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  * P. drechsleri و Phytophthora cryptogea ياگونه درونيکيتنوع ژنت

  

INTRASPECIFIC GENETIC DIVERSITY OF Phytophthora  
cryptogea AND P. drechsleri 
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  دهيچك

 تنـوع  يابيبه منظور ارز. ک هستندي نزديکيلوژنتي با قرابت فيستي اُاُمياهي گيمارگرهاي بP. cryptogea و Phytophthora drechsleri يهاگونه

 از مناطق مختلف جهان بـه همـراه    متفاوت ويهازباني مربوط به مP. cryptogea و P. drechsleri از ييهاهيها، جدان گونهيان اي در ميکيژنت

مطالعـه  ) RAMS (ي شـده تـصادف  يسـاز  فـزون يها تيکروستاليق روش  مي، از طرP. erythrosepticaشاوند آنها، يه خوي از آراييهاهيجدا

 مورد  يها هين جدا يدر ب . انجام گرفت  DHB(CGA)5و   VHV(GT)7G  ،DDB(CCA)5دار،  ر قالب ي به کمک سه آغازگِر متغ     ين بررس يا. شدند

   وP. cryptogea يهــاهيــن جداي در بــRAMS نــشانگر ۲۶ شــد کــه شــامل   ديــده متفــاوت ي نواربنــدي دو الگــويبررســ

P. erythroseptica نشانگر ۱۸ و RAMSيهاهين جداي در ب P. drechsleriيواکاو.  بود UPGMAي نـشانگرها ي رو RAMS  نـشان داد کـه   

P. cryptogeaـ در جمع.  آن اسـت ياگونهانگر تنوع دروني بوده که بيل توجه قابيرات مولکوليي تغي دارا  P. cryptogea يت مـورد بررسـ  ي

ـ ن ا ين تشابه در ب   يانگي مجزا وجود دارد که م     يکيا حداقل سه گروه ژنت    يمربوط به مناطق مختلف دن     ـ ن جمع ي  درصـد بـرآورد     ۶۰-۵۴هـا   تي

 بودنـد و  P. cryptogea مـشاهده شـده در   يباً همانند نشانگرهاي تقرP. erythroseptica يهاهي در جداRAMS ي چندشکلينشانگرها. ديگرد

 بـه دو  P. erythroseptica يهاهيرسد که جدايبه نظر م.  واگرا ظاهر شدنديا به صورت رگهP. cryptogeaان دندروگرام يها در مهين جدايا

 بـا سـاختار   ييهـا  بر وجود رگهي مبني شواهدچي هين بررسيدر ا. دو گروه مذکورترند تا گروه سوم به هي به مراتب شبP. cryptogeaگروه 

 آن باشـد کـه بـه همـراه          يهـا  رگه يانتقال جهان و ع گونه و نقل   ي وس يزبانين امر ممکن است به خاطر دامنه م       يا.  نشد ديده ييايجغراف ستيز

 در آن مـشاهده  ييهاتر است، اما رگه همگنيا گونهP. drechsleriت آمده  به دسيهابراساس داده. اند جا شده جا بهي و باغياهان زراعيگ

 يها ن رگه ي را در ب   يزبانيت م ي بر اساس اختصاص   يريگچ نوع جهت  يه RAMS يواکاو.  آن است  ييايع جغراف ي توز شود که منعکس کننده   يم

  . ن دو گونه مشخص نکرديمختلف ا

  

ـ  كل يهـا  واژه ، Phytophthora  cryptogea ،Phytophthora  cryptogea ،Phytophthora  cryptogea ،Oomycota : يدي

  ي شده تصادفيساز فزونيها تيکروستاليم

  . مراجعه شوديسيمتن انگل) 16-5( به صفحات  متن كامل مقالهجهت مالحظه
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