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  چکيده
  

ن يا در  است وين اهداف اصالحيتر از مهمخودسازگار به ارقام يابياصالح بادام به منظور دست 

ت يها اهمنهي در وقت و هزييجول صرفهي به دلخودسازگار يهاپيص زود هنگام ژنوتيراستا تشخ

هاي مختلفي اعم از کالسيک  از خودناسازگار روشرهاي خودسازگا  براي تشخيص ژنوتيپ. داردييبسزا

 نتاج يها يپ ژنوتي اختصاصيهايمرو پراPCR ق با استفاده از روش ين تحقيا در .و ملکولي وجود دارد

ي در بادام از نوع گامتوفيتيک بوده و اين ويژگي توسط يک خودناسازگار. دندين گردييآمده تعبدست

در . گردد  بيان ميS-RNaseشود که در درون خامه به عنوان  يکنترل م )S-locus(مکان ژني چند آللي

  به صورت متقابلTuono خودسازگار با رقم  Ferralise وFerragnesاين تحقيق ابتدا دو رقم تجاري 

(Reciprocal) خودسازگار تالقي داده شده و نتاج حاصله که داراي آلل (Sf)  بودند با استفاده از روش

 دوره يبذور به دست آمده پس از ط.  وادار به خودگشني شدند(Bagging) هاپوشاندن شاخه

آمده استخراج و ه نتاج بدستي از کليژنوم  DNAنهالي  در دوران نويدند وون سبز گرديکاسيفياسترات

- نتايج بدست.  ساده و مرکب مورد بررسي قرار گرفتندPCRهاي روش  به دست آمده باS يپ هايژنوت
آمده نشان داد که حاصل اين خودگشني، نتاج خودسازگار هموزيگوس و هتروزيگوس بوده و تمام 

ص يق  نشان داد تشخين تحقيج اين نتايهمچن .کند ي ميروياصول مندلي پ به دست آمده از يهانسبت

ن ياستفاده از ا. باشدياه ميسر مي گي در دوران نونهالPCR در بادام با استفاده از روش يخودسازگار

  . استيي دقت بااليبوده و دارا تيز اهميار حايها و ارقام خودسازگار بس يپ ژنوتييروش در شناسا

  

  .PCRروش  ،خودسازگاريص يتشخ بادام، :يديکل يواژه ها

  
  مقدمه

 در ي از مشکالت اساسيکي در بادام خودناسازگاري
 قبل در ي باشد و از سالهاين محصول با ارزش ميد ايتول

 يکي.   به عمل آمده استيادي زيهاجهت حل آن تالش
اصالح بادام به  ن مشکل،ي رفع ايها بران روشياز موثرتر

 يريگ با بهرهخودسازگار يهاپي به ژنوتيابيمنظور دست 
يگر از  دين بادام و برخي بيا ن گونهي بيريگاز دورگ

  ن ي بيريگ يا دورگ جنس پرونوس و يها گونه

  باشدي بادام م خودناسازگار وخودسازگارارقام 
(Socias i Company, 1990).  

 خودناسازگاري  نوع   دو  گياهان به طور کلي در 
ي خودناسازگارکه يک نوع آن تحت عنوان ، ددار وجود

ي خودناسازگارو نوع دوم ) (SSIاسپوروفيتيک 
 .(Ebert et al., 1989) باشد مي(GSI) گامتوفيتيک
اين  و ي در بادام از نوع گامتوفتيك بودهخودناسازگار

کنترل ) (S-locus  آلليويژگي توسط يک مکان ژني چند
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 توليد ريبونوکلئازهاي ن صفت در درون خامه بايا. شوديم
 S-RNaseخاصي از جنس گليکوپروتئين که تحت عنوان

ها در واقع مسئول  اين گليکوپروتئين .گردداست بيان مي
 ,.Boscovik et al)باشنديعدم رشد لوله گرده در خامه م

1997; Dicenta & Garcia, 1993; Sociasi Company 
et al., 1976).  
   ۲۷ ود تاکنونآخرين اطالعات موج براساس

  هايشماره با که آلل خودناسازگاري شناخته شده
S1,S2,S3,…,S27ندادهي مشخص گرد (Lopez et al., 2006). 

 و ي جفت پرايمر طراح۱۶ها ن آلليص اي تشخيبرا
  . انداستفاده شده

  Sfهاي مورد بررسي در اين تحقيق نيز شامل آلل آلل
به عنوان S3  و S1هاي به عنوان تنها آلل خودسازگار و آلل 

آلل هاي خودناسازگار  مي باشند که آلل خودسازگار فاقد 
لذا لوله گرده به . باشدفعاليت ريبونوکلئازهاي خامه مي

هاي خودناسازگار  آساني به تخمدان خواهد رسيد و  آلل
اشاره شده در فوق با توليد ريبونوکلئازهايي از جنس 

توقف رشد آن در گليکوپروتئين در طول خامه باعث 
هاي لذا در صورت وجود آلل. قسمت پايين خامه مي شوند

   بذري توليد نخواهد شدS1با  S1مشابه مثال 
(Boscovik et al., 1997).  

 ۱۹۱۹خودناسازگاري در بادام براي اولين با در سال 
 & Tuftsتوسط ۱۹۲۲در سال و سپس  Tuftsتوسط 

Philpدر کاليفرنيا به ثبت رسيد (Sociasi Company, 

1990).  
 ۱۹۴۵ در بادام  براي اولين بار در سال خودسازگاري

ن مهم يا ها بعد يکن سال کشف شد، ولAlmediaتوسط  
انتقال صفت  . مورد تائيد قرار گرفت رسما۱۹۷۰ً در سال

اي بعد و به دست آوردن نتاج هخودسازگازي به نسل
ي ها به عنوان يک موضوع مهم در برنامهخودسازگار  

زماني که خودسازگاري . شود اصالحي بادام محسوب مي
به عنوان يک ويژگي مهم در برنامه هاي اصالحي بادام 

هاي اصالحي در اين گياه به استفاده تلقي شد همه برنامه
 معطوف Tuono به نام خودسازگاراز يک رقم تجاري 

 در منطقه ۱۹۷۵در سال  اين رقم براي اولين بار. گرديد
Pugliaايتاليا  توسط  در Grassley & Olivierمعرفي شد  .

 داراي مغز دو قلو، محصول پايين و Tuonoهر چند 
مشکالت هرس فرم دهي است ولي هنوز هم به عنوان يک 

  مهم براي اصالح بادام مورد استفاده استخودسازگاررقم  
)Godini, 2002 .(  

ها و  تشخيص ژنوتيپ براي ي مختلفيهاامروزه روش
 خودسازگار از خودناسازگار و همچنين تعيين ارقام
   در بادام ابداع شده است كه از جمله آنهاSهاي  آلل
  ).Lopez et al., 2004 (ر اشاره کردي زيهاتوان به روشيم
  )(Baggingها    پوشاندن  شاخه.۱
  رشد لوله گرده به کمک ميکروسکوپ فلورسنس   بررسي .۲
   )(NEPHGEگلها  با روش  آناليز ريبونوکلئازهاي خامه .۳
     PCR روش .۴

 قادر به PCR فوق الذکر تنها روش ين روشهايدر ب
 خودسازگار از خودناسازگار در يهاپي ژنوتيجداساز

ه ي و بقه و پس از سبز شدن بذور دورگ بوديدوران نونهال
دن آن به مرحله ياه و رسيازمند رشد کامل گيها ن روش
  .باشندي ميگلده

قات مربوط ي خامه در تحقي ريبونوکلئازهاروش آناليز
 .Boskovic et alد ارقام خودسازگار بادام توسطيبه تول

.  انجام شده استBale (2001)ز ي و ن (1999 & 1997)
ختان ن روش  نياز به تکامل گياه و گلدهي درياستفاده از ا

گرده   ها و مطالعه رشد لوله روش پوشاندن شاخه. باشدمي
 خودناسازگاريا ي خودسازگاريص ي تشخبه عنوان روش

 ،Felipe  چونيو ارقام بادام توسط افراد ها يپدر ژنوت
Sociasi Companyو  Ortega  يطو محققان ديگر 

در . انجام شده است ٢٠٠٧ تا ١٩٨٧ از ي متواليها سال
حال حاضر نيز  استفاده از اين روش به عنوان يک روش 

  شوديمکمل براي اصالح بادام استفاده م
 (Boskovic et al., 2002).  

 ها و ارقامپيص ژنوتي تشخي براPCRکاربرد روش 
   .Tamurra et al چون ي توسط محققانخودسازگار

(1999 & 2003) ،Chanuntapitate & Lopez  (2000 & 

  Sociasi Company & Manuel Alonsoو باالخره (2004
غييرات  موجب تMartinez Gomez (2007)   نيز و(2005)

شگرفي در اصالح بادام شده و در اکثر مناطق دنيا 
ها و ارقام دورگ خودسازگار توليد شده است که ژنوتيپ

 .اين دستاوردها در اصالح  بادام بسيار حايز اهميت است
Alonso & Sociasi Company, 2005).(  

 توارث پذيري آلل يچگونگ هدف مطالعه اين تحقيق با
قات يمرکز تحق  درPCRق روش يرط از) Sf(ي خودسازگار
 انجام ۱۳۸۵ در سال  (CITA)اياسپان کشور وهيدرختان م
 الزم به ذکر است نتاج مورد بررسي طي .شده است

  ايجاد شده  و ۱۹۹۰هاي انجام شده در سال گيريدورگ
  .در اين بررسي مورد استفاده قرار گرفتند
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  هامواد و روش
  مواد گياهي

 به دست آمده از خودگشني يادر اين آزمايش گروه ه
وادار  ارقام خودسازگار هتروزيگوس که  با روش پوشاندن

الزم . ه قرار گرفتندعبه خودگشني شده بودند، مورد مطال
  مورد مطالعه ابتدا در تالقييهابه توضيح است که گروه

دو رقم تجاري خودناسازگار  (Reciprocal) تقابلم
Ferragnes (S1S3) وFerralise (S1S3)   که داراي صفات 

مطلوبي مانند ديرگلدهي، نداشتن مغز دوقلو و قدرت 
  مطابق جدولS1Sf) (Tuonoاند با رقم رشدي  باال بوده

الزم به ذکر است که در .  بدست آمدند)۱( شماره
 .هاي انجام شده اثرات سيتوپالسمي وجود نداشت تالقي
با استفاده  )S3 Sf و S1 Sf ( حاصله هاي خودسازگارژنوتيپ

 يا پوشاندن وادار به خودگشني شده و Baggingاز روش 
مطالعه   موردي مندليريپذنتاج آنها از نظر وراثت سپس

رفت کل نتاج مي بر اساس اصول مندل انتظار .قرار گرفتند
  باشند  انجام شده خودسازگاريطبق تالقيها

(50% S1 Sf, 50%, Sf Sf)}و)Sf Sf 50% , {(50% S3 Sf 
عبارت ديگر نصف نتاج خودسازگار هموزيگوس و نصف به 

هاي  تالقي. هتروزيگوس مورد انتظار بودخودسازگارنتاج 
 نشان ۱هاي مورد انتظار در جدول انجام شده و ژنوتيپ

  .تاسداده شده 
الزم به توضيح است که در اين تحقيق نهالهاي حاصله 

ز نشده هنوز در مرحله نونهالي بوده و گل دهي در آنها آغا
همين دليل از برگهاي اين درختان جهت انجام به . بود

 & Gepts)  با روشDNA استخراج .آزمايش استفاده شد

Clegg, 1989)و   انجام گرفتDNA ۸۰ حاصله در دماي ‐ 
  .  نگهداري شدPCRدرجه سانتيگراد تا زمان انجام 

  پرايمرهاي مورد استفاده

قبال توسط در آزمايشات مقدماتي چندين پرايمر که 
   و Channuntapitat et al. (2000 & 2003) چونيمحققان

هاي بادام   براي تشخيص آلل Ma & Oliveria (2001) زين
از بين اين .  مورد مطالعه قرار گرفتند،استفاده شده بودند

 : پرايمرها چندين جفت پرايمر شامل
ConF,ConR  -    SfF,SfR -     S3F, S3R1 -    

S3F,S3R2  -   AS1II,AmyC5R  ي برا PCR ساده و 
  وConF, ConR, S3R2: :ب پرايمر شامليچندين ترک

ConF, S3F, ConR يبرا PCR مرکب مورد استفاده قرار 
از بين پرايمرهاي مورد  الزم به ذکر است که. گرفتند

 به  S3R2و S3R1  و پيشرو  به عنوان پرايمر S3Fاستفاده 
طراحي  S3اساس توالي آلل   قبال بر ،عنوان پرايمر پسرو

 ياز توال)  S3F وS3R1(پرايمرها  اينبرخي از . شده بودند
  پرايمر در حاليکه. اند به دست آمده S3اينترون دوم  ژن

S3R2 قسمت باالدست منطقه محافظت بر اساس توالي 
   .   طراحي شده استRC4شده  

   PCRشرايط 
از همانطوري که گفته شد در زمان انجام آزمايش 

  نگهداري شده در فريزر محلول رقيقDNAهاي نمونه
DNAتر تحت عنوان  يميکرول  نانوگرم در۱۰  برابر

)Working Solution( براي  استفاده در واکنشPCR  
، PCR از مخلوط  ميکروليتر۲۵ در  کهيبطور. تهيه شد

،  KCl ميلي موالرTris-HCl (pH 8.2)،۵۰  ميلي موالر۱۰
 نوکلئوتيدها  مخلوط هر يک ازکروموالر ازي م۱۰۰

(dNTPs) ميلي موالر ۹/۱ تا ۵/۱ و MgCl2 ۱۲۵/۰ و 
 پليمراز Taq DNAميکرو موالر از هر پرايمر و يک واحد از 

  . موجود بود ژنوميDNA  نانوگرم ۱۰۰ تا ۵۰و 
 واسرشت دقيقه ۴  در اين آ زمايش شامل PCRبرنامه 

امل يک  چرخه ش۳۵ و در ادامه ºC۹۴کردن اوليه در 
 يک دقيقه در   وºC۵۳، يک دقيقه در ºC۹۴دقيقه در 

ºC۷۲ دقيقه در ۱۰ها و پس از اتمام چرخه ºC۷۲بود  .
  مرکب دماي اتصال PCRالزم به توضيح است که براي

)annealing (ºC۵۵ بود.  
  

  هاي مورد انتظار  تالقي هاي انجام شده و ژنوتيپ‐۱جدول 
مورد انتظار ژنوتيپ هاي 
 ودگشنيپس از خ

درختان خود گرده افشاني 
شده حاصل از تالقي والدين

نتاج حاصل از تالقي 
 والدين اوليه

 نتاج مورد بررسي والدين اوليه

S3 Sf, Sf Sf S3 Sf X S3 Sf S1 Sf X S3 Sf ♀Ferralise(S1S3) x  ♂Tuono(S1Sf) گروه اول نتاج 
S3 Sf, Sf Sf S3 Sf X S3 Sf S3 S1 X S3 Sf ♀Tuono(S1Sf) x ♂Ferragness(S1S3) گروه دوم نتاج 
S3 S f,Sf Sf S3 Sf X S3 Sf S1 Sf X S3 Sf ♀  Ferralise(S1S3) x  ♂Tuono(S1Sf) گروه سوم نتاج 
S1 Sf, Sf Sf S1 Sf X S1 Sf S1 Sf X S3 Sf ♀ Ferragness(S1S3) x ♂ Tuono(S1Sf) گروه چهارم نتاج 
S1 Sf,Sf Sf S1 Sf X S1 Sf S1 Sf X S3 Sf ♀  Ferralise(S1S3)  x  ♂Tuono(S1Sf) گروه پنجم نتاج 
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  الکترو فورز
 در TBE  بافر و% ۲ با استفاده از آگارز PCRمحصول 

 نشانگر اندازه با نام ولت و با استفاده از ۱۰۰شدت جريان 
ژل  از پايان الکتروفورز، بعد.  مورد ارزيابي قرار گرفت۱،۲،۳

   با نهايتا آميزي ورنگ (1µg / ml-1) اتيديوم برومايد با
 (Gel Doc 2000 UV Transilluminator)ويژه  افزارنرم

  . شدندبررسي باندهاي به دست آمده 
  

  بحث نتايج و
  تالقي ارقام

 هاي انجام شده بيننتايج بدست آمده از تالقي
Tuono(S1Sf) ا ب بعنوان والد خودسازگار

Ferragnes(S1S3)و  Ferralise (S1S3)  به عنوان دو والد
 به عنوان والد Tuonoخودناسازگار نشان داد که وقتي 

پدري با دو رقم خودناسازگار ديگر تالقي داده شود، 
که اين رقم به عنوان والد  هاي حاصله با زمانيژنوتيپ

. مادري با ارقام خودناسازگار تالقي شود، متفاوت است
هاي وتيپدهنده است، ژن به عنوان گردهTuonoوقتي که 

 هستند و خودسازگارباشند که همگي مي S3Sf  و  S1Sfما 
 به عنوان والد مادري Tuonoدر حالت دوم يعني زماني که 

ن ي هستند که در اS3Sf و S1S3دست آمده  است نتاج به
  گر خودناسازگاريحالت نصف نتاج خودسازگار و نصف د

بادام ايد در امور اصالحي  بحتماً   مورد اين و هستند 
  .قرار گيردنظر مد

 S3  Sf وS1 Sf  يهاپي حاصل از ژنوتيج خودگشنينتا
ش و نتاج مربوط به هر ي مختلف مورد آزمايها در گروه

به  .نشان داده شده است) ۲(گروه در جدول شماره 
کل نتاج به دست مي شود که در جدول مشاهده يطور
 رخودسازگااز آنها  ي تعداديخودسازگار بوده ول آمده
 گوسيزي خودسازگار هترو و تعدادSf Sf گوس با آلليهموز
  .باشندي  م S3Sf و S1Sfي ها آلل با

گشني روش ها به منظور خودروش پوشاندن شاخه
مطلوبي بوده، ولي زمان انجام آن بسيار حائز اهميت است 

با است چون اگر گلها شروع به باز شدن نمايند ممکن 
 درختان با درختان مورد گرده ساير، توجه به جلب زنبور
  .آزمايش مخلوط شود

  رهاي مورد استفادهپرايم
 وقتي در اين آزمايش استفاده   SfF-SfRجفت پرايمر

آميزي با اتيديوم ها پس از رنگدر همه نمونه ،ندشد

اين   با،يعني در واقع. ک باند مشخص ديده شديبرومايد 
 ،بنابراين. گرديدمشاهده  bp۴۹۰  با اندازهSf پرايمر آلل

 ارقام اين پرايمر به عنوان يک پرايمر ويژه جهت تشخيص 
تواند مورد خودسازگار از خودناسازگار مي هاي يا ژنوتيپ

  .استفاده قرار گيرد
که قبال توسط  ConF-ConR جفت پرايمر ييکارآ
 Channuntapitat et al. (2001 & 2003) چوني محققان

ستفاده شده بود در اين  اS1, Sf , S3للهاي آبراي تشخيص 
 Sf به دليل نزديکي اندازه آلل. آزمايش نيز تاييد شد

 ا ب)  جفت باز۱۱۹۶ (S3 آلل با اندازه)  جفت باز۱۲۰۵(
  باندهاي ايجاد شده بسيار نزديک  جفت باز۹فقط  اختالف

ص يهم بوده و ممکن است گاهي اوقات اشتباهاتي در تشخ
  .رخ دهد

هاي   پرايمر جهت تشخيص آلللذا بهتر است از اين جفت 
Sfو  S1 شده و براي تشخيص آللاستفادهS3  از پرايمرهاي 

و  (AS1II ديگر پرايمرجفت . ديگري استفاده شود
(AmyC5R نيز توسط  Tamura et al. (2000)   و

Sanchez-Perez et al. (2004)  هاي  للآبراي تشخيصSf 
اد هرچند نتايج به دست آمده نشان د. معرفي شدندS1   و

 نتايج AmyC5R) و (AS1IIاستفاده از اين جفت پرايمر 
مشابهي از نظر توليد باندهاي مورد نظر ايجاد کرد، وليکن 
باندهاي به دست آمده به وضوح باندهاي پرايمرهاي قبلي 

مطابق نتايج اين محققان باندهاي ايجادشده در مورد . نبود
 بهتر است از اين  به يك اندازه هستند لذاSf  و S3هاي آلل

در .  استفاده نشود S3  وSfجفت پرايمر براي تشخيص آلل 
  .اين آزمايش نيز اين نتيجه تاييد شد

 DNAبا توجه به نزديک بودن اندازه قطعات به دست آمده 
 با كاربرد پرايمرهاي ذكر شده، S3و  Sf در مورد آللهاي
  جفت پرايمر، استفاده از نشان داد نتايج حاصله

S3F-S3R1 و S3F-S3R2 براي تشخيص آلل S3 بسيار 
ه  بbp ۷۹۰ و bp ۶۱۱ مناسب است و به ترتيب باندهاي

استفاده از اين پرايمر براي اولين بار . دست خواهد آمد
 گزارش Sociasi Company & Alonso  (2005) توسط

  .شده است
  مرکب شاملPCRنتايج حاصله در خصوص استفاده از 

ConF,S3F,ConR وConF,ConR,S3R2  نشان داد که 
توانند براي تشخيص استفاده از اين ترکيبات پرايمري مي

اين نتايج با گشا بوده که  ها راه آللتر برخي ازقيدق
  . مطابقت داردAlonso et al. (2005)  نتايج 
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 آن از اين تحقيق حاكي ازنتايج به دست آمده بعالوه 
ر جفت پرايمر مورد استفاده از ه  درPCRاست که شرايط 

يابد که شايد  مرکب مقداري تغيير ميPCRبه ويژه در 
 در ضمناً. يير در توالي پرايمرها باشدل آن به خاطر تغدلي

استفاده از که مورد انجام الکتروفورز نتايج حاصله نشان داد 
 . تر موثر است ولتاژهاي پايين در حصول نتايج شفاف

 در يکي  که  نشان داد نتايج به دست آمدههمچنين 
اين نتيجه .  مشاهده شدS11هاي مورد آزمايش آلل از نمونه

  کهتنها دليلي.  به وضوح ديده مي شود۱در شكل شماره 
ممکن  مطرح کرد، اين است که تواناين مساله ميبراي 

 پوشانده نشده بوده و يا است شاخه مورد آزمايش کامالً
  .اشدده بياينکه گرده از درختان نزديک به آن رس

مشاهده ) ۴ و ۳(، همان طوريکه در جداول در کل
هاي به دست آمده در مورد نتايج حاصله  شود، نسبتمي

دهد که نتاج پس از بررسي با آزمون کاي اسکوئر نشان مي
-   مطابق  ژنوتيپS3  Sf  با   S3  Sfبه دست آمده از  تالقي 

به    ۱مورد انتظار بوده و مطابق اصول مندلي نسبت   هاي
لذا بر اساس اين . جمعيت نتاج صادق مي باشد   در۱

% ۵۰نتاج حاصله خودسازگار هتروزيگوس و % ۵۰نتايج 
  .خودسازگار هموزيگوس مي باشد

همچنين بر اساس نتايج به دست آمده که در جدول 
گردد مشخص  شده است، چنين استنباط مي) ۴(شماره 

ن نوع آلل که در کل نتاج هتروزيگوس، بدون درنظر گرفت
)S1 يا S3 ( ها در اين تنوع آلل . صادق است۱ به ۱نسبت

  . نشان داده شده استSxجدول با 
  

  PCRبا استفاده ازروش  )S3 Sf  با S3 Sf(و ) S1 Sf  با (S1 Sfهاي  هاي به دست آمده از تالقي  نتايج مربوط به ژنوتيپ‐۲جدول

 تالقي ژنوتيپ
S1 Sf X S1 Sf

 تالقي ژنوتيپ
S1 Sf X S1 Sf

  تالقي ژنوتيپ
S3 Sf X S3 Sf

  تالقيژنوتيپ
S3Sf XS3 Sf

  تالقي ژنوتيپ
S3Sf X S3 Sf

S1Sf 
S1Sf 
S1Sf 
Sf Sf 
S1Sf 
 
 
 
 

5_01 
5_02 
5_03 
5_04 
5-- 05 

S1Sf 
SfSf 
SfSf 
SfSf 
S1Sf 
S1Sf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4_01 
4_02 
4_03 
4_04 
4_05 
4_06 

S3Sf 
SfSf 
SfSf 
SfSf 
S3sf 
SfSf 
S3Sf 
S3Sf 
S3Sf 
S3Sf 
S3Sf 
SfSf 
SfSf 
S3Sf 
SfSf 
SfSf 
SfSf 
SfSf 
SfSf 
SfSf 
SfSf 
SfSf 
SfSf  

3_01 
3_02 
3_03 
3_04 
3_05 
3_06 
3_07 
3_08 
3_09 
3_10 
3_11 
3_12 
3_13 
3_14 
3_15 
3_16 
3_17 
3_18 
3_19 
3_20 
3_21 
3_22 
3_23 

SfSf 
S3Sf 
S3Sf 
S3Sf 
SfSf 
SfSf 
SfSf 
SfSf 
SfSf 
S3Sf 
S3Sx 
S3Sf 
SfSf 
SfSf 
S3Sf 
SfSf 
 
 
 
 
 

2_01 
2_02 
2_03 
2_04 
2_05 
2_06 
2_07 
2_08 
2_09 
2_10 
2_11 
2_12 
2_13 
2_14 
2_15 
2_16 

 
 
 
 
 
 

S3Sf 
S3Sf 
S3Sf 
SfSf 
S3sf 
SfSf 
SfSf 
SfSf 
S3Sf 
S3Sf 
SfSf 
S3Sf 
S3Sf 
S3Sf 
SfSf 
SfSf 
SfSf 
SfSf 
S3Sf 
S3Sf 
S3Sf 
 

1_01 
1_02 
1_03 
1_04 
1_05 
1_06 
1_07 
1_08 
1_09 
1_10 
1_11 
1_12 
1_13 
1_14 
1_15 
1_16 
1_17 
1_18 
1_19 
1_20 
1_21  
 

  
  χ2 با استفاده از آزمون PCRهاي خودسازگار هتروزيگوت به روش   بررسي نتاج حاصل از خودگشني ژنوتيپ‐٣جدول 

گروههاي مورد 
 بررسي

تعداد 
 نهال

خود گرده 
 افشاني

هاي  والدين ژنوتيپ
 افشاني شده خودگرده

 ژنوتيپ هاي
 مورد انتظار

ژنوتيپ هاي به 
 χ2 دست آمده

S3Sf ۱۲ ۲۱ نتاج گروه اول (S3Sf) ♀  FERRALISE x 
♂  TUONO SfSf ۹ 

۲۱۴۲/۰ ns 

S3Sf ۶ ۱۵ نتاج گروه دوم (S3 Sf) ♀TUONO x 
♂FERRAGNES SfSf ۹ 

۳/۰  ns 

S3Sf ۷ ۲۲ نتاج گروه سوم (S3 Sf) ♀  FERRALISE x 
♂  TUONO SfSf ۱۵ 

۴۵۴۵/۱  ns 

S1 Sf ۳  نتاج گروه
 چهارم

۶ (S1 Sf) ♀ FERRAGNES x 
♂ TUONO SfSf ۳ 

./.. ns 

S1Sf ۴ 
 FERRALISE x  ♀ (S1 Sf) ۵ نتاج گروه پنجم

♂  TUONO SfSf ۱ 
۹/۰  ns 
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 S3 Sf  و  S1 Sf نتاج به دست آمده و تعداد آنها در خودگشني حاصل از ‐٤جدول 
تعداد 
 انهاله

خود گرده 
 افشاني

ژنوتيپ هاي 
 مورد انتظار

تعداد ژنوتيپ هاي 
 به دست آمده

هاي درصد  ژنوتيپ
 χ2 به دست آمده

S3Sf ٢٥ ۱/۴۳ 
٥٨ S3Sf 

SfSf ٣٣ ۸۹/۵۶ 
۵۵۱۷/۰  ns 

S1 Sf ٧ ۶۳/۶۳ 
۱۱ S1 Sf 

SfSf ٤ ۳۶/۳۶ 
۴۰۹۰/۰  

SxSf ٣٢ ۳۷/۴۶ 
٦٩ SxSf 

SfSf ۳۷ ۶۲/۵۳ 
۱۸۱۱/۰  ns 

  غيرمعني دار : ns            نيست  Sfمنظور کل نتاجي است که الاقل يک آلل آنSx :                توضيح    
  
  

  
  . ConF-ConR با استفاده از جفت پرايمر PCR نتايج  مربوط به انجام ‐۱شكل 
  . در تصوير مشخص استbp۱۰۷۲ با اندازه S1 و آللbp۱۲۰۵  با اندازه  Sfآلل 

  
  

Specific PCR for S3 identification with S3F - S3R2 primers (Alonso and Socias, 2005)

Seedlings from self-pollination of
(S3Sf genotype self-pollinated; only S3Sf & SfSf genotypes are possible )

L     1-01  1-02  1-03   1 -04   1 -05  1-06   1-07  1-08  1-09  1-10 1-11  1-12   1-13  1-14   1-15   L    1 -16   1 -17   1-18   1 -19   1-20  1-21    C

  
  .  قابل تشخيص استbp۷۹۰ با اندازه S3 و آلل S3F-S3R2 با جفت پرايمرPCR نتايج ‐۲شكل 

  

L     4-1   4-2   4-3   4-4   4-5   4-6    6-1  6-2   6-3    6-5  6-6     L

246

Use of CONF-CONR (Channuntapipat et al., 2001)
designed from conserved S-RNase regions

738
861
984

1107
1230
1353
1476

123

369

492
615

246

738
861
984

1107
1230
1353
1476

123

369

492
615

S1 1072
Sf 1205

S1S11 SFSF SFSF SFSF SFS1 SFS1 SFS1 SFS1 SFS1 SFSF SFS1

S11

L      4-1    4-2   4-3   4-4  4-5   4-6  5-1    5-2   5-3    5-4    5-5   L 

S3 
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Multiplex PCR for S-genotype identification with
ConF - S3F/ConR primers (Alonso and Socias, 2005)

Seedlings from self-pollination of
(S3Sf genotype self-pollinated; only S3Sf & SfSf genotypes are possible )

1-01   1-02   1-03   1-04   1-05  1-06    1-07   1-08   1-09        L    1-10  1-11  1-12   1-13   1-14   1-15  1-16  1-17   1-18   1-19   1-20  1-21      C       L

  
  . مشخص شده استbp۹۸۰ه   با انداز S3 و bp۱۱۶۸  با اندازه Sfهاي  مرکب آللPCR با استفاده از ‐۳شكل 
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