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استفاده از در استان آذربایجان غربی با   Trichoderma  harzianumقارچ   هایارزیابی تنوع ژنتیکی جدایه

 rep-PCRنشانگر مولکولی 

 
 2، ناصر صفایی1، یونس رضایی دانش1زهرا قنبری

 

 گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه-1
 گروه بیماری شناسی گیاهی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس-2

 

 هاي مکان که مي تواند در  است، Trichoderma جنس  هاي گونه ترين فراوان يکي از Trichoderma harzianumگونه 

بسار مهم  آن ژنتيکي ساختار درک انسان، در زندگي Trichoderma از گونه اين تأثير و اهميت متنوعي رشد کند با توجه به اکولوژيکي
در پژوهش  دشوار است به وسيله ي ويژگي هاي مورفولوژيکي بسيار T.harzianumمي باشد. با توجه به اينکه شناسايي تنوع درون گونه 

هاي مولکولي متفاوتي براي بررسي تنوع ژنتيکي درون گونه استفاده شده است. استفاده از نشانگرهاي مولکولي دي هاي مختلف از روش
ان اي روش سريع و دقيقي در مطالعات تنوع ژنتيکي براي به دست آوردن بينشي در مورد ساختار پيچيده جمعيت هاي گونه هاي 

توانند براي توليد محصوالت تجاري و منافع دهند و ميهاي تريکودرما سطوح بااليي از تنوع ژنتيکي را نشان ميجدايهمي باشد. رما تريکود
-غالب تريکودرما و در صورت باال بودن ميزان تنوع ژنتيکي مي ، همچنين با تعيين تنوع ژنتيکي گونهاکولوژيک مورد استفاده قرار بگيرند

هايي با قابليت آنتاگونيستي باال استفاده کرد. با توجه به اينکه در ريزوسفر آفتابگردان در شمال ن شاخص جهت انتخاب جدايهتوان از اي
رسي تنوع اي مبني بر تعيين تنوع ژنتيکي اين گونه صورت نپذيرفته است در اين مطالعه براي براستان آذربايجان غربي تاکنون مطالعه

جدايه از  قارچ  77  استفاده شد. تنوع ژنتيکي  Rep-PCR(Repetitive element-base) انگر مولکولياز نش درون گونه اي،
T.harzianum مـؤثر در کنترل بيولوژيک که با استفاده از ژنTef1 ريزوسفر آفتابگردان در شمال استان آذربايجان توالي يابي شده و از 

مذکور مورد ارزيابي قرار گرفت.  با به کارگيري سه آغازگر از اين نشانگر، الگوي باندي دي  جدا شده ، با استفاده از نشانگر مولکوليغربي 
 %98لوکوس )جايگاه ژني( توليد کنند که چندشکلي حاصل از آن ها  80ان اي جدايه ها بدست آمد. اين آغازگرها در مجموع توانستند 

  NTSYSبه و قرابت ژنتيکي آنها با استفاده از تجزيه خوشه اي با نرم افزار برآورد شد. بر اين اساس تنوع ژنتيکي بين جدايه ها محاس
( را نسبت به ديگر آغازگرها MIبيشترين مقدار شاخص نشانگري ) ERIC1Rتعيين گرديد. در بين آغازگرهاي به کار برده شده آغازگر 

درصد پنج  42جدايه ها از يکديگر مي باشد. در سطح تشابه نشان دهنده کارايي بهتر و قدرت تمايز اين آغازگر در تفکيک نشان داد که 
هاي سوم و ها را شامل شدند. گروهدرصد  و گروه چهارم سه درصد جدايه 83درصد ،گروه دوم  10گروه اول  گروه ژنتيکي مشاهده شد.

دي شدند.  همچنين به جز چند مورد، گروه دسته بن 30ها در درصد جدايه 64پنجم هر يک تنها شامل يک جدايه بودند. در سطح تشابه 
اين تحقيق نشان داد که  نتايج کلي ارتباط مشخصي وجود نداشت. از آغازگرهابين پراکنش جغرافيايي جدايه ها و الگوهاي باندي حاصل 

 مي باشد. T.harzianumابزاري قوي براي تعيين تنوع ژنتيکي درون گونه  rep-PCRنشانگر 

 

 .، آفتابگردانrep-PCR، تنوع ژنتيکي، T.harzianum: واژه های کلیدی
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