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دانش تنوع ژنتيکی همراه با مديريت صحيح ژرمپالسم را میتوان در انتخاب ژنوتيپها در
برنامههای بهنژادی و حفاظت منابع ژنتيکی استفاده نمود .روشهای ملکولی همراه با روشهای
آما ری چندمتغيره ،پتانسيل قابل توجهی جهت بررسی تنوع ژنتيکی گياهان دارند .در اين پژوهش،
تعداد  41رقم پسته در گلخانه نسبت به قارچ عامل پوسيدگی ريشه و طوقه ارزيابی شدند و صفات

واژههای کلیدی


نمره بيماری ( ، )scoreدرصد مرگ و مير و وزن خشک گياه اندازهگيری شد .جهت بررسی تنوع

آغازگر SCoT

ژنتيکی مقاومت به اين بيماری از  04آغازگر مولکولی  SCoTاستفاده شد .ارزيابی فنوتيپی ،ارقام

تنوع ژنتیکی

پسته را به  0گروه مقاوم ،نيمهمقاوم ،نيمهحساس و حساس تقسيم نمود .در ارزيابی تنوع ژنتيکی با

رگرسیون جزئی ()PLS

آغازگرهای  ،SCoTاز  044باند توليد شده  012باند ،چند شکل بودند .تجزيه خوشهای ژنوتيپها
براساس باندهای بهدست آمده مطابقت خوبی با گروهبندی فنوتيپی نداشت؛ لذا بهمنظور شناسايی

گیاه پسته

رگرسيون جزئی ( )PLSو رگرسيون گامبهگام استفاده شد .در رگرسيون گام به گام  7مکان
انتخاب شدند که مقاومت به بيماری گموز را  77تا  88درصد توجيه نمودند و با تجزيه خوشهای
براساس اين  7مکان ،دو گروه حاصل شد که از طريق تجزيه ارتباط (جدول توافق) رابطه اين
گروهبندی براساس صفات فنوتيپی اثبات شد .اين  7مکان ،عکسالعمل ژنوتيپهای پسته در مقابل
بيماری گموز را به مقدار زيادی توجيه نمودند که از آغازگرهای SCoT17 ،SCoT16 ،SCoT12
و  SCoT20توليد شدند؛ لذا برای مطالعه تنوع ژنتيکی ارقام پسته در مقابل گموز میتوان اين
آغازگرها را پيشنهاد نمود.

] [ Downloaded from mg.genetics.ir on 2022-01-19

گموز

باندهايی که بيشترين ارتباط را با صفات فنوتيپی مربوط به مقاومت به گموز داشتند ،از روشهای

تنوع ژنتيکی ارقام و ژنوتيپهای پسته از نظر مقاومت به...

حسین دشتی و همکاران

مقدمه

بررسی و مشخص شد که تنوع ژنتیکی نسبتاً پایینی در

پسته ( )Pistacia vera L.از مهمترین محصوالت ایران است و

ژنوتیپهای مورد مطالعه وجود دارد ،با وجود این ،نشانگر

با شرایطی مثل آب آبیاری شور و خشکسالی و کمبود آب سازگار

این تنوع را به وضوح نشان داد ( .)Noroozi et al. 2009امروزه

است ( .)Abrishami 1995یکی از مهمترین بیماریهای پسته،

استفاده از روش تجزیه ارتباط برای شناسایی مکانهای ژنی دخیل

بیماری گموز (انگومک) است که باغداران بیشتر آن را بهنام شیره

در صفات کمی و کیفی استفاده میشود .این روش شامل استفاده

سیاه میشناسند ( .)Ashkan et al. 1997این بیماری ناشی از

از ژرمپالسم گیاهان برای شناسایی نشانگرهای مولکولی مرتبط با

گونههای مختلف شبه قارچ فیتوفتورا میباشد که باعث خسارت شدید

صفات مورد بررسی است (

در باغهای آلوده میشود و لذا دارای اهمیت ویژهای میباشد .این

 .)2005آغازگرهای( 1SCoTکدون آغاز هدف واقع شده)

بیماری گاهی تا حدود  13تا  12درصد خسارت میزند

نشانگرهایی از  DNAرا تولید میکنند که دارای منطقه کوتاه

( .)Mirabolfathy et al. 1990انتخاب ارقام جدید پسته با عملکرد

حفاظت شده  ATGمیباشند که مکمل کدون شروع ژنها است.

کمی و کیفی بیشتر و سازگاری با شرایط مختلف اقلیمی جهت

طول آغازگر در آنها  11-20نوکلئوتید است و مزیت آن این

استفاده از آنها در مناطق مختلف پستهکاری از اهداف اصلی

است که ژنهای ساختاری ( )Functional genesرا هدف قرار

بخش بهنژادی است ( .)Omidi et al. 2010تنوع ژنتیکی در

میدهند ( .)Gupta et al. 2019این نشانگرها غالب بوده و

گیاهان و جمعیتهای گیاهی از نظر کاربردی مورد توجه است.

تکرارپذیری آنها با استفاده از نمونههای تکراری مورد تایید قرار

با بهکارگیری نشانگرهای مولکولی ،اصالح گیاهان با سرعت و

گرفته است و کاربرد آنها در تجزیههای ژنتیکی ،تجزیه تفرق

سهولت بیشتری انجام میشود و انتخاب والدین برای تالقیهای

تودهای و تجزیه  QTLتجویز شده است

( Collard and Marckill

بعدی در برنامههای اصالحی با اطمینان بیشتری انجام میگیرد .در

 .)2009تنوع ژنتیکی ،رابطه فیلوژنتیک و ساختار جمعیت 03

دسترس بودن تعداد بسیار زیادی از نشانگرها و صفات

نمونه از سه گونه پسته ایرانی با استفاده از آغازگرهای  SCoTو

مورفولوژیکی میتواند به مطالعه تجزیه رگرسیونی بین این

صفات مورفولوژیکی مورد بررسی قرارگرفت و ارتباط صفات

Mirzaie et al.

فنوتیپی و دادههای مولکولی حاصل از  SCoTاز طریق رگرسیون

 .)2012نشانگرهای  SSR ،AFLP ،RAPDو  ISSRاز نشانگرهای

چندگانه بررسی شد .دراین پژوهش آغازگرهای  10 ،SCoTنوار

مورد استفاده برای مطالعه تنوع ژنتیکی و روابط بین گونهها و

را در کل جمعیت با پلی مورفیسم باالی  %91تولید کردند که

ارقام پسته هستند ( .)Rafiezadeh et al. 2015محققان ،با استفاده

نشان دهنده توان این آغازگرها در تمایز ژنتیکی بین گونههای

از نشانگر  ،RAPDهویت ژنتیکی ژنوتیپ نر پسته جدیدی با

پسته است .همبستگی معنیداری بین صفات مورفولوژیکی و

عنوان سیاهبرگ را بررسی و گزارش نمودهاند که ویژگیهای

مارکرهای  SCoTمشاهده شد و سه نوار اختصاصی در

ژنتیکی سیاهبرگ ارتباط خیلی نزدیکی به رقم تجاری اوحدی

 P.atlanticaو  P.veraتشخیص داده شد که میتوانند برای

دارد ،همچنین از تکنیک  RAPDمیتوان برای مطالعه تنوع

طراحی آغازگرهای  SCARاز آنها استفاده شود و در انتخاب

ژنتیکی ارقام پسته استفاده کرد ( .)Javanshah et al. 2007در

بهکمک نشانگر ( )MASمورد استفاده قرار گیرند (

پژوهشی تنوع ژنتیکی  33رقم ماده پسته اهلی و یک ژنوتیپ نر با

 .)Erfani-moghadam 2021بررسی تنوع ژنتیکی داخل سه گونه

استفاده از نشانگرهای ملکولی  RAPD ،ISSRو  SSRبررسی و

پسته توسط آغازگرهای  SCoTنشان داد که بیشترین تنوع مربوط

SSR

به داخل گونه  P.khinjukو سپس  P.atlanticaو  P.veraمیباشد

بیشترین قابلیت تفکیکپذیری ژنوتیپهای مورد مطالعه را دارند

و  P.khinjukو  P.veraنزدیکترین گونه های خویشاوند بودند و

( .)Baghizadeh et al. 2010در پژوهشی روابط ژنتیکی  33رقم

 veraبیشترین اختالف ژنیکی را داشتند ( Zarei and

نشانگرها و صفات مورفولوژیکی کمک نماید (

ماده پسته اهلی و یک ژنوتیپ نر با استفاده از نشانگرهای
632

 Atlanticaو

Fanizza et al. 2005; Gupta et al.

Zarei and

ISSR
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 30 .)erfani-Moghadam 2021آغازگر هدفمند  SCoTبرای

و  ISSRفقط نشانگر  SCoTقادر به تمایز بین ژرمپالسم

مطالعه  01نمونه از گونه  ،Jatrapha curcasگیاه دانه روغنی از

سیبزمینی بود ( .)Gorji et al. 2011همچنین جهت ارزیابی تنوع

خانواده فرفیون از کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفت که

ژنتیکی در انگور ،نشانگر اسکات توانایی تمایز باالیی برای

 %10از آغازگرها پلی مورفیسم نشان دادند .از بین این آغازگرها

بررسی چندشکلی دارد ( .)Collard and Marckill 2009عالوه بر

سه آغازگر  20 ،0و  21نمونههای خوراکی و سمی را از هم

این در پژوهشی تنوع ژنتیکی  10توده ایرانی رازیانه با استفاده از

تفکیک میکردند .نشانگرهای چند شکل بهدست آمده از این سه

 10آغازگر اسکات مورد ارزیابی قرارگرفت که میزان شباهت بین

SCoT-6

گونهها براساس اطالعات نشانگرها 3/00گزارش شد ( Nikkerdar

کودامیننت و اسکارهای مربوط به  SCoT-26و  21دامیننت بودند.

 .)et al. 2018از آنجاییکه تاکنون پژوهشی بهمنظور شناسایی

اسکار مربوط به  SCoT-6در تشخیص هیبریدهای بین نمونههای

نشانگرهای مولکولی و بررسی تنوع ژنتیکی ارقام پسته در واکنش

سمی و غیر سمی مورد تایید قرار گرفت (.)Mulpuri et al. 2013

به بیماری گموز پسته انجام نشده است؛ این پژوهش بهمنظور

تنوع ژنتیکی و روابط بین  01نمونه از ژرم پالسم انبه و سه گونه

بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه ارتباط صفات مرتبط با مقاومت به

از خویشاوندان آن با استفاده از  33آغازگر  SCoTمورد تجزیه

بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه پسته با نشانگرهای مولکولی

تحلیل قرارگرفت که  213نوار تولید کردند که  %10آنها پلی

 SCoTانجام شده است.

آغازگر به نشانگر  SCARتبدیل شد که اسکار مربوط به

مورف بودند و تشابه ژنتیکی از  3/03تا  3/92را نشان دادند و 03
نمونه را به شش کالستر تبدیل کرد که اطالعات مفیدی را جهت
مدیریت ژرم پالسم و اتخاذ استراتژیهای اصالحی انبه فراهم
میکند ( .)Cong et al. 2019با انجام تجزیه تنوع ژنتیکی با
نشانگرهای  RAPD ،SCoTو  ISSRفقط نشانگر  SCoTقادر به
تمایز بین ژرمپالسم سیبزمینی بود (.)Gorji et al. 2011
همچنین جهت ارزیابی تنوع ژنتیکی در انگور ،نشانگر اسکات
توانایی تمایز باالیی برای بررسی چندشکلی دارد (

Collard and

 .)Marckill 2009ارزیابی تنوع ژنتیکی  90الین اصالحی گندم
دوروم با استفاده از  12آغازگر  SCoTانجام شد .نتایج نشان داد
که  10نوار تولید شده ،محتوای چندشکلی ( )PICو شاخص
نشانگری ( )MIباالیی را در جمعیت نشان دادند لذا این نشانگرها
کارایی زیادی در بروز تنوع ژنتیکی ژرمپالسم دوروم داشته و
از هم تفکیک نماید ( )Shayegan et al. 2019در ارزیابی تنوع
ژنتیکی  03توده از سه گونه متعلق به جنس  Aegilopsدونوع
آغازگر  SCoTو  TRAPمورد مقایسه قرارگرفتند که آغازگرهای
 SCoTمتوشط شاخص محتوای چندشکلی و همچنین سهم
بیشتری در بروز تنوع ژنتیکی درون گونه از  TRAPداشتند اما
 TRAPبیشترین تنوع بین گونهای را نشان داد (

Ahmadi et al.

 .)2021با انجام تجزیه تنوع ژنتیکی با نشانگرهای

RAPD ،SCoT

 23رقم پسته در قالب طرح کامالً تصادفی در سه تکرار (گلدان)،
و هر گلدان حاوی هفت بذر مورد ارزیابی قرار گرفتند .فهرست
ارقام مورد استفاده و محل جمعآوری آنها در جدول  ،1آورده
شده است.
در این آزمایش ،از جدایهای از گونه

Phytophthora drechsleri

(بخش تحقیقات گیاهپزشکی مؤسسه تحقیقات پسته کشور) به
شماره  IPRPh-1-1جداسازی شده از منطقه موسیآباد رفسنجان
استفاده شد .بهمنظور ایجاد بیماری در نهالهای پسته ،روی طوقه
نهال ،محل مناسبی جهت مایهزنی در نظر گرفته شد و با پنبه
آغشته به الکل  13درصد ضدعفونی سطحی شد .سپس با
اسکارپل استریل قطعهای از پوست به ابعاد حدود 13×3-0
میلیمتر برداشته شد .بهطوری که پوست برداشته شده از یک
طرف به ساقه اتصال داشته باشد .آنگاه قطعهای به اندازه مشابه از
حاشیه فعال پرگنه فیتوفتورا رشد یافته روی محیط غذایی

CMA

در محل زخم گذاشته و مجدداً پوست روی آن قرار داده شد.
جهت جلوگیری از خشک شدن و جابهجا شدن پالکهای
فیتوفتورا ،در محل مایهزنی شده ،روی آن با یک الیه پارافیلم
پوشانده شد.
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جدول  -1ارقام و ژنوتیپهای پسته مورد مطالعه
محل تهیه و جمع آوری

عالمت اختصاری

ژنوتیپ

ردیف

باغات پسته رفسنجان

Ak

اکبری

1

موسسه تحقیقات پسته رفسنجان

Oh-R

اوحدی-رفسنجان

2

موسسه تحقیقات پسته رفسنجان

Oh-N

اوحدی-نوق

3

موسسه تحقیقات پسته رفسنجان

Ah

احمدآقایی

0

باغات پسته رفسنجان

Fa

فندوقی

0

موسسه تحقیقات پسته رفسنجان

Ba-Z

بادامی ریز-زرند

0

موسسه تحقیقات پسته رفسنجان

Ba-F

بادامی فیض آباد

1

باغات پسته رفسنجان

K

کله قوچی

1

باغات پسته رفسنجان

P

پاکزاد

9

باغات پسته رفسنجان

Mom

ممتاز

13

موسسه تحقیقات پسته رفسنجان

Ch

چروک

11

موسسه تحقیقات پسته رفسنجان

Ita

ایتالیایی

12

موسسه تحقیقات پسته رفسنجان

Sa

سرخس

13

موسسه تحقیقات پسته رفسنجان

Qa

قزوینی

10

موسسه تحقیقات پسته رفسنجان

Sef-N

سفیدپسته نوق

10

رفسنجان -ریسه

N

ناشناخته(بینام)

10

حاصل از تالقی (Ohadi × m1),

*A

-

11

حاصل از تالقی (Ohadi × m2),

*F

-

11

حاصل از تالقی (Ohadi × m3),

*E

-

19

) ( P.atlantica × P.integerrimaشرکت تولید نهال طوبا -کرمان

UCB1

UCB1

23

 m2، M1و  m3ژنوتیپهای نر در مؤسسه تحقیقات پسته رفسنجان E *, *F ,A* A.* ،ژنوتیپهایی هستند که از تالقی مصنوعی بهدست آمدهاند.

گلدانهای تیمار شده در گلخانه با دمای  21-33درجه سلسیوس
و رطوبت نسبی  03-13درصد و  10ساعت نور نگهداری شدند

رابطه ()1

(.)Erwin and Ribeiro 1996

رابطه ()2

یک ماه بعد از مایهزنی در نهالها ،تعداد نهال خشکشده در هر

 DNAژنومی از برگهای جوان برداشتشده با استفاده از

گلدان یادداشتبرداری شد .سپس گلدانها را خالی کرده و برای
هر نهال نمره بیماری ( )Scoreدر نظر گرفته شد .روش نمرهدهی
بر اساس مقیاس صفر تا پنج به شرح زیر برای هر گیاه داخل
گلدان انجام گرفت  =3ریشهها و طوقهها بدون لکه نکروزه؛ =1
ریشه دارای یک یا چند لکه نکروزه و طوقه فاقد عالیم؛  =2ریشه
از  %03ریشهها) و طوقه بدون عالیم؛  =3نکروزه شدن بیشتر از
 %03ریشهها و سیاهشدگی طوقه؛  =0ریشهها تقریبا سیاهرنگ با
توسعه  %10سیاهشدگی طوقه؛  =0سیاه شدن ریشه و طوقه
سبزخشکیدگی و مرگ گیاه ( .)Ownley et al. 2003میانگین نمره
در بوته در هر گلدان طبق رابطه ( )1بهدست آمد .با استفاده از
رابطه ( )2درصد مرگومیر هر گلدان محاسبه شد.
632
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روش 1CTABبا اندکی تغییر استخراج شد (

Doyle and Doyle

 .)1987کمیت و کیفیت  DNAبا دستگاه نانودراپ و ژل آگارز
یک درصد انجام گرفت .هر نمونه از واکنش  PCR2با حجم 23
میکرولیتر تهیه شد که شامل  13میکرولیتر از مستر  2xشرکت
دنازیست ،یک میکرولیتر آغازگر با غلظت  13میکروموالر2 ،
میکرولیتر از  DNAالگو با غلظت  13نانوگرم  DNAو 1
میکرولیتر آب دوبار تقطیر بود .در این پژوهش از  12آغازگر
 SCoTبه شرح جدول  1استفاده شد .برنامه  PCRدر ترموسایکلر
مدل Bio Rad, C1000 tmدر  03سیکل انجام شد که شامل 90˚C
به مدت  33ثانیه 00-00˚C ،بسته به آغازگر به مدت  33ثانیه و
Cetyltrimethyl ammonium bromide
Polymerase Chain Reaction

1
2
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در  12˚Cبه مدت  93ثانیه و به مدت  0دقیقه در  12˚Cدرجه در

رابطه ()3

سیکل آخر بهعنوان بسط تکمیلی بود .از ژل  1/0درصد جهت
الکتروفورز و جداسازی محصوالت  PCRاستفاده شد .از

رابطه ()0

Red

رابطه ()0

 Safeبهمنظور رنگآمیزی  DNAو از نور  UVبهمنظور
آشکارسازی قطعات تکثیر شده استفاده شد.
برای بررسی چند شکلی بین ژنوتیپها به حضور یک باند خاص

نتایج و بحث

عدد یک و عدم حضور آن عدد صفر داده شد و ماتریس یک و

نتایج بررسی صفات فنوتیپی اندازهگیری شده در گلخانه

صفر تشکیل شد .ماتریس تشابه به روش مقابله ساده 1و رسم

نتایج تجزیه واریانس صفات اندازهگیری شده (جدول  ،)2در

دندروگرام با استفاده از نرمافزار  NTSYS2.02eبه روش

گلخانه نشان داد که بین ارقام مختلف از نظر نمره بیماری و وزن

 Complete Linkageانجام شد .برای هر آغازگر در این آزمایش

خشک بوته در سطح  3/30و از نظر صفت مرگومیر در سطح

قدرت تفکیک  )RP(2محاسبه شد ،این ضریب بیانگر میزان کارایی

 3/31اختالف معنیداری وجود دارد .مقایسات میانگین صفات

هر نشانگر برای جداسازی و تفکیک نمونههای مورد مطالعه است

براساس آزمون دانکن انجام گرفت (جدول  .)3با توجه به جدول

( .)Prevost and Wilkinson 1999این شاخص بر اساس رابطه

 ،0بیشترین مرگومیر بهترتیب مربوط به رقم سفید پسته نوق،

( )3محاسبه میشود .شاخص تنوع یک باند ( )Diبهصورت رابطه

و سرخس بود .کمترین میزان مرگومیر مربوط به رقم

( )0تعریف میشود که در آن  piفراوانی iامین آلل (باند) میباشد

UCB1

است .از نظر نمره بیماری ،رقم  Eو سفیدپسته نوق بیشترین نمره

و شاخص تنوع برای هر آغازگر عبارتست از جمع Diهای

بیماری را گرفته و کمترین نمره بیماری را  ،UCB1پاکزاد و

باندهای آن آغازگر ( .)Milbourne et al. 2010متوسط شاخص

قزوینی دارا میباشند .بیشترین وزن خشک مربوط به ،UCB1

تنوع برای هر آغازگر از رابطه ( )0بهدست میآید ،که  nتعداد

احمدآقایی ،پاکزاد ،بادامی ریز زرند و قزوینی است و کمترین

مکان تکثیر هر آغازگر است .بهمنظور انجام تجزیه واریانس و

وزن خشک مربوط به رقم سفیدپسته نوق است .با توجه به نتایج،

مقایسه میانگین صفات گلخانهای از نرمافزار آماری  SASو برای

رقم سفیدپسته نوق با بیشترین میزان مرگومیر و نمره بیماری

گروهبندی و انجام تجزیه حداقل مربعات جزئی ( )PLSو

وزن خشک پایین ،رقمی حساس به بیماری گموز میباشد و رقم

همچنین بهمنظور بررسی رابطه بین صفات گلخانهای و نتایج

 UCB1با کمترین میزان مرگومیر و نمره بیماری و وزن خشک

ملکولی از نرمافزار  MINITAB 14استفاده شد.

رقمی مقاوم به این بیماری میباشد.

Simple Matching
Resolving power

1
2

درجه

میانگین مربعات
1

وزن ماده خشک
*3/13011010

2

مرگ و میر

3/11091920

آزادی

منابع تغییر

1

اسکور بیماری
*

3/33330901

19

ژنوتیپ

3/33010112

3/30130101

3/33110009

31

خطای آزمایشی

23/1

20/2

0/1

)CV(%

 ،1این صفات تبدیل لگاریتمی شدهاند ،2 .تبدیل آرک-سینوس انجام شده
* ** ،بهترتیب معنیدار در سطح  3/30و 3/31
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جدول  -3مقایسه میانگین ارقام پسته برای صفات نمره بیماری ،مرگومیر و وزن خشک بوته به روش  LSDدر سطح 3/30
*

رقم یا ژنوتیپ

3/22

3/302bcd±3/020

*
%Mo
03/1

3/221def±3/000

*
)DW (g
0/13

3/119abcde±3/113

Ak

3/30

3/300cd±3/031

01/2

3/110cdef±3/103

0/00

3/122 abcde±3/100

Oh-R

Sc

Sc

bcd

Mo

3/20

3/30 ±3/021

10/1

0/10

abc

0/33

3/331 a±3/099

99/0

3/202a±1/001

1/23

3/139 f±3/303

Se-N

2/99

3/309 cd±3/031

00/0

3/230cdef±3/129

0/10

3/111ab±3/193

N

3/01

3/303 ±3/001

12/0

cd

3/101 ±3/909

2/00

cdef

3/20

3/339bcd±3/021

11/3

3/22cde±3/199

1/90

3/101 a±3/991

Ba-Z

2/12

3/331 d±3/01

01/2

3/213 ef±3/031

1/30

3/1 a±3/911

Qa

ab

bc

abc

cdef

DW

±3/110

3/111

±3/129

±3/030

3/139

Oh-N

3/190

Ita

def

3/19

3/330 ±3/01

10/2

3/101 ±1/30

2/20

3/200 ±3/013

Sa

3/01

3/330 abc±3/00

10/1

3/219 cdef±3/101

0/03

3/213ab±3/109

Ba-f

cdef

abc

10/1

±3/10

3/200

0/01

2/10

3/30 d±3/010

02/1

3/11cdef±3/011

1/13

3/211a±3/911

±3/001

P

3/39

3/300 bcd±3/012

13/3

3/10cdef±3/110

0/00

3/1 ab±3/113

M

cd

3/00

3/301

cdef

±3/111

abcd

2/90

3/332 ±3/090

13/1

±3/110

3/220

0/33

2/93

3/302 cd±3/090

01/0

3/213 def±3/020

0/29

3/101ab±3/103

Fa

3/30

3/303 cd±3/030

01/2

3/231cdef±3/101

1/10

3/202a±3/919

Ah

cd

cdef

±3/199

abcd

3/223

K

abcd

3/101

Ch

3/30

3/332 ±3/030

13/0

±3/112

3/310

0/20

±3/190

3/200

A

3/10

3/302bcd±3/019

13/1

3/111cd±3/929

3/31

3/100 bcdef±3/001

F

3/99

3/301 a±3/091

91/0

3/221ab±1/30

1/93

3/131ef±3/001

E

d

03/1

3/331 ±3/01

2/10
3/3090

f

3/221 ±3/032

a

3/101 ±1/310

9/33

3/3002

UCB1

3/3301

LSD5%

 :DWوزن خشک  :Moدرصد کشندگی  :Scاسکور بیماری :* .ارزش واقعی صفت ()untransformed

بنیهاشمی ( )Banihashemi 1998واکنش گونههای  Pistaciaرا

مرگومیر افزایش مییابد .همبستگی بین وزن خشک بوته با میزان
**

**

به گونههای فیتوفتورا بررسی نمود و نشان داد که  P .atlanticaو

مرگومیر و نمره بیماری بهترتیب برابر با  -3/129و -3/112

دورگ  UCB1به تمام گونههای فیتوفتورا مقاوم هستند .حساسیت

میباشد .با افزایش وزن خشک بوته میزان مرگومیر و نمره

رقم سرخس به تمام گونههای فیتوفتورا از جمله

P .pistaciae

بیماری کاهش مییابد.

بسیار زیاد میباشد ،بنابراین استفاده از این پایه در زمینهای آلوده
به عوامل پوسیدگی طوقه و ریشه قابل توصیه نیست و همچنین
پایههای بادامی ریز زرند و قزوینی مقاومت باالیی نسبت به تمام
گونههای فیتوفتورا از جمله  P. pistaciaeدارند ( Mehrnejad and

 .)Javanshah 2010در مطالعهای در شرایط گلخانه واکنش طوقه
 drechsleriو  P. citrophthoraمورد بررسی قرار گرفت،
براساس نتایج بهدست آمده ،رقم قزوینی مقاومترین و سرخس
حساسترین میباشد ( .)Banihashemi and Moradi 2004که
نتایج این آزمایش با پژوهشهای پیشین مشابه است.
نتایج همبستگی صفات (جدول  )0نشان داد که همبستگی بین
نمره بیماری با مرگومیر دارای ضریب مثبت و معنیدار
(** )3/930میباشد .با افزایش نمره بیماری (حساسیت) میزان
601
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گلخانه
اسکور بیماری
**

-3/112

مرگ و میر

صفت

**3/930

اسکور بیماری

**

-3/129

وزن خشک

** ،معنیدار در سطح 3/31

تجزیه خوشهای ارقام و ژنوتیپهای پسته براساس روش  Wardو
فاصله اقلیدسی بهعنوان معیار فاصله و بر اساس صفات استاندارد
شده نمره بیماری و درصد کشندگی انجام گرفت .بهعلت اینکه
وزن خشک برای هر ژنوتیپ نمیتواند معیاری از مقاومت
ژنوتیپ به بیماری باشد (بهعلت عدم وجود شاهد برای هر
ژنوتیپ) این صفت در محاسبات بعدی دخالت داده نشد .تجزیه
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خوشهای ،در فاصله  1/01ژنوتیپهای مورد مطالعه را به  0گروه

قرار گیرد .بیشترین میزان قدرت تفکیک مربوط به

تقسیم نمود (شکل  .)1براساس این تقسیمبندی گروه  0با توجه

آغازگر  )13/2 ( SCoT16و کمترین مقدار آن مربوط به آغازگر

به بردار میانگین (جدول  )0با کمترین میزان مرگومیر و نمره

 SCoT36برابر با  1/9بود (جدول  .)1هر چه قدرت تفکیک

بیماری گروه مقاوم ( )Rنامیده شد که کمترین تنوع درون گروهی

مربوط به آغازگر بیشتر باشد ،کارایی آغازگر در تفکیک و

را داشت (جدول  )0و گروه  3با بیشترین میزان مرگومیر و نمره

جداسازی ژنوتیپهای مورد مطالعه بیشتر است (

بیماری و بیشترین تنوع درونگروهی (جداول  0و  )0گروه

.)2011

حساس ( )Sنامیده شد که تقریباً با نتایج حاصل از مقایسات

گروهبندی ژنوتیپهای پسته با استفاده از نشانگرهای مولکولی

میانگین صفات (جدول  )3مطابقت دارد .تعداد  1ژنوتیپ در

SCoT

گروه  1و  0ژنوتیپ در گروه  2قرار گرفتند که براساس بردار
میانگین (جدول  )0بهترتیب نیمه مقاوم ( )MRو نیمه حساس
( )MSنامیده شدند UCB1 .و قزوینی در مطالعات دیگران نیز
مقاوم به گموز معرفی شدهاند (.)Banihashemi 1995 1998
همچنین رقم سرخس در منابع نیز بهعنوان حساسترین رقم
نسبت به گموز معرفی شده است (

Moradi and Banihashemi

بر اساس ماتریس تشابه و دندروگرام تجزیه خوشهای میزان
تشابه  %11برای نزدیکترین ژنوتیپها (احمدآقایی و بادامی
فیض آباد) و  %01برای دورترین ژنوتیپها (اکبری و )UCB1
متغیر بود (ماتریس تشابه نشان داده نشده) .این بیانگر وجود تنوع
قابل توجه بین ژنوتیپهای پسته مورد مطالعه است.
تجزیه خوشهای ژنوتیپهای پسته را در تشابه  %01در سه گروه
قرار داد .گروه  Aشامل  11ژنوتیپ (اکبری ،سفید پسته نوق،

 ،)2002که با نتایج این پژوهش همخوانی دارد.

ناشناخته ،E ،اوحدی رفسنجان ،احمدآقایی ،بادامی فیض آباد،

نتایج بررسی مولکولی
آغازگرهای مورد استفاده در این پژوهش در کل  122مکان را
شناسایی نمودند که  130مکان چندشکل بودند .آغازگر

Dhief et al.

SCoT16

با تکثیر 10مکان ،بیشترین تعداد مکان و آغازگر  SCoT7با تکثیر0
مکان کمترین مکان را شناسایی نمودند .آغازگر  SCoT36دارای
کمترین میزان شاخص تنوع ( )1/02و آغازگر  SCoT16دارای
بیشترین میزان شاخص تنوع ( )0/10بود ،که میتواند بهتر از بقیه
آغازگرهای استفاده شده فاصله ژنتیکی ژنوتیپها را مشخص کند
(شکل  .)2این آغازگر میتواند در مطالعات بعدی بهعنوان
آغازگری مناسب در تشخیص تنوع ژنتیکی پسته مورد استفاده

اوحدی نوق ،بادامی ریز زرند ،کله قوچی و پاکزاد) میباشد و
گروه  Bشامل  0ژنوتیپ (ایتالیایی ، A ،قزوینی ،سرخس و )F
میباشد و گروه  Cشامل  0ژنوتیپ ممتاز ،فندقی ،چروک و
 UCB1میباشد (شکل .)3
نتایج تجزیه ارتباط فنوتیپی و تنوع ژنوتیپی براساس نشانگرهای
ملکولی

SCoT

دندروگرام حاصل از  130مکان (شکل  ،)3مطابقت و ارتباط
مناسبی را با گروهبندی حاصل از صفات فنوتیپی (شکل  )1نشان
نداد.
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شکل  -1دندروگرام تجزیه خوشه ای ارقام پسته به روش وارد با استفاده از صفات فنوتیپی و فاصله اقلیدسی

تنوع ژنتيکی ارقام و ژنوتيپهای پسته از نظر مقاومت به...

حسین دشتی و همکاران

جدول  -0گروههای حاصل از تجزیه خوشه ای ،فاصله از مرکز و مجموع مربعات داخل گروهها.
حداکثر فاصله از مرکز

متوسط فاصله از مرکز

مجموع مربعات داخل خوشه

تعداد

خوشه

اکبری ،فندوقی ،اوحدی رفسنجان ،احمدآقایی ،ناشناخته (بینام) ،ممتاز ،چروک و ’‘A

3/0002

3/3300

1/3391

1

1

ارقام و ژنوتیپهای داخل هر خوشه
اوحدی نوق ،بادامی ریز زرند ،ایتالیایی ،کله قوچی ،بادامی فیض اباد و F

3/0331

3/3131

3/9330

0

2

سفید پسته نوق ،سرخس و E

3/1131

3/0111

1/1003

3

3

قزوینی ،پاکزادUBC1 ،

3/0902

3/3331

3/3130

3

0

جدول  -0بردار میانگین صفات مرگومیر و نمره بیماری در کالسترهای مختلف
خوشه0

خوشه3

خوشه2

خوشه1

صفت

-3/2312

3/3919

7/1313

-7/9074

مرگ و میر

-3/2879

3/3122

7/1833

-7/9471

اسکوربیماری

مقاوم

حساس

نیمه حساس

نیمه مقاوم

وضعیت خوشه

شکل  -2تصویر ژل مربوط به آغازگر  SCoT16فلشها نشانگرهای مرتبط با مقاومت به گموز را نشان میدهند.
جدول  -1آغازگرهای مورد استفاده ،تعداد کل باندهای تولید شده ،تعداد مکان چندشکل ،شاخص تنوع برای هر آغازگر ،متوسط شاخص تنوع و قدرت تفکیک در
جایگاه  SCoTدر نمونههای مورد مطالعه
متوسط

شاخص تنوع

قدرت تفکیک

نسبت چند

مکانهای چند

متوسط باند

)(Di

)(Rb

شکلی

شکل

در هر مکان

3/03

0/9

0/0

1

12

13/00

121

CAACAATGGCTACCACCC

3/01

2/11

3/0

1

1

12/10

93

CAACAATGGCTACCACCG

SCoT3

3/01

2/31

3/3

1

0

9/0

01

CAACAATGGCTACCACGG

SCoT7

3/32

3/11

0/3

1

12

11/10

101

ACGACATGGCGACCAACG

3/30

0/10

13/2

1

10

1/0

119

ACCATGGCTACCACCGAC

SCoT16

3/31

2/11

0/3

1

1

11/10

13

ACCATGGCTACCACCGAG

SCoT17

3/31

3/02

0/1

1

9

13/00

90

ACCATGGCTACCACCGCG

شاخص
تنوع)(DI

تعدادکل باند

توالی

آغازگر
SCoT2

SCoT19

3/03

2/10

2/0

1

1

1/01

03

ACCATGGCTACCACCGCG

SCoT20

3/02

0/01

1/3

1

11

13/39

111

ACGACATGGCGACCCACA

SCoT21

3/03

3/11

0/3

1

9

11/00

133

CACCATGGCTACCACCAT

3/00

2/13

3/9

1

0

9/13

09

ACCATGGCTACCACCGCA

SCoT34

3/20

1/02

1/9

1

0

0/0

39

GCAACAATGGCTACCACC

SCoT36

606

ژنتیک نوین /دوره شانزدهم /شماره  /3پاییز 0011

SCoT24

] [ Downloaded from mg.genetics.ir on 2022-01-19

SCoT12
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حسین دشتی و همکاران

بهمنظور پیدا نمودن لوکوسهایی که بتوانند تنوع فنوتیپی مرتبط با

داشته باشند (حذف لوکوسهایی با ضریب رگرسیون |،b≥|3/30

عکسالعمل ارقام به گموز را توجیه نمایند ،اقدام به انتخاب

نتایج مربوط به حذف لوکوسها نشان داده نشده) .در نهایت

لوکوسهایی شد که بیشترین ارتباط را با صفات مرگومیر و نمره

تعداد لوکوسها به  11لوکوس یا متغیر  Xکاهش یافت (شکل.)0

بیماری داشته باشند .بهدلیل اینکه تعداد متغیرهای ( Xتعداد

در این مرحله ،شرایط برای اعمال رگرسیون گامبهگام فراهم شد

جایگاه تکثیر) نسبت به تعداد نمونهها خیلی بیشتر بود و اعمال

( .)Agrama 1996( )11>23با اعمال رگرسیون گامبهگام 1

رگرسیون معمولی گامبهگام برای بررسی ارتباط امکانپذیر نبود؛

نشانگر (لوکوس) وارد مدل مرگومیر شدند (جدول  .)1در این

برای کاهش تعداد متغیرهای  ،Xاز  PLSکه تجزیه به مؤلفههای

مرحله تابع نهایی براساس صفت ( Moمرگومیر) بهعنوان متغیر

اصلی را با رگرسیون ترکیب میکند و تعداد متغیرها را به تعداد

وابسته و  1لوکوس بهعنوان متغیرهای مستقل ساخته شد (معادله

کمتری بهعنوان مولفه تبدیل نموده و در عین حال مؤلفههایی را

 .)1سپس همین  1مکان بهعنوان متغیرهای مستقل برای صفت

انتخاب مینماید که بیشترین همبستگی را با متغیر تابع  Yداشته

نمره بیماری ( )Scoreنیز در نظر گرفته شد و با دستور  Interیک

باشد ،استفاده شد (،)Mevik and Coderkvist 2004; Abdi 2003

مدل برای صفت نمره بیماری هم ساخته شد (معادله

.)2

بدین ترتیب که در طی  0مرحله لوکوسهایی انتخاب شدند ،که
بیشترین تأثیر را در مؤلفههای انتخابی و همچنین پیشگویی

Y

شکل  -3دندروگرام تجزیه خوشهای  23رقم به روش لینکاژ کامل و ضریب تشابه مقابله ساده.
PLS Coefficient Plot

Scot36-3

Scot24-2

Scot36-2

Scot34-3

Scot20-4

Scot17-4
Scot19-12

Scot16-6

Coefficients

Scot36-3

Scot36-2

Scot24-2

Scot20-4

Scot34-3

Scot17-1

Scot16-11

Scot12-1

Scot17-4

0.5

Scot20-6

Scot16-12

Scot16-5

Scot12-6

Scot12-5

Scot2-8

Scot20-6

Scot16-12

Scot12-6

Scot16-5

16

14

12

8
10
Predictors

6

4

Scot12-5

-0.5

Scot2-8

8
10
Predictors

6

4

1.0

0.0

-1.0
2

Scot19-12

0.0

Scot17-1

0.5

1.5
Scot16-6

1.0

Scot16-11

1.5

2.0

Coefficients

16

14

12

2.0

Scot12-1

)(response is mo.
5 components

)(response is scor.
5 components

-0.5
-1.0

2

شکل  -0انتخاب نهایی 11لوکوس با بیشترین اثر بر روی صفات مرگومیر ( )moو نمره بیماری (.)Score
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PLS Coefficient Plot
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جدول  -1نتایج رگرسیون گام به گام حاصل از روش  Stepwiseبرای صفت مرگومیر ()Mo
1

0

0

0

3

2

1

مراحل

-2/02

-2/30

-2/20

-1/0

-3/10

-3/30

3/39

عدد ثابت

-3/01 ns

-3/00ns

-3/09 ns

-3/02 ns

*-3/91

* -3/91

*-3/91

SCoT20-6

**1/11

**1/29

* 3/13

**3/91

*3/91

* 3/91

**3/90

**

*

*

*

**1/10

**1/31

**1/00
*-1/1

1/11

*
ns

1/3

3/91

*3/11
ns

1/31

SCoT16-11
SCoT17-4

3/13

3/00ns

SCoT17-1
SCoT12-1

3/90

SCoT16-12

-3/91

*3/12

SCoT20-4

3/00

3/00

3/01

3/00

3/1

3/11

3/19

S

10/30

19/1

12/01

00/00

01/92

00/32

20/29

R-Sq

11/31

09/00

02/03

01/02

03/33

03/31

23/39

)R-Sq(adj

 **، * ،noبهترتیب عدم معنیدار در سطح  ،3/30معنیدار در سطح  3/30و 3/31

تجزیه میکند ( .)Greenacre 1993در این تجزیه مقدار

معادله :1
M0 = -2.25 - 0.48SCoT20 - 6 + 1.18SCoT16 - 11 + 0.96SCoT17
- 4 + 1.16SCoT17 - 1 + 1.45SCoT12 – 1 - 1.1SCoT16 -12 +
0.72SCoT20 - 4

معادله :2

متوسط کل جدول توافق یعنی

X2

بین مؤلفهها براساس درجه

اهمیت آنها توزیع میشود و سهم هر مؤلفه تعیین میشود.

Score = -3.09 + 1.7 SCoT12 – 1 + 0.9092 SCoT16 – 11 - 0.734
SCoT16 – 12 + 1.35 SCoT17 – 1 + 1.07 SCoT17 -4 + 0.3625
SCoT20 - 4-0.1218 SCoT20 – 6

بهمنظور اثبات ارتباط لوکوسها با مقاومت و یا حساسیت به
گموز ،مقادیر مرگومیر و نمره بیماری را برای هریک از ارقام یا
ژنوتیپها توسط معادالت  1و  2برآورد نموده و تجزیه خوشهای
فنوتیپی بر اساس مقادیر برآوردشده انجام شد (شکل  ،)0که تشابه
زیادی با شکل  1دارد .تجزیه خوشهای ،ژنوتیپهای پسته را به
چهار گروه تقسیم نمود .بر اساس این تقسیمبندی ،خوشه  0یا

a

شکل  -0تجزیه خوشهای براساس مقادیر برآورد شده صفات نمره بیماری و

با کمترین میزان مرگومیر و نمره بیماری بهعنوان گروه مقاوم و

مرگومیر

بیماری بهعنوان گروه حساس در نظر گرفته شد و خوشههای  1و

1.5

 2بهترتیب بهعنوان گروههای نیمهمقاوم ( )dو نیمهحساس ()c

1.0

S
B

تجزیه ارتباط ساده  1رابطه گروهبندی دوطرفه (جدول دوطرفه) را
به ما نشان میدهد .این روش یک جدول توافق را مثل حالت
تجزیه به مؤلفههای اصلی ( )PCAدر دادههای چندمتغیره پیوسته
به مؤلفههایی که مربوط میشوند به ردیفها و ستونهایی که
اندازه این ضرایب مانند  PCAنشاندهنده درجه اهمیت آنهاست،
Simple Corresponding analysis
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R+MR

0.0
C

-0.5

MS

2.0

1.5

0.5
1.0
Component 1

0.0

-0.5

شکل  -0توزیع گروههای بهدست آمده از گروهبندی براساس صفات فنوتیپی
در گلخانه ( MS ،R+MRو )Sو گروههای حاصل از برآورد صفات فنوتیپی
براساس معادالت رگرسیون ( C ،Aو )Bدر فضای دوبعدی مبتنی بر دو مؤلفه
مستخرج از تجزیه ارتباط ساده
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معرفی شدند (جدولهای  9و .)13

A

0.5

Component 2

همچنین ارقام خوشه  3یا  bبا بیشترین میزان مرگومیر و نمره

2.0

تنوع ژنتيکی ارقام و ژنوتيپهای پسته از نظر مقاومت به...
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روی ردیف  3و یا گروه  Bکه گروه حساسها میباشد و دارای
ضریب  1/911روی ستون  2که گروه حساسها میباشد) و مؤلفه
دوم ،مؤلفه مقاومت (دارای ضریب  3/319روی ردیف  1یا گروه
 Aکه گروه مقاومها میباشد و دارای ضریب 3/200روی ستون 1
که گروه مقاومها میباشد) نامیده شد و توزیع گروههای بهدست
آمده از گروهبندی براساس صفات فنوتیپی در گلخانه (،R+MR
 MSو  )Sو گروههای حاصل از برآورد صفات فنوتیپی براساس
معادالت رگرسیون ( C ،Aو  )Bدر فضای دو بعدی مبتنی بر دو

شکل  -1گروهبندی ارقام پسته براساس  1مکان نشانگری اسکات به دو گروه

مؤلفه مذکور نشان میدهد که تطابق و ارتباط بسیار خوبی بین

AوB

این دو گروهبندی وجود دارد (شکل  .)0لذا این  1لوکوس

مقدار  X2این جدول (جدول  )11برابر با  11/091است که

میتوانند به میزان  11/0درصد از تنوع فنوتیپی مقاومت و

متوسط  X2آن (سهم هر مؤلفه)  11/091÷23=3/1100میباشد

حساسیت به گموز را توجیه نمایند .در ادامه تجزیه ارتباط ،تجزیه

(جدول  .)12اولین مؤلفه  10/03درصد از  X2کل را توجیه

خوشهای  23ژنوتیپ پسته با استفاده از  1لوکوسی که وارد مدل

میکند و مؤلفه دوم  10/01درصد (جدول  .)12برای بررسی سهم

رگرسیون شدند ،انجام شد .رابطه این دندروگرام (شکل  )1با

هر یک از ردیفها و ستونها بر روی هر مؤلفه ،ضرایب ردیفها

دندروگرام فنوتیپی (شکل  )1از طریق تجزیه ارتباط مورد بررسی

و یا ستونها بر روی هر یک از مؤلفهها محاسبه شده است .بر

قرار گرفت.

اساس ضرایب بهدست آمده برای ردیفها (جدول  )13و ستونها
(جدول  )10مؤلفه اول ،مؤلفه حساسیت (دارای ضریب 1/111
جدول  -9گروههای حاصل از تجزیه خوشهای
رقم و ژنوتیپ

تعداد

خوشه

اکبری ،بادامی ریز زرند ،فندقی ،ناشناخته (بینام) ،پاکزاد و A

8

d

اوحدی رفسنجان ،اوحدی نوق ،احمدآقایی ،بادامی فیض آباد ،ممتاز ،کله قوچی ،چروکA, F, ،

3

c

سفید پسته نوق ،سرخس ،ایتالیاییE ،

9

b

2

a

UCB1

,

قزوینی

جدول  -13بردار میانگین صفات مرگو میر و نمره بیماری در خوشههای مختلف
خوشه0

خوشه3

خوشه2

خوشه1

صفت

-3/4732

3/9438

7/3321

-7/131

مقاوم )(a

حساس )(b

نیمه حساس )(c

نیمه مقاوم ()d

وضعیت خوشه

جدول  -11جدول توافقی حاصل از خوشهبندی ارقام پسته براساس دادههای گلخانه و دادههای برآورد شده توسط رگرسیون
Total

براساس داده های فنوتیپی در گلخانه

3
3
9

S
7
7
1

MS
3
9
3

R+MR
0
9
7

27

1

8

33

گروهبندی
)A=a+d (R
)C=c (MS
)B=b (S

براساس دادههای برآورد شده از طریق رگرسیون

کل
2

***X = 30/843
همبستگی دو گروهبندی
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-3/3344

3/914

7/3133

-7/1132

مرگ و میر
اسکور بیماری
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جدول  -12نتایج تجزیه به مؤلفههای اصلی جدول توافق و سهم هر مؤلفه
تجمعیX2

درصد از کل

The X2 justified

مولفه

3/1003

10/03

3/1011

1

1

10/01

3/1001

2

3/1100

کل

جدول  -13ضرایب ردیفها در هر مؤلفه حاصل از تجزیه به مؤلفههای اصلی
درصد سهم هر ردیف از کلX2

نام

ردیف

3/319

-3/00

23/1%

A

1

-3/032

-3/311

13%

C

2

3/310

1/111

00/9%

B

3

ضرایب ردیف روی مولفه 1

ضرایب ردیف روی مولفه2

جدول  -10ضرایب ستونها در هر مؤلفه حاصل از تجزیه به مؤلفههای اصلی
ضرایب ستون روی مولفه1

درصد سهم هرستون از کلX2

نام

ستون

3/200

-3/032

21/3%

R+MR

1

-3/000

-3/311

13/1%

MS

2

-3/23

1/911

01/1%

S

3

ضرایب ستون روی مولفه2

جدول  -10جدول توافقی حاصل از خوشهبندی ارقام پسته براساس دادههای گلخانه و دادههای حاصل از  1مکان انتخابی
کل

براساس صفات فنوتیپی گلخانه
 Sحساس

 MSنیمه حساس

گروهبندی
 Rمقاوم

 MRنیمه قاوم

1

3

1

0

3

A

12

3

0

0

3

B

23

3

0

9

3

=P-value=1/19X2

براساس دندروگرام حاصل از  1مکان مارکری SCoT
کل

* 3/302

X2

احمدآقایی ،سفید پسته نوق ،E ،سرخس و ناشناخته) میباشد

قرار گرفت (جدول  ،)10که در سطح احتمال پنج درصد معنیدار

(شکل  )1و این بدین معناست که این دو گروه هیچگونه شباهتی

بود .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که این  1مکان نشانگر،

از نظر این  1مکان مرتبط با عکس العمل به بیماری گموز ندارند،

مکانهایی هستند که میتوانند به میزان زیادی تنوع ژنتیکی

لذا در نهایت باید گفت ارقام پسته در این مطالعه با توجه به

عکسالعمل  23رقم پسته را نسبت به بیماری گموز توجیه نمایند.

ژنوتیپهای موجود در هر گروه بهطورکلی به دو گروه مقاوم ()A

بر اساس ماتریس تشابه (جدول ماتریس تشابه نشان داده نشده) و

و حساس ( )Bتبدیل شدند (شکل  .)1براساس معادالت  1و 2

دندروگرام تجزیه خوشهای میزان تشابه بین  %133برای

این  1نشانگر عبارتند بودند از (،SCoT16-11 ،SCoT12-1

نزدیکترین ژنوتیپها (اکبری با بادامی ریز زرند ،اوحدی نوق با

 SCoT20-4 ،SCoT17-4 ،SCoT17-1 ،SCoT16-12و

احمدآقایی ،سفید پسته نوق با  ،Eفندقی با  Aو بادامی فیض آباد

.)6

با ممتاز) و صفر برای دورترین ژنوتیپها (سرخس با )UCB1

نتیجهگیری کلی

متغیر بود (شکل  .)1تجزیه خوشهای ژنوتیپهای پسته را در

نتایج حاصل از بررسی فنوتیپی ارقام پسته در عکسالعمل به

تشابه صفر( )3در دو گروه قرار داد .گروه  Aشامل  9ژنوتیپ

بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه تفاوتهای معنیداری را بین

(قزوینی ،فندقی ،F ،UCB1 ،A ،بادامی فیضآباد ،ممتاز ،پاکزاد و

ارقام نشان داد و مشخص شد که مقاومترین ارقام (وزن خشک

چروک) میباشد و گروه  Bشامل  11ژنوتیپ (اکبری ،بادامی ریز

باال ،نمره بیماری و درصد مرگومیر پایین) ارقام قزوینی ،پاکزاد و

با چهار گروه بهدست آمده از دندروگرام فنوتیپی ،مورد تجزیه
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از دندروگرام حاصل از  1مکان نشانگر ،دو گروه بهدست آمد که

زرند ،اوحدی رفسنجان ،ایتالیایی ،کله قوچی ،اوحدی نوق،

...تنوع ژنتيکی ارقام و ژنوتيپهای پسته از نظر مقاومت به

حسین دشتی و همکاران

 همانطوری که تجزیه به مؤلفههای اصلی در تجزیه.معرفی شدند

، میباشند و حساسترین ارقام (وزن خشک پایینUCB1 هیبرید

 درصد از تنوع10 ارتباط نشان داد اولین مؤلفه که حدود

E

 مؤلفه حساسیت بود،عکسالعمل این ارقام به گموز را بیان نمود

 گروه0  که نتایج تجزیه خوشهای نیز ارقام پسته را به،میباشند

 از تنوع توسط مولفه دوم یعنی مؤلفه مقاومت توجیه%10 و تنها

 نیمهحساس و حساس تقسیم نمود؛ اما باید، نیمهمقاوم،مقاوم

 در هر صورت در این ارقام مورد مطالعه ارقام قزوینی و.شد

ًگفت که این تقسیمبندی نسبی است و هیچکدام از ارقام کامال

 بیشترین مقاومت را نشان دادند و در اینجاUCB1 پاکزاد و پایه

 بعضی از آنها از مقاومت.مقاوم (فاقد آلودگی به بیماری) نبودند

نشانگرهایی معرفی و پیشنهاد شد که با این تنوع مرتبط بوده و

نسبی برخوردار بودند و تعدادی هم حساس معرفی شدند در

میتوان این نشانگرها را بهعنوان نشانههایی جهت مطالعه تنوع

 مقاوم و ارقامUCB1 مطالعات دیگران هم رقم قزوینی و پایه

.مقاومت و همچنین حساسیت پسته پیشنهاد و استفاده کرد

اکبری و احمد آقایی ارقام نیمه مقاوم و سرخس حساسترین

 سفیدپسته نوق و،نمره بیماری و درصد مرگومیر باال) سرخس
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