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 (.Corylus avellana L)   فٌذقS2 در ثزرعی آلل  SCAR (OPI07-750)کبرآیی آغبسگز
 

، اهیزهحوذ ًبخی ٍ یبٍر ؽزفی % علیزضب لٌجزی
 گزٍُ علَم ثبغجبًی ٍ ثیَسکٌَلَصی داًؾکذُ کؾبٍرسی داًؾگبُ ؽبّذ، سْزاى، ایزاى

ghanbari66@yahoo.com 
 

  زکیذُ
 ًبعبسگبری در ًشبج گشیٌؼ ؽذُ فٌذق ثب هیکزٍعکَح فلَرعٌظ ٍلشی کِ درخشبى ثِ عي گلذّی رعیذًذ Sاهزٍسُ ؽٌبعبیی آلل ّبی

 کِ ثِ SCARًؾبًگز ّبی ٍ  (MAS)ثب اعشفبدُ اس ًؾبًگزّبی هَلکَلی ثب رٍػ اًشخبة ثِ کوک ًؾبًگزّبی ّوزاُ . اًدبم هی گیزد
 در .ؽٌبعبیی کزدفٌذق  داًْبل ّبی خَاى درخَدًبعبسگبری را  S هی سَاى آلل ّبی خبؿ دیَعشگی داؽشِ ثبؽٌذ Sّبی  ؽذر ثب آلل

 ًشبج حبفل اس ساللی کٌزل ؽذُ 11S3S# ٍ  24$ٍ کبعفَرد  #7S2S$ سی خی الایي سحمیك ثزگْبی خَاى فٌذق اس درخشبى ٍالذی ارلبم 
ِ ّبی .  اعشخزاج گزدیذDNAآًْب خوع آٍری ٍ اس آًْب   اس ؽؼ ًشبج ثزای سْیِ ثبلکْب ثب زْبر سزکیت آللی هخشلف اعشفبدُ DNAًوًَ

کبر ثب . داًْبل عبخشِ ؽذًذ ثغَریکِ ّز عَدز ثبلک فبلذ یک آلل ثَد12ی DNAثبلکْب ثب ّوذیگز هخلَط سب عَدز ثبلکْب اس . ؽذ
 فٌذق ثِ عٌَاى اعکبر ؽٌبخشِ ؽذُ ثَد ثز رٍی ایي خوعیز ًؾبى 2Sآلل  ثزای  کِ لجالOPI07750 ًَکلئَسیذی SCAR ،24ًؾبًگز 

 .کبعفَرد ًوی ثبؽذ× ، حذالل در ًشبج هَرد آسهبیؼ حبفل اس ساللی ارلبم سی خی ال 2Sداد کِ آى ًؾبًگز، اعکبر هٌبعجی ثزای آلل 
  ًبعبسگبری2S ، آلل Corylus avellana L. ، SCAR ) ( فٌذق : کلوبر کلیذی  
 

 همذهِ 
عیغشن خَد ًبعبسگبری اعذَرٍفیشیک ثَدُ ٍ هبدگی گیبُ ثب یک عیغشن ؽٌبعبیی  دارای  #.Corylus avellana L$ارلبم فٌذق 

صًشیکی لبدر اعز گزدُ ّبی خَیؾبًٍذ صًشیکی را اس غیز خَیؾبًٍذ صًشیکی سؾخیـ دادُ ٍ ثزای سلمیح گزدُ ّبی غیز خَدی را 
ِ ّبی افالحی فٌذق هی سَاًذ هغشمیوبً خْز ساللی ّب را  .دذیزفشِ ٍلی گزدُ ّبی خَدی را رد کٌذ ایي عیغشن خَد ًبعبسگبری در ثزًبه

 ثب زٌذیي Sخَدًبعبسگبری در فٌذق سَعظ یک هکبى صًی . هؾخـ کزدُ ٍ در ثزخی هَارد اس ساللی ّبی هغلَة خلَگیزی ًوبیذ
ِ ّب فمظ ثِ ٍ #8$آلل کٌشزل هی گزدد   ثیبى آلل ّب خَدًبعبسگبری در گزدُ ّبی فٌذق ثِ فَرر غبلت یب ّوجبرس در حبلیکِ در کالل

. #4$فَرر ّوجبرس هی ثبؽٌذ
ًبهجزدُ .  اًدبم گزفز1996 در عبل سَعظ ّبهذغَى #کَریلَط آٍالًب$اٍلیي هغبلعِ هَلکَلی خَدًبعبسگبری اعذَرٍفیشیکی در فٌذق 

ٍلی ّیر دٍ .  صًَهی ؽؼ صًَسیخ فٌذق اعشفبدُ کزدDNA حبفل اس کلن را ثِ عٌَاى دزٍح ثزای 'SLG'  لَعبی Sگلیکَدزٍسییي 
ایي .  عبخشِ ؽذُ ثَدًذ فَرر ًگزفزSLGّبی فٌذق ٍ دزٍدْبیی کِ ثز اعبط دٍ ًبحیِ هحبفظز ؽذُ صى DNAرگ گیزی ثیي 

آسهبیؼ هٌدز ؽذ کِ ّبهذغَى ًشیدِ ثگیزد کِ صى خَد ًبعبسگبری اعذَرٍفیشیکی در خٌظ ّبی ثزاعیکب ٍ کَریلَط یب در عی 
 ثزاعیکب ثزای خغشدَی خَد Sثٌبثزایي صًْبی . هزاحل سکبهل اس ّوذیگز اًؾعبة ٍ خذا ؽذًذ ٍ یب هٌؾبء آًْب هغشمل اعز

. ًبعبسگبری در فٌذق ًوی سَاًذ هَرد اعشفبدُ لزار گیزد
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mailto:ghanbari66@yahoo.com


 

 2

اة غیز هغشمین گیبّبى در هزاحل اٍلیِ رؽذی ثز اعبط ًؾبًگز ّبی هَلکَلی خثِ رٍػ اًز، (MAS) اًشخبة ثِ کوک ًؾبًگز ّوزاُ 
ّبی هخشلف  ایي ًؾبًگزّب ثب اعشفبدُ اس سکٌیک. ؽٌبخشِ ؽذُ کِ ثبصى یب صًْبی کٌشزل کٌٌذُ ففز هَرد ًظز لیٌکبص دارًذ گفشِ هی ؽَد

AFLP ،RFLP ٍ RAPDاس ؽزایظ ًؾبًگز ّب هَلکَلی ّوزاُ . ّبی در حبل سفزق ثزای ففز خبؿ ثذعز هی آیٌذ  در خوعیز
اؽبرُ کزد ثِ  #کوشز اس یک عبًشی هَرگبى$ثب کبرآیی هٌبعت هی سَاى ثِ ًشدیک ثَدى ًؾبًگز ثِ صى کٌشزل کٌٌذُ ففز هَرد ًظز 

 هخشلف در فٌذق هی سَاى ثب Sّبی   ثب اعشفبدُ اس ًؾبًگز ّبی هَلکَلی ثزای آلل.#2$ عَریکِ ًؾبًگز ٍ صى سفزق ّوشهبى داؽشِ ثبؽٌذ
دیذا کزدى  .#1$  را در داًْبلْبی ؽؼ ّفشِ ای فٌذق هؾخـ کزدSّبی  ، آلل(MAS)رٍػ اًشخبة ثِ کوک ًؾبًگز ّبی ّوزاُ 

 S خبؿ دیَعشگی داؽشِ ثبؽٌذ ثشذریح هی سَاًٌذ ثب کلَى کزدى لَعبی Sّبی   کِ ثِ ؽذر ثب آلل(SCAR)ًؾبًگز ّبی اعکبری 
 .آًْب درفٌذق هَرد اعشفبدُ لزار گیزًذ

 کِ فمظ در یک  فٌذق ثب ایدبد زْبر عَدز ثبلک در خوعیز در حبل سفزق(BSA)اس سدشیِ سفزق سَدُ ای  #1998$  دبهذز ٍ ّوکبراى
 آغبسگز رادیذ، ٍالذیي ٍ عَدز ثبلکْب غزثبل 250ثب اعشفبدُ اس . ثب ّوذیگز اخشالف داؽشٌذ اعشفبدُ کزدًذ #S $1S ،2S، 12S، 26Sآلل 

 ّوجغشگی داؽشٌذ ؽٌبعبیی 1S ٍ 2Sکِ ثِ سزسیت ثب آلل ّبی  # OPJ14# ٍ $750 07 OPI 700$در ًشیدِ دٍ ًؾبًگز رادیذ . ؽذًذ
1700ًؾبًگز رادیذ  .ؽذًذ

 
 14 OPJ 1 در ًشبج حبفل اس ساللی کِ دارای آللSاهب .  ثَدًذ ٍ در ثبلکْب اعشفبدُ ؽذُ ثَدًذ حضَر داؽز

 ثعٌَاى  OPI 07 750 در فَرسیکِ ًؾبًگز.  ًگزدیذ1Sایي ًؾبًگز در ساللی ّبی دیگز خبرج اس ایي خوعیز لبدر ثِ سؾخیـ آلل 
ثبًذّبی ًؾبًگز رادیذ اس صلْبی آگبرس خذاعبسی، کلَى ٍ .  سَعظ آًْب سؾخیـ دادُ ؽذ2Sیک ًؾبًگز هٌبعت ثزای ؽٌبعبیی آلل 

 ایي سحمیك در.  ًَکلئَسیذی هزثَط ثِ آًْب عبخشِ ؽذ24ثزای عبخشي ًؾبًگزّبی اخشقبؿ عَالًی سز، سَالی یبثی ٍ عذظ اعکبرّبی 
 لیٌکبص داؽشِ، ثز رٍی خوعیز در  2Sثب آلل  کِ 1998ٍ ّوکبراى در عبل   دبهذز، ثٌب ثز گشارػ OPI 07 750 کبرآیی ًؾبًگز اعکبر

. ر گزفزاهَرد آسهبیؼ لز ٍ ٍالذیي آًْب  کبعفَرد× دٍ رلن سی خی ال  کٌشزل ؽذُحبل سفزق یعٌی ًشبج حبفل اس ساللی
 

هَاد ٍ رٍؽْب 
 ًشبج حبفل اس ساللی کٌشزل ؽذُ 24 اس ثزگْبی خَاى DNA اعشخزاج ،#1993$  ثب اعشفبدُ اس رٍػ سغییز یبفشِ سَهبط ٍ ّوکبراى

 ٍ ٍالذ گزدُ 7S2S ٍالذ هبدری سی خی ال دارای آلل ّبی. کبعفَرد ٍ ّوسٌیي ٍالذیي آًْب اًدبم گزفز× ثیي ارلبم فٌذق سی خی ال
 خَاٌّذ 3S2S ، 7S3S ، 11S2S ٍ  11S7S دارای یکی اس سزکیت ّبی آللی آًْب هی ثبؽٌذ ثٌبثزایي ًشبج 11S3Sدٌّذُ کبعفَرد دارای 

ِ ثٌذی ؽذًذSدظ اس سعییي آلل ّبی . ثَد اس ّز گزٍُ آللی، .  ًشبج ثب اعشفبدُ اس هیکزٍعکَح فلَرعٌظ، آًْب در زْبر گزٍُ آللی دعش
 DNAّوسٌیي اس ٍالذیي .  اس آًْب، زْبر ثبلک ٍ زْبر عَدز ثبلک عبخشِ ؽذDNAسعذادی ًشبج اًشخبة ٍ دظ اس اعشخزاج 
ی ؽؼ ًشبج اس ّز گزٍُ DNAثزای سْیِ ّز ثبلک،..  هَرد ًظز ثزرعی لزار گزفزSCARاعشخزاج گزدیذ ٍ ثب اعشفبدُ اس آغبسگز 

ی دٍ ثبلک DNAثزای سْیِ ّز عَدز ثبلک اس .   رلیك ؽذُ آًْب ثب ّوذیگز هخلَط ؽذًذDNAآللی اًشخبة ٍ حدن هغبٍی اس 
، OPI 07 750عذظ کبرایی ًؾبًگز اعکبر .  اس زْبر آلل هَرد آسهبیؼ ثَدSثغَریکِ ّز عَدز ثبلک سٌْب فبلذ یک آلل . اعشفبدُ گزدیذ

 . ًَکلئَسیذی ثز رٍی ایي ٍالذیي ٍ ًشبج آًْب ثزرعی ؽذ24
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 ًشیدِ گیزی ٍ ثحث 
 هیکزٍعکَح فلَرعٌظ سعییي ثب  سهبًیکِ داًْبلْب ثِ هزحلِ گلذّی هی رعٌذ ًبعبسگبری در ًشبج گشیٌؼ ؽذُ فٌذقSّبی   آللاهزٍسُ

 در فٌذق هی سَاى ثب رٍػ اًشخبة ثِ کوک ًؾبًگز ّبی ّوزاُ Sّبی  ثب اعشفبدُ اس ًؾبًگز ّبی هَلکَلی ثزای آلل.هی گزدد
(MAS)ّبی  ، آللSًؾبًگز ّب هَلکَلی ثب کبرآیی هٌبعت هی سَاى ثِ ٍیضگی اس .#1$ را در داًْبلْبی ؽؼ ّفشِ ای هؾخـ کزد 

 .#2$ صى کٌشزل کٌٌذُ ففز هَرد ًظز اؽبرُ کزد ثِ عَریکِ ًؾبًگز ٍ صى سفزق ّوشهبى داؽشِ ثبؽٌذثب لیٌک ؽذیذ
 ًشیدِ ایي آسهبیؼ ًؾبى داد کِ. ر گزفزاخوعیز هَرد آسهبیؼ لزایي  ثز رٍی  ًَکلئَسیذیOPI ، 24 07 750 کبرآیی ًؾبًگز اعکبر

در سوبم ًشبج، ثبلکْب، عَدز ثبلکْب ٍ ٍالذیي ثبًذ  ٍ   ّغشٌذ در ایي خوعیز ًؾذ2S اعکبر لبدر ثِ ؽٌبعبیی ًشبخی کِ دارای آلل ایي
 ارلبم ّبی ثیيساللی رٍی ًشبج حبفل اس  اعکبر ثزایي کبرثزد  #1998$ ٍ ّوکبراى دبهذزعجك گشارػ . هزثَط ثِ اعکبر سؾکیل ؽذ

 در ّوبى هَلعیشی کِ آغبس گز 2S، یک ثبًذ سکی هزثَط ثِ آلل OSU296.082 × VR8-32  ٍOSU23.017 × VR6-26 فٌذق
 در سوبم ًشبج حضَر bp  700ایدبد کزدُ ثَد سؾکیل ؽذ ضوي ایٌکِ یک ثبًذ اضبفی در هَلعیز  OPI 07 750  ًَکلئَسیذی10

، سیزا هعوَال ثیبى ًؾبًگزّبی اعکبر ثِ فَرر هی ثبؽذ  ى2S ثزای آلل  اعکبر هٌبعجی هی آیذ کِ ثِ ًظزهَرد ثحث اعکبر. داؽز
ّز . ، سَعظ حضَر یب عذم حضَر ثبًذّب هٌحقز ثِ فزد سکی آؽکبر هی گزددDNAیعٌی اخشالفْب در سَالی ّبی . غبلت هی ثبؽذ

ر ثِ ًؾبًگزّبی ّوجبرس سجذیل کزد کِ در گّبر خفز ثبس سَعظ آًذًٍَکلئبس ّبی ثزػ ذزٌذ ثزخی اعکبرّب را هی سَاى اس عزیك ّضن
در هَرد دیگز ًکشِ هْن . #6 ٍ 2$  لبثل سؾخیـ هی ثبؽذDGGE ٍ SSCPّبی  ایي فَرر زٌذ ؽکلی آًْب اس عزیك سکٌیک

 ثب اعکبر ّب DNAثزای ایي هٌظَر در آسهبیؼ حبضز، سکثیز . ّبی هخشلف درخِ آًیلیٌگ آًْب اعز کبرآیی اعکبرّب ثز رٍی خوعیز
 در سوبم ًشبج ٍ 2S ثبًذّبی اعکبر هزثَط ثِ آلل ،ثب ٍخَد ایي.  فَرر گزفزCْ55 ٍ حذاکثز Cْ45در دٍ درخِ آًیلیٌگ حذالل 

 افشایؼ دادُ ؽذ ٍلی ثبس ّیسگًَِ سفکیکی " 5/2 سب 5/1یک ثْشز ثبًذّب، غلظز آگبرس اس فکضوي ایٌکِ ثزای ر. ٍالذیي هؾبّذُ گزدیذ
 کِ ثٌظز هی رعذ لیٌک لَی اعز گشارػ ؽذُ " 8/3 ثزاثز 2Sلل آّوسٌیي ًغجز ًَسزکیجی ایي اعکبر ثب . در ثبًذ ّب هؾبّذُ ًگزدیذ

 اعزصى کٌشزل کٌٌذُ ففز هَرد آى ثب  در فَرسیکِ یکی اس ؽزایظ ًؾبًگز ّبی هَلکَلی ّوزاُ ّوجغشگی ؽذیذ  ًذارد2S  آللثب
رٍی ایي خوعیز   ثزOPI 07 750 کِ اٍال اعکبر   ًشدِ کلی آسهبیؼ ًؾبى داد.#2$ عَریکِ ًؾبًگز ٍ صى سفزق ّوشهبى داؽشِ ثبؽٌذ

ٍ ایي ثبعث ؽذُ ! عزا سَالی یبثی ایي اعکبر ثخَثی فَرر ًگزفشِ یب ثبًیب احشوبال هزاحل خبلـ عبسی، کلَى کزدى ٍ،کبرایی ًذاؽشِ
.  ًجبؽذ2Sکِ اعکبر هَرد ًظز در خوعیز ّبی هخشلف لبدر ثِ ؽٌبعبیی آلل 

 
 

  .#عوز زخ$ C°55ٍ  #عوز راعز$ C°45    ثز رٍی ٍالذیي، ثبلکْب ٍ عَدز ثبلکْب در دهبی آًیلیٌگ   OPI 07 750کبرآیی اعکبر 
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Abstract: 

 

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

when the tree reached to flowering. Molecular markers for different S-allels could be used in 

marker-assisted selection and SCAR markers closely linked to specific S-alleles could be used in 

young hazelnut seedlings to identification of S-alleles. In this research, DNA was extracted from 

young leaves collected from parents and 24 progeny of the cross TGL (S2S7)× Cosford (S3S11). 

DNA samples from six trees each were pooled to form bulks for four S-allele ( S2S3, S2S11, S3S7, 

S7S11) combinations. Super-bulks of 12 trees, each devoid of a single allele, were then created. 

Work with previously identified 24-base oligonucleotide SCAR marker of OPI07-750 for S2 allele 

showed that it isn't good marker for the S2 allele, at least in progeny of TGL x Cosford. 

Keyword: hazelnut (Corylus avellana L.), SCAR, in-compatibility S2-allel   

mailto:Ghanbari66@yahoo.com

