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 תקציר 

עגבניה סובלת מהעדר חנטה בתנאי טמפרטורה קיצוניים בגלל רגישות תהליך המיקרוספורוגנאזה לחום.  :הבעיה הצגת

מתוך  2012מוטנטים לפרתנוקרפיה יכולים לפתור בעיה זו. בעבודה הקדמית זיהינו מוטנט רסציבי לפרתנוקרפיה שכונה 

חופף  ואם ניתן, ,קרוב  PCRלמצוא סמן  : רהמחק . מטרות EMS -אוכלוסיית מוטגנאזה כימית שהושרתה ע"י טיפול ב

: יצירת אוכלוסיות מיפוי בין ותוך מיניות, ריצוף דנא עמוק ואנליזה ביואינפורמטית, וכן מיפוי גס העבודה שיטותלמוטציה. 

 מוק,: על סמך ממצאי שני ניסויי ריצוף הע עיקריות תוצאות. ותוך מינייםבין  יםעל סמך התפצלות התכונה בצאצאי מכלוא

סמנים עבורם נבנו ,  EMSבאמצעותלמוטאגנזה קנוניים   SNPS 6מיליון בסיסים, ובתוכו נמצאו   3.85אותר אזור חשוד של

אוכלוסיות שתי של  HT  , DYN  R&D),  ,(high throughput, molecular DNAששימשו לאנליזתפלורוצנטיים 

 פרטים מאוכלוסיית   500-רטים, והאחרת אוכלוסייה של כפ 100-האחת אוכלוסיית מבחן של כ .מתפצלות תוך מיניות

BC2F2.   ( 3)סמן מס. המכיל שלושה סמנים שאחד מהם  ,בסיסים 700,000 -בטווח של כמיפויים אלו מיקמו את המוטציה

וסיית  מאנליזת השפעת התכונה על הנבה ומרכיבי יבול באוכל, אם לא מוחלטת לתכונה. (99.2%) נמצא בתאחיזה מאד גבוהה 

 BC2F2 ( ההנבה יותר מוקדמת והרבה יותר מרוכזת, גודל 3נמצא שבצמחים הפרתנוקרפיים )והומוזיגוטיים למוטציה בסמן

שאינם פרתנוקרפיים, זאת ללא הפחתה  (siblings)האחאיים מזה של ו , M82משל זן המוצא  במובהק הפרי הממוצע גבוה 

מבין הצמחים מסיים "מרמנד" , -של מכלוא בין המוטנט לבין הזן הבלתי F2באנליזה של אוכלוסיית בפוטנציאל ההנבה. 

, מה שמעיד על ביטוי פנוטיפי טוב של התכונה נמצאו שני צמחים שנשאו פירות פרתנוקרפיים גדולים 3לסמן ההומוזיגוטיים 

צור צמחים טרנסגנים החלו כבר ניסויים המיועדים לי המשך המחקר: לגבי והמלצות מסקנות. גם על רקע של פרי גדול
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היא החשודה כאחראית ( 3)המיוצגת ע"י סמן שיהיו הומוזיגוטיים למוטציה שתפגע ביצור החלבון שמוטציה בגן המקדד לו 

וכן יהיו פרתנוקרפיים צאצאי מכלוא בין טרנסגן . במידה ויווצרו צמחים כאלו והם אכן יהיו פרתנוקרפיים 2012לתכונה בקו 

במידה ולא, בכל אופן הגענו  .זו תהיה ההוכחה שזו המוטציה האחראית לתכונה( 3הומוזיגוטי לסמן כזה לצמח פרתנוקרפי )

לגן, סמן שיכול לשמש להתקדמות מהירה באינטרוגרסיה של התכונה לכל רקע גנטי מבוקש.  הדוקהלסמן שהוא בתאחיזה מאד 

=חסרים או תוספות INDELSשבאותו אזור )"  EMS -קנוניות ל-אבל יהיה צריך להמשיך לחפש מבין המוטציות "הלא

שלפחות לגבי מיפוי מוטציות המשפיעות על ההתפתחות  ,מסקנה נוספת היא קטנות( מי מהן היא האחראית לתכונה.

מיפוי גס באמצעות ביצוע  ולוותר על ,במהלך המחקר ששימשו בפועל הרפרודוקטיבית, נראה שעדיף לנקוט בשיטות

 . ורה בהכלאה בין מיניתשמק F2אנליזת אוכלוסיית  
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 חום קיצוניים בתנאי עגבניות של פרתנוקרפית חנטה המאפשרת חדשה מוטציה זיהוי

 

הטמפרטורות הגבוהות בחודשי הסתיו, האביב, הבעיה, ותאור החומר הגנטי לחנטה בחום שנחקר:  מבוא, תיאור

יכולה להגיע גם לאובדן מוחלט  (, והפגיעה2008גבניה )גנץ וחובריה העובייחוד בקיץ, פוגעות ביבול ובאיכות הפרי של 

של יבול עגבניות הקיץ. בעיה זו החריפה עם ההעברה של גידול הצמחים מהשטח הפתוח לבתי צמיחה, בשל החשש 

ל נפגע מהינגעות בוירוסים. חשוב לציין שאפילו בזני העגבניות לשטח פתוח המצטיינים ביותר בעמידות לעקת חום היבו

30.אם ממוצע הטמפרטורה היומית עולה מעל
o
C  בעיקר כתוצאה מרגישות יתר  הפגיעה בחנטה וביבול בעגבניות נובעת

 Picken 1984, Sato et al)של תהליך יצירת גרגרי האבקה לטמפרטורות גבוהות )ונמוכות( )לדוגמא, סקירות של: 

2006, Pressman et al 2007. עיה זו הוא טיפוח זנים המסוגלים לחנוט פרי איכותי בחום, אם הפיתרון האופטימאלי לב

ואם באמצעות מוטציות  ,Ariizumi et al 2013)  (Gorgute et al 2005באמצעות מוטציות לפרתנוקרפיה פקולטטיבית

 ,ההתקדמות בהשבחת העמידות לחום ,המאפשרות ריבוי רפרודוקטיבי גם בתנאי עקת חום. למרות מאמץ טיפוחי ניכר

. Bita  et al 20112013  (Giorno et al ;)ומאתגרת אטית  ,בעיקר באמצעות הגברת הסבילות של תהליך הספורוגנאזה

מה  שהסלקציה הטבעית במין התרבות ובמיני הבר הקרובים לא נעשתה בתנאי החום אליהם נחשף הגידול כיום,יש לזכור 

-בחום, הן בתוך מאגר הזנים של מין התרבות, והן בין מיני שמתבטא במחסור במקורות גנטיים המצטיינים בכושר חנטה

לעומת זאת אוכלוסיה שהועשרה במוטציות באופן מכוון ע"י טיפול במוטגן, עשויה להכיל מוטנטים  הבר הקרובים.

ימית, י י. קפולניק + י. הירשנהורן( אוכלוסיית מוטגנאזה כ"חדשים המסוגלים לחנוט בחום גבוה. במרכז וולקני הוכנה )ע

כאלף משפחות מתוך אוכלוסיה זו נסרקו להנבה בחום בשדה . EMSבמוטגן   M82באמצעות טיפול בזרעי הזן לתעשיה

(, ואותרו מספר צמחים שחנטו פרתנוקרפית בחום. צמחים אלו הועברו בהמשך 2009בשתילת קיץ מאוחרת )אמצע יולי 

, 2010ותם צמחים נבחנו שוב בשתילת קיץ מאוחרת בשנת לגידול בתנאים מיטבים כדי לקבל מהם זרעים. צאצאים של א

.  2055 -והשני  2012 -ותורשתיות של יכולת החנטה בתנאי חום מאד קיצוניים אושרה לגבי שני מוטנטים שכונו, האחד 

חשוב לציין ששני מוטנטים אלו חנטו פרתנוקרפית גם בתנאי הקור ששרו בחממה בלתי מחוממת במתחם בית דגן 

. בתנאים אלו זן הביקורת לא חנט 2011ועד מחצית פברואר  2010יה נשארו פתוחים בתקופה שבין סוף דצמבר שחלונות

פירות. עפ"י תורשתיות התכונה, שני המקורות החדשים הללו נשלטים ע"י מוטציות רצסיביות. שילוב יעיל ומהיר של 

שהמוטציה בה  DNA -מותנה בזיהוי מעקובת ההמוטציות החדשות הללו לתוך קווי ההורים של זני עילית קיימים, 

אחראית לתכונה. זהו תנאי הכרחי שיאפשר לברור בוודאות את צאצאי ההכלאות המחזירות הדומים ביותר להורה 

 המחזיר )קוי הורים של זני עילית( שמכילים את המוטציה המבוקשת. וזאת מעבר לענין ההגנה על הקניין הרוחני.

  לצורך הדוח מתוארות השתיים הבאות:מספר אוכלוסיות מיפוי:  הוכנוהמוטציות  כדי לקדם את זיהוי שתי

)מתאימה הן למיפוי והן לזיהוי המוטציה, ♀  M82 x 2012 ♂ שמוצאה ממכלוא של:   F2:  אוכלוסיית  1-אוכלוסיה

 ממוטציות אחרות לא רלוונטיות(.  2012גם ל"ניקוי" הקו -כמו

)מתאימה הן ♀   x Solanum pimpinelifolium 2012♂  שמוצאה ממכלוא של:    F2:  אוכלוסיית 2 -אוכלוסיה

 למיפוי והן לזיהוי המוטציה(.
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 :מטרות המחקר הן

ביצוע ריצוף עמוק ואנליזה ביואינפורמטית של צאצאים פרתנוקרפיים בהשוואה לצאצאים לא פרתנוקרפים מתוך  .1

לזיהוי מוטציות מועמדות כאחריות ♀  M82 x 2012 ♂ מתפצלת שמוצאה מהמכלוא :   F2אוכלוסיית 

 לפרתנוקרפיה.

♀  x S. pimpinelifolium 2012♂ של המכלוא:   F2תוך שימוש באוכלוסיית  2012.  מיפוי "גס" של המוטציה 2

 לזיהוי האזור בתוך כרומוזום מסויים בו מצויה המוטציה.

 לפרתנוקרפיה. 2012למוטציה   PCR. תיכנון ואימות סמן 3

 המחקר המקורית( בתוכנית  הוגדרהלא מטרה זו ) 2012. הרחבת איפיון המוטנט 4

 

   הדוח לתקופת שהתקבלו התוצאות וכלל שבוצעו הניסויים עיקרי פירוט

 2012 - לפרתנוקרפיה חדשה למוטציה סמן איתור. 

 (deep sequencing) עמוק ריצוףוביצוע ראשון של  פנוטיפי אפיון, ,התכונה תורשתיות .1

 על. חום עקת בתנאי וולקני במכון רשת בבית♀ M82 x 2012♂ המכלוא צאצאי,  F2 צמחי 101 נשתלו 2011 בקיץ

מאוכלוסיה זו נעשו . זרעים נוכחות ונבדקה שבועות מספר לאורך מהצמחים פירות נאספו הצמחים פנוטיפ את לקבוע מנת

איסוף מכל אחד מצמחי האוכלוסיה בנפרד )מכל צמח שתי סדרות של איסופי עלים להפקת דנא: בסידרה אחת נעשה 

 ה ואימותד.נ.א זה בהמשך העבודה לבחינבאופן מקורי חשבנו להשתמש ב  .( DNA mini-prepsמבחנות של 4הוכנו 

, אך כפי שיפורט בהמשך, סמני .ד.נ.א מועמדים שיתוכננו עפ"י ממצאי האנליזה הביואינפורמטית של הריצוף העמוק

 חנטו, 25%-כ, צמחים 22 ,שנשתלו הצמחים 101 מתוךגישה יותר מחמירה לאימות סמנים מועמדים. בפועל ננקטה 

 המתפצלת המכלוא באוכלוסיית האחים ושאר, רצסיבית מונוגנית תכונה לגבי כצפוי, העקה בתנאי פרתנוקרפיים פירות

-ה מתוך אוכלוסייתבנוסף, (. בהתאמה 1:2 של ביחס) WT-ה לאלל דומיננטים הומוזיגוטים או לתכונה הטרוזיגוטים הם

F2  הוכנו שני אוספיDNA (pools) :  צמחים שהוגדרו פרתנוקרפים והשני שהופק  22-אחד שהופק ממקבץ של

מ"ג  150פרתנוקרפים. מכל צמח נאספו עלים צעירים במשקל -כלאשהוגדרו (siblings) צמחים אחאיים  23-ממקבץ

באיכות שמתאימה לריצוף גנומי, נבחנו מספר פרוטוקולים  DNAבל דוגמאות כדי לק. DNAומכל אוסף העלים הופק 

תן נ ,RNAse  -אבל כולל טיפול ממושך יחסית ב ,שונים. לבסוף נמצא שדווקא פרוטוקול שאינו מבוסס על שימוש בקיט

ל להערכת שלמות והרצה בג' 260/ 230 -ו  260/280את היבול והאיכות הטובים ביותר ) עפ"י יחס בליעה באורכי גל 

אל היחידה לתשתיות במרכז למדעי  - DNA, נשלחו שתי דוגמאות הןאיכותאומתה לאחר ש הד.נ.א והעדר שיירי ר.נ.א(. 

. מכל אחת משתי (The Life Sciences and Engineering Infrastructure Center)החיים והנדסה בטכניון, חיפה 

נוקלאוטידים  230 -את הריצוף שהכילה מקטעים באורך ממוצע של כהוכנה בטכניון ספרייה לקר - DNAדוגמאות ה

וכננה הרצה של ערוץ אחד תמראש  .Illumina HiSeq 2000( באמצעות pair-ends 100 nt)שרוצפו משני הכיוונים 

ון . מכיון שזו הייתה ההתנסות הראשונה של הטכניון בריצוף ד.נ.א ממקור צמחי, נעשה בשלב ראשהסיפריותמלכל אחת 
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של הגנום, נעשה ריצוף  70%ריצוף של חצי ערוץ עבור כל דוגמא. לאחר אנליזה ראשונית שהצביעה על כיסוי של מעל 

 .(reads) רצפים מיליון 150-כ שהניב  ,לכל דוגמא (lane 1). ,כלומר סה"כ ערוץ אחד, נוסף באותו היקף 

 

 העמוק הריצוף תוצרי של ביואינפורמטיות אנליזות. 2

      -ב שפורסם, Heinz מהזן העגבניה לגנום בהשוואה מופו הספריות משתי אחת כל של העמוק ריצוףה תוצרי

Tomato Genome Data (SL2.40, http://solgenomics.net) .הספריות שתי של המיפוי תוצרי הושוו, מכן לאחר 

 נוקלאוטידים שמכילים כאלו הם םהמועמדי האתרים. המבוקשת המוטציה את להכיל המועמדים האתרים את לזהות בכדי

 פרתנוקרפית-הלא המיפוי בספרייתש היא ההנחה, זאת ולעומת הפרתנוקרפית המיפוי בספריית הומוזיגוטיים מוטנטים

 הלא הצמחים שאוסף, מכיוון זאת(. WT: 1 Mutated 2) 2:1 ליחס קרובה כמוטנטי החשוד הנוקליאוטיד שכיחות

 הומוזיגוטים 33% -וכ למוטציה הטרוזיגוטים צמחים 66% -כ להכיל צפוי - DNAה להפקת ששימש פרתנוקרפיים

, ולאחריו, mismatches 3 של הרשאה בתנאי, כמקובל, תחילה נעשה המקטעים של המיפוי .WT-ה של לנוקלאוטיד

 חשוד אזור לזהות במטרה הספריות שתי בין להשוות בטכניון הביואינפורמטי השרות ביחידת נותניסיומספר  ונעש

לאחר ניסיונות אלו שהשלמתם ערכה קרוב לחמישה חודשים )!(  הסתבר לנותני השירות בטכניון ולנו  .המוטציה למיקום

 בתנאי, פיינגנבויים עדי ר"ד הביואינפורמטיקאית י"ע וולקני במכון מיפוי נעשה, לכן. שהם לא מסוגלים לעמוד במשימה

 מסויים לאזור מופה העמוק מהריצוף שהתקבל נוקלאוטידים 100 בן מקטע כל, כלומר. mismatch-1 של הרשאה

, אלו בתנאים .100 מתוך בלבד אחד בנוקלאוטיד התאמה אי שתהיה" מותר" אלו הרשאה ובתנאי הידוע לגנום בהשוואה

 של המיפוי מהימנות אך מופו רצפים פחות, mismatches-3 של הרשאה בתנאי שנעשה המקובל למיפוי בהשוואה

 81% לעומת) מופו 74%-כ הריצוף תוצרי מיליון 150 מתוך, אלו בתנאים. יותר הרבה גבוההאמורה להיות  הרצפים

 החשודים אזורים ברור באופן העלו לא זה מיפוי תוצאות גם אך(, 1-50)~ שונות כיסוי ברמות( mismatches-3 -תנאיב

 .אליהם שמופו רצפים כלל נמצאו שלא כלומר ",ריקים" אזורים נמצאו כן-כמו. לפרתנוקרפיה המוטציה את כמכילים

 שתי של שהמיפוי היא כיסוי ללא לאזורים הסיבות אחת שלפיה השערה הועלתה המיפוי תוצאות את לשפר במטרה

 נעשתה שבו, M82 הזן לגנום בהשוואה ולא, שפורסם היחיד שהוא מאחר, Heinz הזן לגנום בהשוואה נעשה הספריות

 של המחמירים ההרשאה בתנאי במיוחד, המקטעים במיפוי פוגע הזנים בין בגנוטיפ שפולימורפיזם יתכן, כן על. המוטגנזה

1-mismatch ,עם קשר נוצר, לכן. הפרתנוקרפיה לתכונת המוטציה את שמכיל האזור איתור על מקשה מכך וכתוצאה 

עד  ,אותו פירסמה לא אך, M82 הזן גנום את שריצפה, מגרמניה A. Ferni' פרופ של בקבוצתו החבר T. Bolger ר"ד

 תוצרי. EMS-ב מטיפול כתוצאה שנוצרו מוטציות במיפוי ניסיון בעלי והם (,(Bolger et al 2014 2014נובמבר 

 באורך אזור נמצאשנערכה שם,  ביואינפורמטית אנליזה קבותובע M82-ה לגנום בהשוואה ומופו לגרמניה נשלחו הריצוף

 לאתר הייתה האנליזה מטרת. פרתנוקרפיהל כאתר שבו ממוקמת המוטציה החשוד 1 םכרומוזו גבי על בסיסים מליון 8

. הפרתנוקרפיה לתכונת כקשורים וחשודים EMS -ב מהטיפול כתוצאה (SNPs) מוטנטים נוקלאוטידים המכילים רצפים

  A/T-ל G/C -מ ברצף בשינוי המתאפיינות transitionמסוג  ,"קאנוניות" EMS מוטציות 18 כילה שנמצא האזור

(Sega et al., 1984) .בספרית, זאת ולעומת הפרתנוקרפית המיפוי בספרית( לכך קרוב או) הומוזיגוטיות אלו וטציותמ 

(, בהתאמה) 2:1 ליחס יותר קרוב WT -ה לנוקלאוטיד המוטנטי הנוקלאוטיד שכיחות בין היחס פרתנוקרפית הלא המיפוי

 המוטציות 18 מתוך. (Zhu et al 2012) החשוד באזור WT -אללל יםהומוזיגוט או הטרוזיגוטים הצמחים כלומר
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 גרמו לא שלמעשה כך( synonymous substitution) האמינו חומצות רצף את שינו לא שתיים ,שזוהו המועמדות

 אמינית לחומצה הוא השינוי מהמוטציות באחת אך, האמינו חומצות רצף את שינו מוטציות שתי ,החלבון ברמת לשינוי

 ברצף שנוצרה השניה המוטציה. המוטציה באזור החלבון במבנה מהותי שינוי חל שלא לודאי שקרוב כך קבוצה מאותה

 האנוטציה לפי אך, (nonsynonymous substitution) האמיניות החומצות ברצף משמעותי לשינוי גרמה אמנם מקדד

 הופיעו המוטציות שאר. הפרתנוקרפיה לתכונת בוןהחל של המשוער התפקיד בין קשר שיש נראה לא, הגן לאותו הידועה

  .ובאינטרונים( intergenic region) גנים-בין מקדדים לא באזורים

 הסמוכים הגנים ביטוי את המבקרים לפקטורים מועמדים מטרה אתרי להוות עשויים, והאינטרונים האינטרגנים האזורים

 מינהל, וולקני מכון) ארזי צחי ר"ד בעזרת, לכן. microRNAs (miR; Bartel, 2004) למשל כמו, האתרים לאותם

 הידועים miRs -מה מי של הכרה אתרי להוות עשויים אלו מוטציות שאזורי האפשרות נבחנה(, החקלאי המחקר

 .כזה באתר שפגעה חשודה מוטציה נמצאה לא אולם. (;Moxon et al 2008)  Kravchik et al 2013בעגבניה

 שונה הייתה הכיסוי רמת אך הראשוני מהמיפוי יותר טובות היו בגרמניה M82 לגנום בהשוואה שנעשה המיפוי תוצאות

 גנום למקטעי כיסויים 50 -מ למעלה ועד ספורים לכיסויים", חורים, "כיסוי ללא אזורים בין ונעה שונים גנום למקטעי

 האנליזה במהימנות פוגעים נמוך יסויכ בעלי אזוריםבנוסף לאזורים הלא מכוסים כלל בספריות המיפוי, גם . שונים

הנמוך עובדה  הכיסויים מספר בגלל אך לתכונה הטרוזיגוטיים להיות יכולים אזורים שאותם מאחר . זאתהביואינפורמטית

 הגנום ברצף הבדלים ביניהם, השונות הכיסוי רמות על להשפיע יכולים גורמים מספר זו לא משתקפת בתוצרי הריצוף.

 המקשים repetitive DNA רצפי", גרמני"ה M82 קו לעומת המוטגנזה נעשתה שעליו" ישראלי"ה M82 צמחי קו של

 המיפוי ביעילות שפוגעות או המיפוי בספריות( יצוג-תת) בחסר צוגילי המובילות אחרות סיבות או המקטעים מיפוי על

 האם בחוןול ,הביואינפורמטית נליזההא ממצאי מהימנות את להגביר מנת על. ((Aird et al., 2011 מסוימים רצפים של

 אחד בערוץ אחת כל, נוסף לריצוף הספריות נשלחו ,"הגרמני קו"ל בהשוואה שנעשתה האנליזה ממצאי את אששל ניתן

 על שהתבססה ,הביואינפורמטית האנליזה תוצאות(. אחד ערוץ" )הישראלי הקו"מ M82 של הגנום רוצף, כן-וכמו .נוסף

 כבעל, 1 בכרומוזום או ,שונה בכרומוזום אחר אזור על הצביעו לא ,ספריה כל עבור ערוציםה שני של הריצוף ממצאי

 מקטעל 1 בכרומוזום החשוד האזור של הטווח צומצם זאת ולעומת ,הפרתנוקרפיה לתכונת המוטציה את להכיל פוטנציאל

 הקודמת הבאנליז שעלו החשודות מהמוטציות חלק שללה הנוספת האנליזה. (1 טבלה) בסיסים מיליון 3.85-כ של באורך

. הקודמת הבאנליז זוהתה שלא, לחלבון המקודד ברצף זוהתה חדשה ומוטציה, דאח ערוץהרצת  תוצאות על שהתבססה

 11-73 בין) רב כיסויים מספר עם, EMS במוטגן לטיפול האופייניות מוטציות שש המצומצם באזור נמצאו הכל סך

 פרתנוקרפית הלא ספריהב אחוז 41 ועד 23 בין נעה המוטנטי הנוקלאוטיד יחותושכ(, אזור לאותו הממופים מקטעים

, ולא  (zoom in)השוואת מספר כפול של רצפים, איפשרה אם כן למקדד עוד יותר את האזור החשוד  (.1 טבלה)

 מעלה.שאותו יש לבחון באופן דומה לזה שתואר ל 2012הצביעה על אזור אחר בגנום כמיקום אפשרי של המוטציה 
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 הלא ובספריה הפרתנוקרפית המיפוי בספריית המוטנטי והנוקלאוטיד WT-ה נוקלאוטיד)%(  שכיחות :1 טבלה

נתונים אנליזה ביואינפורמטית של השכיחויות המוצגות נתקבלו מ  .החשודים הסמנים מששת אחד בכל פרתנוקרפית

 .שני ערוצים עבור כל ספריהשנתקבלו מהרצת 

 

 

  CAPS -Cleaved Amplified Polymorphic Sequencesאנליזה באמצעות סמני   . 3

במטרה לבחון האם אחת משש המוטציות המועמדות שעלו מהאנליזה הביואינפורמטית של ספריות הריצוף נמצאת 

ששת  בקרבה גבוהה או מוחלטת לתכונה, הוחלט לבחון באופן פרטני צמחי אוכלוסיות מתפצלות לגבי הגנוטיפ של כל

. לרוב תוכננו SNP-כלולה המוטציה המשוערת, ה PCR -. תוכננו פריימרים כך שבמרכז תוצרי ההסמנים המועמדים

, אלו הם PCR-הפריימרים כך שהרצף החובק את הנוקלאוטיד המוטנטי יוצר או מבטל אתר רסטריקציה בתוך תוצר ה

 , נמצא שבחלקCAPS-נערכו לבחינת סמני ה(. במבחני הכיול שKonieczny & Ausubel 1993) CAPS -סמני ה

על מנת שהזיהוי יהיה וודאי, נשלחו לכן,  .באנזימי הרסטריקציה לא גבוהה PCR -מהמקרים יעילות החיתוך של תוצרי ה

-אי לאור. של האוניברסיטה העברית בירושליםלריצוף במכון לטכנולוגיות גנומיות במכון למדעי החיים  PCR -תוצרי ה

 להשתמש לנסות הוחלט גדולות אוכלוסיות של האנליזה את להאיץ וכדי CAPS - ה חיתוך תוצרי פיוןבא הבהירות

, צמחים מספר נדגמו ראשון בשלב, שלהם האנליזה אמינות את לוודא כדי. אלו אנליזות לביצוע פ"מו-דין חברת בשרותי

במקביל,  נשלחו PCR-ה תוצרי. יםמהצמח אחד בכל המועמדים האתרים מששת אחד כל החובקים PCR תוצרי הוכנו

 . פ"מו-מדין שנתקבל הגנוטיפי האפיון לבין, בין תוצאות הריצוף 100%מו"פ. נמצאה התאמה של  -ריצוף, ולחברת דיןל

 

Non-parthenocarpic plants library Parthenocarpic plants library 
 

Distance between 

consecutive SNPs 

(#nt) 

 

SNP Site # 

WT nucleotide 

frequency (%) 

Mutant 

nucleotide 

frequency (%) 

WT nucleotide 

frequency (%) 

Mutant nucleotide 

frequency (%) 

65 35 0 100 0 1 

73 27 0 100 284,582 2 

59 41 0 100 136,426 3 

77 23 0 100 534,310 4 

71 29 0 100 1,936,996 5 

69 31 0 100 957,309 6 

 3,849,623 Total 
distance 
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 החשודים הסמנים עבור הפרתנוקרפיה לתכונת המתפצלות אוכלוסיות סריקת.   4

, פרתנוקרפיים לא אחאיים צמחים מספר להאבקת הששימש(  F2מדור) פרתנוקרפי מצמח אבקה נאספה 2011 בקיץ

 משלוש אחת מכל צמחים 100-כ נשתלו( ביוני 17-ב) 2013 בקיץ. לפרתנוקרפיה לגן הטרוזיגוטיים שחלקם בתקוה

 מצמחי אחד מכל. ששררו החום בתנאי פרתנוקרפית חנטו מהצמחים כמחצית אכן מהן שבאחת ונמצא. כאלו הכלאות

 מהם הפיקו שםו)שתי דוגמאות עלים עבור כל צמח(   פ"מו-דין לחברת נשלחוש עלים וגמאותד נאספו זו אוכלוסייה

DNA, ביצוע ולאחר PCR החברה י"ע שהוכנו פלואורסנטייםה סמניםה עם הוגבו הם ,האתרים מששת אחד כל עבור ,

 .הסמנים מששת אחד כל לגבי הצמחים גנוטיפ את לזהות המסוגליםסמנים 

 באופן. לתכונה הדוק באופן האחוז כמועמד לחלוטין נשלל 1 מספר שסמן ,עולה 2 בטבלה המסוכמות אנליזהה מתוצאות

 כפרתנוקרפיים פנוטיפית שהוגדרו מהצמחים 35%-שב מכיוון, לתכונה הדוק באופן כאחוז נשלל 6 מספר סמן גם, דומה

 אך, קרובה יותר תאחיזה הראה 5 פרמס סמן. WT -ה לאלל הומוזיגוטי היה הוא מהם 6%-וב, הטרוזיגוטי היה הסמן

 בטבלה 2-4 סמנים" )האמצעים" הסמנים שלושת ,לעומתם. למוטציה הומוזיגוטיים היו לא מהפרתנוקרפיים 10%-כ עדין

 סמן עבור, לתכונה תאחיזה הראו לא 4.1% רק 3-ו 2 סמנים עבור: הפרתנוקרפיה לתכונת יותר הדוקה תאחיזה הראו(, 2

 לאזור צומצם 1 בכרומוזום החשוד האזור שטווח עולה אלו מתוצאות. מהצמחים 6.25% יזהבתאח היו לא 4 מספר

 .בסיסים 700,000-כ של באורך

 אחת בכל הצמחים גנוטיפ עבורהכלאת המבחן המתפצלת לפרתנוקרפיה  צאצאי אוכלוסיית סריקת תוצאות :2 טבלה

  (,פרטים 93עבור רק וצאות מהימנות היו ת 2, עבור סמן פרטים 96)סה"כ  .החשודות המוטציות ששתמ

SNP genotype Phenotype Distance between 

consecutive SNPs (#nt) 

SNP Site 

# m/m +/m +/+ 

0 0 50 Part. 0 1 

0 0 46 Non-part. 

123 1 0 Part. 284,582 2 

6 254 114 Non-part. 

123 1 0 Part. 136,426 3 

3 257  114 Non-part. 

120 3 0 Part. 534,310 4 

3 0 0 Non-part. 

44 5 0 Part. 
1,936,996 

5 

5 41 0 Non-part. 

29 17 3 Part. 957,309 6 

3 24 18 Non-part. 

 3,849,623 Total 
distance 
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 אחד לאף מוחלטת תאחיזה נמצאה לא אבל, מהסמנים ושלושה התכונה בין הדוקה תאחיזה שקיימת עלה זו מאנליזה

 באפיון( טעויות) מבעיות או, לתכונה אחראי אינו הללו SNP -מה אחד אף שאכן מכך לנבוע יכול זה ממצא. מהסמנים

 לאוכלוסייה האנליזה את להרחיב הוחלט כן על. הדיון בפרק, בהמשך שידונו אחרות מסיבות או, הצמחים של הפנוטיפי

 מכלוא של עצמית הכלאה צאצאי - BC2F2 מדור צמחים 498 נשתלו (,26.2.14 -ב) 2014 באביב. יותר וגדולה נוספת

 זו אוכלוסייה מצמחי אחד מכל♀M82 ♂(2012-54 x M82 .) הביקורת לצמח 2011 מקיץ מצטיין פרתנוקרפי צמח בין

 את שהראו םסמניה שני לגבי הצמחים של הגנוטיפ את לבדוק מנת על פ"מו-דין לחברת נשלחוש עלים דוגמאות נאספו

 אחר ממעקב(. 2, ראה טבלה 3-ו 2 סמנים) 2013 בקיץ המבחן אוכלוסיית באנליזת לתכונה ביותר הגבוהה תאחיזהה

 נערכה כן על. בשלים אדומים פירות שנשאו צמחים מאי בראשית כבר נמצאו הנבחנת באוכלוסייה הפרי התפתחות

 צמח מכל נקטפו זו למטרה. 2014 במאי 15-ה ועד 13 -ה שבין בתאריכים הצמחים כל של ראשונה פנוטיפית אנליזה

 קומות על שהתפתחו, ביותר הגדולים הירוקים או/ו, כאלה והיו במידה האדומים: ביותר הגדולים הפירותמ ששה לפחות

 גדולים פירות שנשאו צמחים. זרעים נשיאת לקביעת ונפתחו צולמו, נשקלו, נספרו אלו פירות. ביותר הנמוכות הפריחה

 צוין הזרעים ונושאי חסרי הפירות מספר. זרעים בעלי פירות בנוסף נשאו אם גם, כפרתנוקרפיים וגדרוה זרעים חסרי

 צמחים של הצפוי השיעור התכונה של התורשה אופי בגלל. 3 בטבלה מוצגים האנליזה ממצאי. שנדגם צמח כל לגבי

 פרתנוקרפיים פירות חנטו צמחים 123, בפועל. צמחים 124-כ כלומר, 25% הוא הפרתנוקרפיה תכונת את המבטאים

 . אלו מיטביים בתנאים אפילו

 לתכונה יותר גבוהה תאחיזהב נמצא 3 מספר סמןש נראה הזו יהיבאוכלוס 3-ו 2 הסמנים שני עבור האנליזה מתוצאות

 בתאחיזה נמצאה מהם 98.6%-ב ורק, 3 לסמן הפנוטיפ בין תאחיזה נמצאה מהפרטים 99.2% ב: 2 מספר סמן מאשר

 (. 3 טבלה) מלאה בתאחיזה נמצאה לא הסמנים שני לגבי אך, 2 מןלס

 שבהם, הרקומביננטים הצמחים ששלושת מכיוון. לתכונה אחראי אינו הסמנים משני אחד אףש הוא אחד אפשרי הסבר

לה נשל ,פרתנוקרפי לא פנוטיפ בעלי היו, להטרוזיגוט הפך 3 מספר סמן בעוד למוטציה הומוזיגוט נשאר 2 מספר הסמן

 כלומר, המשלימה הרקומבינציה תוצרי צמחים נמצאו לא המזל לרועהוא המוטציה האחראית לתכונה.  2האפשרות שסמן 

 שהמוטציה ההשערה את לשלול או לחזק עשוי שהיה מה, 3 מספר לסמן והומוזיגוטיים 2 מספר לסמן הטרוזיגוטיים

 האחראיתשהמוטציה  לשער יותר סביר האחראי לתכונה,  אינו 3אם סמן  .אלו סמנים שני בין ממוקמת לתכונה האחראית

, 4 -ו 3 מספר סמן בין ממוקמת אכן שהמוטציה האפשרות את לבחון כדי. 3 מספר הסמן של השני מהעבר נמצאת לתכונה

 לסמן למוטציה ההומוזיגוטיים הצמחים 126 כל על 4 מספר סמן לגבי הגנוטיפ נבדק, 3 מספר סמן של השני מהצד השוכן

 כפי אולם. פרתנוקרפיים פירות גם שנשא, סמנים לאותם ההטרוזיגוטי היחיד צמחה גנוטיפ נבדק, בנוסף. 3 ספרמ

 סמן של המוטנטי האלל לגבי גם הומוזיגוטיים היו, פרתנוקרפיים-כלא שהוגדרו הצמחים שלושת, 3 בטבלה שרואים

 שמבין מכאן. הללו הסמנים שני בין נמצאת ונהלתכ האחראית שהמוטציה האפשרות לגבי ספק מעלה זו תוצאה. 4 מספר

בהמשך בפרק ורחב שי נושא) .הפרתנוקרפי לפנוטיפ ביותר ההדוקה התאחיזה 3 מספר לסמן ,שנבדקו הסמנים שלושת

 הדיון( 
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של מכלוא בין צמח פרתנוקרפי מצטיין לצמח  BC2F2תוצאות סריקת אוכלוסיית צאצאי הכלאה עצמית  :3טבלה 

שהראו את התאחיזה הגבוהה ביותר לפנוטיפ הפרתנוקרפי באנליזה  4-ו 3, 2עבור שלושת הסמנים  M82הביקורת 

צמחים. סמן  498גודל האוכלוסייה שנבחנה הוא  3-ו 2(. עבור שני הסמנים 2הקודמת של אוכלוסיית המבחן )טבלה 

  (Part. = parthenocarpic)   .3הצמחים שנמצאו הומוזיגוטיים לסמן מספר  126נבחן רק על  4מספר 

SNP genotype Phenotype Distance between 
consecutive SNPs 

(#nt) 

SNP 

Site # m/m +/m +/+ 

123 1 0 Part. 0 2 

6 254 114 Non-part. 

123 1 0 Part. 136,426 3 

3 257  114 Non-part. 

120 3 0 Part. 534,310 4 

3 0 0 Non-part. 

 670,736 Total 
distance 

 

 ירהפ גודלו היבול גובהריכוז היבול,  על לפרתנוקרפיה המוטציה השפעת. 5

 קרובים בתנאים שגודלה BC2F2 -ה תימאוכלוסי, היבול פוטנציאל ועל הפרי גודל על המוטציה השפעת את לאמוד כדי

, אדומיםה הפירות כלל ,השתילה לאחר חודשים שלושה כלומר(, 10-11.6.14) 2014 יוני בתחילת נאספו, למיטביים

 שהיו פרתנוקרפיים צמחים: הבאים מהגנוטיפים אחד מכל צמחים מכעשרה, ביותר הגדולים הירוקים והפירות המוורידים

, אתרים באותם WT לאלל הומוזיגוטיים צמחים, לסמנים הטרוזיגוטיים צמחים, 3-ו 2 לסמניםמוטנטיים  הומוזיגוטיים

 בשורה או שורות בקצוות שגדלו צמחים בדגימה נכללו לא ביבההס תנאי השפעת את לצמצם כדי .M82 צמחי שהיוש

 מובהק באופן נבדל אינו( הפוטנציאלי) הכללי היבול שגובה נראה 1 באיור המוצגים הגרפים פי על. החלקה של הקיצונית

 איור) ביקורותכ ששימשו האחרים הגנוטיפים משלושת אחד שבכל מזה הפרתנוקרפיה תכונת את המבטאים בצמחים

A1.) אחד שבכל מזה מובהק באופן גבוה היה הפרתנוקרפיים מהצמחים האדומים הפירות יבול הקטיף בתאריך אולם 

 מהצמחים בהרבה זה בתאריך, למעשה .(B1 איור) ירוקים עדין היו יהםמפירות הרבהש, האחרים הגנוטיפים משלושת

 פרי התפתחות אפשרה המוטציה כלומר ,יתר הבשלת של בשלב אדומיםה פירותמה חלק כבר ההי פרתנוקרפייםה

 הפירות מגודל מושפע היבול גובה. ( B1 איור) מרוכז יותר הרבה יבול קבלת כ"וסה יותר מהירה והבשלה יותר מוקדמת

 פרי של מזה מובהק באופן גבוה הפרי משקל 3 מספר לסמן ההומוזיגוטים הפרתנוקרפיים שבצמחים מצאונ ,הפירות ומסך

שיפור ריכוזיות ההנבה בצמחים  (.C1  איור) המוטנטי לסמן הומוזיגוטיים שאינם האחאיים תמפירו או הביקורת

 . 1מוצג בתמונה  M82 הפרתנוקרפיים בהשוואה לאחיהם שאינם פרתנוקרפיים ולזן המוצא 
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הם  מושנדג צמחיםה .הפירות גודל , על ריכוזיות היבול ועלהיבול גובה על לפרתנוקרפיה המוטציה השפעת :1 איור

 מכל צמחים 10 לפחות נדגמו, 3 מספר הסמן לגבי המתפצלת הימהאוכלוסי.  2014 באביב שגודלה BC2F2 מאוכלוסיית

 (A) .הביקורת ובזן מהגנוטיפים אחד בכל (ג"בק) לצמח הממוצע יבול – M82 . A,B המוצא מקו צמחים 6 וכן, גנוטיפ

 אדום פרי משקל– C. אדומיםה פירותה יבול רק (B) או, ספושנא וירוקים אדומים הגדולים הפירות כלל משקלכולל 

 יבול גובה על הפרתנוקרפיה של המובהקת החיובית ההשפעה מודגמת. 3 מספר סמן של מהגנוטיפים אחד בכל( בגרמים)

 : 3מצויין גנוטיפ הצמחים לגבי סמן מספר    BC2F2באוכלוסיית  (.1 תמונהב גם ראה) הפרי גודל ועל האדומים הפירות

 הומוזיגוט לאלל המוטנטי.     m/mהטרוזיגוט לסמן,   m/+( , M82+/+ הומוזיגוט לאלל הביקורת )זהה לזה של 
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שנאספו מוצגים כלל הפירות בלוחות העליונים   .ריכוזיות היבולמשפרת את המוטציה לפרתנוקרפיה   :1תמונה 

.  בשתי התמונות  M82קו המוצא מוכן  BC2F2, באוכלוסיית 3כל אחד מהגנוטיפים לגבי סמן  מצמחים מיצגים  של

)כל התמונות צולמו ב מהשיחים הפירות פני שנאספו ל, 3המצוינים לגבי סמן התחתונות מצולמים צמחים של הגנוטיפים 

 ים.של הצמחים הפרתנוקרפימוקדמת והאחידה ה. נראית בברור ההבשלה (10-11/6/2014

 

 :הפרתנוקרפי הפרי מבנההשפעת המוטציה על . 6

 פרי מופעי בשלושה התאפיינו הפרתנוקרפיים הצמחים. הפירות מבנה פי על גם הצמחים אופיינו, וליבול למשקל פרט 

 חלקם, מצולעים פירות בעלי( II) ,(  A2)תמונה  לי'בג ומלאים אליפטי מבנה בעלי הפירות בהם צמחים( I: )עיקריים
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" משולב" מופע בעלי צמחים( III)-ו, (   B2)תמונה  הביקורת מפירות יותר גדולים ולרוב, מושלם לא לי'ג מילוי יבעל

 קטנים, אליפטיים ופירות התחתונות בקומות מופיעים במיוחד הגדולים המצולעים הפירות כאשר הסוגים משני פירות עם

הפרתנוקרפיים שנשאו פירות אליפטיים, הפירות הופיעו  מענין לציין שבחלק מהצמחים.יותר גבוהות בקומות, מהם

 הפירות  .(2בתמונה  C )ראה לוח"Cherry-like")  ) התפתחו פירותענף הפריחה "כאשכולות" כלומר מרוב הפרחים 

 ,לציין מעניין(. 4 טבלה) זרעים ונוכחות הפרי מבנה לפי סווגו 3 מספר בסמן למוטציה ההומוזיגוטיים מהצמחים שנאספו

 Nitsch, 1970; Lippman and) הפרי וגודל הזרעים כמות בין ישר קשר קיום בדבר בספרות למקובל שבניגוד

Tanksley 2001; Carmi et al., 2003 )הפירות נושאי יחס הפוך: כלומר נמצא באופן עקבי  הפרתנוקרפיים בצמחים

: 4מה שבאופן עקיף מוצג  בטבלה   ,צמחים אותם גבי על שהתפתחו זרעים חסרי פירותמהיותר  הזרעים היו קטנים

 12%בעוד שרק   נשאו זרעים, 27.6%כאשר מכלל הפירות האליפטיים )שהם בד"כ קטנים מהפירות המצולעים( 

 מהפירות המצולעים ) הגדולים יותר( נשאו זרעים. 

 

 חסרי הפירות סך מתוךו שנאספונושאי הזרעים  הפירותסך  מתוך העיקריים הפרי ממופעי אחד כל שיעור :4 טבלה

 הפירות כל נאספו מהם, 3 מספר בסמן למוטציה ההומוזיגוטים הפרתנוקרפיים  הצמחים מעשרת נאספו הפירות. הזרעים

הכפול של פירות אליפטיים נושאי זרעים בהשוואה לפירות המצולעים "דמויי  השיעור מודגם. 10.6.14 בתאריך הגדולים

   ם התפתחו על צמחים שנשאו גם פירות חסרי זרעים(.  הגמבה". )כל הפירות בעלי הזרעי–

 

 הפרי מופע

 זרעים חסרי פירות זרעים בעלי פירות

 הפירות סך
 הפירות כלל מתוך שיעור

 )%( נושאי הזרעים

שיעור מכלל 

הפירות בעלי אותו 

 מופע )%(

 חסרי הפירות סך

 הזרעים

 כלל מתוך שיעור

 הזרעים חסרי הפירות

)%( 

 56.1 317 27.6 77.6 121 פרי אליפטי

 -"דמוי פרי מצולע

 גמבה" 
35 22.4 12.4 248 43.9 

 100 565  100 156 סה"כ
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( פירות אליפטיים )לוח עליון: במבט מהצד,  לוח תחתון:   Aם של הפירות הפרתנוקרפיים.  ימופעים אופייני :2תמונה 

 )לוח עליון: במבט מהצד,  לוח תחתון:  פירות. חתוכים(  גמבה" -דמוייפירות גדולים מצולעים "  (  Bפירות. חתוכים(.  

  ( C   אשכול פירות אליפטיים, כל הפירות המוצגים בלוח השמאלי נלקחו מאותו ענף פריחה, לוח ימני : פירות חתוכים

      .מאותו צמח
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 ברקע גם פרתנוקרפי פרי לקבל שרתאפ 2012 המוטציה האם לבחון מנת על: גדול פרי רקע על המוטציה התבטאות. 7

, רב מגורות ומספר גדול פרי שלו Marmande הפתוח הזן בין מכלוא נעשה, M82 הזן של מזה גדול בפרי המאופיין גנטי

 רשת בית באותו נשתלו, 2014 באביב שגודלה BC2F2 -ה תיאוכלוסי לצמחי בנוסף.  F2  מדור פרתנוקרפי צמח לבין

 נסרקו Marmande x 2012 המכלוא של F2 מדור צמחים Marmande x 2012 .112 ואמכלה צאצאי שהם F2 צמחי

 צמחים שני נמצאו וביניהם, אלו בסמנים המוטנטי הנוקליאוטיד עבור גוטייםיהומוז היו 26 מתוכם. 3-ו 2 הסמנים עבור

, 2 איור) לפרי/ רםג 64 ובאחר 89 היה אחד צמחב הממוצע הפרי משקל. זרעים חסרי יחסית גדולים פירות שחנטו

-ו  Marmandeמהזן הביקורת בצמחי לפרי/ גרם 115 ,המוטנטית אוכלוסייה-בתת לפרי/ גרם 51.4 לעומת( 3ותמונה 

 וגדול קטן פרי זני בין במכלואים, בספרות המתואר פי על(. 3 תמונה) M82 מהזן הביקורת בצמחי לפרי/ גרם 46.5

 . (Lippman and Tanksley 2001)  הקטן הפרי בעל ההורה של זהל יותר קרוב המכלוא של הממוצע הפרי משקל

 להסיק קשה, 3 מספר לסמן לאלל הביקורת  הומוזיגוטיים או הטרוזיגוטיים שהיו מהצמחים פירות נדגמו שלא מכיוון

 הפרי גודל על, הקטן הפרי בעל,  M82הזן של התרומה להשפעת מעבר ממוצע פרי גודל על המוטציה השפעת לגבי

 האפשרות על מצביעה F2בדור  גדול די פרתנוקרפי פרי עם לפחות אחד צמח קבלת אבל. F2-ה באוכלוסיית ממוצעה

 .הפרי מגודל לאבד מבלי לפרתנוקרפיה החדשה והמוטציה גדול פרי בין לשלב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2014 באביב ודלושג Marmande x 2012 המכלוא של F2 דור צאצאי של ממוצע פרי משקל התפלגות :2 איור

 בהשוואה , 3 מספר בסמן המוטנטי לנוקלאוטיד הומוזיגוטים שהם F2 -ה צמחימוצגים רק . חקלאי אצל רשת בבית

 פירות שנשאו צמחים מציינות אפורות עמודות . M82 -ו  Marmande, ההורים בקווי פרי משקל התפלגותל

 .פרתנוקרפיים
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 שנשאו גם פירות חסרי זרעים F2בדור משני הצמחים ו  Marmandeחתוכים מהזן  שלמים ירות : צילומי פ3תמונה 

  (.2)ראה איור 

 

 רשת בבית בדליים F2 אוכלוסיית מאותה צמחים גודלו בו, יותר קטן מידה בקנה מניסוי באה זו למסקנה נוספת תמיכה

 פירות שחנטו 3 מספר בסמן למוטציה וזיגוטיםהומ צמחים שני נמצאו(, 4 איור)זה  בניסוי גם. וולקני במרכז

 Marmande ההורה צמחי כולל, בניסוי הצמחים כלל מבין הגבוה היה אלה בצמחים הממוצע הפרי משקל. פרתנוקרפים

  הגדול הפרי בעל
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 2014 באביבבדליים  שגודלו, Marmande x 2012 מכלואמה F2 צמחי של ממוצע פרי משקל התפלגות: 4 איור

 F2-ה אוכלוסיית צמחי גנוטיפ. M82 -ו Marmande, ההורים בקווי פרי משקל התפלגות לעומת, וולקני במכון בחממה

מצויין     F2באוכלוסיית   פרתנוקרפים. פירות עם יםצמח תומציינ אפורות עמודות .3 בסמן לנוקלאוטיד מתייחס המוצגים

 m/+( , - Marmandeושל M82ביקורת )זהה לזה של :  +/+ הומוזיגוט לאלל ה3גנוטיפ הצמחים לגבי סמן מספר 

  .פרתנוקרפיים פירות שנשאו צמחים מציינות אפורות עמודותהומוזיגוט לאלל המוטנטי.    m/mהטרוזיגוט לסמן, 

באופן מקורי התוכנית כללה "מיפוי גס"  :בין מיניתחדשים למיפוי מוטציות באוכלוסיית מיפוי  PCRהכנת סמני  . 8

(. בשלב ראשון נעשה מאמץ גדול לקבל  x S. pimpinelifolium 2012)    2 ה תוך שימוש באוכלוסיה מס'של המוטצי

שנתקבלה על פי האינפורמציה  . זאתכל אחד מהכרומוזומיםגבי מבחינים בין מין התרבות למין הבר ל PCRתוצרי 

( 20cMים ומפוזרים )במרווח ממוצע של הממופ PCRסמני  60איפיינו ם ממעבדתו של ד"ר יובל אשד ממכון וויצמן, ש

 )מידע שלא פורסם S. pimpinellifoliumעל פני גנום העגבניה ומבדילים בין מין התרבות לבין מין הבר הקרוב 

לא נמצאו  אותם בדקנוהסמנים שפורסמו המכריע של רוב הבידנו,  .( Frary et al 2005מבוסס על ממעבדתו ו

פיינגנבויים על סמך השוואת הגנום של שני המינים ותוך חיפוש אתרי ם ד"ר עדי אינפורמטיביים. על כן ביחד ע

 . כל הסמניםתוכננו סמנים חדשים CAPSרסטריקציה המפוזרים על פני כל הגנום ועשויים לתת תוצר נבדל באנליזת 

צר חיתוך רק יתן תויבסיסים ש 400 -באורך של כ PCRשל תוצר ( HpyCH4IV)מבוססים על חיתוך באנזים משותף 

נוסף צד אינם מכילים אתר רסטריקציה  בסיסים מכל 200כלומר, נבחרו אתרים שעד מרחק של  באחד משני הגנומים.

 בנספח, 1 'מסטבלה  מצורפת אינם מכילים כלל את האתר באזור הזה בהורה השני., ו באחד ההורים לאותו אנזים
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במרחקים דומים מפוזרים בטבלה האתרים שנבחרו ומצויינים מציינת את מיקום החיתוך ביחס לגנום מין התרבות. ה

דומים בכיסויי הרבה יותר צפוף קיימת בידנו, אבל לא היה טעם אתרים )טבלה הכוללת  . לאורך הכרומוזומים השונים

, לא השתמשנו בסמנים אלו. אבל זהו  HTS -לאור ההתקדמות במיפוי התכונה על פי ממצאי הבדוח(.  את כולהלכלול 

 שעשוי לעזור בהרבה מחקרים אחרים. חשוב גוף מידע 

 של המכלוא: F2תוך שימוש באוכלוסיית  2012מיפוי "גס" של המוטציה ניסיון ל. 9

   ♂2012 x S. pimpinelifolium ♀  בתוכנית המחקר(  2)מטרה 

האנליזה המטרה הזו נכללה בתכנית המחקר משום שחששנו שכפי שפורט והוסבר בהצעת המחקר המקורית, 

והמיפוי  ,על יותר מאזור אחד בגנום כמועמד להכיל את המוטציה עשויה להצביעהביואינפורמטית של ספריות הריצוף 

תוצרי מבין האזורים שיעלו מהאנליזה הביואינפורמטית של  האזור המועמד הסביר ביותר זהות אתר לוהגס נועד לעז

 עפ"י תוצאות המחקר המפורטות למעלה, שתוארה במבוא. 1שתי הספריות שהוכנו מאוכלוסיה מספר של  צוףהרי

 לא היה נחוץ.  מהלך כזהברור שבדיעבד 

)אוכלוסיה מס' ♀ .   x S. pimpinelifolium 2012♂של המכלוא:  F2 -ה בשלבי המחקר הראשונים גודלה אוכלוסיית 

,  של המכלוא F2נוקרפיים בדור שהוגדרו כפרתצמחים שונים  14-א שהופק באופן נפרד מ.נ.ד . שתוארה למעלה( 2

נתקבלו עבור שלוש מהמוטציות )סמנים( שתוארו למעלה. אלו נשלחו לריצוף, ו PCRשימש כתבנית להגברת תוצרי 

 ריצוף האינפורמטיביים הבאים:התוצרי 

  .הומוזיגוטיים למוטציה ואחד הטרוזיגוט למוטציה  - 4צמחים,  5: מתוך 1 באתר עבור מוטציה 

 הטרוזיגוטיים למוטציה. 2 -הומוזיגוטיים למוטציה ו – 10צמחים,  14  :  מתוך 2 באתר יה עבור מוטצ

 הטרוזיגוטיים. 2-הומוזיגוטיים למוטציה ו - 10צמחים,  12   :  מתוך 3 באתר עבור מוטציה 

חמור מכך, לא , ות את האפשרות שאחת משלוש מוטציות אלו אחראית לפנוטיפ הפרתנוקרפיללו על פניו, ממצאים אלו ש

הפרתנוקרפיים הפרטים אולם לאור העובדה ששכיחות נמצאת בתאחיזה הדוקה לתכונה.  שאחת מהן אפילונראה 

בלבד(, ומזו שנמצאה באוכלוסייה המתפצלת בתוך מין התרבות   10%-באוכלוסיה הזו היתה נמוכה בהרבה מהצפוי )כ

אינטראקציות חדשות בין התרחשות  האפשרות של בגלל " הנחנו שיתכן שבחלק מהצמחים הגנוטיפ "ממוסך (,25% -)כ

במבט לאחור, עצם הסטיה הברורה בין  . חלבונים בצאצאי המכלוא הבין מיני שעשויות להשפיע על הפנוטיפ הנבחן

השכיחות המצויה לזו הצפויה של הפנוטיפ הפרתנוקרפי באוכלוסיה הבין מינית המתפצלת, היתה צריכה "להדליק נורה 

שכן בנוסף לאינטראקציות "ממסכות לגבי מידת האינפורמטיביות של האוכלוסיה הזו ככלי למיפוי המוטציה.  אדומה"

התאם מסויים בין המינים שמוביל להפלת עוברים מוקדמת.   -פרתנוקרפיה" יתכן שמתקבל פנוטיפ פרתנוקרפי שנובע מאי

הבין מינית לא הקלה על   F2,-ל הפרי באוכלוסיית ה שמתפרשת פנוטיפית כפרתנוקרפיה , )בנוסף, השונות הגדולה בגוד

לסיכום, עם ההוזלה המשמעותית של ניסויי הריצוף, ופיתוח הכלים הביואינפורמטיים,  הפנוטיפ של הפירות(.האיפיון 

 בין שני המינים הללו ככלי למיפוי מוטציות חדשות.  F2יש לשקול מחדש את הגישה של שימוש באוכלוסייתש נראה

 כאלו המשפיעות על ההתפתחות הרפרודוקטיבית. דבייחו
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 :התוצאות יישום לגבי והמלצות מסקנות דיון

 באנליזה שעלו החשודים האתרים ששת מתוך: לפרתנוקרפיה 2012זיהוי סמן מולקולארי עבור המוטציה 

 באוכלוסית הן פיההפתרנוקר לתכונת גבוהה תאחיזה הראו ,(תוצאות 3 טבלה, 2-4) סמנים שלושה, הביואינפורמטית

 באתר הגנוטיפ בין ביותר הגבוהה התאחיזה מידת את הראה 3 מספר סמן. BC2F2 מדור מתפצלת באוכלוסיה והן המבחן

שכבר עכשיו ניתן להשתמש  התאחיזה ההדוקה שבין הסמן המולקולארי לתכונה משמעותה,(. 99.2%) לתכונה החשוד

בתנאי עקות סביבתיות  גם רפיה איכותית שתאפשר חנטה והנבהכמקור לפרתנוק 2012בתוכניות השבחה במוטנט  

טכנולוגיה כזו זיהוי הפרטים ההומוזיגוטים או ההטרוזיגוטים למוטציה תוך שימוש  בזאת אם באמצעות  .המונעות הפריה

את  התוחם PCRקביעת רצף תוצר  המבוסס על in house assayאו באמצעות אותה ניתן לרכוש כשרות, מו"פ, -של דין

 שכן המוטציה גורמת לאיבוד אתר רסטריקציה.  CAPSאנליזת  PCR-ניתן לבצע על תוצר ה שלאחריו, 3הסמן מספר 

גנית הרצסיבית המכונה  -כיום המוטציה הנוספת היחידה שמאפשרת חנטה פרתנוקרפית טובה נשלטת ע"י המערכת הדי

pat-2 ושפעות מהרקעים הגנטיים המהתבטאות חודרנות ובגלל גם , אולם השימוש בה מוגבל(Vardy et al 1989, 

Ariizumi et al 2013 )   אבל בעיקר משום שעד היום לא מוכר מיקום הגן הראשי ,pat-2   האחראי לתכונה ובודאי לא

מספר לפני . (  /Tomato Genetics Resources Center; http://tgrc.ucdavis.edu)ראה   mpמיקום הגן המשני 

שני מקורות חדשים לפרתנוקרפיה המבוססים על שבידיהם    (Gorguet et al 2008) ל ידי קבוצה הולנדיתדווח ע שנים 

בספרות, אך מדובר בתכונות  ושלהם לא תואר יםהפנוטיפ . Solanum habrochaites LYC4 .ממין הבראינטרוגרסיות 

מקטעים ששולבו אל מין התרבות ) שמבוקרות על ידי מספר גנים במשותף שמקורם במקטעים שונים של מין הבר

לוקוסים המעורבים בבקרת תכונות אך לא דווח מה מידת הדווחו  . (12וכנראה גם  9-ו 5, 4מכרומוזומים מספר 

גם )ראה  (2012הן אינן אלליות למוטציה  ,התאחיזה בין הסמנים לבין הפנוטיפים )לפי המיקום הכרומוזומאלי שדווח

היא המוטציה  2012המוטציה  ,שנראה שכיוםכך  US 20100146656 A1 &.( US 20110016549 A1פטנטים: 

ואשר שילובה בזני עילית האיכותית היחידה לפרתנוקרפיה עבורה קיים סמן מולקולארי בתאחיזה מאד הדוקה לתכונה. 

  מקטעים מקרובי הבר. .מספר לא כרוך באינטרוגרסיה של 

. לתכונה האחראי הגן את מיצג היה הזה הסמן לו ,הצפוי מן" סוטים"ה צמחים ארבעה נמצאו הגבוהה התאחיזה למרות

 צמחים שלושה וכן, הסמנים לשלושת הטרוזיגוטי שלו שגנוטיפ למרות פרתנוקרפיים פירות מספר שנשא אחד צמח נמצא

 ההסבר, פניו על(. 3ה טבל) זרעים נשאו שנבחנו פירותיהם כל אך 3 מספר בסמן למוטציה הומוזיגוטי גנוטיפ בעלי

 נמצאת אלא הפרתנוקרפיה לתכונת האחראי בגן איננה 3 סמן י"ע שזוהתה שהמוטציה הוא זו" סטייה"ל ביותר הסביר

 שלא ובצמחים צריך להניח שהמוטציה שוכנת "מימינו או משמאלו" , יאז ואם כך,.  2 ולסמן אליו קרובהמאד  בתאחיזה

 אולם , לא נשללה לחלוטין3-ו 2 הסמנים בין שמוטציה כזו שוכנת . ההנחה כפולה רקומבינציה חלה פרתנוקרפית חנטו

 הוא 3-ו 2 הסמנים בין יחיד שחלוף תוצרי שהם הרקומביננטים הפרטים ששיעור מאחרבמיוחד  סבירהאיננה  זו אפשרות

יא ת אחרת האפשרו. 1% שהוא כפולה רקומבינציה כבעלי החשודים" סוטים"ה הפרטים משיעור הנמוך שיעור, 0.8%

המוטנטיים  ההומוזיגוטיים הפרטים מתוך רק אמנם חושב 4-ל 3 בין רקומבינציה שעור. 4-ו 3בין סמן  שהמוטציה שוכנת

 1%)!( כדי לקבל שיעור של   33%עור הרקומבינציה הנוספת יהיה ימה שמחייב שש 3.1% נמצא ושיעורו 3 לסמן

 המרחק כלומר, הפיסיים המרחקים עם םמתיישבי 3 סמן יציד משניהיחידה  הרקומבינציה שיעורירקומבינציה כפולה. 

 הסטייה אם. היחידה הרקומבינציה בשיעורי דומה יחס ומתקיים 3-ו 2 הסמנים בין מהמרחק 3.9 פי הוא 4-ו 3 סמנים בין



 20 

 במיוחד לא ההסבר ולכן מהצפוי שיעור לאין גבוהה בתדירות התרחשה היא, כפולה מרקומבינציה נובעת מהתאחיזה

 .רסבי

 צמחים בהם דופן יוצאי מקרים ישנם אך, הפרתנוקרפי לפנוטיפ אחראית אכן 3 בסמן שהמוטציה אפשרות קימת

 פירות חונטים שאינם למוטציה הומוזיגוטים וצמחים פרתנוקרפים פירות חונטים 3 בסמן למוטציה הטרוזיגוטים

 הן אלא אחת ספונטנית מוטציה עבור התפצלות תמייצגו לא שנסרקו שהאוכלוסיות לזכור יש(. 3-ו 2 טבלה) פרתנוקרפים

. (מוצגות לא תוצאות, הביואינפורמטית באנליזה שראינו כפי) במוטגן הטיפול י"ע שהושרו נוספות מוטציות מכילות עדין

" חלשה" נוספת המוטצי" סוחב" שהוא מכך לנבוע עשויה פרתנוקרפיים פירות גם שחנט אחד הטרוזיגוטי צמח קבלת

, .פרתנוקרפיים פירות מספר של חנטה איפשרה, נוספות מוטציות עם בצרוף או ובעצמה הומוזיגוטית היא זה שבצמח

 גנוטיפ בעלי BC2F2 המתקדם מהדור הפרתנוקרפים הצמחים של הנמוך מספרם היא זו אפשרותב התומכת עובדה

 מדור הורה עם שנערכה( תוצאות ,2 טבלה) המבחן באוכלוסיית מספרם לעומת( תוצאות, 3 טבלה) 3 לסמן הטרוזיגוטי

 גבי-על הצמח מספר של נכון לא רישום ,למשל", אנוש טעות" של אפשרות גם לשלול אין בנוסף. BC2F2 -ל קודם

 של ובחינה צמח אותו של חוזרים קטיפים שבמספרלאור העובדה  במיוחד. הראשון בדיגום העגבניות נאספו בה השקית

, צאצאיו את לגדל דורשת אלו אפשרויות שתי בין אבחנה. נוסף פרתנוקרפי פרי אף אנמצ לא פירות של מאד גדול מספר

 . פרתנוקרפיים פירות נושא שלו ההטרוזיגוטיים מהצאצאים מי אם ולראות 3 סמן לגבי גנטית אותם לאפיין

 שלושהב קרפיםפרתנו פירות מציאת שאי ייתכן ,פרתנוקרפיים פירות נשאו שלא 3 לסמן ההומוזיגוטיים לצמחים באשר

, 29,  25בגודל הממוצע של הפירות בשלושת הצמחים האלו שהיה נמוך במיוחד: ) קשורה זה לסמן ההומוזיגוטים צמחים

בצמחים הפרתנוקרפיים ראינו שנשיאת זרעים  ,גרם(, משקל נמוך מזה של צמחי ביקורת נושאי זרעים . כאמור 36 -ו

עדין הזה של הממצא  (cause and effect) יחסי הסיבה/ תוצאה מהם . נמצאת ביחס ישר והדוק עם הקטנת גודל הפרי

: כלומר, האם עצם נשיאת זרעים מקטינה את הפרי או שאותם הגורמים המובילים להתפתחות פרי קטן משפיעים רברולא 

 לתזמוןקשורה במישרין או בעקיפין גם על היכולת לשאת זרעים. סיבה אחרת, אם כי פחות סבירה לדעתנו, עשויה להיות 

 בעלי פירות לפני הרבה פרתנוקרפים פירות הופיעו, זו למוטציה ההומוזיגוטיים בצמחים, המקרים ברוב. הפירות קטיף

 הצמחים רוב של הראשונים הפירות למעשה. (זרעים נושאי פירות גם חנטו בכלל הצמחים שבהם במקרים) זרעים

 היו שלא באחיהם או הביקורת בצמחי שהופיעו לפני הרבה הופיעו פרתנוקרפיים שהיו 3 לסמן ההומוזיגוטיים

שלא נשאו פירות  2,3,4 המוטנטיים  צאצאים של שלושת הצמחים ההומוזיגוטיים לסמנים. לסמן הומוזיגוטיים

 של הפנוטיפ בחינת( בבית רשת, כדי לבחון את תורשתיות "הסטיה". 22.10.2014פרתנוקרפיים נשתלו לאחרונה )

 פרתנוקרפיים לא באמת שהם או/ השפעת סביבה על צמח בודד,  בדיגום באיחור מדובר אם תבהיר הללו הצמחים צאצאי

במידה ובכל הצאצאים של צמחים אלו לא יתפתחו פירות  .(4, 3, 2) הסמנים לשלשת הומוזיגוטים שהם למרות

באם  .עצמה המוטציה את גמייצ לא 3 שסמן המסקנה פרתנוקרפיים הן מפרחי ביקורת והן מפרחים מסורסים תתחזק

זה יתמוך בהשערה שאחד  )לא מסורסים(יתפתחו פירות פרתנוקרפיים מפרחים מסורסים ואולי גם מפרחי ביקורת 

 המידע מניסוי זה יתקבל לאחר מועד הגשת הדו"ח הסופי(. )ככל הנראה( הוא בגן האחראי לפרתנוקרפיה  3הסמנים )

 המשך ביצוע המחקרכיווני 

 :כיוונים בשלושה המחקר את להמשיך כדאי ,למוטציה האחראי הגן אתאופן ודאי ב לאתר במטרה
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  A/T-ל G/C -מ ברצף שינוי כלומר, קלאסיות EMS מוטציות לאתר במטרה בוצעה הביואינפורמטית האנליזה. 1

(Sega, 1984 ,)חסר\מחדר מוטציותגם  נוצרות םמימסוי במקרים אך ,indels ,ב מטיפול כתוצאה-EMS (Sega, 

1984, Zhu et al 2012 .)למוטגנאזה םיהאופייני מהסמנים אחד לאף התכונה של מוחלטת תאחיזה נמצאה שלא כיוון 

 למשל, מוטציות של אחרים סוגים לנוכחות גם, אזור באותו העמוק הריצוף ממצאי את לבחון כדאי, EMS באמצעות

את האפשרות שהיא שאחראית למוטציה  ןלבחו יהיה צריךואז   מקום בקרבת כזו מוטציה שתמצא יתכן .indels מוטציות

 .נוקרפיהלפרת

 האוכלוסיות בתוך שנסחפו נוספות מוטציות עם אינטראקציה מיצגים" הסוטה" הפנוטיפ בעלי הצמחים האם לבחון כדי. 2

 פרתנוקרפ חצמ בין  חוזרות ותהכלא של נוספים דורות מספר י"ע האוכלוסיה" ניקוי" את לקדם כדאי, אנליזה שעברו

 לערוך אזו., הפנוטיפי האפיון על שמשפיעות שייתכן אחרות מוטציות להרחיק שעשוי מה, M82 מהזן לצמח מצטיין

 .. 4 אולי גםו  3,  2  הקרובים הסמנים בעזרת מתקדמת Back Cross  אוכלוסיית  של הסריק

 מיצגים אכן  ,ה מאנליזה ביואינפורמטית נוספת,  או אתר אחר שיעל2 ואולי ,3  הסמנים האם ישיר באופן לבחון כדי. 3

 השתקה מלאה  .הסמנים אותרו בהם האנדוגנים גניםב מכוון באופן לפגוע צריך, לפרתנוקרפיה האחראית המוטציה את

(knock-out)   באמצעות טכנולוגיות מודרניות המיועדות לשל הגנים ניתן להשיג- genome editing  ,למשל : 

CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) (Marraffini and Sontheimer 

2010), ZFN (Zinc Finger Nuclease) (Pabo et al., 2001), TALEN (Transcription Activator-Like 

Effector Nuclease) (Boch 2011) 

 הוכחה, שיתקבל הפנוטיפ יהיהאכן  וזה במידה .פיתפרתנוקר לחנטה מובילה מי מהםב הפגיעה האם לבחון במטרה זאת

 מניפולציה בעקבות הילפרתנוקרפ הומוזיגוטי צמח בין מכלוא יצאצא שיבחן האם אלליות מבחן באמצעות תושג סופית

 . פרתנוקרפיים ויהיאכן  ,של אותו גן סמןל הומוזיגוטי 2012 צמח לבין כזו טרנסגנית
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חדשים המפוזרים על פני הכרומוזומים השונים ומבחינים בין גנום מין  CAPSסמני אתרים ליצירת : רשימת 1טבלה  -נספח 

 400התוצרים יהיו באורך של )על סמך טיוטאת רצף הגנום שלו(   S. pimpinelifolium ( לבין מין הבר Heintz)הזן  התרבות

ליצירת שני תוצרים באורך  HpyCH4IVיחתך ע"י אנזים הרסטריקציה )ברשימה זו במין התרבות( בסיסים ורק תוצר של מין אחד 

שהוא הארוך ביותר, ושלושה  1מנים המפוזרים במרחקים דומים עבור כרומוזום אתרים לס 4בסיסים כל אחד. מוצגים  200 -של כ

( 0הכרומוזומים הנוספים. עבור הכרומוזום הוירטואלי )מס'  11-אתרים עבור סמנים המפוזרים במרחקים דומים על פני כל אחד מ

 מוצג רק אתר לסמן אחד.

 

Chromosome position RE site 

SL2.40ch00 6822441 HpyCH4IV acgt 

SL2.40ch01 16026079 HpyCH4IV acgt 

SL2.40ch01 31063927 HpyCH4IV acgt 

SL2.40ch01 52731581 HpyCH4IV acgt 

SL2.40ch01 70846544 HpyCH4IV acgt 

SL2.40ch02 15322044 HpyCH4IV acgt 

SL2.40ch02 31074480 HpyCH4IV acgt 

SL2.40ch02 46037324 HpyCH4IV acgt 

SL2.40ch03 14506011 HpyCH4IV acgt 

SL2.40ch03 29697844 HpyCH4IV acgt 

SL2.40ch03 53062169 HpyCH4IV acgt 

SL2.40ch04 13378789 HpyCH4IV acgt 

SL2.40ch04 41791783 HpyCH4IV acgt 

SL2.40ch04 54981971 HpyCH4IV acgt 

SL2.40ch05 19102691 HpyCH4IV acgt 

SL2.40ch05 32871251 HpyCH4IV acgt 

SL2.40ch05 56704062 HpyCH4IV acgt 

SL2.40ch06 6484922 HpyCH4IV acgt 

SL2.40ch06 30378327 HpyCH4IV acgt 

SL2.40ch06 41571975 HpyCH4IV acgt 

SL2.40ch07 20896800 HpyCH4IV acgt 

SL2.40ch07 41999105 HpyCH4IV acgt 

SL2.40ch07 55572784 HpyCH4IV acgt 

SL2.40ch08 15386489 HpyCH4IV acgt 

SL2.40ch08 42816144 HpyCH4IV acgt 

SL2.40ch08 51034971 HpyCH4IV acgt 

SL2.40ch09 17746095 HpyCH4IV acgt 

SL2.40ch09 30153610 HpyCH4IV acgt 

SL2.40ch09 57512744 HpyCH4IV acgt 

SL2.40ch10 10152388 HpyCH4IV acgt 

SL2.40ch10 35462394 HpyCH4IV acgt 

SL2.40ch10 45808755 HpyCH4IV acgt 

SL2.40ch11 6098073 HpyCH4IV acgt 

SL2.40ch11 20042134 HpyCH4IV acgt 

SL2.40ch11 35970667 HpyCH4IV acgt 

SL2.40ch12 7797810 HpyCH4IV acgt 

SL2.40ch12 24993945 HpyCH4IV acgt 

SL2.40ch12 47120518 HpyCH4IV acgt 
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 סיכום עם שאלות מנחות   

שורות לכל שאלה )לא תובא בחשבון חריגה מגבולות המסגרת  4עד  3-, בבקצרה ולענייןהשאלות  כלנא להתייחס ל

 המודפסת(.

 שיתוף הפעולה שלך יסייע לתהליך ההערכה של תוצאות המחקר. 

 ות נוספות לאלה שבסיכום.נא לציין הפנייה לדו"ח אם נכללו בו נקוד :הערה

 

 מטרות המחקר תוך התייחסות לתוכנית העבודה.

 עיקרי התוצאות. 

  1מיליון בסיסים בכרומוזום   3.8 -סמך אנליזה ביואינפורמטית של שתי ספריות ריצוף מופתה המוטציה  לאזור של כ-על (1

( צמצמה את  BC2F2-תי אוכלוסיות )אוכלוסיית מבחן וב, בחינת התאחיזה של כל אחד מהם לתכונה בשSNPsבאזור זוהו ששה  (2

 לתכונה.  99.2%בסיסים, כאשר אחד הסמנים הראה תאחיזה של  700,000-התחום ל

מאפשרת חנטת פרי פרתנוקרפי גם כן מבלי לפגוע בפוטנציאל ההנבה.  ו גודל הפרי , ומעלההיבול מרכזת אתנמצא שהמוטציה  ( 3

 עם "מרמנד"(  F2וכלוסיית  )בא פרי גדול ברקע גנטי של

 מסקנות מדעיות וההשלכות לגבי יישום המחקר והמשכו. האם הושגו מטרות המחקר לתקופת הדו"ח?

 מטרות המחקר הושגו, שכן אותר סמן מולקולארי שנמצא בתאחיזה מאד הדוקה  לתכונה

תן לשלב בתוכניות טיפוח לחנטה  איתור הסמן מאפשר להשתמש בחומר הגנטי הזה כמקור לפרתנוקרפיה איכותית שני

 בחום

בניגוד להנחת העבודה שיהיה צורך להעזר גם באוכלוסיית מיפוי בין מינית, ניתוח ביואינפורמטי נכון של שתי ספריות  

 איפשר לאתר את מיקום המוטציה במהירות ובאמינות  F2הריצוף מאוכלוסית  

שיווקיים ואחרים( שחלו במהלך העבודה; התייחסות המשך המחקר  בעיות שנותרו לפתרון ו/או שינויים )טכנולוגיים, .1

 כדי להגן על הקנין הרוחני יש להשלים את זיהוי המוטציה האחראית לתכונה, וזאת באמצעים שפורטו בגוף הדוח.  האם יושגו מטרות המחקר בתקופה שנותרה לביצוע תוכנית המחקר? לגביהן,

 לבי ביצוע ראשונים. למעשה חלק ממה שהומלץ כבר נמצא בש

 ביבליוגרפי כמקובל בפרסום מאמר מדעי; ציטט - פרסומים בכתבהפצת הידע שנוצר בתקופת הדו"ח: 

יש לפרט מקום, תאריך, ציטוט ביבליוגרפי של התקציר כמקובל בפרסום  - הרצאות וימי עיוןיש לציין שם ומס' פטנט;  - פטנטים

 מאמר מדעי.
 . 2014ן קלפ, נמצאת בשלבי הכנה סופיים לקראת הבחינה בסוף דצמבר עבודת המוסמך של התלמיד ח

 ח: )סמן אחת מהאופציות(דו"ח: אני ממליץ לפרסם את הדו"פרסום ה

  יש לצרף אישור ומידע ממוסד המחקר: לא לפרסום –חסוי 

 

  האם בכוונתך להגיש תוכנית המשך בתום תקופת המחקר הנוכחי? 

 

 

 

  זו רק בדו"ח שנה ראשונה במחקר שאושר לשנתיים, או בדו"ח  שנה שניה במחקר שאושר לשלוש שניםיש לענות על שאלה *

 

 


