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  چکیده
باعث ضعیف شدن درختان آلوده و کاهش کمیت و کیفیت محصول در  Wilsonomyces carpophilusدار ناشی ازهستهغربالی درختان میوه  بیماري لکه

انجام شد. از باغات  rep-PCRاز نشانگر مولکولی ده رضوي با استفاتنوع ژنتیکی این قارچ در استان خراسانشود. این تحقیق به منظور بررسی اغلب مناطق جهان می
هاي ها و میوهها، سرشاخهبرداري شد. برگحیدریه و مشهد نمونهشاندیز، چناران، نیشابور، کالت، تربت-هاي قوچان، طرقبههلو، شلیل، آلو، زردآلو و گیالس شهرستان

، PDAهـاي  هاي پتـري حـاوي محـیط کشـت    عفونی سطحی در تشتکوده و سالم جدا و پس از ضدفاصل بافت آل-آلوده به آزمایشگاه منتقل شدند. قطعاتی از حد
 20سازي شناسایی شدند. تنوع ژنتیکی شده پس از خالصهاي جداگرفتند. قارچگراد قرار سانتیدرجه  25و  20، 18آگار کشت و در انکوباتور با دماهاي آب وآگار  مالت

، BOX A1R ،ERIC2ژنومی با استفاده آغازگرهاي  DNAهاي مختلف استان تعیین شد. تکثیر دار شهرستاندرختان میوه هسته شده ازجدایه قارچی جداسازي
ERIC1R ،REP2-I  وREP1R-I شکلی را نشان باند چند  38شد که از این تعداد  تشکیل بازجفت 5000تا  100 باند در محدوده 39مجموع صورت گرفت. در
بـا اسـتفاده از نـرم افـزار      UPGMAمحاسـبه و تجزیـه کالسـتر و رسـم دنـدروگرام بـر اسـاس         ها بر اسـاس ضـریب جاکـارد   س تشابه بین جدایهدادند. ماتریک

NTSYS.PC2.0 هـاي قـارچی   دودمـان کلـونی تقسـیم شـدند. بـا ایـن نشـانگر جدایـه         12درصد به  69ها در سطح تشابه . نتایج نشان داد که جدایهشد انجام
هاي قارچی جدا شدند. همچنین با ایـن نشـانگر اکثـر    هاي قارچی آلو از نظر میزبانی از سایر جدایههاي کالت و چناران از نظر جغرافیایی و تا حدودي جدایه شهرستان

  ها جدا شدند.گروه هاي قارچی زردآلو از سایرجدایه
  

  ، نشانگر مولکولیلکه غربالیبیماري  هاي کلیدي: واژه
  

  1مقدمه
دار از ) درختـان میـوه هســته  shot holeغربـالی ( لکـه   بیمـاري 

دار در اغلب هستهمیوه هاي درختان زاترین بیماريترین و خسارت مهم
عامـل  . )18 و 1( مناطق جهان بخصوص نواحی نیمه خشـک اسـت  

هلو، شـلیل، زردآلـو،    از جملهدار تمامی درختان میوه هسته بیماري به
همچنین هسـته داران زینتـی و درختـان    آلبالو، آلو، بادام و گیالس و 

این بیمـاري باعـث    ).5 و 3، 2( میکندگالبی، سیب و زالزالک حمله 
شود و کاهش کمیت و کیفیت محصول میآلوده درختان شدن ف یضع

                                                        
 گـروه گیـاه پزشـکی،    و دانشـیار  شناسی گیاهی دانشجوي دکتري بیماري -2 و 1
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درختـان  هاي مختلف سطح زیر کشت گونه باال بودن). با توجه به 1(
همـه  زمینه براي  در ایران و شرایط اقلیمی خاص ایران دارهستهمیوه 

باشد. ایـن بیمـاري خسـارت نسـبتاً     میي فراهم گیر شدن این بیمار
دار استان خراسان رضوي وارد می هستهوه میزیادي به انواع درختان 

 Wilsonomyces carpophilus). عامل بیماري قارچ 24 و 6سازد (
(Lev.) Adaskaveg, Ogawa & Butler (= Stigmina 
carpophila (Lev.) M.B. Ellis and Coryneum beijerinckii 

Oud)   این قارچ در مرحله غیر جنسی تولید اسپورودوکیوم  د.می باش
این بیماري بیشترین خسارت را در شرایط آب و هـوایی   ).1( کندمی

آب و هواي  دیگر که هر زمان(و بهار  به خصوص در خنک و مرطوب
یکـی از   ).5کنـد ( مـی  مدت وجود داشته باشد) واردمرطوب طوالنی 

مهم مدیریت هر بیماري گیاهی اسـتفاده از ارقـام مقـاوم     کارهايراه
تنـوع   شـناخت باشد و براي استفاده از ارقـام مقـاوم بـه بیمـاري،     می

هاي قارچ عامل بیماري ضروري اسـت.از ایـن رو در   ژنتیکی جمعیت
، BOXبــه همــراه آغازگرهــاي  rep-PCRایــن تحقیــق از تکنیــک 

ERIC  وREP   به منظور انگشت نگـاريDNA  هـاي قـارچ   جدایـه
دار و تعیین تنوع ژنتیکی جمعیت هستهدرختان میوه عامل لکه غربالی 

که بر  rep-PCR تکنیک آن در استان خراسان رضوي استفاده گردید.

  (علوم و صنایع کشاورزي)حفاظت گیاهان  نشریه
 13-19 .ص ،1396 بهار، 1شماره ، 31جلد 
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  1396 بهار، 1 شماره، 31 ، جلدنشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزي)     14

به میـزان زیـادي قابـل اعتمـاد،     هاي تکرار شونده است مبناي توالی
). ایـن  23( ز آن بسیار عالی استپذیر و سریع بوده و قدرت تمایتکرار

ي بزرگـی از  هـا تنـوع ژنتیکـی جمعیـت    تفکیـک توانـایی   از تکنیک
هاي آمـاري و  ها به خصوص وقتی با تجزیه و تحلیلمسمیکروارگانی

، BOXآغازگرهـاي   ).13باشـد ( برخوردار میکامپیوتري همراه باشد، 
ERIC  وREP هاکاریوتهاي تکرارشونده در پروهاي بین توالی توالی 

) و 23( کننـد هاي قارچی را هم با موفقیت تکثیر مـی ژنوم از برخی و
مانند هایی قارچ ايگونهي تنوع در سطوح بین و یا درونبراي مطالعه

Penicillium )19( ،Leptosphaeria maculansfrom )8( ،
Rhizoctonia solani )21و ( Drechslera avenae  و

Stemphylium solani )15( در ایران نیز مطالعـاتی  انداستفاده شده .
هاي مختلف با استفاده از نشانگر هاي قارچبر روي تنوع ژنتیکی جدایه

rep-PCR تنـوع ژنتیکـی   تعیـین  به عنـوان مثـال    است. انجام شده
 sclerotinia sclerotiorum )9 ،(Marcrophominaهـاي  جدایه

phaseolina )7،( Mycosphaerella graminicola )12 و (
Monosporascus cannonballus )4 ( با این تکنیک صورت گرفته

ي تنـوع ژنتیکـی   . هدف از انجام این تحقیق، مطالعـه در زمینـه  است
هـاي   آوري شـده از شهرسـتان   جمـع  W. carpophilusهـاي   جدایه

 rep-PCRاسـتفاده از نشـانگر   بـا  مختلف اسـتان خراسـان رضـوي    
  باشد. می

  
  هامواد و روش

از باغـات درختـان    1392و  1391هاي برداري در طی سال هنمون
-آبـاد)، طرقبـه  کاریز و علیهاي قوچان (آقمیوه هسته دار شهرستان

شــاندیز، چنــاران (اخلمــد، کــاهو و دولــت آبــاد)، نیشــابور (بــوژان و 
فوشنجان)، کالت (زاوین و سررود)، تربت حیدریه (بایـگ) و مشـهد   

استان خراسان از  ات اطراف مشهد)(باغات آستان قدس رضوي و باغ
صورت گرفت. نمونه برداري از درختان هلو، شلیل، آلو، زردالو  رضوي

که به طور تصادفی از نقاط مختلف هر بـاغ و از   انجام شدو گیالس 
هاي آلوده و میوه ها، سرشاخههاتمام قسمتهاي یک درخت شامل برگ

  گرفت.دادند صورت غربالی را نشان می هاينشانهکه 
  

  جداسازي عوامل قارچی 
) از 14) و مهتا (11کالیمسوا و پراسیل ( هايبا استفاده از تکنیک

هـایی بـه    برش ي هر نمونه با اسکالپل،حد فاصل بافت سالم و آلوده
برگ، میوه و سرشاخه تهیه شد و با محلـول  از  مترمیلی 2-3ي اندازه

بسته به ظرافت یـا  دقیقه  3تا  1به مدت درصد  1 سدیم هیپوکلریت
شدند. سپس، سه بار با آب مقطـر   سطحی ضدعفونیضخامت بافت، 

ماده ضد عفونی کننده در بافت  باقیمانده ، جهت از بین بردنسترون
خشک  سترونالي چند کاغذ صافی و در البه شدند شستشو داده گیاه

ها بعضی از نمونه کشت داده شدند. PDAکشت  شدند و روي محیط
ي آغشـته بـه   پنبهسدیم با  هیپوکلریتا دعفونی سطحی بض به جاي

ي هـا . کشـت ضد عفونی سطحی شـدند  درصد 70درصد و  50الکل 
درجه سانتی گراد منتقل  25و  20،  18به انکوباتور با دماهاي  قارچی

  . کردن صورت گرفت تک اسپور به روشسازي شدند. خالص
  

  DNAاستخراج 
قـارچ کـه روي محـیط     هروز 10از کشت  DNAاستخراج براي 

هاي پتري کشت داده شده بود، استفاده شـد.  در تشتک PDAکشت 
اصالح شده ) 17موري و تامسون ( با استفاده از روش DNAاستخراج 

به ) انجـام شـد.  10کیم و همکاران ( و )20روجرز و همکاران ( توسط
و تعیــین کیفیــت و  DNA وجــودیــا عــدم  وجــودمنظــور مشــاهده 

 ز الکتروفورز ژل آگارز استفاده شد.یکپارچگی آن، ا
  

  rep-PCRبا استفاده از نشانگر  DNAانگشت نگاري 
جهت بررسی تنوع ژنتیکی قارچ عامل  DNAبراي تکثیر قطعات 

 (جـدول ي نوکلئوتیدچند  BOXو  ERIC ،REPبیماري سه آغازگر 
از شرکت سینا ژن و  ERICهاي آغازگر مورد استفاده قرار گرفتند. )1

BOX  وREP    از شرکت دنا زیست آسیا تهیه شدند. تکثیـر قطعـات
DNA ترموسایکلر مدل  باXP cycler Bioer    25در حجـم نهـایی 

،  PCR x10 میکرولیتـر بـافر   5/2شامل  PCRواکنش  در میکرولیتر
 dNTPمیکرولیتر  1، رموال میلی 50با غلظت  MgCl2میکرولیتر  5/1

-میلی10ز هر آغازگر با غلظت میکرولیتر ا 1، رموالمیلی 10با غلظت 
معـادل یـک    Taq DNA Polymeraseمیکرولیتر آنزیم  2/0، رموال

استخراج شده و  DNAاز   نمونه با رقت  DNAمیکرولیتر  1واحد، 
میکرولیتـر بـراي    8/16در نهایت آب مقطر دو بار تقطیـر بـه مقـدار    

انجـام   BOXگر میکرولیتر براي آغاز 8/17و  ERICو  REPآغازگر 
 DNAدر یک میکروتیـوپ بـه جـاي     ،کنترل منفی عنوانگرفت. به 

الگو از آب مقطر سترون استفاده شد. بـراي برنامـه حرارتـی واکـنش     
PCR جاللـی و همکـاران   )،16(هاي مطلبی و همکاران از پروتوکل 

بـا انـدکی    )8جدري سزکا و همکـاران (  و )19( )، ردندو و هکاران7(
بـراي آغازگرهـاي    PCR. برنامه حرارتی واکنش شد دهتغییرات استفا

ERIC  و BOX شامل: مرحله اول: واسرشت سازي اولیه در دمـاي  
oC95   40دقیقـه، مرحلـه دوم: در یـک برنامـه حرارتـی       4به مـدت 

 1به مـدت   oC 95اي که هر چرخه شامل یک فاز واسرشت در  چرخه
 1به مدت  oC 50اي دقیقه، فاز اتصال و هیبرید شدن آغازگرها در دم

دقیقه بود. مرحله  3به مدت  oC72  دقیقه و یک فاز گسترش در دماي
. برنامـه  بوددقیقه  10به مدت  oC72  سوم: گسترش نهایی در دماي

 بود،آغازگر دیگر  دو همانند REPبراي آغازگر  PCRحرارتی واکنش 



  15     ...دارانل لکه غربالی هستهعام Wilsonomyces carpophilus بررسی تنوع ژنتیکی

اي استفاده شـد. بـر   oC40با این تفاوت که در مرحله اتصال از دماي 
، الکتروفـورز محصـوالت تکثیـر    PCRمشاهده محصوالت حاصل از 

درصد که توسط محلول اتیدیوم بروماید رنـگ   3/1شده در ژل آگارز 
آمیزي شده بود انجام شد. براي امتیازدهی الگوي باندي هر ژل، وجود 

در یک مکان خاص براي هر نمونـه بـه    DNAیا عدم وجود هر باند 
ــزار ) در نــرمdata matrixهــا (ادهو صــفر در جــدول د 1صــورت  اف

Microsoft Excel 2010   ثبت شد. بر اساس ماتریکس شباهت کـه
مده بود، تجزیـه تحلیـل   آبا استفاده از ضریب تشابه جاکارد به دست 

 unweighted pair-group method withاي بــه روش خوشــه
arithmetic averages (UPGMA)   و نرم افـزارNTSYS PC 2.0 

 مربوطه رسم گردید. شد و دندروگرام انجام

  
  مرازري مبتنی بر واکنش زنجیره اي پلیآغازگرهاي متقارن خارج ژنی تکرا توالی -1جدول 

Table 1- Sequence of the rep-PCR primers   
 تعداد نوکلئوتید

Number of Nucleotide 
 توالی آغازگر

Nucleotide sequence  
 نام آغازگر

Primer name  
22 5'- CTACGGCAAGGCGACGCTGACG- 3'  BOX A1R 
22  5'- AAGTAAGTGACTGGGGTGAGCG- 3'  ERIC2 Forward  
21  5'- ATGTAAGCTCCTGGGGTTCAC- 3'  ERIC1R Reverse  
18  5'- ICGICTTATCIGGCCTAC- 3'  REP2-I Forward  
17  5'- IIICGICGICATCIGGC- 3'  REP1R-I Reverse  

  
  نتایج
 ،هـا  سرشاخها و هبرگ، هااري از روي میوهعامل بیمجداسازي با 

  ).2(جدول به دست آمد  W. carpophilusقارچ جدایه از  20

 5/97بانـد (  38 ،باند تکثیر شد کـه از ایـن تعـداد    39در مجموع 
تکثیـر    DNA) چند شکلی نشان دادند. وزن مولکولی قطعـات درصد

  جفت باز بود.  5000تا  100شده در محدوده 

  
 از مناطق مختلف استان خراسان رضوي جمع آوري شده Wilsonomyces carpophilus هاي دایهج -2جدول 

Table 2- Isolates of W. carpophilus obtained from different regions of Khorasan Razavi province 
 جدایهکد 

Isolate Code  
 محل نمونه برداري

Sampling site 
 گیاهاندام 

Plant organ 
 انمیزب

Host 
 ردیف
Row 

PT  (Torghabeh)طرقبه  (Fruit)میوه (Peach) 1 هلو 
PM1  (Mashhad)مشهد باغات اطراف  (Fruit)میوه (Peach) 2 هلو 
AM   (Mashhad)مشهد باغات اطراف  (Fruit)میوه  (Apricot)3 زردآلو 
PlM  (Astan Ghods Razavi)باغات آستان قدس رضوي  -مشهد  (Leaf)برگ  (Plum)4 آلو 
PN  (Nyshabour-Fooshenjan)فوشنجان -نیشابور   (Fruit)میوه (Peach) 5 هلو 
CS  (Shandiz)شاندیز  (Leaf)برگ (Cherry)6 گیالس  
AK  (Kalat-Zavin)روستاي زاوین -کالت  (Leaf)برگ (Apricot)7 زردآلو 
PK (Kalat-Zavin)روستاي زاوین -کالت  (Fruit)میوه (Peach) 8 هلو 

PlC1  (Chenaran-Kahoo)روستاي کاهو -چناران  (Fruit)میوه (Plum)9 آلو 
PlC2  (Chenaran-Kahoo)روستاي کاهو -چناران  (Leaf)برگ (Plum)10 آلو 
CC  (Chenaran-Kahoo) روستاي کاهو -چناران  (Leaf)برگ  (Cherry)11 گیالس 

AC1    (Chenaran-Kahoo)روستاي کاهو -چناران   (Leaf)برگ (Apricot)12 زردآلو 
AQ   (Quchan) روستاي آق کاریز -قوچان   (Leaf)برگ  (Apricot)13  زردآلو  
PQ   (Quchan)روستاي آق کاریز -قوچان   (Leaf)برگ  (Peach) 14  هلو  
PC   (Chnaran-Akhlamad)اخلمد -چناران   (Leaf)برگ  (Peach) 15  هلو  

AC2   (Chnaran-Akhlamad)اخلمد -چناران   (Leaf)برگ  (Apricot)16  زردآلو  
PlC3   (Chnaran-Akhlamad)اخلمد -چناران   (Leaf)برگ  (Plum)17  آلو  
PlN   (Nyshabour-Bouzhan) بوژان -نیشابور   (Leaf)برگ  (Plum)18  آلو  
AN   (Nyshabour-Bouzhan) بوژان -نیشابور   (Fruit)میوه  (Apricot)19  زردآلو  

PM2   (Astan Ghods Razavi)باغات آستان قدس رضوي  -مشهد   (Leaf)برگ  (Peach) 20  هلو  
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متقارن خارج ژنی تکراري مبتنی بر  نشانگربا استفاده از  Wilsonomyces carpophilusي هاجدایه DNAالگوي باندي تکثیر شده از  -1شکل 

-می kb1با وزن  ladderبیانگر نشانگر  M. در این نمودارها REPآغازگر : Cو  ERICآغازگر  :BOX ،Bآغازگر  A:: واکنش زنجیره اي پلیمراز
باشند دار و نام شهرستان محل جمع آوري میباشد و دو حرف انگلیسی از چپ به راست به ترتیب بیانگر حرف اول نام انگلیسی درخت میوه هسته

: زردآلو AK: گیالس شاندیز، CS: هلو نیشابور، PNد، : آلو مشهPLM: زردآلو مشهد، AM، 1: هلو مشهدPM1: هلو طرقبه، PTکه عبارتنداز: 
: هلو PQ: زردآلو قوچان، AQ، 1: زردآلو چنارانAC1: گیالش چناران، CC، 2: آلو چنارانPLC2، 1: آلو چنارانPLC1: هلو کالت، PKکالت، 

 : هلو مشهد.PM2: زرآلو نیشابور و AN: آلو نیشابور، PLN، 3: آلو چنارانPLC3، 2: زردآلو چنارانAC2: هلو چناران، PCقوچان، 
Fig.1. Amplified banding pattern obtained by rep-PCR marker. A: primer BOX; B: primer ERIC; and C: primer REP. M 

indicates ladder marker with 1-kb molecular weight and the letters from left to right indicates the first letter of the fruit 
name and the first letter of its origin: PT (peach of Torqabeh), PM1 (peach of Mashhad number 1), AM (apricot of 

Mashhad), PlM (plum of Mashhad), PN (peach of Neishabur), CS (cherry of Shandiz), AK (apricot of Kalat), PK (peach of 
Kalat), PlC1 (plum of Chenaran number 1), PlC2 (plum of Chenaran number 2), CC (cherry of Chenaran), AC1 (apricot of 
Chenaran number 1), AQ (apricot of Quchan), PQ (peach of Quchan), PC (peach of Chenaran), AC2 (apricot of Chenaran 
number 2), PlC3 (plum of Chenaran number 3), PlN (plum of Neishabur), AN (apricot of Neishabur), and PM2 (peach of 

Mashhad number 2). 



  17     ...دارانل لکه غربالی هستهعام Wilsonomyces carpophilus بررسی تنوع ژنتیکی

  
 و بانـد  14 تعـداد  BOXآغـازگر   ،بانـد  17 تعـداد  ERICآغازگر 

  ERICباند تکثیر نمودند. همچنین آغازگرهاي  8 تعداد REPآغازگر 
ر حـالی کـه آغـازگر    د ،چند شکلی نشان دادند درصد BOX، 100و 

REP، 5/78 1 چند شکلی نشان داد (شکل درصد( 
تجزیه و تحلیل الگوهـاي بانـدي حاصـل از مجموعـه     بر اساس 

در سطح تشابه  W. carpophilusي هاجدایه ،rep-PCRآغازگرهاي 
گروه تقسیم شدند که از باال به پایین به ترتیـب بـا    12به  درصد 69

). بیشـترین شـباهت را   2(شـکل  حروف انگلیسی نام گـذاري شـدند   
 )AK( کالت يزردآلو جداسازي شده از W. carpophilus هايجدایه

و کمترین شباهت را  داشتند تشابه درصد 94) با PK( کالت يهلوبا 
)، AQ( زردآلو قوچان جداسازي شده از W. carpophilus هايجدایه

)، هلـو  PLMآلو مشـهد (  )،AC( )، زردآلو چنارانAN( زردآلو نیشابور
   .داشتندها  ) را با سایر جدایهCC( ) و گیالس شاندیزPM2( 2مشهد
 

  دودمان هاي کلونی
گروه دودمان کلونی مشخص شد که شـامل:   12در این تحقیق 

A، هلو طرقبه جدایه 2شامل )PT( 1) و هلو مشهدPM1 که شباهت (
جدایـه گـیالس    نها، در این گروه تBگروه  ،با هم دارند درصدي 75
) AM(زردآلو مشهد  جدایه 2، شامل Cگروه ،) قرار داردCC( ندیزشا

 D ،3 گروه ،با هم دارند درصدي 70) که شباهت PQهلو قوچان ( و
 85) بـا شـباهت   CSگـیالس شـاندیز (   ) وPNهلـو نیشـابور (   جدایه

نسـبت بـه دو    درصـدي  72) با شباهت PLNآلو نیشابور ( و درصدي
دارد. را جدایه بررگترین دودمان  4با  ،Eگروه  ،جدایه دیگر قرار دارد

) PLC3( 3آلو چناران ) وPLC2( 2آلو چناران هايدر این گروه جدایه
 درصد 70) با PCهلو چناران ( بیشترین شباهت و جدایه درصد 86با 

کمترین شباهت را نسبت به سایر افراد گروه دارد. این گـروه از نظـر   
 2، شامل Fگروهجدا شده است. ها  جغرافیایی و میزبانی از سایر گروه

 94کـه شـباهت    )PK( کـالت  يهلوبا  )AK( کالت يجدایه زردآلو
ها با هم دارند. این دودمان نیز از نظر جغرافیایی از سایر گروه درصدي

با  AC2 ،(H( 2زردآلو چناران با جدایه G هايگروهجدا شده است. 
 با جدایه PLM( ،Jآلو مشهد ( با جدایه I)، PM2( 2هلو مشهد جدایه

با  L) و گروه AC1( 1زردآلو چناران با جدایه K)، ANزردآلو نیشابور (
ها جدا ) هر کدام با یک جدایه از سایر گروهAQزردآلو قوچان ( جدایه

هـاي  شدند. با توجه بـه نتـایج فـوق، ایـن نشـانگر توانسـته جدایـه       
 را از نظـر جغرافیـایی و همچنـین تـا     هاي کالت و چنارانشهرستان

ها جدا هاي آلو و زردآلو را از نظر میزبانی از سایر جدایهحدودي جدایه
  کند.

  
 متقارن خارج ژنی تکراري مبتنی بر واکنش زنجیره اي پلیمراز آغازگرهاي مورفیسم در تعداد کل باندها و باندهاي پلی -3 جدول

 Table 3- Total bands and polymorphism bands in rep-PCR primers 
 رصد چند شکلید

Polymorphism percent  
 باندهاي چند شکلی

Polymorphism bands  
 تعداد کل باندها
Total bands  

 اسم آغازگر
Primer name  

 ردیف
Row  

100  14  14  BOX 1  
100  17  17  ERIC  2  
78.5  7  8  REP  3  
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  گیريبحث و نتیجه

ــه  ــق ب ــن تحقی ــارچ  ای ــی ق ــوع ژنتیک ــور بررســی تن  .Wمنظ
Carpophilus رضوي با استفاده از نشانگر مولکولی در استان خراسان

rep-PCR ایـن   از جدایـه  20 مجمـوع  در تحقیـق،  این انجام شد. در
. گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد rep-PCR مولکولی نشانگر با قارج
 بـین  بـاالیی  ژنتیکـی  تنوع که داد نشان تحقیق این از حاصل نتایج
 دیـده  نشـانگر  ایـن  با رضوي خراسان استان در قارچ این هاي جدایه

 بـا  قارچ این جمعیت ژنتیکی تنوع روي تحقیق بر اولین این. شود می
 تحقیـق،  ایـن  نتـایج  اسـاس  بـر . است rep-PCR تکنیک از استفاده
 و بود قارچ این هاي جدایه تفکیک به قادر خوبی به rep-PCR نشانگر
هایی کـه داراي   میزبان و دارند شباهت هم به که هایی جدایه توانست
 بررسـی . کنـد  متمـایز  هاجدایه سایر از را هستند ژنتیکی هاي همسانه

 از اسـتفاده  با Monosporascus cannonballus قارچ ژنتیکی تنوع
 اعتماد، قابل زیادي میزان به نشانگر این که داد نشان) 4( نشانگر این

 تحقیـق  ایـن  اجنت .دارد باالیی تمایز قدرت و است سریع و تکرارپذیر
 تقسـیم  گروه 12 به درصد 69 تشابه سطح در را قارچ این هاي جدایه

 و جغرافیایی نظر از را چناران و کالت هايشهرستان هاي جدایه و کرد
 سـایر  از میزبانی نظر از را زردآلو و آلو هاي جدایه حدودي تا همچنین

 Sclerotinia قـارچ  ژنتیکـی  تنـوع  بررسـی . کـرد  متمـایز  هـا  جدایه
sclerotiorum این هاي جدایه داد نشان) 9( نشانگر این از استفاده با 

 بیشـتر  کـه  شـد  تقسیم گروه هفت به درصد 64 تشابه سطح در قارچ

  .شدند تفکیک یکدیگر از جغرافیایی منشأ لحاظ از هاجدایه
ــر ــاس بـ ــایج اسـ ــن نتـ ــق ایـ ــانگر تحقیـ  و rep-PCR نشـ

 قـارچ  DNA طعـات ق توانستند خوبی به ERIC و BOXآغازگرهاي
W. carpophilus ژنتیکــی تنــوع بررســی در. کننــد تکثیــر را 

Mycosphaerella graminicola در گنـدم  بـرگ  سـپتوریوز  عامل 
 ERIC 2 و BOX 1AR آغازگرهاي و نشانگر این از استفاده با ایران

 بـاالي  ژنتیکـی  تنـوع  بـه  توجه با. شد تکثیر DNA از قطعاتی) 12(
 مقاومت با ارقامی کشت به اهتمام قارچ، این جمعیت در شده مشاهده

 شـدت  و شـیوع  از توانـد مـی  متفـاوت  مقاومت هايژن و زیاد نسبی
 زمینه این در بیشتر تحقیقات لذا کند، جلوگیري زیادي حد تا بیمارگر

 مقاومـت  با ارقامی تکثیر و تولید و نژاد اصالح هايبرنامه در تواندمی
از طرفی با  .گیرد قرار نظر مد غربالی کهل بیماري برابر در بیشتر نسبی

هاي مختلف هسته دار در اقلـیم هـاي   توجه به پراکندگی وسیع گونه
متفاوت، کشور ایران از همه گیر شدن این بیماري مصون نمی باشد. 
بعالوه، این بیماري خسارت نسبتاً زیادي به انواع درختـان هسـته دار   

بنابراین تحقیقات بیشـتر در  ). 6استان خراسان رضوي وارد می سازد(
  این زمینه براي جلوگیري شیوع این بیماري امري ضروري است. 

 ایـن  بـه  مربـوط  مسائل حل براي است ايمقدمه تحقیق حاضر،
 فـراهم  بعـدي  تحقیقـات  براي را زمینه بتواند که است امید و بیماري
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