1پيژنوت

  .دهديد قرار ميي مورد تا رابدست آمده است
 NBSCHپ ي و ژنوتNBDKDپ يدر گروه هفتم ژنوت

ه رسد که با توجيم به نظر.  قرار دارد۸۰/۰زان تشابه يبا م

 ي، در نامگذاري مولکوليهانشانگرت يبه دقت و حساس
الس دانشکده اشتباه ي به عنوان آلبالوگNBDKDپ يژنوت

ک آلبالو يقت يپ در حقين ژنوتيصورت گرفته باشد و ا
 واقع شده يي به تنهاNBDKMدر گروه هشتم . بوده است

 ۳، در گروه دهم HTSC1پ يدر گروه نهم ژنوت. است
ازدهم يگروه و در HTSC4  و HTSC2 ،HTSC3پ يژنوت
ن گروه، همانطور يدر ا.  قرار گرفته استHTSC5پ يژنوت

ن ين شباهت بيشتريز مشخص است بيکه در دندروگرام ن
HTSC3 و HTSC2) ۸۸/۰ (در گروه دوازدهم .بوده است 

در گروه .  به صورت منفرد قرار گرفته استNBDKBرقم 
 جمع يهاپينوتر ژي به دور از ساCHSC3پ يزدهم ژنوتيس

شده از جاده چالوس قرار گرفت که مجددا مربوط به فاصله 
. شوديگر ميکديها نسبت به هم از پين ژنوتي ايمکان

CHSC3 با CHSC1 و با ۶۸/۰ در حد CHSC2 به مقدار 
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 HDDK1پ يز ژنوتيدر گروه چهاردهم ن.  تشابه دارند۷۰/۰
به محل  گرفته است که در ابتدا با توجه ي جاييبه تنها
قات گروه علوم يمرکز تحق يعنيپ، ين ژنوتي اآوري جمع
کسان بودن آن با ي احتمال  دانشگاه تهرانيباغبان

NBDKD) موسسه ون يکه از کلکس) الس دانشکدهيآلبالوگ
 با تشابه يشد وليد داده مي گردآوري جمع بذر کرج نهال و
  . ن رفتين احتمال از بيپ اين دو ژنوتين اي درصد ب٦٠

 يهاپين ژنوتي در بيکي ژنتيهاوجود شباهتر کل  د
 آلبالو ير بذريک منطقه با توجه به روش تکثيبرخاسته از 

نکه هر چه محل يضمن ا. رسدي به نظر ميران منطقيدر ا
تر بوده است تفاوت کيگر نزديکدي دو نمونه به آوري جمع

 و HMSC2 يهاپيآنها کمتر بوده است که نمونه آنها ژنوت
HMSC3 ا يHTSC8 و HTSC9 ا ي وHDZSC1 و 

HDZSC2آوري جمع يهاپيدر ضمن، چون ژنوت. باشدي م 
 موسسه اصالح بذر و نهال از مناطق  كلكسيونشده در

 ين ارتباطيگر بوده است، چني ديا از کشورهايمختلف و 
قرار نگرفتن . شوديده نمي دي مذكورهاپين ژنوتيب

 بر يليک گروه دلي در ي با ارقام خارجيراني ايهاپيژنوت
 يراني ايهاپين ارقام با ژنوتي ايکينه ژنتيتفاوت زم

 شدند از يآور ک منطقه جمعي که از ييهاپيژنوت. باشد يم
 يکين قرابت ژنتيتر بودند که ا کينظر تشابه به هم نزد

ن مطلب ي ادهنده نشانرساند و  يم ک منطقه راياهان يگ
نکه يا ايکتر هستند و يزدگر نيکدياست که از نظر والد به 

  .باشند ي والد مشترک ميدارا
ها و ارقام و ک گونهي در تفکRAPD نشانگر ييتوانا
اهان، از جمله ي گياري بسي رويکي تنوع ژنتيبررس

 Belliniبه عنوان مثال . ده استيوه اثبات گرديدرختان م

et al., )1997 ( ي ژاپنيپ آلوي ژنوت٢٠توانستند تعداد 
)Prunus salicina ( يي اروپايلوآپ ي ژنوت۷و  
)P. domestica ( ۱۰ آغازگر ۴را با کاربرد فقط 

ضمن . نديک نمايگر تفکيکدي از ي به خوبيدينوکلئوت
پ يک ژنوتيو  )P. armeniaca(پ زردآلو يک ژنوتينکه يا

 آلو يهاش از گونهين آزمايز در اين) P. persica(هلو 
 نمونه مختلف ٣٥ن ي بيکيتنوع ژنت. دنديک گرديتفک

 نمونه مربوط به ٨ رقم آلبالو و ٤الس، ي رقم گ٢٣شامل 
 با Cerasusر جنس ي از زيان گونهي بيدهايبريها و هگونه

مورد  )Cai et al.) 2007توسط  RAPD کيتکناستفاده از 
ک دسته يالس در يارقام گ. گرفت قرار يبند و گروهيبررس

    گروه زي ن آلبالو قام  ار شدند و يبندگر گروهيکديبزرگ با 

  ازيز به خوبيها نر گونهيل دادند و ساي را تشکيگريد
 يان گونهي بيکيحداقل فاصله ژنت. ک شدنديگر تفکيکدي

جه با ين نتيالس بود که اي آلبالو و گيهامربوط به نمونه
در .  نشان دادي تطابق خوبياهشناسي گيهايبند ميتقس
سم به دست ي مورفيد پلدرص) Cai et al.) 2007ش يآزما

بود  % ٣٠ ارقام آلبالو يو برا % ٦٨الس ي ارقام گيآمده برا
سه با ارقام يکه با توجه به تعداد کم ارقام آلبالو در مقا

ر قابل انتظار يغ) ٢٣ در مقابل ٤ (يالس مورد بررسيگ
از هم به  ها را توانست تمام گونهRAPD نشانگر. باشدينم
 انجام شده عالوه بر يبندالستر و در کک کندي تفکيخوب
 درون يهاالس، تفاوتين ارقام آلبالو و گيک مناسب بيتفک
الس به ي رقم گ۱۹ ييشناسا. ز مشخص کردي را نياگونه
صورت ) Lisek et al.) 2006توسط  RAPD نشانگر لهيوس

 ٢٦نوار چند شکل توسط  درصد ۶/۱۴زان يکه مگرفت 
 ۶له يه فقط به وس کگرديد و اعالم جاد شدي اآغازگر
 رقم ۱۹ يي نوار چند شکل شناسا۱۷د ي و تولآغازگر

 را RAPDز ي ناين محققيق. ر بوده استيپذ الس امکانيگ
.  کردنديالس معرفي ارقام گيي در شناساآ کارنشانگر
توسط  RAPD نشانگرله يبه وسالس ي رقم گ۳۸ يبررس

Moreno & Trujillo) 2005 (عدد  ۲۹که  صورت گرفت
الس در کشور ي کشت و کار گيک منطقه اصلي ازآنها 
ه آنها با منشا يبق و بودند شده   آوري جمع ا ياسپان

 درصد ۴۱در حدود ق ين تحقيدر ا .گر بودندي ديکشورها
و دندروگرام به دست آمده سم به دست آمد ي مورفيپل

الس و مراکز ي ارقام گيها ن گروهي بي خوبيهمبستگ
 Gerlach & Stosser. شان داد ن آنهاييايش جغرافيدايپ
 ن مبداي بي مناسبيز توانستند همبستگين) 1998(

 نشانگرله يالس به وسي ارقام گيبند و گروهجغرافيايي
RAPD   به دست آورند.  
 با دارا RAPD نشانگرش حاضر نشان داد که يآزما

 يي شناساي و سرعت عمل براي، ارزانيبودن محاسن سادگ
 و تعيين تفاوت و يا  آلبالويهاپيک ارقام و ژنوتيو تفک

 مطلوب و مناسب را دارد و ييآ کارنزديكي ژنتيكي آنها
 برنامه  طراحيها، به منظور پي انتخاب ژنوتيتواند برايم

  .  به کار برده شودياصالح
  

  سپاسگزاري
هاي درختان  از قطب علمي اصالح و بيوتكنولوژي پايه

تشكر اين پژوهش دار جهت تامين هزينه انجام  ميوه هسته
  .دگرد قدرداني ميو 
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Coefficient of Similarity 
  پ ژنوتيپ آلبالو، آلبالوگيالس و يک ژنوتي۲۹ مربوط به RAPDهاي حاصل از نشانگرهاي  دندروگرام مربوط به داده‐۱شکل 

  . حاصل شده استUPGMAبندي محلب که بر اساس ضريب تشابه دايس و گروه
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