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چکیده
 ساختار ژنتیکی جمعیتها برای، در دو مرحلۀ بالست برگی و گردن خوشه برنجPyricularia oryzae بهمنظور ارزیابی پویایی قارچ
 جدایههای. و پنج ترکیب آغازگر موردبررسی قرار گرفتSSR  جدایه در یک مزرعه و در سه سطح با استفاده از نشانگر مولکولی142
 در سطح اول جدایههای بهدستآمده.موردپژوهش از دو مرحلۀ بالست برگی و بالست گردن خوشه و در سه سطح جمعآوری شدند
 سطح دوم به جدایههای دو جمعیت. مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند،از دو مرحلۀ بالست برگی و بالست گردن خوشه از یک مزرعه
 تعلق داشتند و سطح سوم بررسی را نیز جدایههای سه جمعیت،برگ و گردن خوشه که از پنجههای یک بوته برنج بهدستآمده بودند
 تمامی، بر اساس فنوگرام تنوع ژنتیکی رسم شده.جداشده از سه لکۀ مجزا در سطح یک برگ از یک بوته برنج به خود اختصاص دادند
 برآوردهای ژنتیکی در سه سطح موردبررسی به ترتیب میانگین.درصد را نشان دادند111  تا93  جدایۀ بررسیشده تشابه ژنتیکی142
 جدایه با142  ردیابی ایدیومورفهای تیپ آمیزشی. را بین جدایههای بررسیشده نشان دادند4/193  و11/69 ،51/62 جریان ژنی
 این برآمد نشاندهندۀ عدم رخداد تولیدمثل. هستندMAT1-1  نشان داد که همۀ جدایهها دارای ایدیومورفMultiplex PCR روش
.جنسی و بیانکنندۀ این است که تکثیر جمعیتهای قارچ در سطح مزارع برنج در استان گیالن فقط به صورت غیرجنسی رخ میدهد
.تنوع ژنتیکی کم و شباهت ژنتیکی زیاد جمعیتها ی عامل بیماری بالست برنج در استان گیالن نیز این استنتاج را تایید میکنند
. نشانگر مولکولی، جریان ژنی، تیپ آمیزشی، بالست برنج:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
In order to assess the dynamic of Pyricularia oryzae at leaf and panicle neck blast stages, population genetic
structures of the 142 isolates were investigated in a rice field and at three levels using SSR markers and five primer
pair combinations. All the isolates were collected from the two-leaf and panicle stages at three levels. In the first
level, isolates collected from leaf and panicle neck blast stages in the rice field were analyzed. In the second level,
isolates belonged to the leaf and panicle neck populations were collected from tillers of the same rice hill and
analyzed. In the third level, the ienvestigated isolates belonged to three populations and were obtained from three
distinct leaf spots from the same rice leaf in a rice tiller. Based on constructed dendrogram for all of the 142 isolates,
genetic similarity varied from 89 to 100% among the isolates. Population genetic estimations at the three studied
levels showed that the amount of gene flow was 57.62, 10.68, and 4.783, respectively between the isolates. Detection
of mating type idiomorphs of the studied isolates using multiplex PCR showed that all the isolates had Mat1-1
idiomorph. This indicates the absence of sexual reproduction within the M. oryzae populations in rice fields in Guilan
province and the fungus reproduces only in an asexual way. Low genetic variation and high genetic similarity among
the populations of the causal agent of rice blast disease in Guilan province confirm this result.
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مقدمه
از میان بیماریهای برنج ،بالست بیشترین خسارت را
در سطح جهانی به این محصول وارد کرده و ازاینرو
این بیماری از اهمیت اقتصادی فراوانی دارد ( Kumar
 .)et al., 1999; Noguchi et al., 2007عامل بیماری
بالست برنج ،یک قارچ همیبیوتروف و هتروتال از
شاخه آسکومیکوتا است که  Pyricularia oryzaeنام
دارد ( .)Couch & Kohn, 2002در ایران این بیماری
برای اولین بار حدود پنجاه سال پیش در استان گیالن
گزارش شده است ( )Sharif & Ershad, 1966و امروزه
نیز یکی از بیماریهای بومی در منطقههای کشت
برنج با خسارت بالغ بر  90درصد تولید محصول است
( .)Moumeni & Leung, 2003رشد جمعیت جهانی و
تغییرهای آب و هوایی رخداد خسارت ناشی از آفتها
و بیماریهای گیاهی را محتملتر ساخته و مدیریت
این مهم بدون بهکارگیری مبارزة شیمیایی و پذیرش
خطرات سالمت تغذیهای و اقتصادی ممکن نیست
( .)Estoup & Guillemaud, 2010امروزه جهت کنترل
بیماریهای گیاهی در سامانههای کشاورزی از
روشهای تلفیقی مانند کشت رقمهای مقاوم،
بهکارگیری روشهای زراعی و سموم قارچکش استفاده
میشود که کاربرد هر یک با محدودیتهایی روبرو
است ( McDonald & Linde, 2002; Noguchi et al.,
 .)2007بررسی ساختار ژنتیکی جمعیتهای قارچ با در
نظر گرفتن توانایی تغییرپذیری ژنتیکی باالی آن ،برای
موفقیت در تولید رقمهای مقاوم در برابر ظهور
نژادهای جدیدی که در اثر سازوکارهای مختلف
تغییرپذیری در عامل بیماریزا ایجاد میشوند و
دستیابی به روشهای مناسب در مدیریت بیماری و
کمک به برنامههای بازسازیای و نزدیک شدن به
مقاومت پایدارتر در میزبان ضروری است ( McDonald
.& Linde, 2002; Noguchi et al., 2007; Javan .)Nikkhah et al., 2004اصالح موفقیتآمیز رقمهای
برنج نیز برای دستیابی به مقاومت پایدار در برابر
بیمارگر ،بدون شناخت دقیق از میزان تنوع ژنتیکی در
جمعیتهای بیمارگر با مشکل روبرو میشود
(.)McDonald et al., 1997; Ou, 1985
بیشتر پژوهشها درزمینۀ ژنتیک قارچها روی

بررسی ساختار ژنتیکی جمعیتها متمرکز شدهاند.
تاکنون پژوهشهای بیشماری درزمینۀ بررسی تنوع
ژنتیکی و ساختار ژنتیک جمعیتهای قارچ P. oryzae
در منطقههای مختلف و سطحهای متفاوت در بیشتر
منطقههای برنجخیز انجام شده است ( Kumar et al.,
;.1999; Tharreau et al., 2009; Don et al., 1999
.Tosa et al., 2007; Levy et al., 1991 Chen et al.,
.1995; George et al., 1998; Javan-Nikkhah et al.,
.2004; Piotii et al., 2005; Suzuki et al., 2006,
 .)2007, 2012; Motlagh et al., 2015دادههای
بهدستآمده از سایر پژوهشها در مقیاسهای وسیعتر
جغرافیایی و ابزارهای متفاوت مولکولی در منطقههای
مختلف کشت برنج در ایران نیز نشان میدهند که
تنوع ژنتیکی زیادی در بین جدایههای این قارچ وجود
دارد ( Javan-Nikkhah et al., 2004; Hemmati,
.)2004; Motlagh et al., 2015
نشانگر ریز ماهواره به منظور بررسی تنوع ژنتیکی
و ارزیابی ساختار ژنتیک جمعیتهای قارچ P. oryzae
توسط محققین بسیاری مورد استفاده قرار گرفته است
و بر پایۀ نتایج بهدستآمده ،این نشانگر بهعنوان یک
ابزار مؤثر در بررسی تنوع ژنتیکی و ساختار ژنتیکی
پیشنهاد شده است ( Motlagh et al., 2015; Suzuki

.)et al., 2012
پژوهشهای مربوط به تنوع ژنتیکی و اصالح
رقمهای برنج برای ایجاد مقاومت پایدار در برابر
بیماری بالست ،بیشتر بر اساس بررسی جمعیتهای
قارچی در مرحلۀ بالست برگی است ،در حالی که
بیشتر خسارت بیماری بالست برنج در مرحلۀ بالست
گردن خوشه بوده و پژوهشهای پیشین درجههای
متفاوتی از مقاومت در میزبان را در مرحلۀ بالست
برگی و بالست گردن خوشه نشان دادهاند ( Bonman
 .)et al., 1992; Silva et al., 2009همچنین به منظور
بررسی ارتباط میان مرحلۀ بالست برگی و بالست گردن
خوشه در زمینههای مختلف زیستشناسی جمعیت
میزبان و بیمارگر و سازگاری قارچ بیمارگر با بافت میزبان
پژوهشهایی انجام شده است .نهایتاً بررسی کیفیت
آلودگی ،دوره کمون ،حجم اسپوری و مساحت لکه در هر
دو مرحله از طریق تجزیهوتحلیلهای تک متغیره و چند
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متغیره نشان داده است که جدایههای حاصل از مرحلۀ
بالست برگی در مقایسۀ با مرحلۀ بالست گردن خوشه
کم آزارتر هستند .این نتیجهها پیشنهاد میکنند که
جدایههای مهاجمتر در مرحلۀ برگی شانس ایجاد بیماری
در سایر مرحلههای رشدی (فنولوژی) میزبان را دارند
(.)Ghatak et al., 2013
 (2012) Xue et al.نیز برای درک بهتر چگونگی
وقوع جهشها در ژنوم قارچ عامل بالست برنج در
مرحلۀ آلودگی ،توالی ژنی دو جدایۀ مزرعهای از یک
مزرعه را با ژنوم یک جدایه توالی یابی شده مورد
مقایسه قرار دادند .اگرچه چارچوب کلی ژنومهای
موردبررسی مشابه بود ،ولی تعداد خانوادههای ژنی که
در روابط گیاه و بیمارگر دخیل بودند ،در جدایههای
مزرعهای فراوانی بیشتری داشتند .در بررسی میزان
شباهت و تفاوت ژنومها ،بیشترین میزان تنوع در
ژنهای درگیر در آلودگی دیده شد .در هر ژنوم تعداد
زیادی جایگاه عناصر مشابه ترانسپوزونها وجود دارد
که کمتر از  90درصد این جایگاهها حفاظت شدهاند و
در میان جدایههای مختلف تنوع باالیی دارند .در این
پژوهش مشخص شد که نزدیک به  200ژن تحت
تأثیر ترانسپوزونها قرار گرفته بودند.
ازآنجاییکه قارچ عامل بالست برنج یک آسکومیست
هتروتال است ،تیپ آمیزشی و سازگاری جنسی در این
قارچ با ژنهای موجود در یک جایگاه ژنی به نام MAT1
کنترل میشود .این جایگاه ژنی دارای دو ایدیومورف
متناظر به نامهای  MAT1-1و  MAT1-2است .اگرچه
تولیدمثل جنسی این قارچ در طبیعت دیده نشده است،
اما احتماالً یکی از عوامل بروز تغییرات ژنتیکی در این
قارچ است ( .)Kang et al., 1994بررسی وضعیت باروری
جنسی با ردیابی و تعیین فراوانی آللهای تیپ آمیزشی
به کمک  PCRمیتواند یک برآورد از تنوع ژنتیکی در
جمعیتها باشد .در ایران ،میزان باروری جنسی
جدایههای استانهای مازندران و گیالن در تالقی با
جدایههای آزمایشگر استاندارد مورد بررسی قرار گرفتند.
نتیجههای پژوهشهای فوق حاکی از عدم وجود تیپ
آمیزشی  MAT1-2در جدایههای بهدستآمده از برنج در
ناحیههای موردبررسی (گیالن و مازندران) است
(.)Hemmati et al., 2004; Mousanezhad et al., 2004
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با توجه به خسارت زیاد عامل بیماری ،بررسی
ساختار ژنتیکی در سطحهای جغرافیایی بزرگ و
کوچک میتواند در درک میزان تنوع ژنتیکی و
همچنین شناخت منشأ تنوع در جمعیتهای
موردبررسی بسیار سودمند باشد .پژوهشهای پیشین
نیز نشاندهندة وقوع تغییرهای ژنتیکی در قارچ عامل
بیماری در مرحلۀ بیماریزایی هستند .ازاینروی
بررسی ساختار ژنتیک جمعیتها در سطح جغرافیایی
کوچک در تخمین میزان تنوع ژنتیکی در این سطح و
مقایسۀ آن با میزان تنوع ژنتیکی در سطحهای
بزرگتر جغرافیایی میتواند بسیار مفید و مؤثر باشد.
همچنین با توجه به چند چرخهای بودن عامل
بیماریزا در طول یک فصل زراعی ،تعیین میزان تنوع
ژنتیکی در بین مرحلههای مختلف بیماری میتواند در
شناخت پویایی ژنتیکی جمعیتهای بیمارگر ،شناخت
منشأ تنوع ژنتیکی و تعیین ارتباط ژنتیکی بین
جمعیتهای بیمارگر در مرحلههای مختلف
بیماریزایی بسیار مؤثر باشد .در سالیان اخیر از
نشانگرهای مولکولی متعددی به منظور بررسی ساختار
ژنتیک جمعیتهای قارچهای بیمارگر استفاده میشود.
در پژوهشهای امروزی ،نشانگر مولکولی  SSRبا توجه
به دقت زیاد ،سادگی ،فراهم کردن نتیجههای
قابلاعتماد و تکرارپذیری باال ،سریع بودن ،قدرت تمایز
بسیار خوب ،هم بارز بودن و قدرت زیاد در نشان دادن
چند شکلی در ژنوم ،بر سایر روشهای متداول
انگشتنگاری  DNAارجحیت دارد .ازاینروی در این
پژوهش از این نشانگر بهمنظور ارزیابی تنوع ژنتیکی
موجود در بین جدایههای مربوط به جمعیتهای قارچ
عامل بالست برنج در سطحهای مختلف در مرحلههای
مختلف چرخۀ بیماری (بالست برگی و بالست خوشه)
استفاده شد .به این منظور تنوع ژنتیکی جمعیتهای
عامل بیمارگر در یک مزرعه در دو مرحلۀ رشدی
(برگ و خوشه) برنج در یک فصل ،جمعیتهای یک
پنجه برنج در دو مرحلۀ رشدی (برگ و خوشه) در یک
فصل و جمعیتهای بهدستآمده از لکههای مختلف
واقع در سطح یک برگ مورد مقایسه قرار گرفتند .این
پژوهش برای رسیدن به اهداف زیر انجام شد:
 -7بررسی تغییرهای ژنتیکی قارچ عامل بالست در
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یک جمعیت منطقهای در دو مرحلۀ رشدی (برگ و
خوشه) برنج در سطح یک مزرعه در یک فصل زراعی.
 -2ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیتهای قارچ عامل
بالست بهدستآمده از یک پنجه برنج در دو مرحلۀ
مختلف رشدی (برگ و خوشه) در یک فصل زراعی.
 -9ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیتهای قارچ عامل
بالست بهدستآمده از سه لکه در سطح یک برگ برنج
در مرحلۀ بالست برگی.
 -9ردیابی و تعیین فراوانی ایدیومورفهای تیپ
آمیزشی به روش .PCR
مواد و روشها
نمونهبرداری

بهمنظور بررسی ساختار ژنتیکی جمعیتهای قارچ
عامل بالست برنج ،مزرعهای با اندازة تقریبی 000
مترمربع ،با آگاهی داشتن از عدم انجام سمپاشی در
آن ،واقع در منطقۀ برنجخیز صیقالن ورزول در حومۀ
شهر رشت در حاشیۀ جادة سراوان به فومن ،بهمنظور
پایش و نمونهبرداری انتخاب شد .این مزرعه از اطراف
توسط مزارع برنج با وسعت حدود پنج هکتار احاطه
شده بود .برای پوشش دهی کل جمعیت بیمارگر در
سطح مزرعه ،جمعآوری نمونههای آلوده با توجه به
زیستشناسی بیمارگر و فنولوژی میزبان در طی دو
مرحله در تاریخهای  7940/9/70و  ،7940/0/74به
ترتیب در مرحلههای بالست برگی و بالست گردن
خوشه با الگوی زیر انجام شد.
گردآوری نمونهها در مرحلۀ برگی

بهمنظور بررسی در سطح یک مزرعه ،نمونهبرداری از
برگهای بوتههای دارای عالئم بالست برگی در مزرعه
بهطور تصادفی با الگوی حرکت زیگزاگی انجام شد.
بدین صورت که در مسیر حرکت زیگزاگی در خط
وسط طولی مزرعه به ازای هر دو متر ،یک برگ سبز از
یک بوتۀ برنج که دارای لکههای مشخص ،مجزا ،تازه و
اسپوردار بود ،انتخاب و جمعآوری شد.
بهمنظور بررسی در سطح یک بوته ،یک بوته با عالئم
شدید بالست برگی بهطور تصادفی انتخاب و چندین
برگ دارای لکههای مشخص ،مجزا ،تازه و اسپوردار از آن

بوته جمعآوری شدند .این بوتهها جهت تکرار
نمونهبرداری در مرحلۀ خوشه نیز عالمتگذاری شدند.
بهمنظور بررسی لکههای روی سطح یک برگ،
نمونهبرداری از برگی که حداقل دارای سه لکۀ مشخص و
مجزا بود ،صورت پذیرفت .بر این اساس ،چندین برگ
انتخاب شدند تا حداقل جدایههای الزم به دست آیند.
بدین ترتیب برگهای سبزی که دارای لکههای مشخص،
مجزا ،تازه و اسپوردار بودند ،جمعآوری شدند.
جمعآوری نمونهها در مرحلۀ بالست گردن خوشه

در مرحلۀ بالست گردن خوشه نیز نمونهبرداری در دو
سطح انجام گرفت .همانند مرحلۀ قبل ،نمونهبرداری
بهطور تصادفی و در یک حرکت زیگزاگی با الگوی مشابه
نمونهبرداری در مرحلۀ برگی انجام شد ،بهطوریکه
نمونهبرداری از گردن خوشۀ بوتههای دارای عالئم بالست
خوشه در فاصلههای دو متری در مزرعه انجام شد.
بهمنظور بررسی در سطح یک بوته و در مرحلۀ
بالست گردن خوشه ،نمونهبرداری از گردن خوشههای
بوتۀ آلودهای که در مرحلۀ بالست برگی از آن
نمونهبرداری و متعاقبا عالمتگذاری شده بود ،انجام شد.
جداسازی ،خالصسازی ،نگهداری و شناسایی جدایهها

ابتدا قطعات برگی و گردن خوشههای دارای عالئم به
مدت  70دقیقه با جریان آرام آب شیر شسته شدند.
جهت ضدعفونی سطحی ،نمونهها به مدت یک دقیقه در
محلول هیپوکلریت سدیم رقیقشده (حاوی  7/0درصد
کلر فعال) قرار داده شدند .پس از ضدعفونی و آبگیری،
قطعات برگ و خوشههای آلوده روی یک کاغذ صافی
مرطوب و استریل و درون تشتکهای پتری شیشهای ده
سانتیمتری قرار گرفتند .بهمنظور تشکیل کنیدیومهای
قارچ روی لکهها ،تشتکهای پتری درون آنکوباتور با
دمای  20±7درجۀ سلسیوس قرار داده شدند .بعد از
گذشت  29-12ساعت ،تودة کنیدیومهای خاکستری
تشکیلشده بر سطح لکهها و گردن خوشه با سوزن
استریل به محیط آب آگار  2درصد حاوی  90میلیگرم
در لیتر آنتیبیوتیک سولفات استرپتومایسین منتقل و
برای به دست آوردن کشت خالص پس از سه تا چهار روز
تک کنیدیهای جوانهزده درون تشتکهای پتری حاوی
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محیط غذایی سیبزمینی -دکستروز -آگار
(عصارة  200گرم سیبزمینی 71 ،گرم دکستروز و 71
گرم آگار و یا  94گرم پودر تجاری این محیط غذایی در
یک لیتر آب مقطر) حاوی  90میلیگرم در لیتر
آنتیبیوتیک سولفات استرپتومایسین منتقل شدند.
تشتکهای پتری درون آنکوباتور با دمای  20±7درجه
سلسیوس قرار داده شدند .پس از گذشت هفت روز،
پرگنههای خالص قارچی روی محیطهای غذایی ظاهر
شدند .در مجموع تعداد  792جدایه از قارچ عامل بالست
برنج در دو مرحلۀ بالست برگی و بالست خوشه
جداسازی و خالصسازی شد.
بررسی و شناسایی ریختشناختی جدایههای
قارچی در محیطهای غذایی آب-آگار  2درصد ()WA
و  PDAانجام شد .جدایههای قارچی پس از دو الی
سه روز رشد در محیط غذایی  ،PDAبه محیط غذایی
 WAمنتقل شدند و در شرایط نوری  72ساعت
روشنایی 72 /ساعت تاریکی به مدت هفت تا ده روز
قرار گرفتند .شناسایی جدایهها بر اساس ویژگیهای
ریختشناسی نظیر ویژگیهای پرگنه ،کنیدیوم و
کنیدیوفور و با مراجعه به منابع معتبر انجام شد
(.)Ellis, 1971, 1976; McKenzie et al., 2010

 MgCl2و بافر  PCRبود ،استفاده شد .سرانجام ،سه
میکرولیتر  DNAاز هر جدایۀ قارچی با غلظت 20-90
نانوگرم در هر میکرولیتر به میکروتیوب 0/2
میلیلیتری منتقل و  71میکرولیتر از مخلوط واکنش
(شامل  70میکرولیتر مخلوط آماده پیسیآر ،یک
میکرولیتر از هر آغازگر و  9میکرولیتر آب دیونیزه
سترون به درون هر میکروتیوب اضافه شد و مخلوط
کل به حجم نهایی  20میکرولیتر به مدت کوتاه
سانتریفیوژ شد .تمامی مرحلههای باال بهمنظور تهیۀ
مخلوط واکنش روی یخ انجام گرفت .واکنش  PCRدر
دستگاه ترموسایکلر مدل CLEMENS, ( Peqlab
 )Germanyتحت برنامه حرارتی زیر انجام شد.
یک چرخۀ واسرشتسازی اولیه در دمای 40
درجۀ سلسیوس به مدت دو دقیقه؛  90چرخه شامل
واسرشتسازی در دمای  49درجۀ سلسیوس به مدت
یک دقیقه؛ اتصال آغازگرها در دمای  02درجه
سلسیوس به مدت یک دقیقه؛ بسط در دمای 12
درجۀ سلسیوس به مدت یک دقیقه و یک چرخۀ بسط
نهایی در دمای  12درجۀ سلسیوس به مدت 70
دقیقه .بهمنظور مشاهدة اولیۀ محصول  ،PCRاز
الکتروفورز دیانای روی ژل آگارز  2درصد استفاده
شد .با توجه به مزیت نسبی ژل پلی اکریل آمید نسبت
به ژل آگارز در نشان دادن چندشکلی ،از ژل
پلیاکریلآمید جهت بررسی محصول  PCRو تفکیک
باندها استفاده شد .در این پژوهش از دستگاه ژل
اسکن مدل Real Time Gel Scan 2000, Cobbert,
 Australiaموجود در آزمایشگاه ژنتیک گروه زراعت و
اصالح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان استفاده شد (شکلهای  2و .)9

بررسی تنوع ژنتیکی جدایهها با روش SSR

تجزیهوتحلیل دادهها

بهمنظور ارزیابی تنوع و ارتباط ژنتیکی جدایهها ،از
پنج جفت آغازگر که بر مبنای نواحی کناری بخش
تکرارشونده  SSRژنوم قارچ طراحی شدهاند (جدول،)7
استفاده شد ( Suzuki et al., 2006, 2007; Tharreau
 .)et al., 2009برای این هدف ،از مخلوط آماده
پیسیآر ( )PCR master mixساخت شرکت سیناژن
که شامل  ،dNTPsآنزیم ،Taq DNA Polymerase

تجزیهوتحلیل خوشهای.

][PDA

آمادهسازی مسیلیوم و استخراج DNA

بهمنظور تهیۀ میسلیوم موردنیاز جهت استخراج
ژنومی ،محیط غذایی مایع سیبزمینی-دکستروز )(PDB
(عصارة  200گرم سیبزمینی خردشده و  71گرم
دکستروز در یک لیتر آب مقطر) استفاده شد.
استخراج  DNAقارچ بر اساس روش Liu et al.
) (2009انجام شد.
DNA

تجزیهوتحلیل خوشهای دادهها با استفاده از نرمافزار
رایانهای  NTSYS pc version 2.10انجام شد و بر
اساس الگوریتم unweight pair group ( UPGMA
 )method with arithmetic averageو ضریب شباهت
 )Simple matching( SMفنوگرام تنوع ژنتیکی رسم
شد.
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جدول  .7ترکیب جفت آغازگرهای استفاده

شده برای تکثیر انتخابی جایگاههای ریز ماهواره در جدایههای Pyricularia oryzae

Table 1. Primer pair combinations used for selective amplification of microsatellite loci in Pyricularia oryzae isolates
)‘Primer sequence (5’→3
F:(FAM)_TCAGTAGGCTTGGAATTGAAAAA
R:CTTGATTGGTGGTGGTGTTG
F:(HEX)_TCACATTTGCTTGCTGGAGT
R:AGACAGGGTTGACGGCTAAA
F:(NED)_CACCACTTTATGGCGCAGT
R:ACCTAGGTAGGTATACATGTTGTT
F:(FAM)_CTGCGTTCAACATGCCTCTA
R:CTTAGATCTGCGGTATCAGCA
F:6_FAM_GGAATGATCACAACGACGAA
R:TTGTCCTACCGGCAAAAAGA

)Expected size (bp
205–233
164–196
178–222
177–205
182–226

Primer locus
Pyrms43-44
)4(864
Pyrms47-48
)4(781
Pyrms99-100
)5(718
Pyrms101-102
)6(50
Mgms13/V
Sct.5.190/231851

تجزیهوتحلیل ژنتیک جمعیتهای قارچ عامل بالست برنج.

ردیابی ایدیومورفهای تیپ آمیزشی به روش Multiplex

تجزیهوتحلیل تنوع ژنتیکی درون هر جمعیت و برای کل
جدایههای موردبررسی با استفاده از نرمافزار POPGENE
 version 1.31انجام شد .تنوع ژنتیکی برای کل جمعیت
و تنوع ژنتیکی درون هر جمعیت به ترتیب بهعنوان  Htو
 Hsنامیده میشود .فاصله ژنتیکی بین جمعیتها ،درون
جمعیتها و میزان جریان ژنی Number of ( Nm
 )migrantsنیز با کمک نرمافزار  POPGENEمحاسبه
شد .جریان ژنی از طریق معادلۀ زیر محاسبه شد
(:)McDermott & McDonald, 1993

.PCR

Nm= 0.5(1-Gst)/Gst

که  Gstضریبی از تفرق ژنی است .شاخص شانون
بهعنوان معیار اندازهگیری تنوع ژنی توسط این نرمافزار
محاسبه شد که مقدارهای زیاد این شاخص بیانگر
قدرت بیشتر جاگاه نشانگر در تفکیک نمونهها است و
به روش زیر محاسبه میشود:
n

H   pi ln pi
i 1

 Piفراوانیهای آللی در یک جایگاه ژنی و  lnPiنیز
یک عدد منفی و همواره کمتر از یک است .مقادیر
عددی ای ن شاخص با استفاده از نرمافزار Popgen 32
محاسبه شد (.)Shanon & Weaver, 1949
تجزیهوتحلیل واریانس مولکولی (Analysis ( )AMOVA

.)of Molecular Variance

نرمافزار )Peakall & Smouse, 2006( GenAlEx 6.1
برای محاسبۀ واریانس مولکولی ( )AMOVAدر جهت
تخمین توزیع تنوع ژنتیکی درون جمعیتها و یا بین
جمعیتها استفاده شد.

تعداد  792جدایه از  P. oryzaeبهدستآمده از
مرحلههای بالست برگی و گردن خوشه ،بهمنظور
شناسایی ایدیومورفهای تیپ آمیزشی با استفاده از روش
 Multiplex PCRموردبررسی قرار گرفتند .با توجه به
دمای اتصال مشابه آغازگرهای تکثیرکنندة
ایدیومورفهای تیپ آمیزشی و متفاوت بودن طول ناحیه
تکثیرشونده توسط هر آغازگر ،شگرد  Multiplexبرای
صرفهجویی در زمان استفاده شد .بدین منظور از
آغازگرهای  L1و  )Tredway et al., 2003( L2جهت
تکثیر یک قطعه  002جفت بازی (ایدیومورف )MAT1-1
و آغازگرهای  T1و  T2جهت تکثیر یک قطعه 940
جفت بازی (ایدیومورف  )MAT1-2استفاده شد
(جدول .)2برنامۀ حرارتی واکنش  PCRبرای
آغازگرهای  T1و  L1 ،T2و  L2به صورت زیر تنظیم شد.
یک چرخۀ واسرشتسازی اولیه در دمای  40درجۀ
سلسیوس ،به مدت سه دقیقه 90 ،چرخه شامل
واسرشتسازی در دمای  49درجۀ سلسیوس به مدت
یک دقیقه؛ اتصال آغازگرها در دمای  00درجه سلسیوس
به مدت یک دقیقه؛ بسط در دمای  12درجۀ سلسیوس
به مدت یک دقیقه و یک چرخۀ بسط نهایی در دمای 12
درجۀ سلسیوس به مدت  70دقیقه.
نتایج
بر اساس ویژگیهای ریختشناسی و بر اساس منابع
شناسایی معتبر ( Ellis, 1971, 1976; McKenzie et
 )al., 2010همۀ  792جدایۀ قارچی بهدستآمده از
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گیاهان برنج دارای عالئم بالست در دو مرحلۀ بالست
برگی و بالست گردن خوشه به گونه Pyricularia
 oryzaeتعلق داشتند .آزمون  SSRبرای  702جدایه
به ترتیب شامل  07و  97جدایه در دو مرحلۀ برگ و
خوشه از سطح مزرعه 74 ،جدایه به ترتیب شامل 72
و هفت جدایه در دو مرحلۀ برگ و خوشه از سطح یک
بوته برنج و  27جدایه جداسازی شده از سه لکه روی
سطح یک برگ انجام شد.
تنوع و ارتباط ژنتیکی جدایههای P. oryzae

در مجموع تعداد  80باند  DNAاز نشانگر مولکولی
 SSRبا استفاده از پنج ترکیب آغازگر برای کل 792
جدایه تکثیر شد .تعداد باندهای تکثیرشده توسط هر
آغازگر بهطور جداگانه در جدول  9آمده است .جایگاه
ریز ماهواره  Pyrms43-44با  27باند تکثیر شده،
بیشترین چندشکلی را در بین جایگاههای ریز ماهواره
تکثیرشده نشان داد .جایگاههای ریز ماهواره
 Pyrms101-102 ،Pyrms99-100 ،Pyrms47-48و
 Mgms13/V/نیز به ترتیب  78 ،70 ،79و  74باند
چندشکلی را دارا هستند.
بر پایۀ فنوگرامهای ترسیمشده ،تمامی  792جدایۀ
 P. oryzaeموردبررسی شامل  702جدایۀ بهدستآمده
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از برگ و گردن خوشه در یک مزرعه 74 ،جدایۀ
بهدستآمده از برگ و گردن خوشه از یک بوته و 27
جدایۀ بهدستآمده از سه لکه روی یک برگ ،دارای
سطح تشابه  84/2تا  700درصد هستند .همچنین
 702جدایۀ بهدستآمده از سطح یک مزرعه در مرحلۀ
برگی دارای سطح تشابه  88/8تا  700درصد هستند.
 07جدایۀ بهدستآمده از سطح مزرعه در مرحلۀ
بالست برگ دارای سطح تشابه  88/4تا  700درصد و
 97جدایۀ بهدستآمده از سطح مزرعه در مرحلۀ
بالست گردن خوشه که با فاصله یک ماه از بالست
برگی از مزرعه به دست آمده بودند ،دارای سطح تشابه
 88/0تا  700درصد هستند 27 ،جدایۀ بهدستآمده از
سطح برگ در مرحلۀ بالست برگ دارای سطح تشابه
 88/0تا  700درصد هستند و  74جدایۀ بهدستآمده
از سطح بوته در دو مرحلۀ بالست برگ و بالست گردن
خوشه دارای سطح تشابه  88/0تا  700درصد هستند.
طبق فنوگرامهای ترسیمشده ،ارتباطی بین تنوع
ژنتیکی و خاستگاه و یا مرحلۀ جداسازی جدایهها
(بالست برگ و خوشه) مشاهده نشد .شکل  ،7فنوگرام
مربوط به تکثیر پنج جایگاه ریز ماهواره جدایههای
قارچ عامل بالست برنج در سطح جدایههای جداشده
از برگ و گردن خوشه در یک مزرعه را نشان میدهد.

جدول  .2جفت آغازگرهای استفاده شده برای تکثیر انتخابی ایدیومورفهای تیپ آمیزشی در

جدایههایPyricularia oryzae

Table 2. Primer pair combinations used for selective amplification of mating type idiomorphs in Pyricularia oryzae isolates
)Expected size (bp
552
390

Idiomorph
Mat 1-1

) ‘Primer sequence (5’→3
ATGAGAGCCTCATCAACGGCAACG
ACAGGATGTAGGCATTCGCAGGAC
ACAAGGCAACCATCTTGGACCCTG
CCAAAACACCGAGTGCCATCAAGC

Mat 1-2

Primer locus
L1
L2
T1
T2

جدول  .9تعداد باندهای  DNAتکثیر شده توسط پنج جفت آغازگر با استفاده از نشانگر مولکولی  SSRبرای جدایههای
Pyricularia oryzae
Table 3. The number of DNA bands amplified by five SSR primer pair combinations using SSR molecular markers
from Pyricularia oryzae isolates
Amplified DNA bands for locus.
21
13
15
18
19

Primer
Pyrms43-44
)4(864
Pyrms47-48
)4(781
Pyrms99-100
)5(718
Pyrms101-102
)6(50
Mgms13/V/
Sct.5.190/231851

Number
1
2
3
4
5
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 به دست آمده ازPyricularia oryzae  جدایۀ702  با استفاده از پنج آغازگر برایSSR  فنوگرام حاصل از انگشتنگاری.7 شکل
.SM  و ضریب تشابهUPGMA سطح یک مزرعه در دو مرحلۀ بالست برگ و گردن خوشه بر اساس روش
Figure 1. Phenogram of SSR fingerprinting of 102 Pyricularia oryzae isolates obtained from leaf and neck blast
stages in the same field using UPGMA and SM similarity coefficient.

. درصد2  در ژل آگاروزPyricularia oryzae  برای جدایههایPyrms43-44  تکثیرشده توسط آغازگرDNA  الگوی.2 شکل
،k40 ،k25 ،k31 ،k24 ،k37 ،k33 ،k39 ،k20 ،k6 ،k9 ،k16 ،k21 ،k18 ،k10 ،k5 ،k4  به ترتیب برای جدایههای78  تا7 شمارههای
.)100bp Gene ruler TM DNA Ladder Mix( DNA  نشانگر اندازهای:M  میباشند وk32  وk45
Figure 2. DNA pattern reproduced by primer Pyrms 43-44 for Pyricularia oryzae isolates in 2% agarose gel.
Numbers 1 to 18 belong to k4, k5, k10, k18, k21, k16, k9, k6, k20, k39, k33 , k37, k24, k31, k25, k40, k45, and k32
isolates, respectively and M: DNA size marker (100 bp Gene ruler TM DNA Ladder Mix).
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شکل  .9الگوی  DNAتکثیر شده توسط آغازگر  Mgms13/Vبرای جدایههای  Pyricularia oryzaeدر ژل پلی اکریل آمید.
شمارههای  7تا  21به ترتیب برای جدایههای ،sz5 ،K20 ،K16 ،K8،sz62 ،sz64 ،K17 ،K13 ،K2 ،sz49 ،sz61 ،sz3 ،K10 ،sz2
 K47 ،sz42 ،sz20 ،K19 ،K4 ،sz34 ،sz30 ،sz16 ،sz27 ،sz7 ،sz40 ،sz1و  K5میباشند و  :Mنشانگر اندازهای 100bp ( DNA
.)Gene ruler TM DNA Ladder Mix
Figure 3. DNA pattern reproduced by the primer Mgms13/V for isolates of Pyricularia oryzae in polyacrylamide gel.
Numbers 1 to 27 belong to sz2, K10, sz3, sz61, sz49, K2, K13, K17, sz64, sz62, K8, K16, K20, sz5, sz1, sz40, sz7,
sz27, sz16, sz30, sz34, K4, K19, sz20, sz42, K47, and K5 isolates, respectively and M: DNA size marker (100 bp
Gene ruler TM DNA Ladder Mix).

آمارههای محاسبهشده برای تجزیهوتحلیل ارتباط
ژنتیکی و مقایسۀ جمعیتها

در دو جمعیت بهدستآمده از دو مرحلۀ برگ و گردن
خوشه در سطح یک مزرعه ،بیشترین مقدارهای تنوع
ژنی ( )hو شاخص شانون ( )Iدر میان پنج جایگاه
 ،SSRبه ترتیب برای جایگاه اول ژنی ( )Locus 1با
مقدارهای  0/4981و  9و کمترین مقدارهای این
آمارهها برای جایگاه ژنی سوم ( )Locus 3به ترتیب با
مقدارهای  0/4989و  2/8844محاسبه شد.
در جمعیتهای بهدستآمده از دو مرحلۀ برگ و
گردن خوشه در سطح یک بوته برنج نیز بیشترین
مقدارهای تنوع ژنی ( )hو شاخص شانون ( )Iدر میان
پنج جایگاه  ،SSRبرای جایگاه چهارم ژنی ()Locus 4
و به ترتیب با مقدارهای  0/8100و  2/88و کمترین
مقدارهای برای جایگاه ژنی اول ( )Locus 1با
مقدارهای  0/8901و  7/42محاسبه شد.
در بررسی سه جمعیت بهدستآمده از سطح یک
برگ ،بیشترین مقدارهایبرای تنوع ژنی ( )hو شاخص
شانون ( )Iدر جایگاه ژنی سوم ( )Locus 3به ترتیب با
مقدارهای  0/809و  2/04و کمترین مقدارهای در
جایگاه ژنی پنجم ( )Locus 5با مقدارهای  0/809و
 7/41محاسبه شد.
تجزیهوتحلیل ارتباط ژنتیکی و مقایسۀ دو جمعیت
بهدستآمده از برگ و گردن خوشه در یک مزرعه برنج

میانگین آللهای مشاهدهشده در جمعیت برگ ،جمعیت

خوشه و مجموع جدایههای جمعیتهای خوشه و برگ
به ترتیب  70/8 ،71و  70/4برآورد شد .میانگین تعداد
آللهای مؤثر در جمعیت برگ ،جمعیت خوشه و مجموع
جدایههای جمعیتهای خوشه و برگ به ترتیب ،72/14
 72/00و  72/19تخمین زده شد .میانگین شاخص
شانون نیز در جمعیت برگ ،جمعیت خوشه و مجموع
جدایههای جمعیتهای خوشه و برگ به ترتیب ،2/40
 2/49و  2/00به دست آمد .همچنین تنوع ژنی ) (hبر
اساس ضریب  Neiبرای این دو جمعیت محاسبه شد و بر
این اساس ،مقدارهای تنوع ژنی در جمعیت برگ،
جمعیت خوشه و مجموع جدایههای جمعیتهای خوشه
و برگ به ترتیب برابر  0/041 ،0/707و  0/42برآورد شد.
از میان  80آلل تکثیرشده و موردبررسی در پنج جایگاه
ژنی 89/99 ،درصد جایگاههای ژنی در میان همۀ
جدایههای بهدستآمده از برگ و گردن خوشه روی یک
بوته برنج چند شکل بودند.
همچنین مقدارهای هتروزیگوسیتی (،)Ht
هتروزیگوسیتی مورد انتظار ( Gst ،)Hsو جریان ژنی
) (Nmبرای کل جدایههای بهدستآمده از یک مزرعه در
دو مرحلۀ برگ و خوشه محاسبه شد .میانگین مقدارهای
هتروزیگوسیتی ( 0/27 )Htو هتروزیگوسیتی مورد
انتظار در هر زیر جمعیت در کل جمعیتها 0/20
تخمین شد .میانگین  Gstنیز در بین جمعیتها برابر
با  0/079برآورد شد و این نشان میدهد که تنوع
ژنتیکی در داخل این دو جمعیت کم است .میانگین
جریان ژنی بین جدایههای دو جمعیت برگ و خوشه
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در یک دوره یکماهه بررسی ،برابر با  01/02تخمین
زده شد که زیاد بودن این مقدار جریان ژنی
نشاندهندة انتقال زیاد مواد ژنتیکی بین این دو
جمعیت یعنی از مرحلۀ برگ به مرحلۀ خوشه است .به
عبارتی آلودگی گیاه برنج در مرحلۀ بالست گردن به
میزان زیادی توسط همان جمعیت ایجادکننده بالست
برگی انجام میشود.
نتیجههای تجزیۀ واریانس مولکولی  AMOVAبا
استفاده از نرمافزار  GenALEX version 6.1در جدول
 9درج شده است .این نتیجهها نشان میدهند که
تنوع درون دو جمعیت  700درصد از سهم کل تنوع
ژنتیکی جمعیتها را شامل میشود ،درحالیکه تنوع
ژنتیکی بین دو جمعیت در دو مرحلۀ مختلف برگ و
خوشه مشاهده نشد که نشاندهندة عدم تفکیک
ژنتیکی دو جمعیت از هم است (جدول  9و شکل .)9
این ارزیابی نیز انتقال جمعیت قارچ از مرحلۀ بالست
برگی به بالست گردن خوشه را تأیید میکند.
مقدارهای فاصله و شباهت ژنتیکی در بین دو
جمعیت برگ و گردن خوشه در روی یک بوتۀ برنج با

محاسبۀ ضریب  )Nei, 1973( Neiو با استفاده از
نرمافزار  GenALEX version 6.1و  Popgen 3.2به
ترتیب  0/701و  0/800برآورد شد.
تجزیهوتحلیل ارتباط ژنتیکی و مقایسۀ دو جمعیت
بهدستآمده از برگ و گردن خوشه از یک بوتۀ برنج

میانگین آللهای مشاهدهشده در جمعیت برگ،
جمعیت خوشه و مجموع جدایههای جمعیتهای
خوشه و برگ بهدستآمده از یک بوتۀ برنج به ترتیب
 8/8 ،8/0و  8/1برآورد شد .میانگین تعداد آللهای
مؤثر نیز به ترتیب  0/08 ،1/00و  0/80آلل محاسبه
شد .میانگین شاخص شانون در این جمعیتها به
ترتیب مذکور در فوق  2/07 ،2/09و  2/02بدست
آمد .تنوع ژنی ) (hمحاسبهشده بر اساس ضریب Nei
برای دو جمعیت برگ و خوشه در سطح یک بوتۀ
برنج 0/80 ،تنوع ژنی را نشان داد .میانگین جریان ژنی
بین جدایههای دو جمعیت برگ و گردن خوشه از یک
بوتۀ برنج در یک دوره یکماهه نیز  70/08تخمین زده
شد.

شکل  .9الگوی  DNAتکثیر شده با استفاده از روش  Multiplex PCRبرای ردیابی ایدیومورفهای تیپ آمیزشی جدایههای
 Pyricularia oryzaeدر ژل آگاروز  7درصد .شمارههای  7تا  74به ترتیب برای جدایههای ،sz40 ،sz11 ،sz25 ،sz13 ،sz5 ،sz1
 B4 ،sz15 ،sz6 ،sz47،sz34 ،sz33 ،k33 ،k39 ،sz60 ،sz38،k31 ،k45و  C7هستند و  :Mنشانگر اندازهای 100bp Gene ( DNA
.)ruler TM DNA Ladder Mix
Figure 4. DNA pattern reproduced by Multiplex PCR for identification of mating type idiomprphs of Pyricularia
oryzae isolates in 1% agarose gel. Numbers 1 to 19 belong to sz1, sz5, sz13, sz25, sz11, sz40 k45, k31, sz38, sz60,
k39, k33, sz33, sz34, sz47, sz6, sz15, B4, and C7 isolates, respectively and M: DNA size marker (100bp Gene ruler
TM DNA Ladder Mix).

جدول  .9تجزیۀ واریانس مولکولی برای تخمین توزیع تنوع ژنتیکی درون و بین دو جمعیت بهدستآمده از مرحلههای بالست برگ
و گردن خوشه در سطح یک مزرعه
Table 4. Hierarchical analysis of molecular variance (AMOVA) to estimate the distribution of genetic variation
among and within two Pyricularia oryzae populations obtained from leaf and neck blast stages within the same field
%
%0
%100
%100

Est. Var.
0.000
4.797
4.797

MS
4.176
4.797

SS
4.176
479.706
483.882

Df
1
100
101

Source
Among Pops
Within Pops
Total

Pops: Populations / Df: Degrees of Freedom / SS: Sums of Squares / MS: Mean Square / Est. Var.: Estimated Variance
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نتیجههای تجزیۀ واریانس مولکولی
نشان میدهند که تنوع درون دو جمعیت برگ و
گردن خوشه از یک بوتۀ برنج  44درصد از سهم
کل تنوع ژنتیکی جمعیتها را شامل میشود،
درحالیکه تنوع ژنتیکی بین دو جمعیت مشاهده نشد
که نشاندهندة شباهت ژنتیکی این دو جمعیت
باهم بود.
مقدارهای فاصله و شباهت ژنتیکی با محاسبۀ
ضریب  Neiو با استفاده از نرمافزارهای GenALEX
 version 6.1و  Popgen 3.2در بین دو جمعیت برگ
و گردن خوشه روی یک بوتۀ برنج به ترتیب برابر
 0/098و  0/402برآورد شدند.
AMOVA

تجزیهوتحلیل ارتباط ژنتیکی و مقایسۀ سه جمعیت
بهدستآمده از سه لکۀ مجزا در سطح یک برگ برنج

میانگین آللهای مشاهدهشده در جمعیتهای  B ،Aو
 Cبه ترتیب  8/9 ،8/0 ،8/8و 8/0برآورد شد .میانگین
تعداد آللهای مؤثر در جمعیتهای  B ،Aو  Cبه
ترتیب  0/08 ،1/90 ،1/90و  1/70آلل محاسبه شد.
میانگین شاخص شانون در این جمعیتها به ترتیب
مذکور در فوق  2/00 ،2/00 ،2/01و 2/09
بهدست آمد .تنوع ژنی ) (hبراساس ضریب Nei
برای جمعیتهای  B ،Aو  0/80 Cتنوع ژنی را نشان
داد.
میانگین جریان ژنی بین جدایههای سه لکه سطح
برگ برنج  9/189تخمین زده شد .نتیجههای تجزیۀ
واریانس مولکولی ) (AMOVAنشان میدهند که تنوع
درون دو جمعیت  44درصد از سهم کل تنوع ژنتیکی
جمعیتها را شامل میشود ،درحالیکه تنوع ژنتیکی
بین سه جمعیت بهدستآمده از سه لکۀ مجزا مشاهده
نشد که نشاندهندة شباهت ژنتیکی جمعیتهای
مذکور است.
فراوانی ایدیومورفهای تیپ آمیزشی

در این آزمون ،برای تمامی جدایهها یک قطعه 002
جفت بازی تکثیر شد و بنابراین تیپ آمیزشی تمام
جدایهها بهعنوان  MAT1-1تعیین شد (شکل.)0
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بحث
پژوهشهای فراوانی دربارة بررسی ساختار ژنتیکی
جمعیتهای قارچ عامل بالست برنج در کشور و سایر
نقطههای جهان در سطحهای مختلف انجام شده است
( Kumar et al., 1999; Tharreau et al., 2009; Don
.et al., 1999; Tosa et al., 2007; Levy et al., 1991
.Chen et al., 1995; George et al., 1998; Javan.nikkhah et al., 2004; Piotii et al., 2005; Suzuki
.)et al., 2006, 2007, 2012; Motlagh et al., 2015
نتیجههای همۀ این پژوهشها نشاندهندة وجود تنوع
ژنتیکی در جمعیتهای مختلف قارچ عامل بالست
برنج در منطقههای مختلف جهان و در سطحهای
مختلف بررسی (در سطح یک قاره ،کشور ،منطقه)
است .ولی با توجه به دادههای موجود این اولین
پژوهش دربارة پویایی ژنتیک جمعیتهای قارچ در
سطحهای مختلف درون یک مزرعه است .پژوهش
حاضر در راستای ارزیابی پویایی ژنتیکی جمعیتهای
قارچ و مقایسۀ دو جمعیت بهدستآمده از مرحلۀ
بالست برگ و بالست خوشه در دو سطح (سطح یک
مزرعه و در سطح یک پنجه برنج) و مقایسۀ تنوع
ژنتیکی جدایههای بهدستآمده از سطح سه لکۀ مجزا
روی یک برگ انجام شد .در بررسی ساختار ژنتیکی
 702جدایه از دو جمعیت قارچ در مرحلۀ بالست برگ
و بالست گردن خوشه از یک مزرعه در یک فصل
زراعی ،نتیجهها نشان دادند که این جدایهها دارای
تشابه ژنتیکی زیاد ( 84تا  700درصد) هستند.
همچنین نتیجههای حاصل از تجزیۀ واریانس مولکولی
( )AMOVAنیز نشان دادند که تنوع درون دو
جمعیت  44درصد از سهم کل تنوع ژنتیکی
مشاهدهشده برای دو جمعیت را شامل میشود و تنوع
ژنتیکی مشاهدهشده بین دو جمعیت یک درصد است.
ازاینروی نتیجۀ حاصل موید عدم تمایز و تفکیک
جدایهها بر اساس منشأ آنها (مرحلۀ برگ و گردن
خوشه) است .فاصلۀ ژنتیکی کم ولی شباهت ژنتیکی
زیادی در مقایسۀ جمعیتهای بهدستآمده از برگ و
گردن خوشه مشاهده شد .مقدارهای هتروزیگوتی،
شاخص تنوع ژنی و شاخص شانون محاسبهشده برای
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جایگاههای موردبررسی نیز نشان دادند که اگرچه
تفاوت چندانی بین آمارههای محاسبهشده برای دو
جمعیت وجود ندارد ،ولی این مقدارها بهطور نسبی در
مرحلۀ بالست برگی بیشتر از مقدارهای محاسبهشده
در مرحلۀ بالست گردن خوشه هستند .همچنین
مقدارهای بسیار جریان ژنی بین دو جمعیت ()01/02
نیز تبادل مواد ژنتیکی بین دو مرحلۀ بالست برگ و
خوشه را نشان میدهد که تأییدکنندة نتیجههای
حاصل از تجزیۀ واریانس مولکولی ( )AMOVAو
مقدارهای محاسبهشده برای آمارههای هتروزیگوتی،
شاخص تنوع ژنی ،شاخص شانون ،فاصله و شباهت
ژنتیکی است .سرانجام این نتیجهها نشان میدهند دو
جمعیت برگ و خوشه به لحاظ ژنتیکی مشابه هستند.
این نتیجهها نمایانگر توانایی انتقال بیماری توسط
کنیدیومهای بیماریزای قارچ از بافت برگی برنج به
بافت گردن خوشه و توانایی بیماریزایی کنیدیومهای
بیماریزا در بافتهای مختلف یک گیاه برنج در طی
مرحلههای مختلف فنولوژی میزبان است.
در بررسی ساختار ژنتیکی دو جمعیت بهدستآمده
از مرحلۀ بالست برگ و بالست گردن خوشه از یک
بوته ،دندروگرام تنوع ژنتیکی رسم شده بر اساس
الگوی انگشتنگاری  DNAجدایهها نشان داد که این
جدایهها دارای سطح تشابه  88/0تا  700درصد
هستند .نتیجههای حاصل از تجزیۀ واریانس مولکولی
نیز موید عدم تمایز و تفکیک جدایهها بر اساس منشأ
جدایهها (مرحلۀ برگ و گردن خوشه) بود .مقدارهای
محاسبهشده برای آمارههای فاصله و شباهت ژنتیکی،
هتروزیگوتی ،شاخص تنوع ژنی و شاخص شانون
محاسبهشده برای جایگاههای موردبررسی نیز نشان
داد که تفاوت چندانی بین این آمارهها بین دو جمعیت
برگ و خوشه وجود ندارد ،ولی مشابه سطح بررسی
قبلی ،این مقدارهای نیز بهطور نسبی در مرحلۀ
بالست برگی بیشتر از مقدارهای محاسبهشده در
مرحلۀ بالست گردن خوشه هستند .همچنین برآورد
مقدار جریان ژنی بین دو جمعیت ()70/08
نشاندهندة تبادل زیاد مواد ژنتیکی بین دو جمعیت
بهدستآمده از مرحلۀ بالست برگ و خوشه است .این
نتیجه بیان میکند دو جمعیت برگ و خوشه به لحاظ

ژنتیکی مشابه هستند .این پدیده نیز میتواند
نشاندهندة توانایی انتقال بیماری توسط کنیدیومهای
بیماریزای قارچ از بافت برگی برنج به بافت گردن
خوشه در یک بوته باشد.
در بررسی ساختار ژنتیکی سه جمعیت کوچک
بهدستآمده از سطح سه لکه برگی روی یک برگ در
یک بوته و  27جدایۀ بهدستآمده از سه لکۀ مجزا
روی یک برگ ،شباهت ژنتیکی بین آنها  88/0تا
 700درصد محاسبه شد .همچنین هیچ ارتباطی بین
گروههای انگشتنگاری  DNAو منشأ جدایهها از
لکههای برگ مشاهده نشد .بهطوریکه جدایههای
بهدستآمده از لکههای مجزا در گروههای مشترک
کنار یکدیگر قرار گرفتند .نتیجههای حاصل از تجزیۀ
واریانس  AMOVAنیز مؤید عدم تمایز ژنتیکی
جدایههای بهدستآمده از سه لکه برگی بالست و عدم
تفکیک جدایهها بر اساس لکهها بود .این نتیجهها
جریان باالی ژنوتیپی و انتقال کنیدیها بیمارگر در
سطحهای لکههای موجود در یک برگ را نشان
میدهد.
در این پژوهش در ارزیابی همزمان سه سطح
موردبررسی ،از بین جایگاههای تکثیرشده ،جایگاه
 Pyrms43-44بیشترین تعداد باندهای چند شکل و
بیشترین مقدارهای محاسبهشده برای هتروزیگوسیتی،
شاخص شانون و شاخص تنوع ژنی را داشت .ازاینروی
میتوان گفت این جایگاه توانایی بیشتری را در نشان
دادن تنوع ژنتیکی از بین تمام جایگاهها داشته است.
این نتیجهها با پژوهش  (2015) Motlagh et al.نیز
سازگاری داشت (2015) Motlagh et al. .از 79
جایگاه ریز ماهواره برای بررس ی ژنتیک جمعیت
قارچ عامل بیماری بالست برنج در استان گیالن
استفاده نمودند .مشابه پژوهش حاضر ،در بررسی
ایشان نیز جایگاه  Pyrms43-44بیشترین محتوای
جایگاه چندشکل ( ،)PIC=0.85تعداد آلل مشاهدهشده
( )na=8و تعداد آلل مؤثر ( )ne=3.76و شاخص شانون
( )I=1.38را داشت و بهعنوان بهترین آغازگر در میان
 79ترکیب مورداستفاده شناخته شد .بنابراین ،این
جایگاه بهعنوان ابزار مناسبی برای بررسی ساختار
ژنتیکی جمعیتهای این قارچ پیشنهاد میشود.
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همچنین در پژوهش 72 (2012) Suzuki et al.
آغازگر ریز ماهواره برای بررسی ساختار و تنوع ژنتیکی
 249جدایه از قارچ  P. oryzaeکه از  70استان در غرب
ژاپن گردآوری شده بودند ،استفاده شدند .نتیجههای این
پژوهش سطح باالیی از تنوع ژنتیکی در میان
جمعیتهای موردبررسی و نرخ باالی تبادالت ژنی در
بین جمعیتهای منطقههای مختلف موردبررسی را نشان
داد که میتواند به دلیل انتشار اسپورها و بذرهای برنج در
بین منطقههای مختلف کشت برنج باشد .نتیجههای این
پژوهش با پژوهش حاضر و سایر محققین (Javan-
.Nikkhah et al., 2004; Hemmati, 2004; Motlagh et
 )al., 2015نیز سازگاری دارد ،بهطوری در بررسی
جمعیتهای قارچ عامل بالست برنج در ایران تنوع
ژنتیکی نسبتاً زیادی مشاهده میشود.
کم بودن مقدارهای تفاوت ژنتیکی ،باال بودن
مقدارهای شباهت ژنتیکی و نزدیک بودن آمارههای
هتروزیگوسیتی ،تنوع ژنی و شاخص شانون به همراه
مقدارهای محاسبهشده برای تجزیۀ واریانس مولکولی
 AMOVAو جریان ژنی نشاندهندة مشابه بودن
جمعیتهای برگ و گردن خوشه در سطح یک مزرعه در
این پژوهش است .ازاینروی میتوان استنتاج نمود که
جدایههای مرحلۀ بالست برگ منشأ آلودگی در مرحلۀ
بالست گردن خوشه نیز هستند .فاصله زمانی کوتاه بین
(حدود یک ماه) مرحلۀ برگ و مرحلۀ گردن خوشه،
انتقال کنیدیومهای بیماریزا از برگهای آلوده به گردن
خوشۀ برنج و حرکت بیمارگر در طی مرحلههای مختلف
فنولوژیک گیاه را در یک مزرعه را حتمی میسازد.
سرانجام میتوان نتیجه گرفت بیمارگرهای مرحلۀ بالست
برگ منشأ آلودگیهای ثانویه در مرحلههای مختلف
فنولوژی گیاه میزبان هستند .عدم سمپاشی در مزرعه
موردپژوهش در طول فصل زراعی نیز باعث کاهش قدرت
نیروهای تاثیرگذار در تنوع ژنتیکی و تسهیل انتقال
آلودگی از سطح برگ به گردن خوشه در طول یک فصل
زراعی است .بر اساس آمارههای ژنتیکی محاسبهشده،
میزان تنوع ژنتیکی در جدایههای بهدستآمده در
مرحلۀ برگی بیشتر از میزان تنوع ژنتیکی مشاهدهشده
در مرحلۀ گردن خوشه در هر دو سطح بررسیشده
(سطح یک بوته برنج و یک مزرعه) بود .با توجه به

744

پژوهشهایی که درزمینۀ زیستشناسی جمعیتهای
این بیمارگر صورت پذیرفته است ،کاهش اندک میزان
تنوع ژنتیکی مشاهدهشده در مرحلۀ بالست گردن
خوشه در مقایسۀ با بالست برگی ممکن است با قدرت
بیماریزایی جدایههای مرحلۀ برگی در سایر
مرحلههای رشدی میزبان در ارتباط بوده و کاهش
تنوع ژنتیکی مشاهدهشده ناشی از عدم موفقیت
تعدادی از جدایههای مرحلۀ برگ در بیماریزایی در
مرحلۀ گردن خوشه باشد .این نتیجهها با پژوهش
 (1997) Keller et al.و  (2013) Gatak et al.نیز
همخوانی دارد ،چنانکه در پژوهش ایشان نیز مشخص
شد میزان تنوع ژنتیکی و فراوانی آللها در مرحلۀ
بالست برگی بیشتر از مرحلۀ بالست گردن خوشه
است .این محققین ریزش ژنتیکی (عدم توانایی
آلودهسازی جدایههای مرحلۀ برگ روی خوشه) را
بهعنوان عامل تغییر در فراوانی آللها در جایگاههای
ژنتیکی تکثیرشده در جمعیتهای موردبررسی مؤثر
دانستهاند (.)Keller et al., 1997; Gatak et al., 2013
همچنین در یک پژوهش دیگر ،تنوع ژنتیکی 94
جدایۀ  P. oryzaeبهدستآمده از مرحلۀ بالست برگی و
بالست خوشه از سطح یک مزرعه برنج با استفاده از یک
جفت آغازگر  Pot2و فن  rep-PCRموردبررسی قرار
گرفته است ( .)Salimi et al., 2014نتیجههای این
پژوهش نشان داد که در سطح تشابه  14درصد ،جدایهها
در ده گروه انگشتنگاری قرار میگیرند .بر این اساس
بهطور مشابه هیچ ارتباطی میان گروههای انگشتنگاری و
منشأ جدایهها (برگ و یا خوشه) مشاهده نشد .نتیجههای
بررسی ژنتیک جمعیت ،شباهت ژنتیکی زیاد و فاصلۀ
ژنتیکی کم بین دو جمعیت برگ و خوشه بهدستآمده از
سطح یک مزرعه را نشان داد .همچنین مشابه پژوهش
حاضر ،میزان جریان ژنی زیادی بین دو جمعیت
بهدستآمده از برگ و خوشه مشاهده شد که نشاندهندة
تبادالت ژنتیکی زیاد بین دو جمعیت بالست برگ و
خوشه است .ازاینروی نتیجههای این پژوهش،
نتیجههای حاصل از بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای
بهدستآمده در دو مرحلۀ برگ و خوشه را با استفاده از
یک جفت آغازگر  Pot2و تکنیک  rep-PCRتأیید
میکنند.
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،نژادها و منشأ تغییرها در این قارچ صورت پذیرفته است
) یا نوترکیبیparasexualism( پدیده شبه جنسی
غیرجنسی بهعنوان مهمترین عامل در بروز تغییرهای
ژنتیکی قارچ عامل بالست برنج در جهان شناخته شده
 در کشور ما نیز با توجه.)Zeighler et al., 1994( است
به عدم ردیابی و شناسایی هر دو ایدیومورف تیپ
آمیزشی و عدم مشاهده تولیدمثل جنسی در طبیعت به
نظر میرسد وجود تنوع زیاد در رقمهای مختلف برنج و
مساعد بودن شرایط آب و هوایی برای تکثیر غیرجنسی و
طبیعتاً بروز نوترکیبی غیرجنسی از طریق پدیده شبه
جنسی در کنار سازگاری رویشی مهمترین عاملها در
بروز تغییرهای ژنتیکی قارچ عامل بالست برنج در شمال
.کشور محسوب میشوند
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در بررسی وضعیت باروری و پراکنش ایدیومورفهای
 تیپ آمیزشی،تیپ آمیزشی در سطح یک مزرعه برنج
. شناسایی شدMAT1-1 تمامی جدایهها بهعنوان
،نتیجۀ پژوهشهای محققین دیگر نیز نشان میدهد
) در میانMAT1-1( فقط یک تیپ آمیزشی
جمعیتهای این قارچ در شمال ایران وجود دارد
Mousanejad et al., 2005; Hemmati et al., 2005; (
، بر اساس این نتیجهها.)Zarrinnia et al., 2011
میتوان گفت احتمال وقوع تولید مثل جنسی این
قارچ در شمال کشور ضعیف است و احتماالً سایر
عاملهای تغییرپذیری باعث ایجاد تنوع ژنتیکی در
.جمعیتهای این قارچ در شمال کشور هستند
طی پژوهشهای زیادی که در رابطه با تغییرپذیری
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