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 چکیذُ 
 ًاظازگاری در ًتاج گسیٌػ ؼذُ فٌذق تا هیکرٍظکَج فلَرظٌط ٍلتی کِ درختاى تِ ظي گلذّی رظیذًذ Sاهرٍزُ ؼٌاظایی آلل ّای

 را در S آلل ّای ،(MAS)اها تا اظتفادُ از ًؽاًگرّای هَلکَلی هی تَاى تا رٍغ اًتخاب تِ کوک ًؽاًگرّای ّوراُ . اًجام هی گیرد
 ٍ (S3 S11) ٍ کاظفَرد (S2 S7) تی جی الترگْای جَاى فٌذق از درختاى ٍالذی در ارلام . داًْالْای ؼػ ّفتِ ای هؽخؿ کرد

ٍ تا اظتفادُ از تجسیِ تفرق  RAPDغرتال تا آغازگرّای .  اظتخراج گردیذDNA ًتاج حاـل از تاللی آًْا جوغ آٍری ٍ از آًْا 24
ِ ّای .  ـَرت گرفت(BSA)تَدُ ای   از ؼػ ًتاج ترای تْیِ تالکْا تا چْار ترکیة آللی هختلف اظتفادُ ٍ تا ّوذیگر DNAًوًَ

 یDNAغرتال اٍلیِ تر رٍی .  داًْال ظاختِ ؼذًذ کِ ّر ظَپر تالک فالذ یک آلل تَد12ی DNAهخلَط ؼذًذ تا ظَپر تالکْا از 
تا .  هختلف احتوال پیَظتگی دارًذS آغازگر راپیذ ًؽاى داد کِ ّؽت آغازگر تا آلل ّای 165ٍالذیي ٍ ظَپر تالکْا تا اظتفادُ از 

 . لیٌکاش ًؽاى ًذادًذSهتاظفاًِ ّیچکذام از آًْا تا آلل ّای . اظتفادُ از ایي ّؽت آغازگر غرتال در درٍى جوؼیت ـَرت گرفت
  ًاظازگاریS،  آلل ّایCorylus avellana L. ، RAPD ) ( فٌذق :  کلوات کلیذی

 
  همذهِ
خَد ًاظازگاری در فٌذق . گیاّی تکپایِ ٍ دارای ظیعتن خَد ًاظازگاری  اظپَرٍفیتیک هی تاؼذ (.Corylus avellana L)فٌذق 

 تیاى آلل ّا خَدًاظازگاری در گردُ ّای فٌذق تِ ـَرت غالة یا ّوثارز در .(9)  تا چٌذیي آلل کٌترل هی گرددSتَظظ یک لَکَض
ِ ّا فمظ تِ ـَرت ّوثارز هی تاؼٌذ   .(7)حالیکِ در کالل

 در یک جوؼیت در (BSA)تجسیِ تفرق تَدُ ای . اظت (6 ٍ 2) در ؼٌاظایی ًؽاًگرّا ترای شًْای خاؾRAPDیکی از کارتردّای 
ایي جوؼیت تر اظاض حضَر یا ػذم حضَر یک ـفت فٌَتیپی غرتال . (4)حال تفرق ترای یک شى هَرد ًظر اظتفادُ هی گردد 

ِ ّای . هی ؼًَذ ٍ یا تغَر جذاگاًِ تر  (ظَپر تالک)  از تک گیاّاى ترای ایجاد تالک تا ّوذیگر هخلَط ٍ تالکْا تاّن DNAًوًَ
ی کِ تِ ؼذت تا لَظای ّذف DNAّر گًَِ چٌذ ؼکلی حاـل تَظظ راپیذ تایذ از . اظاض یک ـفت هَرد ًظر تْیِ هی ؼًَذ

ِ ّای  ِ ای در رٍی ًوًَ  اظت کِ تغَر لاتل تَجِ تیي دٍ تالک اختالف ًؽاى DNAلیٌک هی ؼَد تذظت آیذ، زیرا آى تٌْا ًاحی
ٍ  ( 8 ٍ 1) ًاظازگاریS، تؽخیؿ آلل ّای (3 ٍ 2)از ایي رٍغ در ؼٌاظایی ًؽاًگرّا ترای شًْای هماٍهت در گیاّاى . (8)هی دّذ 

 آى تِ ػلت ّترٍزیگَظیتی تاالی ٍالذیٌؽاى، تِ ػٌَاى یک جوؼیت در حال تفرق 1Fًعل  در گیاُ فٌذق .غیرُ اظتفادُ گردیذُ اظت
 .(8) هی تاؼذ کِ هی تَاًذ تالک ؼَد ٍ تا اظتفادُ از ًؽاًگرّا راپیذ غرتال گرددSترای ًَع آلل 

 کِ فمظ در یک  فٌذق تا ایجاد چْار ظَپر تالک در جوؼیت در حال تفرق(BSA)از تجسیِ تفرق تَدُ ای  (1998) پامپر و همکاران
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 آغازگر راپیذ، ٍالذیي ٍ ظَپر تالکْا غرتال 250تا اظتفادُ از . تا ّوذیگر اختالف داؼتٌذ اظتفادُ کردًذ S (1S ،2S، 12S، 26S)آلل 
 تایی فٌذق کِ ترای آلل 84تا اظتفادُ از تکٌیک راپیذ ٍ رٍغ تجسیِ تفرق تَدُ ای در یک جوؼیت  (2001)  ٍ ّوکاراى تاظیل .ؼذًذ
 آغازگر راپیذ، ٍالذیي ٍ ًتاج ترای  چْار 450در ایي آزهایػ تا اظتفادُ از.  در حال تفرق تَدًذ اظتفادُ کردًذ1S ،2S ،4S ٍ ،6Sّای 

.  آلل رکر ؼذُ غرتال ؼذًذ
 

هَاد ٍ رٍؼْا 
.  ًتاج حاـل از تاللی کٌترل ؼذُ فٌذق تیي ارلام تی جی ال ٍ کاظفَرد ٍ ّوچٌیي ٍالذیي آًْا جْت تررظی اًتخاب ؼذًذ24تؼذاد 

 دارای یکی از آًْا هی تاؼٌذ تٌاترایي ًتاج S3S11 ٍ ٍالذ گردُ دٌّذُ کاظفَرد دارای S2S7ٍالذ هادری تی جی ال دارای آلل ّای 
 ًتاج تا اظتفادُ از هیکرٍظکَج Sپط از تؼییي آلل ّای .  خَاٌّذ تَدS2S3 ،S3S7 ،S2S11 ٍ S7S11ترکیة ّای آللی 

ِ تٌذی ؼذًذ  از آًْا، چْار DNAاز ّر گرٍُ آللی، تؼذادی ًتاج اًتخاب ٍ پط از اظتخراج . فلَرظٌط، آًْا در چْار گرٍُ آللی دظت
 هَرد تررظی RAPD اظتخراج گردیذ ٍ تا اظتفادُ از آغازگرّای DNAّوچٌیي از ٍالذیي . تالک ٍ چْار ظَپر تالک ظاختِ ؼذ

ترای تْیِ ّر .  اًجام گرفت1993   توماس و همکاران از ترگْای جَاى تِ رٍغ اـالح ؼذDNAُاظتخراج . لرار گرفت
ترای تْیِ ّر .   رلیك ؼذُ آًْا تا ّوذیگر هخلَط ؼذًذDNAی ؼػ ًتاج از ّر گرٍُ آللی اًتخاب ٍ حجن هعاٍی از DNAتالک،

غرتال .  از چْار آلل هَرد آزهایػ تَدSتغَریکِ ّر ظَپر تالک تٌْا فالذ یک آلل . ی دٍ تالک اظتفادُ گردیذDNA ظَپر تالک از 
.  ٍالذیي ـَرت گرفتٍچْار ظَپر تالک ی  DNA ًَکلَتیذی تررٍی 10 آغازگر راپیذ 165اٍلیِ تا 

 

 ًتیجِ گیری ٍ تحث  
 هیکرٍظکَج فلَرظٌط تؼییي هی تا  کِ تِ هرحلِ گلذّی هی رظٌذ ًاظازگاری در ًتاج گسیٌػ ؼذُ فٌذقSّای  در حال حاضر آلل

، (MAS) در فٌذق هی تَاى تا رٍغ اًتخاب تِ کوک ًؽاًگر ّای ّوراُ Sّای  تا اظتفادُ از ًؽاًگر ّای هَلکَلی ترای آلل .گردد
 RAPD ،AFLP از جولِایي ًؽاًگر ّا تا اظتفادُ از تکٌیکْای هختلف . (1) را در داًْالْای ؼػ ّفتِ ای هؽخؿ کردSّای  آلل

 ًؽاًگر ّا هَلکَلی تا کارآیی هٌاظة هی تَاى تِ ٍیصگیاز . ّای در حال تفرق ترای ـفت خاؾ تذظت هی آیٌذ  در جوؼیتٍ غیرُ
پیذا کردى ًؽاًگر  .(5)  شى کٌترل کٌٌذُ ـفت هَرد ًظر اؼارُ کرد تِ عَریکِ ًؽاًگر ٍ شى تفرق ّوسهاى داؼتِ تاؼٌذتا لیٌک ؼذیذ

 آًْا هی تَاًذ درفٌذق هَرد اظتفادُ لرار S تا کلَى کردى لَظای  ٍ خاؾ پیَظتگی داؼتِ تاؼٌذSّای  ّای کِ تِ ؼذت تا آلل
 . گیرًذ

  در حال تفرق ترای آللداًْالی 24 در یک جوؼیت (BSA)ترای ایي هٌظَر در ایي تحمیك از تکٌیک راپیذ ٍ تجسیِ تفرق تَدُ ای 
 چْار ظَپر  تر رٍی غرتال اٍلیِ. اظتفادُ ؼذ آغاز گر راپیذ ترای غرتال اٍلی165ِدر کل   . اظتفادُ ؼذS7, S3, S2 ٍ S11ّای 

 ّای DNA.  از چْار آلل هَجَد در ًتایج در حال تفرق تَدًذ تِ ّوراُ ٍالذیي اظتفادُ گردیذSتالکی کِ ّر کذام فالذ یک آلل 
 آغازگر، آغاز 165از هجوَع در غرتال اٍلیِ . راى گردیذًذ (%5/1)  در رٍی شل آگازرPCR تؼذ از چْار ظَپر تالک ٍ ٍالذیي آًْا

 ٍ ًْایتا S7 تا آلل S3 ،OPA19 ٍ OPU11 تا آلل OPN1, S2 ٍ OPC13لل آ تا OPAD11, OPI07 ٍ OPA16گرّای 
 ایي ٍلتیاها .  ّوثعتگی داؼتٌذهَرد ًظرّای  للآرظیذ تا   تاًذّایی را تؽکیل دادًذ کِ تِ ًظر هیS11 تا آلل OPAD16آغاز گر 

                                                
2 - Basil et al.                  
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 هَرد ًظر Sّای  آغاز گرّا تر رٍی تک تک ًتاج در حال تفرق اظتفادُ ؼذًذ ًؽاى دادًذ کِ تاًذّای حاـل از ایي آغاز گرّا تا آلل
. ّوثعتگی ًذارًذ

 ّوثعتگی داؼتٌذ 1S ٍ 2Sکِ تِ ترتیة تا آلل ّای  ( 750 07 OPI) ٍ (OPJ14 700)دٍ ًؽاًگر راپیذ  (1998) پاهپر ٍ ّوکاراى 
1700ًؽاًگر راپیذ  .ؼٌاظایی کردًذ

 
 14 OPJ 1 در ًتاج حاـل از تاللی کِ دارای آللS تَدًذ ٍ در تالکْا اظتفادُ ؼذُ تَدًذ حضَر 

  OPI 07 750 در ـَرتیکِ ًؽاًگر.  ًگردیذ1Sاها ایي ًؽاًگر در تاللی ّای دیگر خارج از ایي جوؼیت لادر تِ تؽخیؿ آلل . داؼت
تؼذاد پٌج آغازگر هختلف راپیذ کِ تِ ًظر  (2001)ٍ ّوکاراى تاظیل .  تؽخیؿ دادُ ؼذ2Sیک ًؽاًگر هٌاظة ترای ؼٌاظایی آلل 

ی DNAآغازگرّا رٍی  ظپط ایي .  ٍالذیي ٍ ظَپر تالکْا ّوثعتگی داؼتٌذ اتتذا غرتال کردًذDNAهی رظیذ تا آلل ّای هختلف در 
 1300تک تک ًتاج آزهایػ ؼذًذ ٍ هؽخؿ ؼذ کِ فمظ ًؽاًگر 

20 OPN 3 ّوثعتگی ًعثتا ًسدیکی تا آللSایي ًؽاًگر در .  دارد
آزهایػ ایي ًؽاًگر تر رٍی جوؼیت ّای . ، حضَر داؼت3S  ٍ ّوچٌیي در ظِ ًتاج تذٍى آلل3S ًتاجی کِ دارای آلل 52توام 

 در توام جوؼیت ّای در حال تفرق فٌذق 3Sهختلف ًؽاى داد کِ ایي ًؽاًگر ًوی تَاًذ یک ًؽاًگر لاتل اعویٌاى ترای تؽخیؿ آلل 
 .اظتفادُ گردد

 
 S3  ترای آلل OPC13 الگَی تاًذی  در غرتال اٍلیِ ٍالذیي ٍ ظَپرتالکْا تا  آغازگرّای راپیذ

 

 

References:  
1. Bassil, N.V., Azarenko, A.N., 2001. RAPD markers for self-incopatibility in Corylus avellana L. Acta Hort. 

556: 537-543. 

2. Chowdhury, A. K., Srinives, P., Saksoong, P.,, Tongpamnak, P., 2002. RAPD markers linked to 

resistance to downy mildew disease in soybean. Euphytca. 128:55-60. 

3. Davis, J. W., Mehlenbacher, S. A., 1997. Identification of RAPD markers linked to eastern filbert blight 

resistance in hazelnut. Acta Hort. 445: 553-55.  

4. Giovannoni, J.J., Wing, R.A., Ganal, M.W., Tanksley, S.D., 1991. Isolation of molecular markers from 

specific chromosomal intervals using DNA pools from exiting mapping populations. Nucleic. Acids. Res. 

19: 6553-6558. 

5. Gupta, P.K., Varshney, R.K., Sharma, P.C., Ramesh. B., 1999. Review: Molecular markers and Their 



 

  4

application in wheat breeding. plant breeding. 118: 369-390. 

6. Mariniello, L., Sommella, M. G., Sorrentino, A., Forlani, M.,, Porta, R., 2002. Identification of prunus 

armeniaca cultivars by RAPD and SCAR markers. Biotechnology Letters. 24: 479-755. 

7. Mehlenbacher, S.A., 1997. Revised dominance hierarchy for S- alleles in Corylus avellana L. Theor. Appl. 

Genet. 94: 360-366. 

8. Pomper, K.W., Azarenko, A.N., Bassil, N., Davis, J.W.,  Mehlenbacher. S. A., 1998. Identification of 

random amplified polymorphic DNA (RAPD) markers for self-incompatibility alleles in Corylus avellana L. 

Theor. Appl. Genet. 97: 479-487 

9. Thompson, M.M., 1979. Genetics of incompatibility in Corylus avellana L. Theor. Appl. Genet. 54: 113- 

116. 

 

 

 

Investigation of incompatiblity S-alleles among hazelnut progeny using BAS by RAPD primers 

 

Alireza Ghanbari* & Yavar Sharafi:  

Dept of Horticulture, Agriculture Faculty, Shahed University, Tehran-Iran. 

Ghanbari66@yahoo.com  

 

Abstract:  

At the present time, the S-alleles of hazelnut selection are determined by fluorescence microscopy when the 

tree has enough female flowers. Molecular markers for different S-allels could be used in marker-assisted 

selection of young six – old hazelnut seedlings. DNA was extracted from young leaves collected from field 

planted parents and 24 progeny of the cross TGL (S2S7) x Cosford (S3S11). Screening of 10-base 

oligonucleotide RAPD primers was performed using bulked segregant analysis (BSA). DNA samples from 

six trees each were pooled to form bulks for four S-allele ( S2S3, S2S11, S3S7, S7S11) combinations. 

Superbulks of 12 trees, each devoied of a single allele, were then created. Initial screening of the DNA from 

parents and superbulks with 165 primers identified eight possible S-allele markers. When the entire  

population was screened, none of them were not linked to S-alleles. 
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