نشریه زراعت و فناوری زعفران

Saffron Agronomy & Technology
Vol. 7, No. 3, Fall 2019, P. 331-345

جلد  ،7شماره  ،3پاییز  8331ص338-343 .

تنوع ژنتيكی قارچ  Alternaria alternataعامل پوسيدگی بنه زعفران در استانهاي خراسان
رضوي و جنوبی با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره
قاسم نجاری و خشنود نوراللهی
تاریخ دریاف  81 :دی 8935

نجاری ،ق ،.و نوراللهی ،ا .8931 .تنوع ژنتیکی قارچ

*7

تاریخ پریرش 9 :تیر 8937

alternata

 Alternariaعامل پوسیدگی بنره زعفرران در اسرتانهرای خراسران

رضوی و جنوبی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره .زراع و فناوری زعفران.998-919 :)9(7 ،
چکیده
بیماری پوسیدگی بنه با عامل  Alternaria alternataیکی از مهمترین بیماریهای گیاهی در دنیا به شمار میرود .برای تعیین تنروع
ژنتیکی در جمعی های قارچ  93 Alternariaنمونه در سطح مزارع زعفران در استان خراسانرضوی (کاشمر ،ترب جا  ،ترب حیدریه ،مره-
والت ،بردسکن) و استان خراسان جنوبی (قائنات ،سرایان ،بیرجند) جمعآوری گردید .در نهای  93جدایه قارچ  A. alternataاز نمونههرای
آلوده با استفاده از محیط کش سیب زمینی ،دکستروز ،آگار جداسازی گردید .آزمایش مولکولی جدایهها بعد از خالصسرازی و شناسرایی برر
اسا

مشخصات ریخ شناسی ،با استفاده از پنج جف آغازگر ریز ماهواره ) (AEM3, AEM5, AEM6, AEM9, AEM13انجا گرفر  .در

مجموع  77آلل با میانگین  88,8آلل در تما جمعی های قائنات ،بیرجند ،سرایان ،ترب جا  ،تربر حیدریره ،کاشرمر ،بردسرکن و مرهوالت
توسط آغازگرهای ریزماهواره تولید شد .بیشترین مقدار آلل مربوط به جمعی مهوالت با  81آلل و و کمترین جمعی های سرایان ،بیرجنرد و
قائن با  83آلل بود .مقایسه پارامترهای تنوع ژنتیکی در هش جمعی نشان داد که جمعی ترب جا بیشترین تنروع ژنتیکری را دارنرد .امرا
مقادیر پایینی برای قائنات محاسبه شده اس  .براسا
بردسکن -مهوالت ( )3/391دیده شد .بر اسا

ضریب تشابه دایس یشترین و کمترین فاصله ژنتیکی بین قائن -مهوالت ( )3/971و

دندروگرا جمعی ها ،دو گروه از همدیگر متمایز شدند ی

گروه شامل قائنرات و دیگرری

بیرجند ،مهوالت ،سرایان ،بردسکن ،کاشمر ،ترب جا و ترب حیدریه بود .تجزیه واریانس مولکولی نشان داد که میزان تنوع ژنتیکی در درون
جمعی  %78و بین جمعی ها  %73میباشد .شباه ژنتیکی زیادی بین جدایهها از مناطق مختلف وجود داش  .نتایج بهدس آمرده از ایرن
مطالعه میتواند در اصالح ارقا مقاو زعفران و گسترش اقدا

قرنطینهای بسیار مفید باشد.

کلمات کلیدی :تشابه ژنتیکی ،نشانگر مولکولی.SSR ،
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بررگریرزی مریشرود ( .)Chaerani et al., 2007بهتررین روش

مقدمه
زعفران زراعی گیاهی اس با نا علمی

Crocus sativus L.

مدیری بیماری پیشگیری از آن مریباشرد

( Izadpanah et al.,

از تیررره زنبقیرران ) ،(Iridaceaeاسرر و یکرری از ارزشررمندترین

 .)2011نشانگر مولکولی ریزماهوره شرامل تروالیهرای تکرراری

رستنیهای ایران و جهان اس  ،که دارای بنه میباشد .پوشرش

تا شش نوکلئوتیردی اسر کره بره دلیرل

روی بنه از نوع الیراف طرولی مروازی بره رنر

قهروه ای اسر

ساده با واحدهای ی

مزایای ویژه نسب به دیگر نشانگرهای مولکرولی بیشرتر مرورد

( .)Behnia, 1990موارد استفاده از زعفران در جهان بسیار متعدد

توجه قرار گرفته اس  .از جمله محاسن آن میتروان بره کراربرد

اس و کاربردهای زیادی دارد ،از زعفران به صرورت ادویره .در

ساده و تفسیر نتایج آسان ،میزان باالی چندشکلی حتی در سطح

تهیه شیرینیجات و نوشابه و شرب

بکار می رود.

ارقا و ژنوتیپ های ی

گونه ،فراوانری و تنروع زیراد آلرلهرای

بیماری لکهبرگی ناشری از قرارچ  Alternaria sp.یکری از

ریزماهوره در سطح ژنو یوکاریوتها ،وجود الگروی تظراهر هرم

بیماری های قارچی مهرم در سراسرر جهران بره شرمار مریآیرد

بارز تکرارپریر بودن نتایج و در نهای قابل انتقرال برودن آن در

 .)Ghosta,این بیماری انتشار جهانی دارد و در بسیاری از

اشراره کررد ،از جملره

(2004

سطح جنس و یا دیگر گونههای نزدیر

کشورها اهمی ویژهای دارد .عامل بیماری عالوه برر بررگ ،بره

معایب این مارکر پیچیدگی ،هزینهبر و وقر گیرر برودن فرآینرد

طوقه و بنه زعفران نیز حمله میکند ،در اثر این بیماری لکههای

شناسایی توالیهای تکراری ساده و تعیین ردیف بازی آنها کره

قهوهای رنگی بر سطح بنه و یا برگها ایجاد مریشرود .بیمراری

مقدمه کار با این نشانگر اس را میتوان نا بررد (

سطح فتوسنتزکننده گیاه را کاهش میدهرد و در صرورت شردت

.)al., 2005

بیماری ممکن اس باعث برگریرزی گرردد (

Chaerani et al.,

در زمینه تنوع ژنتیکی قارچ در دنیا مطالعات مختلفی صورت
گرفته اس  887 :جدایه از گونههرای

.)2007
عالئم این بیماری در زعفران ابتدا روی بنه ایجاد میگردد و
در اوایل فصل رشدی زعفران (آبان مراه) در انردا هرای هروایی

Naghavi et

porri

،A. solani ،A. alternata

 A.و Curvularia sp.جدا شده از سریبزمینری و گوجره-

فرنگی از کشورهای مختلرف برا اسرتفاده از روش چنرد شرکلی
8

طوقه و برگها ظاهر میگردد که لکههای اولیه ریز به قطر 8-7

حاصل از قطعات طولی تکثیر شده مورد بررسری قررار گرفر و

و کاغری اسر  ،لکرههرا بعرداً

معلو گردید که بین جدایههای  A. solaniو دیگرر جدایره هرا

گسترش یافتره در نهایر بره شرکل گررد و یرا بیضروی سریاه

 .)Martineziدر 53

میلیمتر بوده ،باف آلوده خش

تفراوت ژنتیکرری وجرود

دارد (et al., 2004

میشوند ،لکههای بزرگ حاشریه زاویرهدار داشرته و محردود بره

جدایهalternata

رگبرگها میباشند ،همچنین این لکهها باف آلوده را برآمده یرا

(Amplified Polymorphic DNA

فرورفته میکند و بصورت لکههای سپری شکل ،ظاهر میگردند

تنوع ژنتیکی گزارش گردید و مطابق دندروگرا رسرم شرده ،دو

(.)Okhvat & Zad, 2005

گروه مستقل ،یکی با  99جدایه و دومی برا 81جدایره ،مشرخص

بیماری ناشی از قارچ  A. alternataسرطح فتوسرنتز کننرده

 A.از کالیفرنیرا برا اسرتفاده از  73آغرازگر رپیرد
 )Randomسرطح براالیی از

شدند (.)Morris et al., 2000

گیاه را کاهش مری دهرد کره در صرورت شردت بیمراری باعرث
)3- Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP
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منتظرری و همکراران ( )Montazeri et al., 2005تعرداد 71

ژنتیکی جمعی های قارچ  A. alternataعامل بیماری پوسریدگی

 A.را بهعنوان علفکرش قرارچی 8کره

بنه زعفران با استفاده از نشانگر ریزماهوره و میزان ت ییررپرریری

جدایه از قارچ

alternata

بکار میرود ،را برا روش

برای کنترل علفهرز تاجخرو

AFLP

این قارچ در مناطق نمونهبردای اس .

بررسی کردند ،در این روش  %73چند شکلی در بین جدایههرای
مورد مطالعه تشخیص داده شد.
مطالعراتی برررروی جمعیر

مواد و روشها
solani

 A.بررا نشررانگر

RAPD

توسط محققین مختلفی از جمله :وانردروالس و همکراران (

Van

نمونه برداری

نمونهبرداری در اواخر فصل زمستان (اواخر اسفند مراه) طری

 )der Waals et al., 2004در جنروب آفریقرا ،ویرر و همکراران

فصل زراعی  39-8937از اندا های مختلف زعفران از جمله بنه،

( )Weir et al., 1998در آمریکرا ،لرورنزو و همکراران در برزیرل

طوقه و برگهای زعفران در سطح مزارع اسرتانهرای خراسران

( )Lourenzo et al., 2011انجا گرف در ایرن مطالعرات تنروع

رضوی و جنوبی انجا گرف  .نمونهبررداری در منراطق مختلرف

زیادی در درون و میان جمعی ها نشان داده شد که برای قرارچ-

این استانها انجا گرف (جدول  .)7نمونهها را درون پاک های

های دارای تولید مثل غیر جنسی غیرر معمرول اسر  .تجزیره و

کاغری گراشته و روی پاکر مشخصرات محرل نمونرهبررداری

تحلیل ساختار ژنتیکی ممکن اس اطالعات ارزشمندی در مورد

شامل مناطق قائنات ،بیرجند ،سرایان ،ترب جرا  ،تربر حیدریره،

طیف وسیعی از پراکندگی کنیدیها بین منراطق مختلرف نشران

کاشمر ،بردسکن و مرهوالت درج گردیرد .سرپس نمونره هرا بره

دهد.

آزمایشگاه بیماری شناسری گیراهی دانشرگاه ایرال منتقرل شرد.

با وجود پیشرف علم بیوتکنولوژی ،گزارش بسریار کمری در
بکارگیری آن در زمینۀ این بیماری در روی زعفران در سرتاسرر

نمونه ها درون یخچال در دمای چهار درجه سلسیو

نگهرداری

شدند.

کشور بهویژه استان خراسان وجود دارد و میتوان از ظرفیر آن
در جه کنترل این بیماری استفاده کرد .نشانگرهای ریزماهواره

جداسازی قارچ عامل بیماری

به دلیل چندشکلی باال ،توارث پریری ،همبرارز برودن و فراوانری

برای جداسازی قارچ ،ابتدا باف های گیاهی آلوده از حدواسط

باال ،نشانگرهای مناسبی برای تهیه نقشههای ژنتیکری ،مطالعره

باف آلوده و سالم به قطعات نیم سانتیمتری تقسیم شدند .پرس

جمعی  ،انگش نگاری ژنتیکی ،و میرزان ت ییررات تنروع

از ضدعفونی سطحی با محلول هیپوکلریر سردیم رقیرق شرده

ژنتی

ژنتیکی در ژر پالسم هستند

(.)Kolliker et al., 2001

( %8ماده فعال) به مدت ی

تا سه دقیقه ،با آب مقطرر سرترون

تعیین تنوع ژنتیکی یکی از اهداف مهم این تحقیق میباشد

سه بار شستشو داده شدند ،سپس این قطعات را با کاغرر صرافی

که میتوان اطالعات مفیدی جه رسیدن به ارقا مقاو به این

کرده و تعداد  9-9قطعه از هر نمونه روی محریط

سترون خش

آن برای رسیدن به ارقا مقاو

کش عصاره سیب زمینی 733( 7گر ) ،دکستروز ( 73گر ) ،آگار

مطابق با تنوع ژنتیکی عامل بیماری در جهر کنتررل آن اقردا

( 73گر ) منتقل گردیدند .تشت هرا در انکوبراتور در دمرای 79

کرد ،بنرابراین تحقیقرات گسرترده بررای مطالعرۀ تنروع ژنتیکری

درجه سانتیگراد نگهداری شردند .پرگنره قرارچ بعرد از  9-9روز

ضروری بوده و هدف از این پژوهش شناسرایی و ارزیرابی تنروع

اسرپور در محریط

بیماری را بدس آورد تا با کم

1 - Mycoherbicide

ظاهر شد .بعد از خالص سازی بره روش تر

)2- Potato Dextrose Agar (PDA
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نمونه سدیم استات و  3/5ایزوپروپانول سرد اضافه گردید سرپس

مشخصرات ظراهری و ریخر -

نمونهها به آرامی به مدت  9دقیقه زیر و رو شده و بره مردت 93

شناسرری و اسررتخراج  DNAمنتقررل گررردی ،همچنررین آزمررون

دقیقه در فریزر نگهداری شدند .این نمونه ها در مرحله بعدی بره

بیماریزایی جدایهها برای حصول اطمینان از توانرایی جدایره در

مدت  73دقیقه با دور  81333سانتریفیوژ شدند .فاز محلول رویی

ایجرراد بیمرراری بررر روی بنرره زعفررران زراعرری انجررا گرفرر

دور ریخته شد و به رسوب تهنشین شرده  933میکرولیترر الکرل

(.)Nourollahi & Hasani, 2017

اتانول  73درصد اضافه شد و سپس بره آرامری و برا زدن ضرربه

آب-آگار ،قارچ به محیط کش عصاره سیبزمینی ،هویج و آگار
جه شناسایی آنهرا براسرا

انگش رسوب حاصل از ته ویال جدا شده و در الکل بره خروبی
شسته شد .سپس این نمونهها به مدت ی

استخراج DNA

برای تهیۀ تود میسیلیو مورد نیاز بررای اسرتخراج  ،DNAاز

دقیقه با  87333دور

در دقیقه سانتریفیوژ شدند .محلول الکل را دور ریختره و رسروب

محیط کش مایع سیبزمینی ) (PDBسترون شرده بره همرراه

ته ویال در معرض هوا به مدت  93دقیقه خش

833میلیگرر در لیترر سرولفات استرپتومایسرین اسرتفاده شرد.

 833میکرولیتر بافر  TEبه رسوب تره ویرال اضرافه شرد و ایرن

استخراج  DNAبه روش  )Doyle & Doyle, 1990( CTABبا

ویالها در یخچال در دمای  1درجه نگهداری شدند و بعرد از 71

اندکی ت ییرات صورت گرف  .ابتدا توده میسیلیومی درون هراون

ساع به دمای  -73انتقال و نگهداری شدند .بررسری کیفیر

با کم

ال سراییده شرده سرپس مقردار 733
دسرته هراون کرام ً

میکرولیتر از بافر تجزیهکننده به تروده میسریلیومی نمونرههرا در

شد .در نهایر

نمونههای  DNAاز طریق الکتروفرورز انجرا گرفر  .همچنرین
غلظ  DNAتوسط دستگاه اسپکتروفتومتر تعیین گردید.

هاون چینی اضافه شد و با تروده میسریلیومی مخلروط گردیرد و
مخلوط حاصل به ویالهای  8/9میلیلیتری سترون انتقرال داده
شد .نمونه ها به مدت  93دقیقه در دمای  53درجه در حمرا آب

بررسي تنوع ژنتیکي  A. alternataبا استفاده از نشاانرر
ریز ماهواره ریزماهوره

گر قرار داده شدند .در این مدت برای حلشدن بهتر مخلوط هر

برررای ایررن منظررور ،ابترردا پررنج جف ر آغررازگر ریزمرراهواره

 83دقیقه یکبار ویالها وارونه 7شدند .پس از خارج کردن ویالها

اختصاصی برای گونره  A. alternataکره چنرد شرکلی زیرادی

از حما آب  733میکرولیتر محلول کلروفور -ایزوآمیل الکل بره

داشتند از شرک سیناکلون 9خریداری گردید (جردول  .)8سرپس

نسب  71:8به مخلوط اضافه شد و به مدت  9دقیقه بره آرامری

تکثیر  DNAتوسط واکنش  PCRاختصاصی برا اسرتفاده از پرنج

ورتکس شدند .سپس نمونه ها به مدت  73دقیقه برا  81333دور

جف آغرازگر بره صرورت جداگانره بررای نشران دادن تنروع در

بر دقیقه سانتریفیوژ شدند .در مرحله بعد فاز رویی و شرفاف آنهرا

نمونهها انجرا شرد ( .)Tran-Dinh & Hocking, 2006واکرنش

برداشته و به ویال سترون دیگرری انتقرال داده شرد .سرپس برا

زنجیرهای پلیمراز اختصاصی با اسرتفاده از پرنج آغرازگر

،AEM3

 AEM13و بره طرور جداگانره بررای

افررزودن آنررزیم  RNAaseبررا غلظ ر نهررایی  73میکروگررر در

،AEM9 ،AEM6 ،AEM5

میکرولیتر به نمونهها ،به مدت  93دقیقره در حمرا آب گرر برا

تمامی  93جدایه با حجم واکنش  79میکرولیترر شرامل غلظر
1

دمای  97درجه نگهداری شدند .به فاز رویری شرفاف  3/8حجرم

 7/9میکرولیتررر از بررافر  83x PCRاز شرررک سرریناکلون8/9 ،

)1 - Potato Carrot Agar (PCA
2 - Vortex

3 - Sina clone
4 -PCR buffer 10X

تنوع ژنتیکی قارچ  Alternaria alternataعامل پوسیدگی بنه زعفران در استانهای خراسان رضوی...
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میلیموالر کلرید منیزیم 3/7 ،8میلیموالر مخلوط نوکلئوتیدهرا،7

نر افزار  NTSYS-pc ver. 2.02ترسیم شرد ( .)Rolhf, 1998بره

میکروموالر از هر جف آغازگر( 9مستقیم و معکرو )3/5 ،

منظور تشرخیص تنروع ژنتیکری پرارامتر هرایی از جملره :تعرداد

واحد از آنزیم ت

 DNAپلیمراز DNA ،1ژنومی ( 73نرانوگر در

آلل های مشاهده شده ،تعرداد آلرل هرای مرؤثر ،هتروزیگوسریتی

میکرولیتر) در ی

برنامه حرارتی شامل  99چرخه بهصورت زیرر

مشاهده شده ،تنوع ژنتیکی و ضرریب شرانون 83مرورد محاسربه

انجا شد .واسرش سازی 9اولیه در  39درجه سلسیو

به مدت

قرارگرف  .بررسی تنوع ژنتیکی درون و بین جمعی هرای قرارچ

سه دقیقه واسرش سازی در دمای  31درجه سلسیو

به مدت

نیز توسط تجزیه واریانس مولکولی 88بره دسر آمرد .همچنرین

دقیقه اتصال 5و هیبرید شدن آغازگرها در دمرای برین -91

میانگین تنوع ژنی ،میزان چند شکلی ،میانگین تعداد آلل مشاهده

دقیقره توسرعه 7در  77درجره

شده و تعداد آلل مؤثر 87درهر جایگاه ژنی ،89محاسبه گردید .همه

ی

ی

 97درجه سلسیو
سلسرریو
سلسیو

به مدت یر

برره مرردت ی ر

دقیقرره و توسررعه نهررایی  77درجرره

به مدت پرنج دقیقره ،بررای مشراهده

اطالعات باال از طریق نرر افرزار  GenAlex ver. 6.501بدسر

محصرول PCR

آمد ( .)Peakall & Smouse, 2012برای رسم دندروگرا فاصرله

مقدار پنج میکرولیتر از آن در ژل آگارز  %8/9به مدت  73دقیقره

ژنتیکرری بررین جمعیرر هررا از روش  UPGMAو از نررر افررزار

در ولتاژ  33ول و شدت جریانی حدود  13ترا  33میلریآمپرر ،از

 popGene ver. 1.31استفاده گردید .برای محاسبه تعیین میرزان

گردیرد .بررای رنر آمیرزی بانردها از

استفاده گردیرد

طریق الکتروفورز تفکی

محلول سیف استین به مقدار شش میکرولیتر در  833سری سری

جریان ژنی نیز از نر افزار

popGene ver. 1.31

(.)Yeh et al., 1999

محلول آگارز و قبل از انجا مراحل الکتروفورز استفاده شد .برای
مشخص شدن بانردهای  DNAاز دسرتگاه ژلداک مردل
(شرک اینتا

Intas

آلمان) استفاده شد.

نتایج و بحث
از کش نمونههای بنه زعفران آلوده با عالئم لکههای سریاه
مایل به قهوهای رن  93 ،جدایه  A. alternataبدس آمد .تعداد

تجزیه و تحلیل دادهها

جدایههای حاصل به تفکی

به منظور تعیین تشابه جدایههای  A. alternataابتدا باندهای

منشأ ج رافیایی در جدول دو آورده

شده اس کد جدایه ها برر اسرا

منطقره نمونرهبررداری شرده

واضح در تصاویر ژل ها مشخص شدند .سپس داده ها به صرورت

انتخاب گردیدهاند .در مورد آزمرون بیمراریزایری اولرین عالئرم

حضور باند ( )8یا عد حضور باند ( )3وارد نر افزار  Excelشدند.

بیماری  93روز بعد از اسپور پاشی ظاهر گردید که عالئرم آن در

ماتریس تشابه بین جف جدایه ها برا اسرتفاده از ضرریب تشرابه

مقدمه اشاره شده اس .

جاکارد 1برا نرر

افرزارver. 2.02

 NTSYS-pcمحاسربه گردیرد.

همچنررین تجزیرره خوشررهای 3دادههررا بررا روش  UPGMAو بررا
1 - 1.5 mM MgCl2
)2 - 0.2 mM of dNTPs mix (100 mM of each dNTPs
3 - 1 μl of each forward and reversed primer
4 - 0.6 U of Taq polymerase
5 - Denaturing
6 - Annealing
7 - Extension
8- Jaccard coefficient
9 - Cluster Analysis

چند شکلي مشااهده شاده و نتاایا واكانج زنجیارههاای
پلیمراز در جمعیتهای مورد بررسي

ریزماهوارهها نشانگرهای ژنتیکی هم بارز دارای تکررارهرای
)10 - Shannon’s information index (I
)11 - Analysis of Molecular Variance (AMOVA
)12 - Effective number of alleles (Ne
13 - Locus
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تا شش جف باز پش سر هم میباشند کره در ژنرو

همه یوکاریوتهرا و برخری پروکراریوتهرا وجرود دارد (

ریز ماهواره مورد بررسی قرار گرف  .تعداد کل آللهای مشراهده
شده در جدایه ها  77آلل بود که به وسیله نشانگر ریز ماهوارههرا

& Litt

Luty, 1989; Nourollahi et al., 2014; Naghavi et al.,

تکثیر شدند و همگی چندشکلی نشان دادند (شکل .)8

 .)2005این تکرارها درون گونهها نیز چند شکلی نشان میدهند.
تنوع ژنتیکی  93جدایه  A. alternataبا استفاده از جف نشرانگر

جدول  -مشخصات آغازگرهای ریزماهواره مورد استفاده )(Tran-Dinh & Hocking, 2006
)Table 1-SSRs primers used in this study (Tran-Dinh & Hocking, 2006

دمای اتصال

توالی

اندازه باندها (جفت باز)

Annealing temperature
)(°c

)Band size (bp

55

267-461

59.5

123-147

55

159-183

55

279-306

55

199-253

’Sequence 5’ -3
TGATCCCACGTCACAGAAAG
GGTTGTCCAAGTACCCCATAGA
TACAGACGGAGGGAGGACAC
CACAGCTCGTCATCCGAGTA
TGACGAGCTGTGAGGAGTGT
CGTGTGTAGGGTCTTCGTCTC
GAAGCCCATTCCACTCACA
GCTCCATCTCCCACAGTAACA
TGCGAAACCGTGGATACTG
TCGGAAATGGCTGCAATAG

آغازگر
Primer
AEM3
AEM5
AEM6
AEM9
AEM13

جدول  -مشخصات جدایه های  A. alternataمورد استفاده در این تحقیق
Table 2- Characteristics of A. alternata isolates used in this study
Isolates code

تعداد جدایه ها
No. isolates

)Qaen (1-2-3-4-5-6

6

)Bir (1-2-3-4-5-6

6

)Sara (1-2-3-4-5-6

6

)Kariz (1-2-3-4), kaiat (1-2

6

)Bardu (1-2), Qale (1-2-3-4

6

)tor (1-2-3-4-5

5

)Kond (1-2-3-4-5-6

6

)Hansan (1-2-3-4-5), Mve1 ,Argha (1-2-3

9

کد جدایه ها

مناطق نمونه برداری
Sampling region
قائنات
Qaen
بیرجند
Birjand
سرایان
Saraian
ترب جا
Torbat jam
ترب حیدریه
Torbat haidaryeh
کاشمر
Kashmar
بردسکن
Bardaskan
مهوالت
Mahvellat

میانگین تنوع آللها در جمعی های مورد مطالعه در (جردول

بیشترین و در جمعی های بیرجند ،سررایان ،قائنرات برا  83آلرل

 )9آمده اسر  .تعرداد آلرلهرا در جمعیر مرهوالت برا  81آلرل

میزان فراوانی را داشتند .با بررسی تنوع آلرلهرا در جمعیر هرا،

تنوع ژنتیکی قارچ  Alternaria alternataعامل پوسیدگی بنه زعفران در استانهای خراسان رضوی...
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222

 3/898دارای کمترین میزان تنوع آللی در باندها اس .

شکل  -الگوی باندی تکثیر شده توسط آغازگر  AEM3در قارچ ( A. alternataجدایه ها :شماره

 M ، -اندازه مارکر)

Figure 1- Banding pattern reproduced by the primer AEM3 in A. alternate (Isolate: number 1-12, M: Ladder size marker
1kb).

آنالیز تجزیه واریانس مولکولي ) 2(AMOVAدر جمعیتها

بین جمعیر هرای بردسرکن و مرهوالت دیرده شرد (جردول .)1

برای بررسی سهم تنوع آللی درون و بین جمعی هرا تجزیره

بیشترین شرباه ژنتیکری  3/31اسر کره برین جمعیر هرای

واریانس مولکرولی انجرا شرد .نترایج جردول تجزیره واریرانس

بردسکن و مهوالت دیده میشود ،کره ایرن شرباه هرای زیراد

مولکررولی نشرران داد کرره  78درصررد از تنرروع ژنتیکرری در درون

نشاندهنده جریان ژنی بین جمعی های موجود اس و همچنین

جمعی ها و  73درصد آن در میان جمعیر هرای مرورد مطالعره

نشان میدهد که این جمعی ها ممکن اس منابع مشترک منشآ

بودن افرراد

گرفته باشند .جریان ژنی ممکن اسر از طریرق مکانیسرمهرای

درون جمعی ها از لحاظ ژنتیکی میباشد .بیشرترین تنروع درون

پراکنش طبیعی با جابجایی اندا هرای تکثیرری قرارچ روی داده

جمعی مربوط به جمعی ترب جا کره برابرر برا  3/777درصرد

باشد.

وجود دارد (جدول  .)9این نتیجه نشاندهنده نزدی

بود .همچنین تنوع درون جمعی های کاشمر ،بردسکن ،مهوالت،
بیرجند ،سرایان ،قائنات بهترتیب برابر با ،3/737 ،3/837 ،3/879
 3/898 ،3/877 ،3/857درصد بهدس آمد (جدول .)5

تنوع ژنتیکي و جریان ژني در جمعیتهای A. alternata

جریان ژنی فرایندی طبیعی اسر کره در طری آن ژنهرا از
جمعیتی به جمعی دیگری انتقال مییابند .نترایج بدسر آمرده

بررسي فاصله ژنتیکي و شباهت ژنتیکي در جمعیتهای A.
alternata

بررسی فاصله ژنتیکی درون جمعی ها نشان داد که بیشترین

نشان میدهد که میزان جریان ژنی با میزان تمایز ژنتیکی رابطه
معکو

دارد .یعنی زمانی کره جریران ژنری زیراد باشرد ،تمرایز

فاصله ژنتیکی ( )3/971در بین جمعی هرای قائنرات و مرهوالت

ژنتیکی در پایینترین میزان خود قرار میگیرد .میزان تنروع کرل

مشاهده گردید و کمترین فاصله ژنتیکی  3/391بوده اس که در

( )Htو تنوع جمعیر هرا ( )Hsبره ترتیرب  3/7158و 3/8189

1 -Analysis of Molecular Variance

بدس ر آمررد (جرردول .)9همچنررین میررزان جریرران ژنرری ()Nm
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3/9597مشاهده گردید.

 3/1579محاسبه گردید .تمرایز ژنتیکری ( )Gstدر ایرن تحقیرق

جدول  -3تجزیه واریانس مولکولی ( )AMOVAمربوط به ارتباط ژنتیکی درون و بین جمعیتهای A. alternata
Table 3- Molecular variance analysis of genetics relationship between and among A. alternata populations
درصد واریانس
نسبت واریانس بین جمعیتها
درجه
منبع تغییرات
مجموع مربعات Sum
میانگین مربعات Mean
Variance
آزادی df
S.O.V.
of square
square
Percent
PhiPT
بین جمعی ها
7
58.56
8.36
29
0.286
Among
population
درون جمعی ها
42
100.71
2.39
71
Within
population
کل
49
159.28
10.75
100
Total
جدول  -4فاصله ژنتیکی بین زوج جمعیتهای A. alternata
Table 4- Genetic distance between pairs of A. alternata populations

تربت-
مهوالت

بردسکن

کاشمر

Mavellat

Bardaskan

Kashmar

0

حیدریه
Torbat
Haidaryeh

تربتجام

سرایان

بیرجند

قائنات

جمعیت

Torbatjam

Saraian

Birjand

Qaen

Population

0

قائنات

0

0.1744

0

0.0692

0.2409

0

0.0579

0.1230

0.2567

0

0.0548

0.0664

0.1799

0.2608

0

0.805

0.0608

0.0915

0.1231

0.2809

0

0.1686

0.2100

0.1152

0.1427

0.1602

0.2216

0.0545

0.1818

0.2578

0.1164

0.1906

0.2037

0.3287

تجزیۀ به مختصات اصلي در جدایههای A. alternata

برای بررسی تنوع آللی در جمعی های مورد مطالعه از تجزیه

Qaen

بیرجند
Birjand

سرایان
Saraian

ترب جا
Torbatjam

ترب حیدریه
Torbat Haidaryeh

کاشمر
Kashmar

بردسکن
Bardaskan
مهوالت
Mavellat

بعدی جمعی ها بکار میرود .نتایج این نمودار نشان میدهد کره
محورهای اصلی اول ،دو و سو برهترتیرب  79/71و  79/73و

به مؤلفههای اصلی در جهر تکمیرل تجزیره خوشرهای انجرا

 85/31درصد از اطالعات را در بر داشتند و در مجموع سه محور

گرف  .تجزیه به مختصات اصلی روش آماری چند مت یره مشابه

قادر به تبیین  55/98درصد از اطالعات نشانگر بودند .این تبیین

با تجزیه به مؤلف اصلی در مورد دادههای کمی اس که کراربرد

حاکی از عد همبستگی برین نشرانگرهای ریرز مراهواره اسر .

زیادی در تنوع ژنتیکی دارد .این روش برای نمایش نمرودار سره

مفهو ژنومی این عد همبستگی ،پراکنده برودن فواصرل قابرل

تنوع ژنتیکی قارچ  Alternaria alternataعامل پوسیدگی بنه زعفران در استانهای خراسان رضوی...
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تکثیر بین جایگاههای ریزماهواره در سراسر ژنو مریباشرد .امرا

خوبی در تفکی

جدایههایی که از مناطق یکسان جمعآوری شدهاند نیز به خروبی

همچنین برای اختالف درون گونهای نیز این نشانگر بره خروبی

از یکدیگر تفکی

نشدهاند (شکل  .)7چنین استنباط میشود که

گونههرای مختلرف موفرق عمرل مریکننرد و

عمل مینماید.

نشانگر ریزماهواره اگر پراکنش مناسبی در ژنو داشته باشند بره
جدول  -5تجزیه و تحلیل تنوع ژنتیکی زیر مجموعه جمعیتهای قارچ A. alternata
Table 5- Analysis of gene diversity in A. alternata subdivided populations

جریان ژنی

تمایز ژنی

تنوع جمعیتها

Nm
3.3333
0.1333
0.8149
0.5462
4.5714
3.3333
0
5.2598
0.2702
1.8636
1.0493
1.6308
0.2
0
0.2984
0.6189
1.6774
1.6774
0.5024
2.1598
1.4687
3.6481
0.8673

Gst
0.1304
0.7895
0.3802
0.4779
0.0986
0.1304
0
0.0868
0.1805
0.2115
0.3227
0.2347
0.2
1
0.6262
0.4469
0.2296
0.2585
0.4988
0.1880
0.2540
0.1205
0.3657

Hs
0.0694
0.0694
0.2864
0.1943
0.0247
0.0694
0
0.1289
0.4096
0.3872
0.3386
0.3818
0.0432
0
0.1858
0.2206
0.0903
0.2004
0.1844
0.3578
0.24
0.1094
0.1815

تخمین جریانژنی
تعداد مکانهای ژنی چندشکل
درصد مکانهای چند شکل

تنوع کل

تعداد جدایهها

جایگاه

Origin No. Isolates
Ht
1
50
0.799
2
50
0.3299
3
50
0.4629
4
50
0.3722
5
50
0.0274
6
50
0.0799
7
50
0
8
50
0.1411
9
50
0.4998
10
50
0.4911
11
50
0.5
12
50
0.4989
13
50
0.054
14
50
0.2118
15
50
0.4979
16
50
0.3988
17
50
0.1172
18
50
0.2703
19
50
0.368
20
50
0.4407
21
50
0.3217
22
50
0.1244
Mean
50
0.2861
Nm = estimate of gene flow
The number of polymorphic loci is: 21

The percentage of polymorphic loci is: 95.45

شکل  -نمودار دو بعدی تجزیه به مختصات اصلی ارتباط ژنتیکی جمعیتهای

A. alternata

Figure 2- Two dimension plot of Principal Coordinates Analysis (PCoA) of genetic relationships between A. alternata
populations.
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اطالعات تنوع ژنتیکي جایراه ریزماهوره برای جمعیتهای

دندروگرام روابط جدایههای A. alternate

ضرریب تشرابه جاکرارد و روش

جدایهها براسرا

UPGMA

مورد بررسی قرار گرفتند در این دنردروگرا جدایرههرا در چهرار
گروه قرار گرفتند (شکل  .)9گروه  Aبا شرش عضرو ،گرروه Bبرا
دوازده عضو ،گروه Cبا پانزده عضرو و گرروه  Dبرا هفرده عضرو
مشاهده شد .در گروههای گزارش شده همه جدایههای مختلفری
با مناطق ج رافیایی مختلف دیده میشود و نشان میدهد تشرابه
زیادی از لحاظ تنوع ژنتیکی در بین جدایرههرا وجرود دارد .قررار
گرفتن جدایههای مختلف با منشاء ج رافیایی متفاوت در گرروه-
های مختلف (گروههای  )B,C,Dو یا جدایه هرای یر
(قائنات) در ی

منطقره

گروه ( )Aنشانگر این اس که منطقه ج رافیایی

با وجود مفید بودن در گروهبندی جدایهها نمریتوانرد برهعنروان
فاکتور کامل و مستقل در این زمینه مورد استفاده قررار گیررد ،و
همچنررین نشرران مرریدهررد کرره اسررتفاده از ایررن نشررانگرهای
ریزماهواره ،نتوانسته اس جدایهها را بر مبنای نواحی ج رافیرایی
آنها از یکدیگر تفکی

نماید .ممکن اس با توجره بره شررایط

ج رافیایی و شرایط محیطی و شرایط میزبان جدایههای مختلرف
تح تأثیر فشار انتخابی میزبان و جهش ژنتیکی قرار گیرند عد

A. alternata

زیاد بودن تعداد آللها ،تعداد آللهای مؤثر و شراخص تنروع
شانون نشاندهنده چند شکلی زیادتر میباشد .جمعی ترب جرا
بیشترین شاخص تنوع شانون ( )3/979و همچنین باالترین تنوع
ژنی ( )3/777را داش و جمعی قائنات کمترین ضریب شرانون
( )3/731و کمترین تنوع ژنی ( )3/898را دارد .با توجه بره تنروع
ژنتیکی زیاد بیمارگر در بعضی از مناطق ،مریتروان آزمرونهرای
مزرعهای بررسی مقاوم ارقا به این بیماری را در ایرن نرواحی
انجا داد .و همچنین مریتروان بررهمکنش رقرم-جدایره را برا
استفاده از جدایههای این مناطق انجا داد .بهخراطر کرم برودن
تنوع ژنتیکی بین جمعی ها ،همانگونره کره مشراهده مریشرود
ضرایب مربوط به اندازه جمعی  ،تعرداد آلرلهرای مرؤثر ،درصرد
مکانهای چندشکلی و شاخص تنوع شانون بره یکردیگر بسریار
نزدی اند (جدول .)5میانگین ضریب شانون محاسبه شده در این
بررسی برابر با  3/757میباشد.
رسم دندروگرام جمعیتهای A. alternata

در تجزیه خوشرهای ،جمعیر هرا برهطرورکلری در دو گرروه

ارتباط بین جدایه و منشراء ج رافیرایی مریتوانرد ناشری از غلبره

مشخص قرار گرفتند .در گرروه اول و گرروه  Aجمعیر قائنرات

و

قرار دارد و در گروه دو و گروه  Bبهترتیب جمعی های بیرجند،

منطقه بین جمعی ها باشد .به عبارتی دیگر،

سرایان ،ترب جا  ،ترب حیدریه ،کاشمر ،بردسکن و مهوالت قرار

مهاجرت جدایه ها و اختالط مداو ژنوتیپها بین زیر جمعی ها

کمترین فاصرله ژنتیکری برین جمعیر هرای

جریان ژنی بر تأثیرات رانش ژنتیکری و جلروگیری از تفکیر
تمایز محدود به ی

و تبادل ژنتیکی فراوان تفکی

و تمایز محدود به ی

منطقره را

کاهش میدهد ( .)Sharma & Tewari, 1998در مطالعهای که با
استفاده از نشانگر

ISSR

روی جدایههرای  A. alternataانجرا

دارد .بر این اسا

ترب جا و ترب حیدریه میباشد (شکل .) 1
این مطالعه به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکری جدایرههرای
 alternataبر روی زعفران انجا گرف

A.

 .بسیاری از گونههای sp.

گرف نیز هیچگونه ارتباطی بین مناطق ج رافیایی و خوشهبندی

 Altennariaساپروفی هستند اما برخی از آنها بیمارگر بوده و

مشاهده نشد ( .)Kale et al., 2012ولی ممکن اس با استفاده از

باعث بروز بیماری در گیاهان میشوند .گونه

 A.یکی

تعداد زیادی نمونه که در منطقه گسرتردهای قررار داشرته باشرند

از گونههایی ساپروفی هستند که باعث بروز بیماری در بریش از

بتوان ارتباطی بین مناطق ج رافیایی و خوشهبندی مشاهده کرد.

صد گیاه زراعی میشود.

alternata
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... عامل پوسیدگی بنه زعفران در استانهای خراسان رضویAlternaria alternata تنوع ژنتیکی قارچ

 با استفاده از ضریب تشابه جاکارد براساس دادههای حاصل از آغازگرهای ریزماهواره درUPGMA  دندروگرام ترسیم شده به روش-3 شکل
A. alternata جدایههای قارچ
Figure 3- Dendrogram generated by UPGMA method using Jaccard's similarity coefficient based on the data of SSR primers
in A. alternata isolates.

 با استفاده از ضریب تشابه جاکارد براساس دادههای حاصل از آغازگرهای ریزماهواره درUPGMA  دندروگرام ترسیم شده به روش-4 شکل
.A. alternata جمعیتهای قارچ
Figure 4- Dendrogram generated by UPGMA method using Jaccard's similarity coefficient based on the data of SSR primers
in A. alternata populations.
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جدول  -6داده های بدست آمده از آغازگرهای ریزماهوره استفاده شده برای جدایههای A. alternata
Table 6- Data obtained from SSR primers used for A. alternata isolates.

ضریب

فراوانی آللهای

شانون

تعداد

تنوع ژنتیکی
H (gene
)diversity

مؤثر

I

Ne

Na

No. of
Alleles

41

0.131

0.204

1.204

0.864

10

6

41

0.167

0.243

1.298

0.864

10

6

40.91

0.172

0.249

1.308

0.864

10

6

50

0.227

0.323

1.427

1

12

6

54.5

0.177

1.274

1.276

1.091

11

6

50

0.175

0.266

1.276

1

12

5

50

0.197

0.290

1.343

1

14

6

63.6

0.207

0.318

1.329

1.273

11

9

48.8

0.177

0267

1.302

0.992

11.25

درصد چند شکلی
Polymorphism%

فراوانی آللها

آللها

اندازه جمعیت
Population
size

جمعیت
Population

قائنات
Qaen

بیرجند
Birjand

سرایان
Saraian

ترب جا
Torbatjam

ترب حیدریه

یکی از مهمترین فاکتورها بررای اعمرال روشهرای کنتررل

Torbat
Haidaryeh

کاشمر
Kashmar

بردسکن
Bardaskan

مهوالت
Mavellat
Mean

بفرد تمرکز کنیم ( .)Nagaty et al., 2011افزایش تنوع ژنتیکری

مناسب ،داشتن اطالعات کافی در مورد ساختار ژنتیکری جمعیر

در هر جمعیر بیمرارگر باعرث افرزایش پتانسریل سرازگاری آن

بیمارگر اس و داشتن این اطالعات در انتخاب استراتژی مناسب

جمعی در مقابل ت ییرات شرایط آب و هروایی مریشرود و ورود

جه کنترل بیمارگر تأثیر بسزایی دارد

(.)Timmer et al., 2003

چند جدایه با قدرت تهاجمی زیاد به ایرن جمعیر ممکرن اسر

همچنین اطالع از روشهای تکثیر جنسری بیمرارگر کره باعرث

باعث ایجاد اپیدمی و شدت زیاد بیماری گردد .از طرف دیگر این

نوترکیبی و مبادله آللها ،افرزایش تنروع در جمعیر بیمرارگر و

موضوع باعث میشود که کنترل بیماری با مشکل مواجره شرود

همچنین موجب ایجاد پتانسیل سازگاری برا شررایط محیطری و

بهنظر میرسد که اثر متقابل بین بیمارگر و میزبان باعرث ایجراد

(.)Nourollahi et al., 2014

تنوع در بیمارگر شود .نبود فشار میزبان مقراو نقرش مهمری در

بنابراین میتوان با بررسی ساختار ژنتیکی جمعی این بیمارگر ،و

تنوع کنترلشده جمعی بیمارگر دارد .اولرین مرحلره در بررسری

کاربرد ترکیبهای مختلرف ژنهرای مقراو بررای رسریدن بره

میزان حساسی واریته ها آگاهی از ساختار جمعی بیمارگر می-

مقاوم پایدار گرا برداشر  .در محصروالت مختلرف جمعیر

باشد ( .)Weber & May, 1989همچنین اطرالع از میرزان تنروع

میزبان میگرردد نقرش مهمری دارد

بیمارگرها در حال رشد و تکثیر هستند و بایرد برا ت ییرر شررایط

بیماری به اصالح کنندگان کم

محیطی از جمله تناوبزراعی ،ت ییر مقاومر گیراه بره بیمرارگر،

پتانسیل مقاوم هستند را مطابق با تنوع ژنتیکی جمعیر قرارچ

قارچکشها و رژیم آبیاری سازگار شوند .از ایرنرو بررای کنتررل

برای رسیدن به ارقا با مقاوم پایدار آزمایش کنند.

مؤثر ی

بیمارگر ،باید روی جمعی آن بیمارگر بصورت منحصر

میکند واریتههرای کره دارای

نتایج این تحقیق نشان داد که تنوع درون جمعی هرا بسریار

تنوع ژنتیکی قارچ  Alternaria alternataعامل پوسیدگی بنه زعفران در استانهای خراسان رضوی...
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زیاد بود که عل تنوع زیاد میان جمعی ها ممکن اسر در اثرر

بیمارگر ایفا کند .باید به این نکته توجه کرد که چندین عامل در

عواملی مانند جهش ،هیبریداسیون و مهاجرت ژنهرا کره عوامرل

تخمین روابط ژنتیکی تأثیر دارند که از بین آنها میتروان تعرداد

مؤثر در ت ییرات ژنتیکری هسرتند بوجرود آیرد .همچنرین وجرود

نشانگر مورد استفاده ،توزیع نشانگرها در ژنو نمونههای تجزیره

شرایط آب و هوایی مطلوب بیمارگر در هر منطقه ممکرن اسر

و تحلیل شده و ماهیر مکانیسرم تکراملی و واریرانس تکراملی

باعث افزایش و گسترش بیماری شود و ایرن شردت بیمراری در

اندازه گیری شده را نا برد

(.)Dini-Andreote et al., 2009

مناطق ممکن اس با تنوع ژنتیکی همراه باشرد ،تنروع ژنتیکری

جریان ژنی یکی از دیگر نیروهای تکاملی اسر کره نقرش

منطقه نشران دهنرده چندشرکلی

جمعی دارد .در غیاب جریران

زیاد در جمعی های قارچ ی

بسیار مهمی در تنوع ژنتیکی ی

زیاد جدایههای آن منطقه و احتمال پتانسیل ایجاد بیمراریزایری

ژنی ،ریزش ژنتیکی باعث تفاوت در فراوانی آللهرا در جایگراه-

زیاد بر روی ارقا مختلف زعفران و مقاوم به قارچکرشهرا در

های ژنی خنثی درون جمعی میگردد و باعرث افرزایش تمرایز

اینگونه مناطق اس  .در این مطالعه مطابق با تجزیره واریرانس

جدایهها در جمعی ها میشرود (.)Nourollahi & Hasani, 2017

مولکولی الگوی توزیرع تنروع ژنتیکری درون جمعیر هرا  %78و

در جمعی های مورد مطالعه در این تحقیق تمرایز ژنتیکری زیراد

واریانس ژنتیکی بین جمعی ها برابرر برا  %73گرزارش شرد .در

وجود دارد .در تحقیق حاضر میزان جریان ژنی ) (Nmکم و برابر

ژنتیکری قرارچ A.

با  3/1579بهدس آمد بنابراین تمایز ژنتیکری ) (Gstبره میرزان

 alternataدر سرال  8937در خوزسرتان برا اسرتفاده از نشرانگر

نسبتاً باالیی  3/9597مشاهده گردید .نتیجه اینکه با جریان ژنی

ریزماهوره انجا گردید تمایز ژنتیکی بین جمعی ها  %81و تمایز

کم قارچ عامل بیماری تقریبا در هر منطقه ثابر بروده و باعرث

مطالعهای مشابه این تحقیق که بر روی تنروع

ژنتیکی بین جمعی هرا  %15گرزارش گردیرد

( & (Nourollahi

باال رفتن تمایز ژنتیکی جدایهها در هر منطقه شده اس .

 .Hasani,تجزیه وتحلیل  PCoAیا آزمون تجزیه به مؤلفه

باال بودن تعداد آللهای مرؤثر و همچنرین تنروع و شراخص

ضرایب

شانون نشاندهنده چند شکلی باالتر اس  .در بین جمعیر هرای

تشابه اس  .به نظر میرسد که این روش در تمایز میران گرروه-

مورد بررسی شاخص شانون جمعی ترب جا از همه باالتر بوده

های اصلی مفید باشرد در حرالی کره تجزیره خوشرهای وضروح

که میتوان گف جدایههای مربروط بره ایرن جمعیر احتمراالً

2017

اصلی یکی از روشهای گروهبندی چند مت یره بر اسا

بیشتری میان جمعی های نزدیر
(et al., 2003

بره هرم را نشران مریدهرد

 .)Abdel-Sattarنتررایج حاصررل از تجزیرره برره

مقاوم بیشتری نسب به قارچکرشهرا داشرته باشرد .میرانگین

منطقه ج رافیایی

ضریب شانون محاسبه شده در اینجا برابرر برا  3/979اسر  .در

مختصات اصلی نشان داد که جدایهها براسا
تفکی

شدهاند .نترایج بدسر آمرده از  PCoAو دنردروگرا در

اینجا با یکدیگر منطبق بودند و در هر دو مورد نمیتوان الگروی
تفکی

قابلی بیماریزایی بیشتری بر روی زعفران دارند و ممکن اس

شدهای از جمعی ها مشراهده کررد همچنرین پرراکنش

مطالعره ای کره توسرط قوسرتا ( )Ghosta, 2004برر روی

A.

 alternataبا استفاده از نشرانگر  RAMsانجرا گرفر  ،ضرریب
شانون بدس آمده  7/73بود.

جدایهها در تما محورهای مختصات معرف تنوع ژنتیکری زیراد

ریزماهوارهها دارای تکرارهای ساده و پش سر هم میباشند

جدایهها در جمعی اس و عد پراکنردگی مناسرب نشرانگر برر

و بدلیل اینکه جهشها سبب ایجاد تنوع در تعدادی از واحردهای

آنهرا مریباشرد.

تکراری میشوند ،این تکرارها حتی در درون گونههرا نیرز چنرد-

همچنین ممکن اس گیاه میزبان نقش مهمی در تنوع ژنتیکری

شکلی نشان میدهند ،آنها عمردتاً در منراطق کدکننرده و غیرر

روی کل ژنو یکری از دالیرل عرد تفکیر

8331  پاییز،3  شماره،7  جلد،نشریه زراعت و فناوری زعفران

ریزماهواره برای این تحقیق استفاده گردیرد کره تنروع و
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تکنی

 و بره طرور تصرادفی در سراسرر ژنرو توزیرعDNA کدکننده در

ت ییرات بیمارگر را به روشنی بیان نماید و در آینده مطابق با این

 جایگاههرای ریزمراهواره برا تعرداد.)Zane et al., 2002( شدهاند

تنوع مطالعات مختلف در زمینه اصالح ارقا با اطمینان بیشرتری

 از.تکرارهای بسیار بزرگ چندشکلی بیشرتری نشران مریدهنرد

انجا گیرد از طرف دیگر رعای قرنطینه در این منطقه از کشور

تکنی های ریز ماهواره و همچنین نشانگرهایی کره تعرداد آلرل

به خاطر تنوع باالی این گونه قارچ و همچنین شررایط محیطری

بیشررتری را نشرران مرریدهنررد مرریترروان بصررورت گسررترده در

.پیشنهاد میشود تا از اپیدمی شدن این قارچ جلوگیری شود
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Abstract
Alternaria leaf spot caused by Alternaria alternata is one of the most important plant diseases in
the world. In order to determine genetic diversity, 50 samples were collected from saffron farms of
different regions in the Razavi Khorasan province (Kashmar, Torbat Jam, Torbat Heydarieh,
Mahvellat, Bardeskan) and South Khorasan province (Qaen, Saraian, Brjand). A. alternata isolates
were isolated with Potato Dextrose Agar media, Molecular test was carried out with a set of five
pairs of SSR primers after purification and identification of isolates. A total of 22 alleles were
produced by SSR primers with an average of 11.1 alleles in all populations. The highest amounts of
alleles were related to locus Mavellat with 14 alleles and lowest of Saraian, Birjand and Qaen with
10 alleles. A Comparison of genetic diversity parameters in eight population showed that Torbat
Jam population has the highest genetic diversity but lower values were estimated for Qaenat. The
highest and lowest genetic distance was detected between Qaen-Mahvellat (0.328) and BardaskanMahvellat (0.054), respectively. Based on dendrogram of populations revealed two distinct groups,
one group contained Qaen and the other Birjand, Mavellat, Saraian, Bardaskan, Kashmar, Torbat
Jam and Torbat Heydarieh. Analysis of molecular variance showed that 71 percent of the genetic
diversity belongs to within populations and 29% is located among populations. There was the high
genetic similarity between isolates from different regions. The results in this study will be useful in
breeding for saffron resistant cultivars and developing necessary control measures.
Keywords: Genetic Similarity, Molecular Marker, SSR.
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