
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


مقاالت پوستري بیوتکنولوژياهواز -1394بهمن 8تا 5نهمین کنگره علوم باغبانی  

1

گروه بندي و تعیین میزان تنوع بین جمعیت هاي سیب استان اصفهان بر اساس ژن هاي مقاوم به بیماري 
SCARبه کمک نشانگر مولکولی سطحی سفیدك 
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چکیده
واقع شده است. اصالح مقاومت باعث یه امروزه مورد توجه خاصاست کییهااز روشداریبه مقاومت پادنیرسياصالح برا

جمعیت سیب استان اصفهان با استفاده از 10و بررسی آللی بنديگروه.شودیماهیتوسط خود گاهیگيهارفتن پاتوژننیاز ب
ی محاسبه گردیده و تجزیه مربوط به بیماري سفیدك بررسی گردید. فواصل ژنتیکی با استفاده از ضرایب فاصله نSCARآغازگر 

گروه قرار گرفتند. دوجمعیت سیب مورد بررسی در 10انجام گرفت و بدین ترتیب UPGMAاي با استفاده از الگوریتم خوشه
از کل تغییرات را توجیه کنند. باي 39/98مؤلفه را مشخص نمود که در مجموع توانستند بیش از سهتجزیه به مختصات اصلی نیز 

گروه تقسیم کرد. به طور کلی نتایج آزمایش نشان داد که تنوع 5ها را به آمده از تجزیه به مختصات اصلی، جمعیتپالت بدست
ولید نتاج قوي تر از لحاظ مقاومت، ها از لحاظ آغازگرهاي مربوط به مقاومت به بیماري وجود ندارد و جهت تمناسبی بین جمعیت

ه شود. بهتر است از تالقی درون جمعیتی استفاد
SCARسیب،سفیدكاي،، تجزیه خوشهتجزیه به مختصات اصلی:کلمات کلیدي

مقدمه
دانه دار در يهاوهیبه عنوان میزالزالک و زبان گنجشک کوه،یبه، به ژاپن،یبه همراه گالببوده وانیگلسرخرهیاز تبیس

که ی استمحصوالت باغنیاز مهمتربیس. )1390،يوی(خدباشدیمMalusشده و از جنس يطبقه بندPomoedeaeرهیتریز
طبق آخرین آمارنامه وزارتخانه دهد. یبه خود اختصاص مدر کشورهاي بسیاري را ياز تجارت محصوالت کشاورزياسهم عمده

و تن، مقام سوم سطح زیر کشت2903568هکتار و تولید 197592کشور ایران با سطح زیر کشت ، 1391جهاد کشاورزي در سال 
تولید سیب جهان را به خود اختصاص داده است.

هاي بیماري).1384(خواجه پور، اندها مواجه شدهپاتوژنونیموتاسویطیمحيهابا محركتمدیدر طوالنبیدرختان س
صی باشند و تمام گیاهان یک گونه که به بیماري خاک گیاه در یک منطقه و یا کشور میکننده کاشت یگیاهی عامل محدود

انجام گرفته است. اکثر يادیزيهاباال تالشتیفیبا کبیسدیتولها وبردن پاتوژننیاز بيبرا.سازندنابود میهستند راحساس
مبارزه با آفات و استفاده از ارقام مناسب در پرورش درختان ح،یصحتیریلذا مدکنندیمبارزه ماهیگیها با عوامل حفاظتپاتوژن

سیب از نظر اقتصادي یکی از مهم ترین )Podosphaera leutricha(پودريیا سفیدك سطحیباشد.یمتیاهمحائزاریبسبیس
بیماري هاي کشت سیب در سراسر دنیا به شمار می آید که با توجه به اقلیم مناطق کشت سیب، این آسیب می تواند همانند حمله 

).1389(جعفرپور و همکاران، لکه سیاه سیب به چشم آید 
هامواد و روش

جوان و يهابرگقیاین تحقدراجرا گردید.دانشگاه آزاد شیراز دانشکده کشاورزي در1392-93سال رو، طیپیشآزمایش
هاي مرکزي سمیرم، حاجی آباد، حنا، پادنا، شامل سمیرم (بخشدر مناطق مختلف استان اصفهان موجود بیتازه درختان س

يبا دمايبه فریزر،DNAاز تخریب يریجلوگيبراگردید.يجمع آورشهرضا، اصفهان و دهاقانمهرگرد، بیده)، خمینی شهر، 
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) 1،1980ي و تامپسونور(مCTABهاي برگی به روش از نمونهDNAاستخراج .داده شدگراد انتقال یدرجه سانت-80حدود 
اي پلیمراز بر واکنش زنجیرهاستفاده شد.%2گارز ژل آواز روش اسپکتروفتومترDNAبراي تعیین کمیت و کیفیت .انجام شد

.انجام شدسفیدكمربوط به بیماري SCARنشانگر4بر روي اندکی تغییر و همکاران و با2اساس روش ویلیامز

نتایج
تعیین فاصله ژنتیکی بین افراد

، این فاصله ماتریس فاصله به دست آمدهر اساس بگیري شد. ضریب فاصله نی اندازهها بر اساسفاصله ژنتیکی بین جمعیت
و کمترین فاصله ژنتیکی بین 24/0و برابر با سمیرمو دهاقانهاي متفاوت بود. بیشترین فاصله ژنتیکی براي جمعیت24/0و 00/0بین 

.)1(جدول وجود داشت00/0با مقدار حاجی آباد-سمیرمو مهرگرد-سمیرمهاي جمعیت

هاي سیب مورد مطالعهنتیکی نی جمعیتماتریس فاصله ژ. 1جدول 

سمیرم
حنا

شهرضا
سمیرم

آبادحاجی
سمیرم اصفهان

خمینی 
شهر

دهاقان
سمیرم

مهرگرد
سمیرم 

پادنا 
سمیرم 

بیده
جمعیت

0/00 حنا-سمیرم
0/02 0/00 شهرضا
0/06 0/01 0/00 آبادحاجی-سمیرم
0/22 0/12 0/07 0/00 سمیرم
0/04 0/01 0/02 0/12 0/00 اصفهان
0/14 0/09 0/08 0/05 0/08 0/00 خمینی شهر
0/08 0/12 0/18 24/0 0/15 0/10 0/00 دهاقان
0/06 0/01 00/0 0/07 0/02 0/08 0/18 0/00 مهرگرد-سمیرم
0/02 0/03 0/07 0/22 0/05 0/20 0/14 0/07 0/00 پادنا -سمیرم
0/10 0/03 0/01 0/05 0/03 0/07 0/22 0/01 0/12 0/00 بیده-سمیرم

هاي متصل به بیماريبیماري سفیدك بر اساس آغازگردرهاي سیب مورد بررسی تجزیه کالستر جمعیت

به دست آمد.Mega4افزار با استفاده از نرمUPGMAبندي اي با استفاده از ضریب فاصله نی و روش خوشهنتایج تجزیه خوشه
.)1(شکل بندي کردها را به دو گروه تقسیمجمعیت،نتایج خط برش

1.Murray and Thompson
2 .Williams et al.
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 pop1

 pop9

 pop2

 pop3

 pop5

 pop8

 pop10

 pop4

 pop6

 pop7

1

بیماري سفیدك بر اساس آغازگرهاي تکثیريدرهاي مورد بررسی سیباي جمعیتتجزیه خوشه. 1شکل 

)pop1=Se-h ،(سمیرم حنا)pop2=Sh ،(شهرضا)pop3=Se-ha ،(سمیرم حاجی آباد)pop4=Se ،(سمیرم)pop5=Es ،(اصفهان)pop6=
Kh ،(خمینی شهر)pop7=De ،(دهاقان)pop8=Se-me ،(سمیرم مهرگرد)pop9=Se-pa ،(سمیرم پادنا)pop10=Se-bi(سمیرم بیده)

سفیدكبیماريدرمورد مطالعههاي سیب تجزیه به محورهاي اصلی جمعیت

شامل واریانس توجیه شده به وسیله هر ،تر اطالعاتسانها و تفسیر آهدف کاهش حجم دادهبا نتایج تجزیه به محورهاي اصلی 
درصد 39/98سه محور اول در مجموع نشان داد، مولفه و واریانس تجمعی سه مولفه اول حاصل از آغازگرهاي استفاده شده

(شکل وه تقسیم کردگر5ها را به جمعیتپالت تجزیه به مختصات اصلی، ر باي. همچنین نمودا)2(جدول کندتغییرات را توجیه می
2(.

هاي سیب مورد بررسیمعیتمحور اول تجزیه به مختصات اصلی جواریانس نسبی، تجمعی سه. 2جدول 

3 2 1 محور
6/24 38/20 53/96 نسبیواریانس
98/39 92/16 53/96 تجمعیواریانس

Se-h
Sh

Se-ha

Se

Es

Kh

De

Se-me
Se-pa

Se-bi

Co
or
d.
2

Coord. 1

بیماري سفیدكمطالعه درموردهاي سیب پالت حاصل از تجزیه به مختصات اصلی جمعیتباي. 2شکل 
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بحث
باشد که این نتیجه نشان دهنده تنوع ها خیلی کم میدهد فاصله بین دورترین و نزدیکترین جمعیتهمانطور که نتایج نشان می

بین تجزیه کالستر تر و متنوع تر وجود دارد.ها با هم احتمال تولید نتاج قويبا تالقی این جمعیتباشد.ها میکم بین جمعیت
از آنجا که باشد. می ها دندروگرام را به دو گروه تقسیم کرد که گویا تایید فاصله ژنتیکی مبنی بر تنوع کم بین جمعیت،هاجمعیت

رود تنوع کم بین احتمال میذا به قطع نمی توان اظهار نظر کرد لیکندر این خصوص انجام نگردیده است لتاکنون تحقیق چندانی
ها بوده که به مرور در اثر جهش، انتقال ژنی و... درون یاد درون جمعیتی به دلیل منشا مشترك جمعیتها و تنوع زجمعیت
ها با هم به مرور زمان می تواند دلیل دیگري بر این موضوع باشد. افشانی جمعیتباشد. تداخل گردهکردهها تنوع ایجاد جمعیت

تقسیم کرد که تا حدودي گروه 5به راسفیدكبیماري بررسی در هاي سیب موردهمچنین تجزیه به مختصات اصلی، جمعیت
کند. ها را تایید میفاصله ژنتیکی مبنی بر تنوع کم بین جمعیت
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Grouping and genetic diversity determining of Esfahan  Province population based on resistant
gene to Powdery mildew by specific molecular marker (SCAR)
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Abstract

Breeding to achieve stable resistance of the ways in which particular is attention. Resistance to
breeding resulted in the loss of your plant by plant pathogens. Grouping and analysis of alleles of 10
apple Esfahan province population was evaluated using primers SCAR connected to powdery mildew.
Genetic distances were calculated using  Nie coefficients and cluster analysis was performed using the
UPGMA algorithm and 10 of the apples population divided in the 2 groups. Principal coordinate
analysis also revealed 3 factors, In total, more than 98.39% of the variation could be demonstrated.
The results of the analysis of the principal coordinates bi plot are divided the population into ٥ groups.
In general results showed that good diversity of primers attached to the disease gene between
populations is absent And to produce stronger offspring is better in terms of cross-resistance within
populations.

Key words: apple powdery mildew, principal coordinate analysis, cluster analysis, Scar
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