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چکیده 

آى هی ارقام  ٍ تزخی هَاقغ دگزًاعاسگاریًاعاسگاریدًیا، خَدهؾکالت پزٍرػ تادام در رولِ هْوتزیي اس      
یکٌَاختی هحصَل رغیتاػج  ، ّای هختلف  سا گزدُاعتفادُ اس عثة ٍ تِ دادُ را تحت تاحیز قزار تاردّی تاؽذ کِ

ایي اس هی تَاى تزخی  ، تادامات احذاث تاؽدر سهاىعاسگار  عاسگار یا دگز ارقام خَد  اًتخابتا ،تٌاتزایي . گزددهی
 تا اعتفادُ اس تادام   صًَتیپ30 آلل ّای خَدًاعاسگاری درایي تزرعی، .تَلیذ تادام را تزطزف ًوَدهؾکالت 

ًؾاى  آغاسگزّای اختصاصی تا PCRرٍػ   اسًتایذ حاصل.  ؽٌاعایی ؽذًذPCRتا رٍػ آغاسگزّای اختصاصی، 
تطَر کلی تز اعاط ًتایذ حاصل حاتت ؽذ کِ . داد کِ در تیي صًَتیپ ّای هَرد هطالؼِ دٍ ًَار هؾاتِ ٍرَد ًذاؽت

تَدُ ٍلی دگزًاعاسگاری تیي آًْا ٍرَد ًذاؽت ٍ ّوِ آًْا هی تَاًٌذ تغتِ تِ ّوشهاًی  ّوِ صًَتیپ ّا خَدًاعاسگار
ِ ّای اصالحی ٍ احذاث تاغات تادام هَرد اعتفادُ قزار گیزًذ  . گلذّی در تزًاه

 
،  PCRتادام، آللْای خَدًاعاسگاری، : کلوات کلیذی

 
مقدمه 

اعت ٍ  ای، دارٍیی ٍ تْذاؽتی ّای هْوی اعت کِ دارای اعتفادُ ّای هتؼذد تغذیِ      تادام اس رولِ خؾک هیَُ
یکی اس هؾکالت ػوذُ . (6 ٍ 5)افشایؼ تَلیذ آى تِ ػٌَاى یک هحصَل اعتزاتضیک ًیاسهٌذ تَرِ تیؾتزی هی تاؽذ 

ًاعاسگاری اغلة ارقام ٍ تزخی هَاقغ  تاغات تادام در اکخز کؾَرّای تَلیذ کٌٌذُ ػالٍُ تز عزهای تْارُ، خَد
دگزًاعاسگاری تیي تزخی ارقام هی تاؽذ، کِ ّن هیشاى تَلیذ هحصَل را تحت تأحیز قزار دادُ ٍ ّن تِ ػلت ًیاس 

 .(4)هثزم تِ درختاى گزدّشا، تاػج غیز یکٌَاختی هحصَل هی گزدد 
درختاى هیَُ خَدًاعاسگار، قثل اس  ارقام هختلف  هادگیعاسگاری تیي گزدُ ٍاس ؽٌاخت کافی     تطَر کلی، 

  ارقام رذیذرایسای هٌاعة ب  در گشیٌؼ درختاى گزدُ اعت ٍ ّای تغیار هْن در تاردّی یکی اس رٌثِاحذاث تاؽ 
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ِ حاصل اس  چَى کِ تؼذ اس احذاث تاؽ حل هؾکالت  تاؽذ  ای تزخَردار هی  اس اّویت ٍیضُ،ّای اصالحی  تزًاه
 . (3  2ٍ)هزتَط تِ ًاعاسگاری تغیار عخت ٍ یا غیز هوکي هی تاؽذ 

 گاهتَفیتیک اس ًَع Prunusّای رٌظ   ٍ تزخی دیگز اس گًَِارقام هختلف تادامًاعاسگاری هَرَد در     خَد
در ایزاى، تادام  یکی اس هحصَالت هْن تزاری . هتؼذد هی تاؽذ دارای آلل ّای ؽَد ٍ اعت کِ تا یک صى کٌتزل هی

 عاسهاى خَار ٍ تار رْاًی اس ًظز هیشاى تَلیذ در تیي کؾَرّای 2009ٍ اقتصادی اعت ٍ هطاتق آهار عال 
تاسدارًذُ تاػج ایزاد یک ٍیضگی ارقام آى تؼٌَاى  یًاعاسگار خَدٍلی . تَلیذ کٌٌذُ دارای هقام عَم هی تاؽذ

.  (6، 1)هی ؽَد  یکٌَاختی هحصَلغیز   ٍ ًَعاى تاردّی ایزاد هذیزیت تاؽ،درهؾکالتی 
تا اعتفادُ اس  عاسگاری خَدًا ؽٌاعایی آلل ّای  طزیق اسی تیي ارقام هختلف درختاى هیَُعاسگار  هطالؼِ      

ّای هختلف هَلکَلی تِ ػٌَاى یک رٍػ رذیذ، کن ّشیٌِ ٍ عزیغ هطزح اعت کِ تحت تاحیز ؽزایط  رٍػ
سًی ٍ خزٍد اٍلیي تزگْا در آسهایؾگاُ،  تِ طَریکِ حتی پظ اس رَاًِ. گیزد هحیطی ٍ عي ًًَْالی قزار ًوی

ّای عاسگار، تا اعتفادُ اس آغاسگزّای اختصاصی تا   آًْا را اعتخزاد کزدُ ٍ اقذام تِ ؽٌاعایی گزDNAٍُتَاى  هی
افؾاًی تِ  ّای ًاعاسگاری هؾاتِ تاؽٌذ اس ًظز گزدُ دٍ رقن یا صًَتیپ در صَرتی  کِ دارای آلل.  کزدPCRرٍػ 

ّای  ٍلی در صَرت داؽتي آلل. تَاًٌذ در احذاث تاؽ تا ّن کؾت ؽًَذ ػٌَاى ارقام دگزًاعاسگار تلقی ؽذُ ٍ ًوی
. (3)ًاّوغاى تا ّن عاسگار تَدُ ٍ هی تَاًٌذ تا ّن کؾت گزدًذ 

 ٍ  ؽذُ اعتکارتزدی آهیشی   تِ طَر هَفقیتاکخز درختاى هیَُ کِ ًاعاسگاری در آًْا هطزح تَدُدر      ایي رٍػ
.  اًذ ی  ٍ تِ کار گزفتِ ؽذُ در ایي گیاّاى طزاحًاعاسگاری خَدآغاسگزّای ٍیضُ ًیش تزای ؽٌاعایی آلل ّای 

 PCR صًَتیپ تادام تا اعتفادُ اس رٍػ 30     در تحقیق حاضز ّذف تؼییي رٍاتط عاسگاری گزدُ تا هادگی در در 
عاسگاری صًَتیپ ّای هَرد هطالؼِ   (ًا)تا آغاسگزّای اختصاصی تَد تا تطَر دقیق ٍضؼیت خَدًاعاسگاری ٍ دگز

ِ ّای اصالحی آیٌذُ ٍ یا در احذاث تاؽ ّای تادام هؾخص ؽَد  .رْت تَصیِ تزای اعتفادُ در تزًاه
 

مواد و روشها 

ِ ّای تزگی اس تزگ     در فصل تْار  هَرد هطالؼِ تزداؽت ٍ در است هایغ تِ  ّای صًَتیپّای رَاى  ًوًَ
 تا اعتفادُ DNA اعتخزاد . ًگْذاری ؽذًذC80 0یًوًَْْا تا سهاى ؽزٍع کار در دهای هٌف. آسهایؾگاُ هٌتقل ؽذ

ّا تا اعتفادُ اس دٍ  اعتخزاد ؽذُ صًَتیپDNA کیفیت ٍ کویت. اًزام گزفت، CTABتافز اعتخزاد حاٍیاس 
  .درصذ  اًزام گزفت/. 8رٍػ اعپکتزٍفَتَهتز ٍ صل آگارس 
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ّای رٌظ   عایز گًَِ تادام ٍ هزتَط تِ اختصاصیّای خَدًاعاسگاری  تا اعتفادُ اس عِ رفت آغاسگز     تکخیز آلل
Prunus  تزکیة رفت آغاسگزّا اس آغاسگزّای  . ؽذاًزامPru-C2 ،Pru-C4R ،Pru-C5R ٍ Pru-C6R 

 . تَدًذPru-C2/Pru-C4R ، Pru-C2/Pru- C5R ٍPru-C2/ Pru-C6Rاًتخاب ؽذًذ کِ ؽاهل 
آگارس صل تَعیلِ الکتزٍفَرس تکخیزی هحصَالت .  هؼوَلی تَدPCRّای   ّای حزارتی ؽاهل چزخِ     چزخِ

 تا اعتفادُ اس حاصلِاًذاسُ ًَارّای . ًذتفکیک ٍ هؾاّذُ ؽذ (/.5)د  اتیذیَم تزٍهای تاآهیشی رًگپظ اس ٍ % 5/1
. دگزدیتؼییي  لیٍٍسى هَلک یک ًؾاًگز

 
نتایج و بحث  

 ًؾاى 1 ٍ رذٍل 1     الگَی ًَاری ٍ اًذاسُ آللْای خَدًاعاسگاری صًَتیپْای هَرد هطالؼِ تِ تزتیة در ؽکل 
.   دارای تٌَع سیادی تَدًذSدادُ ؽذُ اعت کِ هطاتق آًْا اًذاسُ ًَارّای آلل ّای 

.  تیؾتزیي فزاٍاًی را داؽتbp900 تَد ٍ ًَار bp220-bp2000 در هحذٍدُ Sاًذاسُ ًَارّای آلل ّای 
.  را در ّوِ صًَتیپ ّا تکخیز ًکزدًذSّیچکذام اس رفت آغاسگزّا ّوِ آلل ّای 

-Pru-C2 / Pru-C4RٍPru در هطالؼِ هؾاتِ، تا اعتفادُ اس رفت آغاسگزّای  (4)           ؽزفی ٍ ّوکاراى 

C2 / Pru-C5R آلل ّای S 25 صًَتیپ تزتز تادام را هَرد تزرعی قزار دادُ ٍ گشارػ کزدًذ کِ ّوِ صًَتیپ ّای 
-2000 تکخیز ؽذُ تا رفت آغاسگزّای تکار رفتِ در هحذٍدُ Sهَرد هطالؼِ خَدًاعاسگار تَدُ ٍ اًذاسُ آلل ّای 

 را در ّوِ صًَتیپ ّای هَرد Sٍ هطاتق هطالؼِ حاضز رفت آغاسگزّا ًتَاًغتٌذ ّوِ آلل ّای .  رفت تاس تَدًذ230
تکخیز ٍ  Pru-C2 / Pru-c4R  تَعط رفت آغاسگزSّوچٌیي تیؾتزیي آلل ّای . هطالؼِ تکخیز ٍ ؽٌاعایی ًوایٌذ

تِ اعتخٌای فقط )هَرد اعتفادُ حذاقل یک آلل را در ّوِ صًَتیپ ّا  ّز یک اس رفت آغاسگزّای . ؽٌاعایی ؽذًذ
 .ؽٌاعایی کزدًذ (یک صًَتیپ

  
 

 
. Pru-C2/Pru-C4R الگَی ًَاری آللْای خَدًاعاسگاری در تکخیز  تا رفت آغاسگز – 1ؽکل 
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-Pru-C2/Pru-C4R ،Pru-C2/Pru-C5R ،Pru-T2/Pruاس تزکیة آغاسگزّای  (6)     ٍاًچ ٍ َّرهَسا 

C4R ٍ Pru-C2/SI31 اعتفادُ کزدُ ٍ هَفق تِ ؽٌاعایی ؽؼ آلل  ( رقن گیالط71 در تزرعیSرذیذ ؽذًذ . 
 

اًذاسُ آللْای خَدًاعاسگاری در تکخیز تا عِ رفت - 1رذٍل 
آغاسگز
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Abstract 
One of the major problems of almond production in the world is the self and cross-incompatibility of 

cultivars that affects yield and leads to the non homogeneity. Therefore, with precision selection of self or 

cross-compatible cultivars at the time of orchards establishment could overcome some of these problems. 
In the present study, S alleles of the 30 almond genotypes were identified by PCR using specific primers. 

Results from PCR using specific primers showed that there were no two similar S alleles between 

genotypes. It was recognized that all of the genotypes were self-incompatible but cross-incompatibility 

was not observed among the studied genotypes. Therefore, they could be used in the breeding programs 
and orchards establishment based on their synchronized blooming time.  
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