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چکیده
بهغذاییهايتولید فرآوردهومحصولافزایشدررانقشبیشتریننباتاتاصالحوژنتیکازمنديبهرهاینکهوجودبا
زیستیعواملازاعممحیطی،نامساعدشرایطبربراي چیرگیبیشتريتالشجمعیتافزونروزرشددلیلبهاست،داشتهعهده

ه ي زیست زمیندرکهتحسین برانگیزيهايپیشرفتاخیر،هايسال. دراستالزمکیفیت محصولافزایشوغیرزیستیو
وتریناساسیازیکی.استآوردهفراهمعالیگیاهانپژوهشبرايراقدرتمنديابزارگرفته،صورتمولکولیشناسی

بهکهطوريبهگشوده،ژنتیکعلمدرراعصر جدیدينشانگرهااینتوسعهاست.DNAنشانگرهاي ابزارهااینمفیدترین
مرتبط با به منظور شناسایی ژن هاي مقاوم. استمیسرگردیدهکیفیوکمیصفاتکنندهکنترلهايژنشناساییهاآنکمک

و تکثیر با استفاده از DNAها جهت استخراج مختلف استان اصفهان، نمونهمنطقه 10گیري برگ از نمونهپس از بیماري سفیدك،
بر روي ژل منتقل و PCR. بعد از تکثیر، فرآورده دنبه آزمایشگاه انتقال یافتسفیدكمربوط به مقاومت به بیماري SCARآغازگر 4

ها بر اساس آغازگرهاي متصل به بیماري سفیدك نشان داد جمعیت خمینی بررسی چند شکلی جمعیتدهی صورت گرفت.نمره
پادنا -میرمهمچنین جمعیت سون، تعداد آلل موثر) را دارا بود.هاي تنوع ژنتیکی (شاخص تنوع نی، شانباالترین میزان شاخصشهر 

و EMMO1هاي تنوع ژنتیکی نشان دهنده کمترین میزان زمینه تنوع در خود بود. نتایج نشان دادبا کمترین میزان شاخص
OPAT20هاي تنوع ژنتیکی بودند.و کمترین شاخصداراي بیشترین ترتیبه ، بدر بیماري سفیدك

نشانگر مولکولی شاخص شانون،، سیب، سفیدك، تنوع ژنتیکی نیکلمات کلیدي: 

مقدمه

تنوع زیستی عبارت است از تنوع موجود در اشکال حیات از لحاظ ساختار و وظیفه، در سطوح ژنتیک، جمعیت، گونه، اجتماع 
شناختی پایه که داراي روابط سلسله مراتبی اي به منظور تعیین تنوع زیستی از لحاظ سه جنبه زیستو اکوسیستم. اقدامات گسترده

- به واسطه فرایندهاي راندهDNAتنوع در سطح ).1381یعنی ژن، گونه و اکوسیستم صورت گرفته است (کدخدایی، باشندمی

4اي پلیمرازهاي اخیر در رابطه با واکنش زنجیرهو جریان ژنی به وجود می آید. پیشرفت3، جهش2، گزینش1شدگی ژنتیکی

(PCR)هاي متنوع ست شناسان قرار داده است، به طوري که امروزه این تکنیکهاي مولکولی قدرتمندي را در اختیار زی، تکنیک
به طور کلی زیست شناسی مولکولی این امکان را فراهم ساخته بکار گرفت.DNAتوان براي بررسی تنوع موجود در توالی را می

).1381(کدخدایی، تا بتوان شواهدي را مبنی بر تاکید تکامل بر اساس تنوع و واحد بودن حیات به دست آورد

1. Drift
2 .Selection
3 .Mutation
4. Polymerase Chain Reaction
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هامواد و روش

هاي مرکزي سمیرم، حاجی آباد، حنا، پادنا، شامل سمیرم (بخشمناطق مختلف استان اصفهان از درخت سیبهاي جوانبرگ
هاي فویلدر گرفتنپـس از قـرار ه و برداشـت شـدDNAجهت اسـتخراجمهرگرد، بیده)، خمینی شهر، شهرضا، اصفهان و دهاقان

در ایـن تحقیـق د.درجه سانتیگراد نگـهداري شـدن-80گـذاري تـا زمـان اسـتخراج، در فریزر ب جداگانه و برچـسیومیآلومین
، الکتروفورز ژل آگارز با ولتاژ DNAجهت تعیین کمیـت و کیفیـت.انجام شدCTABیافتـهطبق روش تغییرDNAاستخراج

با اتیدیوم بروماید انجام شـد و ژل در زیــر نــور مــاوراي بــنفش مشاهده و آمیزيسپس رنگودقیقه 30مدت ولت، به95
اندکی تغییر و باهمکاران اي پلیمراز بر اساس روش ویلیامز و واکنش زنجیره. تعیـین شـداز طریـق مقایسه با مارکرDNAغلظـت

دهی باندها در محیط ، نمرهاهده باندهاي تکثیريشده و پس از مشانجام سفیدكمربوط به بیماري SCARنشانگر4بر روي 
excelافزار هاي تنوع ژنتیکی محاسبه گردید. محاسبات در این پژوهش بوسیله نرمانجام گرفت. سپس شاخصGenAlex انجام

.شد

نتایج و بحث

هاي تنوع یزان شاخصها نشان داد که جمعیت خمینی شهر داراي بیشترین مهاي تنوع ژنتیکی بر روي جمعیتبررسی شاخص
بود. 2و میزان آلل متفاوت با میزان 747/1، تعداد آلل موثر با میزان 597/0، شاخص شانون با میزان 412/0ژنتیکی نی با میزان 

هاي تنوع ژنتیکی نی ، شاخص شانون، تعداد آلل موثر و میزان آلل پادنا داراي کمترین میزان شاخص-همچنین جمعیت سمیرم
. )1(جدول دمتفاوت بو

نی، شانون، تعداد آلل موثر و متفاوتهايمورد مطالعه با استفاده از شاخصهايجمعیتتنوع ژنتیکی . 1جدول 

متفاوتآللتعداد موثرآللتعداد شانونشاخص نیژنتیکیتنوع جمعیت
1/000 1/238 0/170 0/122 حنا-سمیرم
1/750 1/411 0/353 0/236 شهرضا
1/250 1/462 0/336 0/240 ابادحاجی-سمیرم
1/500 1/613 0/481 0/337 سمیرم
1/750 1/545 0/449 0/308 اصفهان
2/000 1/747 0/597 0/412 شهرخمینی
1/750 1/462 0/378 0/256 دهاقان
1/250 1/462 0/336 0/240 مهرگرد-سمیرم
1/000 1/107 0/119 0/075 پادنا-سمیرم
1/250 1/477 0/341 0/244 بیده-سمیرم

آغازگر باندهاي 4ها نشان دهند و هر مورفیسم را بین نمونهآغازگر توانستند پلی4آغازگر متصل به ژن بیماري، تمامی 4از 
)، تعداد آلل موثر 67/0)، شاخص شانون (47/0داراي بیشترین میزان تنوع ژنتیکی نی (EMMO1واضحی را تولید کردند. آغازگر 

) و 99/0(ین میزان محتوي اطالعات چند شکلی داراي بیشترOPAT20آغازگرهمچنین.) بود2عداد آلل متفاوت ()، ت91/1(
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EMMO2) بود. همچنین آغازگر 94/0داراي بیشترین میزان فراوانی آللی (OPAT20 داراي کمترین میزان تنوع ژنتیکی نی
) بود و کمترین میزان 1/0) و فراوانی آللی (5/0)، تعداد آلل متفاوت (019/1)، تعداد آلل موثر (039/0)، شاخص شانون (018/0(

).2(جدول ) بودEMMO2)11/0محتوي اطالعات چند شکلی متعلق به آغازگر 

هاي نی، شانون، تعداد آلل موثر و متفاوتبا استفاده از شاخصمورد استفادهچند شکلی نشانگرهاي . 2جدول 

آللیفراوانی
چنداطالعاتمحتوي

شکلی
متفاوتآللتعداد موثرآللتعداد شانونشاخص نیژنتیکیتنوع آغازگر

0/69 0/52 2/000 1/913 0/670 0/477 EMMO1

0/94 0/11 1/250 1/210 0/162 0/114 EMMO2

0/10 0/99 0/500 1/019 0/039 0/018 OPAT20

0/84 0/30 1/750 1/582 0/468 0/325 EMDMO1

نژادي گیاهان و افزایش کارایی انتخاب ضروري است. در این بررسی هاي بهوجود تنوع ژنتیکی براي تداوم و پیشرفت برنامه
، تعداد آلل موثر) را دارا بود که این نتیجه هاي تنوع ژنتیکی (شاخص تنوع نی، شانون، باالترین میزان شاخصخمینی شهرجمعیت 

هاي با کمترین میزان شاخصپادنا-سمیرمها است. همچنین جمعیت نشان دهنده تنوع ژنتیکی این جمعیت نسبت به سایر جمعیت
هاي کردن ژنجهت هرمیتوان از تالقی بین این دو جمعیتمیتنوع ژنتیکی نشان دهنده کمترین میزان زمینه تنوع در خود بود.

ج بدست آمده از تالقی و انتخاب ل با توجه به بیمار کردن نتا(با استفاده از اصالح گیاهان میوه دگرگشن و انتخاب در هر نسمقاوم
با توجه به عدم وجود سابقه تحقیق در گذشته در .بهره بردهاي مقاوم به بیمارينوترکیبی جدیدي بین ژنها) و تولید بهترین

توان براي تحقیقات آتی به منظور اصالح و رسیدن به مقاومت پایدار به بیماري سفیدك ت هاي مورد آزمایش، میخصوص جمعی
این جمعیت ها را پیشنهاد داد.

هاي تنوع ژنتیکی (شاخص تنوع نی، شانون، تعداد آلل داراي بیشترین شاخصEMMO1نتایج نشان داد که آغازگر همچنین 
د و براي استفاده در ها را نمایان کنفاصله بین جمعیتهاي دیگر بهتر توانسته ن آغازگر نسبت به آغازگر. در نتیجه ایاستموثر) 

که این ي کمترین میزان این سه شاخص بودداراOPAT20در عوض آغازگر تحقیقات بعدي بهتر می تواند مفید فایده واقع شود. 
است.ها از هم جمعیتآغازگر در متمایز کردن ایننشان دهنده ضعیف بودن 
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Investigation of genetic diversity indexes of SCAR specific molecular marker to determine
resistant genes of Powdery mildew disease in apple trees of Isfahan

M. Rabbani 1*, M. kamelmanesh 2

1. M.Sc. student of physiology and breeding of fruit trees, Islamic Azad university of Shiraz. Shiraz, Iran. 2.
Assistant professor, Dep. of plant pathology, Islamic Azad university of Shiraz, Shiraz, Iran.

*Coressponding author: marziehrabbani@yahoo.com

Abstract

Although the utilization of genetic and breeding plays the most important role in increasing
productivity and food production, considering population raise, greater efforts must be done to
overcome adverse environmental condition such as biotic and abiotic factors and also to increase crops
quality. In recent years, impressive advances has been made in the field of molecular biology, which
has provided a powerful tool for the study of higher plants. One of this determinative tool is DNA
markers. Development of these markers has opened a new era in genetic science, to help identify the
controller genes of quantitative and qualitative traits. In order to evaluate resistant genes of powdery
mildew disease, leaf samples were gathered from 10 different zones of Esfahan. Samples carried to lab
for DNA extraction and amplification using four SCAR primers resistant to powdery mildew disease.
After amplification, PCR products transferred on gels and scored. Study the population polymorphism
based on primers attached to powdery mildew, showed that population of Khomeini Shahr had the
highest indices of genetic diversity (Nei diversity index, Shannon, Number of effective alleles).
Padena-Samirom population showed the least genetic diversity. According to the results, EMMO1 and
OPAT20 in powdery mildew disease, showed the highest and lowest genetic diversity respectively.

Key words: Apple, Powdery  mildew, Molecular marker, Nei genetic diversity, Shannon index
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