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  چکیده

یابی تنـوع  باشد. به منظور ارز هاي مهم گوجه فرنگی در استان خوزستان می یکی از بیماري  Alternaria alternataبیماري لکه موجی با عامل 
جدایه جداسازي گردید. پس از جداسازي،  64برداري از مزارع گوجه فرنگی در مناطق مختلف انجام گرفت. تعداد نمونه A. alternataهاي ژنتیکی جدایه

ها شناسایی  ل در همه جمعیتآل 21ریزماهواره انجام گردید. در نهایت  آغازگر جفت پنجها، آزمون مولکولی با استفاده از  سازي و شناسایی جدایه خالص
هاي  با هشت آلل و لوکوس AEM13بود. بیشترین و کمترین تعداد آلل به ترتیب مربوط به لوکوس  2/4شد. میانگین تعداد آلل در هر لوکوس برابر با 

AEM6 وAEM9   درصد، بـه منـاطق    14ها و  لیه جدایهدرصد از تنوع ژنتیکی در بین ک 85با دو آلل بود. نتایج تجزیه واریانس مولکولی نشان داد که
 یا ژن مهاجرت توان به ها از مناطق مختلف شباهت ژنتیکی باالیی وجود داشت. شباهت ژنتیکی باال را می مختلف جغرافیایی اختصاص دارد. بین جدایه

یت شوشتر و جمعیت امیدیه بود. پس از تجزیه . بیشترین و کمترین تنوع درون جمعیت به ترتیب مربوط به جمعداد مختلف نسبت عوامل اثر در ژنوتیپ
ها در هشت گروه قرار گرفتند. وجود تنوع باال به علت جهـش،   درصد، جدایه 62و ضریب تشابه دایس در سطح  UPGMAاساس  ها بردندروگرام داده

هاي کنترل بیماري لکه موجی مفید خواهد  رش روشباشد. نتایج حاصل از این مطالعه براي اصالح ارقام مقاوم و گست و تولید مثل جنسی می نوترکیبی
 بود.

  
 SSR، لکه موجی، واریانس مولکولیژنتیکی،  شباهت کلیدي: هاي واژه

  
    2  1مقدمه

، که براي استفاده از میوه استاز گیاهان عالی یکی گوجه فرنگی 
یکـی از مهمتـرین   لکـه مـوجی    ).16( گـردد  میکشت  آن و تزئینات

ظـاهر  مرطـوب   و گـرم  شرایطدر رنگی است که هاي گوجه ف بیماري
در  ، خسارت این بیماريزندمختلف دنیا خسارت میمناطق و در شده 

درصد برآورد گردیـده   30نشود، مبارزه با آن  که در صورتیپنسیلوانیا 
بـه عنـوان    Alternaria solani 1326در ایران در سـال  ). 2( است

در  1376). سـال  10( داز روي گوجه فرنگی گزارش شعامل بیماري 
بعنوان عامـل بیمـاري شـانکر     Alternaria alternata ورامین قارچ

به عنوان  A. alternata). قارچ 38( گردیدساقه گوجه فرنگی گزارش 
میالدي توسط نیس معرفـی   1817لکه موجی در سال  بیماري عامل

 Pleosporaceaeدر خانواده  .Lewia sp). مرحله جنسی آن 39( شد
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هـاي   بـه انـدام  ). این قـارج  12( گیردقرار می Ascomycotaشاخه  و
، در خزانـه موجـب مـرگ گیاهچـه     کند حمله میگوجه فرنگی هوایی 

اي مدور با هاي قهوهها بصورت لکه روي برگعالئم بیماري شود، می
هـاي پیـر ظـاهر     ها ابتدا در بـرگ د، لکهنگردظاهر می رنگ هاله زرد

). 2(شـوند   مـی آلـوده   هـم ها با توسعه بیماري ساقه و میوه، شوند می
متحـدالمرکز   دوایـر  صورتبو اي به رنگ قهوهها  روي میوهدر  ها لکه
هاي هرز  و علف یبقایاي گیاه ،تواند در خاك). قارچ می9( باشندمی

همچنـین اسـپورها   قارچ ممکن است بـذرزاد باشـد و   زنده بماند، این 
). 15( دنانتشار یاب کشاورزيتوسط باد، آب، حشرات، کارگران و ادوات 

این ). 6( مرطوب دماي معتدل تا گرم بسیار فعال استشرایط  قارچ در
بیش از دوازده خانواده دیگر  و سیب زمینیگیاهان خانواده به  بیماري

روش مـدیریت بیمـاري پیشـگیري از آن     ). بهتـرین 2( کندحمله می
). در زمینه تنوع ژنتیکی قارچ در دنیا مطالعات مختلفـی  15باشد، ( می

 .A. alternata ،Aهـاي   جدایـه از گونـه   112 صورت گرفته اسـت: 
solani ،A. porri وCurvularia sp.    زمینـی و  جـدا شـده از سـیب

ـ    مختلف گوجه فرنگی از کشورهاي د شـکلی  بـا اسـتفاده از روش چن
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 مورد بررسی قرار گرفت و معلـوم  1حاصل از قطعات طولی تکثیر شده
ژنتیکـی    تفاوت ها جدایه دیگر و A. solani هاي بین جدایه که گردید

از کالیفرنیا با استفاده از  A. alternataجدایه  69). در 26( وجود دارد
 )Random Amplified Polymorphic DNA( آغـازگر رپیـد   29

و مطابق دندروگرام رسـم   گردیدی از تنوع ژنتیکی گزارش سطح باالی
 جدایـه، 14بـا   یجدایـه و دومـ   55بـا  یکـی  مسـتقل،   دو گروهشده، 

در پاکستان ده جدایـه از   )31( ). نسیم و همکاران30مشخص شدند (
اساس رپید مورد بررسی قرار دادند، تجزیه و را بر A. alternataقارچ 

هـاي قـارچ مـورد مطالعـه در دو     جدایهاي نشان داد که  تحلیل خوشه
 نهدر کشور مصر بر روي که اي  در مطالعه .اند گروه متمایز قرار گرفته

 انجام گرفت مشخص گردیـد کـه  جدایه،  27گونه مختلف آلترناریا از 
هـاي آلترناریـا، حتـی در     تنوع ژنتیکی قابل توجهی در میـان جدایـه  

ـ  112). 50هـاي مشـابه وجـود دارد (    گروه بـا   A. alternata ه جدای
مورد بررسی قرار گرفت و ضریب تشابه ژنتیکی  2RAMSاستفاده از 

 .Aجدایـه   24تعـداد  ). 23متغیر بود ( 1تا  3/0ها از  بین جفت جدایه
alternata  با روشAFLP  چنـد   %29 قـرار گرفـت و  بررسـی  مورد

). مطالعـاتی بـا   28( شد شخصمها مورد مطالعه  شکلی در بین جدایه
 در جنوب آفریقا، آمریکا و برزیل A. solaniگر رپید روي جمعیت نشان

انجام گرفت و نشان داده شد که تنوع زیادي در داخل جمعیـت و در  
هاي بین مزارع وجود دارد که براي قارچ با تولیـد مثـل    میان جمعیت

). در مطالعاتی که در سوئد 47 و 44، 25( غیرجنسی غیر معمول است
) بـا اسـتفاده از   3(  A. duci) و روي A. alternata  )43روي قـارچ 

که تنوع ژنتیکـی در بـین   ه شد ، نشان دادگرفت، انجام SSRنشانگر 
 .Aتنوع ژنتیکی میـان جدایـه    هاي یک مزرعه نیز وجود دارد. جدایه

solani    جدا شده از مزارع مختلف سیب زمینی با اسـتفاده از نشـانگر
ر گرفت، نتایج نشان داد که قارچ رپید در جنوب آلمان مورد بررسی قرا

اي در ایـران روي   ). مطالعه22(د باش از لحاظ ژنتیکی بسیار متغیر می
نتـایج  جدا شده از مرکبـات انجـام گرفـت     A. alternata  جدایه 87

قرار  ٪85پنج گروه با سطح شباهت  در ها نشان داد که جدایهحاصل 
دشـکلی بـاال، تـوارث    نشانگرهاي ریزماهواره به دلیل چن). 18( دارند

تهیـه   مناسبی بـراي ، نشانگرهاي باالپذیري، همبارز بودن و فراوانی 
و ژنتیک جمعیت، انگشت نگاري ژنتیکـی،  مطالعه ژنتیکی،  هاينقشه

با شناسـایی   ).20میزان تغییرات تنوع ژنتیکی در ژرم پالسم هستند (
العات توان اطدر مزارع گوجه فرنگی می A. alternataتنوع ژنتیکی 

مفیدي جهت رسیدن به ارقام مقاوم به ایـن بیمـاري را بدسـت آورد.    
هدف از انجام این مطالعه شناسایی تنوع ژنتیکی قارچ عامل بیمـاري  
در مناطق مختلف استان خوزستان و میزان تغییرپذیري این قـارچ در  
این مناطق است تا بتوان با تکیه بر تنوع ژنتیکی این قارچ در جهـت  

                                                        
1- Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP) 
2- Random amplified microsatellites (RAMS)   

 ارقام مقاوم به این بیماري اقدام کرد. رسیدن به
 

  ها مواد و روش
  برداري، جداسازي و شناسایی  نمونه
از مزارع  91 و 90هاي  سالطول فصل کشت گوجه فرنگی در در 

هاي زیر پالسـتیک و   ها، کشت گلخانهجمله از  مختلفگوجه فرنگی 
هاي مختلف بازدید بعمل آمد و از هـر   هاي عادي در شهرستان کشت

 بیمـار  هـاي  صورت تصادفی انتخـاب و از بوتـه   محل چهار مزرعه به 
در ثبـت مشخصـات آنهـا     ها پس ازنمونه انجام گرفت.برداري نمونه

 4دماي  بایخچال  در وهاي کاغذي به آزمایشگاه منتقل  درون پاکت
در مدت یک تا دو روز اقـدام  شدند، سپس نگهداري گراد  سانتیدرجه 

ـ  گردیـد اري به جداسـازي عامـل بیمـ    هـا شـامل   ه. مشخصـات جدای
 1بـرداري، رقـم کشـت شـده، در جـدول       هاي محل نمونه شهرستان
  آمده است.  (پیوست)

هـاي   به منظور تسهیل در بررسی و آنالیز ساختار ژنتیکی جمعیت
ها در شش جمعیت شامل شوشتر، امیدیه، ، جدایه A. alternataقارچ 

  ).2 قرار داده شدند (جدول آزادگان، اهواز و دزفولباغملک، دشت
 
 مورد مطالعه  A. alternata قارچهاي  مشخصات جمعیت -2 جدول

Table 2- Selected A. alternata population’s for the 
study 

  هاتعداد جدایه
NO. Isolates  

  نام جمعیت
Population Name  

 کد جمعیت
Population Code  

11 Shoshtar  1 
12 Omidyeh  2  
12 Dashte Azadagan  3  
13 Ahvaz  4  
16 Dezful  5  
64  Total  -  

  
واسط بافت آلوده و سالم ها از حد براي جداسازي قارچ، ابتدا نمونه

متري تقیسم شـدند. پـس از ضـدعفونی     به قطعات نیم تا یک سانتی
% ماده فعـال) بـه   1سطحی با محلول هیپوکلریت سدیم رقیق شده (

ون سه بار شستشو داده شدند، سـپس  دقیقه، با آب مقطر ستر 2مدت 
قطعه  3-5این قطعات را با کاغذ صافی سترون خشک کرده و تعداد 
 ،گـرم)  200از هر نمونه روي محیط کشـت عصـاره سـیب زمینـی (    

هـا در   گـرم) منتقـل گردیدنـد. تشـتک     20آگار (، گرم) 20دکستروز (
روز  3-5نگهداري شدند. پرگنه قارچ بعد از  C 27˚انکوباتور با دماي 

سازي به روش تک اسپور به محـیط  بعد از خالصها  جدایهظاهر شد. 
جهت شناسایی و اسـتخراج   3کشت عصاره سیب زمینی، هویج و آگار

DNA ندمنتقل گردید.   
                                                        
3-Potato Carrot Agar ( PCA) 
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 5هـایی بـه قطـر    راي بررسی مشخصات ریخت شناسی، حلقـه ب
هاي مربوط به هر جدایه برداشته متر از حاشیه در حال رشد پرگنهمیلی

هاي حاوي محیط غذایی سـیب زمینـی هـویج آگـار     شد و به تشتک
گراد تحـت  درجه سانتی 25تا  22ها در دماي منتقل شدند. این تشک

سـاعت   16سـاعت و تـاریکی    8فلورسنت با تناوب نـوري   نور سفید
نور تامین روز مورد بررسی قرار گرفتند. براي  5 -7نگهداري و بعد از 

متري  سانتی 40وات در فاصله  40فید رنگ از دو عدد المپ مهتابی س
  ها استفاده گردید.از سطح تشتک

الگوهاي کلی اسپورزایی که شامل آرایش اسـپور روي اسـپوربر،    
ها با استفاده  تعداد اسپور در هر زنجیره و الگوي انشعاب یافتن زنجیره

از بینوکولر و بدون تخریب حالت طبیعی آنها مشخص گردیـد. بـراي   
انـدازه  مختلفی از جملـه  صفات  شناسی، ریخت شخصات ریزبررسی م

آرایش بندها، وجود یا عدم وجود نوك و طول آن، تزئینـات   ها،  اسپور
براي به دست  قرار گرفت. بر مورد مطالعه ها و ابعاد اسپور  سطح اسپور

گیري و میانگین آنها محاسبه نمونه اندازه 50آوردن ابعاد، در هر مورد، 
هـاي   ي شناسایی از جداول راهنماي تشخیص کتاب جنسگردید. برا

   ).37و  14( آلترناریا استفاده شد
هاي بدست آمده، تعدادي بـذر رقـم    براي اثبات بیماریزایی جدایه

کار که بذر خود مصـرفی داشـتند   سید از کشاورزان گوجه چیف و سان
و . پس از دگردیدتهیه شد. بعد از ضدعفونی خاك اقدام به کشت بذور 

 بـا  اسـپور  سوسپانسـیون  برگی گوجه فرنگی بـا  6-5هاي  هفته بوته
 پاش دستیمه با سترون مقطر آب در لیتر میلی اسپور در 1×106 غلظت

شـدند.   اسـپري  بـرگ  سطح از قطره اولین ریزش تا یکنواخت بطور و
 48 مـدت  بـه  هـا گلدان از یک هر زنی،مایه از بعد رطوبت حفظ براي

 روز یک به صورت هاگلدان شدند، پوشانده ایلونین هايکیسه با ساعت
 .شدند شرایط نگهداري این در یک ماه مدت به و شده آبیاري میان در

. گردیدعامل بیماري جداسازي و شناسایی مجددا بعد از ایجاد عالئم 
 پاشی شدند. محلول سترونشاهد با آب مقطر  هاي گلدان
  

  ها بررسی تنوع ژنتیکی جدایه
و انجـام واکـنش    DNAمیسـیلیومی، اسـتخراج   تهیه توده 

  اي پلی مراززنجیره
، از DNAبراي تهیه توده میسیلیوم مورد نیـاز جهـت اسـتخراج    
متـري بـه    حاشیه پرگنه در حال رشد هر جدایه، سه قطعه شش میلی

مایر حاوي محیط کشت مایع سترون شده عصاره سـیب زمینـی،   ارلن
گرم دکستروز در یـک   15و گرم سیب زمینی  200دکستروز (عصاره 

سولفات استرپتومایسین انتقـال داده  ppm100 لیتر آب مقطر) به همراه 
در گـراد   سـانتی  25 ها به مدت چهار تا هفت روز در دماي شدند. ارلن

  انکوباتور شیکردار قرار داده شدند. 
 بـا هـا   هر یـک از ارلـن   توده میسیلیومیرشد کافی قارچ، پس از 

پمپ تخلیه، از محیط کشت مایع جداسازي و با  و کاغذ صافی واتمن
از شستشو داده شدند تا بـاقی مانـده محـیط مـایع      سترون آب مقطر

هاي درون ویالدر هاي میسیلیومی  سطح میسیلیوم شسته شود. توده
نگهداري  گراد سانتی  -20 در دماي DNAاستخراج   سترون تا مرحله

) با انـدکی  8( ویلدویل و د CTABبه روش  DNAاستخراج . شدند
از طریـق   DNAهـاي   ات صورت گرفت. بررسی کیفیت نمونـه تغییر

توسط دستگاه اسپکتوفتومتر تعیین  DNA الکتروفورز، همچنین غلظت
   گردید. 

، PCRروش  بـه  A. alternataقارچ  براي بررسی تنوع ژنتیکی
در کـه   A. alternataاختصاصی بـراي   جفت آغازگر ریزماهواره  پنج

 (جدول) 43( استفاده شدنشان دادند چندشکلی باالیی ت قبلی مطالعا
توسـط   DNAتکثیـر   ،هـا ). براي نشان دادن تنوع در تمامی جدایه3

، بطور جداگانه با حجم هااي پلیمراز با استفاده از آغازگرواکنش زنجیره
بـا   1، کلریـد منیزیـوم  x PCR 10میکرولیتر شـامل: بـافر   25واکنش 
مـوالر، از هـر    میلـی 10با غلظت  2، نوکلئوتیدهاموالر میلی 50غلظت 

 DNAواحد،  250با غلظت  4پلیمراز DNA، آنزیم تک 3جفت آغازگر
 30نانوگرم در میکرولیتر)، در یک برنامه حرارتی شـامل:   20( ژنومی

دقیقـه،   3بمـدت   C95˚اولیـه در   5سـازي  واسرشـت  چرخـه بصـورت  
هیبریـد شـدن    و 6دقیقـه، اتصـال   1بمدت  C94˚سازي در  واسرشت

دقیقه،  1بمدت بسته به نوع آغازگر  C58-52˚ آغازگرها در دماي بین
 5بمـدت   C72˚دقیقـه و توسـعه نهـایی     1بمدت  C72˚در  7توسعه
  انجام شد. ،دقیقه
% اسـتفاده گردیـد تـا    5/1براي مشاهده محصـول از ژل آگـارز    

آمیزي ژل از محلـول سـیف    پدیدار شوند. براي رنگ DNAباندهاي 
سی سی محلول آگارز و قبـل از   100میکرولیتر در  3تین به مقدار اس

ژل  از انجام مراحل الکتروفورز اسـتفاده شـد. بـراي مشـاهده بانـدها،     
 گردید.استفاده  INTASداکیومنت مدل 

  
  هاتجزیه و تحلیل داده

ابتـدا    A. alternataهـاي  به منظور تعیین میزان تشـابه جدایـه  
هـا بـه   ها مشخص شـدند. سـپس داده  ژل باندهاي واضح در تصاویر

  ) وارد نرم افـزار صفر( ) و یا عدم حضور باندیک( صورت حضور باند
Excel ضـریب   ها با استفاده ازشدند. ماتریس تشابه بین جفت جدایه

محاسبه گردید. همچنین   NTsys ver 2.02تشابه دایس با نرم افزار

                                                        
1- Mgcl2 (50mM) 
2- dNTP(10mM) 
3- Forward, Reverse 
4- Taq DNA polymerase (250 unit) 
5- Denaturing 
6- Annealing 
7- Extension 
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مجـاور  اتصـال ، روش UPGMAهـا بـا روش   اي جدایه تجزیه خوشه
(Neighbor joining) افـزار  با نرم و آزمون مانتلNTsys ver 2.02 

 ). 36( ترسیم شد
  

 )43( در این مطالعه مشخصات آغازگرهاي ریزماهواره مورد استفاده -3جدول 
Table 3- SSRs primers used in this study (43) 

  زگراآغ
Primer 

  (3-5) توالی
Sequence 

 اندازه باندها
Band size 

 تعداد آلل
Allel 

 دماي اتصال
Annealing 

temperature 
AEM3  TGATCCCACGTCACAGAAAG 247-461 24 55° C 

 GGTTGTCCAAGTACCCCATAGA    
AEM5   TACAGACGGAGGGAGGACAC 123-147 8 55° C 

 CACAGCTCGTCATCCGAGTA    
AEM6 TGACGAGCTGTGAGGAGTGT 159-183 9 55° C 

 CGTGTGTAGGGTCTTCGTCTC    
AEM9 GAAGCCCATTCCACTCACA 279-306 8 55° C 

 GCTCCATCTCCCACAGTAACA    
AEM13 TGCGAAACCGTGGATACTG 109-253 24 55° C 

 TCGGAAATGGCTGCAATAGT    
 

افـزار  ها با نـرم براي جدایه (PCoA)تجزیه به مختصات اصلی 
5.0158 DARwin ) مربـوط بـه    آنـالیز ). بـراي  34محاسبه گردید

ــت ــاي   جمعیـ ــرم افزارهـ ــا از نـ و  GenALEx ver 6.501هـ
POPGENE, ver.1.31 ) ــد ــتفاده شـ ــین  )،50و  33اسـ همچنـ

 معیارهاي برآورد و مقایسه کارایی نشانگر مطابق زیر بدست آمد.
  

  معیارهاي سودمندي نشانگرها
ــکلی    ــد ش ــات چن ــواي اطالع  PIC (Polymorphicمحت

Information Content)  
شکلی یک دهنده میزان چند نشان شکلیاطالعات چند محتواي
تواند از صفر تا یک متغیر باشد. هر چـه ایـن   باشد که مینشانگر می

شکلی براي جمعیت مـورد  عدد بزرگتر باشد، بیانگر فرآوانی زیاد چند
). براي بررسی قدرت تفکیک نشـانگرها، محتـواي   30مطالعه است (
ـ شکلی اطالعاتی چند و  Excelا اسـتفاده از نـرم افـزار    هر نشانگر ب

تعــداد  pدر ایــن رابطــه محاســبه شــد،  PIC=1-∑(p2-q2 (فرمــول
نیـز از   qباشد، و افرادي که داراي باند هستند به تعداد کل افراد می

(1-p) آید.بدست می 
  

 (MI)شاخص نشانگر 

شـکل بـا   براي بدست آوردن شاخص نشانگر تعداد نوارهاي چند
 ). 21شکلی ضرب شد (خص محتواي چندقطعات مختلف در شا

  
 نتایج و بحث

 .Aجمعیت هـاي  ها و جدایهدر  آزمایشات مولکولی نتایج
alternata  

 .Aجدایه  64در این مطالعه پس از جداسازي و شناسائی، تعداد 
alternata  پیوست) بدست آمد. براي  1 مناطق مختلف ( جدول از

جفت نشـانگر  پنج از   A. alternataجدایه 64تنوع ژنتیکی بررسی 
تعـداد   .اند استفاده شـد  که تنوع آللی خوبی را نشان دادهریز ماهواره 

تکثیـر   آغازگرهـا آلل بود که بوسـیله   21هاي مشاهده شده  کل آلل
  جایگاه .چند شکلی مناسب از خود نشان دادنده آغازگرها شدند و هم
AEM13  تولیـدي   هـاي   باند بیشترین آلل را در میان آلـل  هشتبا

ها برابر  ). میانگین تعداد آلل در کل جایگاه4آغازگرها داشت (جدول 
 6/1تـا   4/0براي هر آغـازگر بـین    ها آلل دبود. میانگین تعدا 2/4با 

و  AEM6که میانگین تعداد آلل براي پرایمرهاي  متفاوت بود بطوري
AEM9  و براي پرایمر  4/0برابر باAEM13  بود. 6/1برابر با  

  

  A. alternataمیانگین تعداد آلل براي هر جایگاه  -4ل دوج
Table 4- Mean of alleles in A. alternata locus 

 فراوانی تجمعی
Accumulative frequency  

 فراوانی نسبی (درصد)
Frequency  

 میانگین تعداد آلل
Allele mean 

  تعداد آلل
Allele 

  جایگاه
Locus 

9.52 9.52 0.4 2 AEM6 
19.05 9.52 0.4 2 AEM9 
38.1 19.05 0.8  4  AEM5  
61.9 23.81 1  5  AEM3 
100 38.1 1.6  8  AEM13 
  100  4.2 21  Total 
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(جدول  همچنین میانگین تعداد آلل براي هر جمعیت محاسبه شد

 8/2و جمعیت شوشتر با میـانگین   2/2). جمعیت دزفول با میانگین 5
آلـل را بـه تفکیـک هـر      به ترتیب کمترین و بیشترین میانگین تعداد

  جمعیت داشتند. 
 

 A. alternateمیانگین تعداد آلل  براي هر جمعیت  -5جدول 
Table 5- Mean of allele numbers in each A. alternata 

population 
 جمعیت

Population  
 تعداد آلل
Allele  

 میانگین تعداد آلل
Allele  

Shoshtar  14 2.8 
Omidyeh  13 2.6 

Dashte Azadagan  13 2.6 
Ahvaz  12 2.4 
Dezful  11 2.2 

Average    2.4  
  

بـه منظـور بررسـی تنـوع      A. alternataکه بر روي  اي مطالعه
آلل  87انجام گرفت در نهایت  )20( ژنتیکی توسط کال و همکارانش

شـکل  درصد از بانـدها چنـد   98مشاهده شد که  ISSRتوسط نشانگر 
بود. در مقایسـه بـا    6/9تکثیر شده  هاي بودند. همچنین میانگین آلل

شکل سایر مطالعات در این مطالعه تمام نشانگرهاي مورد استفاده چند
بودند این موضوع نشان دهنده این مطلب است که نشانگر ریزماهواره 

شکلی مناسب از خود نشـان داده اسـت. از   مورد استفاده در اینجا چند
نشانگري قدرتمنـد در نشـان   توان گفت نشانگر ریز ماهواره  اینرو می
شود. از طـرف دیگـر تفـاوت در نمونـه      شکلی محسوب میدادن چند

قارچی، تعداد جدایه، تعداد نشـانگر و نـوع نشـانگر از جملـه عـواملی      
 ثیر دارند.أهستند که در تعداد باند و آلل مشاهده شده ت

  
  محتواي اطالعات چند شکلی و شاخص نشانگر ریزماهواره

جفت باز متغیـر   461تا  109بین ها در نشانگر هابانددامنه اندازه 
و بزگتـرین بانـد    AEM13بود. کوچکترین باند مربـوط بـه نشـانگر    

بود. بیشترین محتواي اطالعات چند شکل  AEM3مربوط به نشانگر 
بـود. همچنـین بیشـترین     AEM9و  AEM6مربوط به نشانگرهاي 

در مطالعـات   بـود.  AEM13مقدار شاخص نشانگر مربوط به نشانگر 
ارزش محتواي اطالعات چند  )20( انجام شده بوسیله کال و همکاران

داشت. نشانگرهایی که تعداد آلـل و   5/0تا  09/0اي بین شکلی دامنه
هـا و  شاخص نشانگر باالتري دارند تفکیک بهتـري در بـین جمعیـت   

در سـایر  از آنهـا  تـوان   دهنـد از اینـرو مـی    ها انجام می درون جمعیت
هاي نزدیک بـه  و گونه A. alternataهاي  ات مربوط به جدایهمطالع

 ). 6این جنس استفاده کرد (جدول 

 
  A. alternata هاياستفاده شده براي جدایه SSRهاي بدست آمده از آغازگرهاي  داده -6 جدول

Table 6- Data obtained from ISSR primers used for studying of A. alternata isolates  

 ردیف
No  

 جایگاه ژنی
Locus  

 للآتعداد 
Allele  

  اطالعات محتواي
 چند شکلی 

Polymorphic 
information 

content  

 انگرنششاخص 
Marker 
Index  

 باندها اندازه
 Band Size  

1 AEM3  5  0.943  4.716  247-461 
2 AEM5 4  0.964 3.585 123-147 
3 AEM6 2  0.999 1.982 159-183 
4 AEM9 2  0.999 1.982 279-306 
5 AEM13 8  0.854  6.839  109-253 

  
شـکل بـراي هـر جمعیـت محاسـبه شـد.       هاي چنـد درصد مکان

تـا   38/52اي از  شکل براي هر جمعیت دامنـه هاي چندمیانگین مکان
هاي اهواز و شوشتر مربـوط  متغیر بود که به ترتیب به جمعیت 67/66
هـا   تمـام جمعیـت   هاي چند شکل براي شد. میانگین درصد مکان می
هاي چند شـکل یکـی از عـواملی    ). وجود مکان7 بود (جدول 05/59

باشد. در اینجا نیز  است که نشان دهنده باال بودن تنوع در جمعیت می
هاي چند بیشترین مکان 67/66جمعیت مربوط به شوشتر با میانگین 

  شکل را به خود اختصاص داد. 

  
نشـانگر   از ) حاصـل 1AMOVAملکـولی (  واریـانس  تجزیه

  ریزماهواره
 مطلـوب  تعـداد  تعیـین  خوشه، تجزیه هايجنبه مهمترین از یکی

 بهتـرین  تعیـین  و خوشـه  مطلوب تعداد تعیین است، به منظور خوشه
 ها جمعیت بین و ملکولی داخل واریانس تجزیه دندروگرام، برش نقطه

                                                        
1- Analysis of Molecular Variance 
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نشـانگر   بـراي  ژنتیکـی  تنـوع  الگوي توزیع ).2(شکل  گرفت صورت
درصـد و   86اره نشان داد که واریانس ژنتیکی درون جمعیت ریزماهو

  ).8جدول درصد بود ( 14واریانس ژنتیکی بین جمعیت ها برابر با 

 
  SSRبر اساس نشانگر  A. alternataهاي قارچ  تخمین تنوع ژنتیکی جمعیت -7جدول 

Table 7- Estimation of genetic diversity in A. alternata populations based on SSR marker 
 شکلچند هايدرصد مکان

Polymorphic loci percent  
 شاخص شانون
Shanon Index 

 تعداد آلل موثر
Effective allele 

 تعداد آلل
Allele 

 اندازه جمعیت
Population size 

 جمعیت
Population  

66.67  0.288 1.291 1.333 11 Shoshtar  
61.9 0.286 1.301 1.238 12 Omidyeh  
57.14 0.230 1.235 1.19 12 Dashte Azadagan  
52.38 0.227 1.239 1.095 13 Ahvaz  
57.14 0.252 1.278 1.143 16 Dezful  
59.05 0.257 - - - Average  

  
  A. alternata هايمربوط به ارتباط ژنتیکی درون و بین جمعیت )AMOVA(تجزیه واریانس ملکولی  -8ل جدو

Table 8- Molecular variance analysis of genetics relationship between and among A. alternata populations  

PhiPT 
 درصد واریانس

Est. Var.  

 میانگین
 مربعات 

MS 

 مجموع مربعات
SS 

 درجه آزادي
df 

 منبع تغییرات
Source 

0.139  14 6.558 26.232 4 Among Population 
 86 2.143 126.424 59 Within Population 
 100  152.656 63 Total  

  
ــوع درون    ــده تن ــان دهن ــت نش ــی درون جمعی ــانس ژنتیک واری

باشـد. تنـوع درون جمعیـت بـه      هاي مربوط به هر جمعیت مـی  جدایه
باشـد.   جهش، سیستم تالقی و جریان ژن می دالیل مختلف از جمله

شان درصد بود که ن 14هاي مختلف در اینجا برابر با  تنوع بین جمعیت
ها از لحاظ ژنتیکی بسیار به یکدیگر نزدیکنـد. تمـایز    دهد جمعیت می

 کـه  اینست دهنده نشان ها جمعیت داخل به نسبت جمعیت بین کمتر
 اسـاس  بر ها جدایه تفکیک در ها جدایه گرفته براي صورت بندي گروه

 حاصل، در دندروگرام ها جمعیت و است کرده عمل موفق آنها شباهت
 در و کـم  تنوع ها جمعیت این بین اما اند، شده تشکیل وتیمتفا افراد از

   .دارد وجود داري حال معنی عین
 هـا  جمعیـت  میـان  در بـاالیی  ژنتیکی با توجه به این نتایج تنوع

 در ایجاد خسارت پتانسیل که اینست دهنده نشان این و گردید مشاهده
 معیـت ج هـر  در ژنتیکی تنوع افزایش دارد. وجود گوجه فرنگی مزارع

 تغییرات مقابل در جمعیت آن پتانسیل سازگاري افزایش باعث بیمارگر
 به باال تهاجمی قدرت با چند جدایه ورود و شود می آب و هوایی شرایط

بیمـاري   باالي شدت و اپیدمی ایجاد باعث است ممکن ها جمعیت این
  .خواهد بود دشوارکنترل بیماري شود و در اینصورت 

  
  A. alternataهاي جمعیت ژنتیکی تنوع

ـ  هـاي آلل تعداد ها،باال بودن تعداد آلل  و هتروزیگوسـیتی  ثر،ؤم
باشد. در اینجا  ن نشان دهنده چند شکلی باالتر میشانو تنوع شاخص

جمعیت شوشتر بیشترین مقـدار ضـریب تنـوع شـانون، تعـداد آلـل و       

به هاي مربوط توان گفت جدایه شکلی را دارد. از اینرو میبیشترین چند
فرنگـی و  زایـی بیشـتري روي گوجـه   شوشتر احتماال قابلیت بیمـاري 

توجه  کش را خواهند داشت. باهمچنین احتماال مقاومت بیشتر به قارچ
 مزرعه هايتوان آزمون می شوشتر، در بیمارگر باالي ژنتیکی تنوع به
 از استفاده را با ارقام مقاومت بررسیبراي جدایه - رقم برهمکنشو  اي

  . داد انجام منطقه این هايجدایه
ها همانگونـه کـه    خاطر پایین بودن تنوع ژنتیکی بین جمعیت به 

ـ  هاي آلل تعداد ها، شود ضرایب مربوط به تعداد آلل مشاهده می  ثر،ؤم
شانون به یکـدیگر بسـیار    تنوع شاخص و شکلهاي چند درصد مکان

نجـا  ). میانگین ضریب شانون محاسـبه شـده در ای  7(جدول  نزدیکند
 بود اما در مطالعه انجام شده بوسیله کال و همکـاران  257/0برایر با 

 48/0برابر با  ISSRبا استفاده از نشانگر  A. alternataبر روي  )20(
هـاي مـورد محاسـبه نشـان داد      بود. فاصله ژنتیکـی درون جمعیـت  

بیشترین تنوع مربوط به جمعیت شوشتر و کمترین تنـوع مربـوط بـه    
مورد بررسـی   A. alternataهاي  باشد. در جمعیت می جمعیت امیدیه

) و 066/0هـاي دزفـول و اهـواز (    بیشترین فاصله مربوط به جمعیـت 
   .) بود005/0هاي امیدیه و شوشتر ( کمترین فاصله مربوط به جمعیت

دهنده  نشان امیدیه و شوشتر هاي جمعیت بین باال ژنتیکی شباهت
 از طریـق  اسـت  ممکـن  ژنـی  جریـان  ایـن ، باشـد  مـی  ژنـی  جریان

بـا   اسـت  ممکـن  کـه  باشـد  داده روي طبیعـی  پراکنش هاي مکانیسم
جریـان ژنـی   . باشـد  شـده  تسـهیل  قارچ هاي تکثیري اندام جابجایی

ها از جمعیتی به جمعیت دیگر  فرآیندي طبیعی است که در طی آن ژن
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شوند. نتایج نشان داد که میزان جریان ژنی با میزان تمایز منتقل می
ی رابطه معکوس دارد، هنگامی که جریان ژنی باال باشد تمـایز  ژنتیک

هـاي مـورد    گیرد. در جایگاه ترین مقدار خود قرار می ژنتیکی در پایین
بـا   18بررسی در این پژوهش بیشترین جریان ژنی مربوط به جایگاه 

با مقدار  1و کمترین میزان جریان ژنی مربوط به جایگاه  85/13مقدار 
محاسبه شـد و متوسـط تمـایز     62/2وسط جریان ژنی بود و مت 39/0

 .بود 16/0ژنتیکی در این تحقیق 
  

  هاي مورد مطالعه  روابط ژنتیکی بین جدایهدندروگرام 
هاي مورد بررسی از ماتریس  براي بررسی روابط فیلوژنتیکی جدایه
). دنـدروگرام بدسـت آمـده    1ظریب تشابه دایس استفاده شد (شـکل  

ها بر اساس  نمونه .هشت گروه قرار داد در 62/0صله ها را در فا جدایه
مناطق جغرافیایی از یکـدیگر بخـوبی تفکیـک نشـدند. وجـود تنـوع       

هـا   کی از دالیل عدم تفکیک بین نمونهت ها ییژنتیکی کم بین جمع
هاي مورد بررسی به باشد. نبود تمایز جغرافیایی مناسب بین جدایه می

اب ضعیف میزبان قارچ و فشار انتخخاطر پراکندگی گسترده اسپورهاي 
هـایی از   در گروه اول جدایه) 39و  1( باشد ها می درون و بین جمعیت

هـاي مربـوط بـه امیدیـه و      جمعیت قرار داشتند. گروه دوم جدایه پنج

دزفول را شامل شد. گروه سوم جمعیت هاي شوشتر و دشت آزادگـان  
را در بر گرفت. گروه چهارم و هشتم تنها یک جدایـه از دزفـول را در   

ها بجز جدایه مربوط به  هاي تمام جمعیت برداشتند. گروه پنجم جدایه
گـروه   هاي دزفول و شوشـتر و  دزفول را شامل شد. گروه ششم جدایه

 بـا  بررسی هاي اهواز، امیدیه و دزفول را شامل شد. نتایج هفتم جدایه
جغرافیـایی   نواحی مبناي بر را ها جدایه نشانگر نتوانست این از استفاده

   کند. تفکیک یکدیگر از آنها
غلبـه   از ناشـی  تواند  یم جغرافیایی منشاء و بین جدایه ارتباط عدم

 تمـایز  و تفکیـک  جلوگیري از و کیژنتی رانش ثیراتأت بر ژنی جریان
مهـاجرت   دیگر، عبارتی باشد. به ها بین جمعیت منطقه یک به محدود
 ژنتیکی تبادل و ها زیر جمعی بین هاژنوتیپ مداوم اختالط و ها جدایه
 ).39( دهـد  می کاهش را منطقه یک به محدود و تمایز تفکیک فراوان

 A. alternataبـر روي   ISSRاي که با استفاده از نشانگر  در مطالعه
بندي  گونه ارتباطی بین مناطق جغرافیایی و خوشه انجام گرفت نیز هیچ

با اسـتفاده از تعـداد زیـاد نمونـه کـه در منطقـه       ). 19( مشاهده نشد
اي قرار دارند شاید بتوان ارتباطی بـین منـاطق جغرافیـایی و    گسترده

 بندي مشاهده کرد.خوشه

  

  
   A. alternataهاي جدایه از آغازگرها درهاي حاصل اساس دادهاز ضریب دایس برUPGMA  شده بوسیلهدندروگرام ایجاد  -1شکل 

Figure 1- Dendrogram generated by UPGMA of Dice coefficient based on the data from A. alternata isolates using SSR 
primers 
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 A. alternataهاي  رسم دندروگرام جمعیت
ها به طور کلی دو گروه مشخص قرار  اي جمعیت در تجزیه خوشه

 عضوي و گروه دیگر تک عضوي بود. چهارگرفتند. یک گروه از آنها 
، و هاي شوشتر، امیدیه، دشت آزادگان و اهواز گروه اول شامل جمعیت

در گروه دوم جمعیت دزفول قرار گرفت. در گروه اول شوشـتر از سـه   
این اساس کمترین فاصله ژنتیکـی بـین    بر جمعیت دیگر متمایز شد.

 ). 2(شکل  دشت آزادگان دیده شد هاي امیدیه وجمعیت

  

  
  UPGMAبراساس  A. alternataهاي  بندي جمعیت گروه -2شکل 

Figure 2- Grouping of A. alternata Populations based on UPGMA 
  

هـاي مـورد    جمعیـت  )PCoA( تجزیه بـه مختصـات اصـلی   
   مطالعه

 نشان داد کهارزیابی اطالعات با روش تجزیه به مختصات اصلی 
 تنـوع  معرف اند و این پراکنده مختصات تمامی محورهاي ها در جدایه

دهد  نتایج این تجزیه آماري نشان می .باشد ها می جدایه باالي ژنتیکی
و  65/21،  8/22که محورهاي اصـلی اول، دوم و سـوم بـه ترتیـب     

محور قـادر   سهعات را در بر داشتند. در مجموع درصد از اطال 22/14
  درصد از اطالعات نشانگرها بود.  67/58به تبیین 
نشـانگرهاي ریزمـاهواره    بین همبستگی عدم از تبیین حاکی این

قابل  بودن فواصل همبستگی، پراکنده عدم این ژنومی مفهوم باشد. می
هایی  باشد. جدایه می سراسر ژنوم در ماهواره ي ریزها جایگاه بین تکثیر
اند نیز بخوبی از یکدیگر تفکیک  آوري شده مناطق یکسان جمعاز که 

ریز ماهواره اگر پراکنش هاي شود که نشانگر چنین استنباط می .نشدند
هاي مختلف موفق عمل  مناسبی در ژنوم داشته باشند در تفکیک گونه

انگر بـه  اي نیز این نش کنند و همچنین براي اختالفات درون گونه می
توان گفت عـدم پراکنـدگی مناسـب     نماید. از اینرو می خوبی عمل می

 باشد.  نشانگر بر روي کل ژنوم یکی از دالیل عدم تفکیک آنها می

  

  
  A. alternata  هاي جمعیت ارتباط ژنتیکینمودار دو بعدي تجزیه به مختصات اصلی  -3 شکل

Figure 3- Two dimension plot of Principal Coordinates Analysis (PCoA) of genetic relationships between A. alternata   
populations 
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باید به این نکته توجه کرد که چندین عامـل در تخمـین روابـط    
توان تعداد نشانگر مورد استفاده،  ثیر دارند که از بین آنها میأژنتیکی ت

و ماهیـت مکانیسـم    هاي آنـالیز شـده   توزیع نشانگرها در ژنوم نمونه
نتایج بدست آمـده از   ).7گیري شده را نام برد ( تکاملی واریانس اندازه

در اینجا بـا یکـدیگر منطبـق    ندروگرام و د تجزیه به مختصات اصلی
هـا   اي از جمعیت توان الگوي تفکیک شده بودند و در هر دو مورد نمی

  ).3 (شکل مشاهده کرد
  

  گیري کلی   نتیجه
اکثـر   هسـتند و در  ساپروفیت Altennariaاي ه بسیاري از گونه

بوده و باعث بـروز   بیمارگر کنند اما برخی از آنها ها زندگی می محیط
هایی اسـت   یکی از گونه A. alternataشوند.  بیماري در گیاهان می

گیـاه زراعـی از جملـه گوجـه      بیماري در بیش از صـد  که باعث بروز
 در تیکیژن تنوع تعیین براي بار اولین براي مطالعه شود. این فرنگی می
 در خوزستان انجام گرفـت.  در استان A. alternataهاي  میان جدایه

 13از جدایـه کـه    64این مطالعه بـه منظـور بررسـی تنـوع ژنتیکـی      
آوري شـده بودنـد از پـنج نشـانگر      شهرستان استان خوزسـتان جمـع  
ـ گردیدآلل شناسایی  21ریزماهواره استفاده شد. در نهایت  ه خـاطر  . ب

ها وجود داشـت ایـن تعـداد آلـل     تنوع بسیار باالیی که در بین جدایه
ها را بر اساس مناطق جغرافیـایی از یکـدیگر تفکیـک     نتوانست نمونه

  کند.
یکی از مهمترین فاکتورها در حفظ نباتات داشتن اطالعات کافی 

اسـت. داشـتن   عامل بیماري در مورد ساختار ژنتیکی جمعیت بیمارگر 
بیشتر بطور یقین در انتخاب استراتژي مناسب جهت کنترل  اطالعات
رسد که اثـر متقابـل بـین     ). به نظر می42ثیر بسزایی دارد (أبیمارگر ت

بیمارگر و میزبان که داراي تنوع باالیی باشد باعـث ایجـاد تنـوع در    
بیمارگر شود. نبود فشار میزبان مقاوم نقش مهمی در تنوع کنترل شده 

ها  ارد. اولین مرحله در بررسی میزان حساسیت واریتهجمعیت بیمارگر د
) در ایـن تحقیـق بـه    46باشـد (  آگاهی از ساختار جمعیت بیمارگر می

نتایج نشان داد که  ه شده وپرداخت A. alternataبررسی تنوع ژنتیکی 
 ،ها و کم بـودن تعـداد نشـانگر    به خاطر شباهت ژنتیکی بین جمعیت

تفکیـک نشـدند. امـا تنـوع درون     هـا بـه خـوبی از یکـدیگر      جمعیت
 و یـا  ها بسیار باال بـود کـه ممکـن اسـت بـه خـاطر جهـش        جمعیت

هیبریداسیون باشد. همچنین تنوع ژنتیکی بـاال درون جمعیـت قـارچ    
 دلیـل زایی باال در آنهـا اسـت. بـه همـین      نشان دهنده توان بیماري

باالیی  در منطقه از اهمیتمتناسب با این تنوع استفاده از ارقام مقاوم 
  برخوردار است. 

دهد  هاي با تولیدمثل غیر جنسی تفکیک میتوزي رخ نمی در قارچ

رو بعلت مهاجرت  از این. ها وجود دارد و احتمال مهاجرت همزمان آلل
هاي  غالب براي ارزیابی جمعیتهاي نشانگراستفاده از  ،ها همزمان آلل
). منبـع  4( کـاربرد بیشـتري دارد  هاپلوئیـد،  هـاي   در قارچغیر جنسی 

ــوماتیکی و     ــیون س ــش، هیبریداس ــه جه ــی از جمل ــانس ژنتیک واری
و  4( هاي غیر جنسی ناشناخته اسـت  هتروکاریوت در بسیاري از قارچ

و  13( تواند نوعی از سیسـتم جنسـی باشـد    سطح نوترکیبی می و ).5
27 .(  

ریزماهواره یک نشانگر ژنتیکی هم بـارز داراي تکرارهـاي سـاده    
د کـه در ژنـوم همـه    نباشـ  از پشت سـر هـم مـی   یک تا شش جفت ب

ایـن  ). 46و  41 ،24( ها و برخی پروکاریوت ها وجـود دارد  یوکاریوت
دهنـد، بـدلیل    شکلی نشان میها نیز چند تکرارها حتی در درون گونه

ها سبب ایجـاد تنـوع در تعـدادي از واحـدهاي تکـراري       اینکه جهش
  DNAغیر کد کننده در باشند، آنها عمدتا در مناطق کد کننده و  می

ــع شــده  ــوم توزی ــد و بــه طــور تصــادفی در سراســر ژن ). 50و  34( ان
از  یلشـک هاي ریزماهواره با تعداد تکرارهاي بزرگ بیشتر چنـد  جایگاه
ــین و هــاي ریــز مــاهواره  از تکنیــک. دهنــد نشــان مــی خــود همچن

توان بصورت  میدهند  را نشان مینشانگرهایی که تعداد آلل بیشتري 
، از ایـن رو از  ده در ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت اسـتفاده کـرد  گستر

تکنیک ریزماهواره براي این تحقیق استفاده گردید که تنوع و تغییرات 
  بیمارگر را به روشنی بیان نماید. 

هاي  اصالح ارقام مقاوم یکی از مؤثرترین و اقتصادي ترین روش
ـ  ه باشد. براي بررسی روش ها می کنترل در بیماري ثیر أاي کنتـرل و ت

آنها در کاهش شدت بیماري، اطالع از تنوع ژنتیکی جمعیت بیمـارگر  
بسیار مهم است. همچنـین اطـالع از تولیـدمثل جنسـی کـه باعـث       

شـود و ایـن    ها می ها، افزایش تنوع در جمعیت نوترکیبی و مبادله آلل
تنوع موجب ایجاد پتانسیل سازگاري بـا شـرایط محیطـی و میزبـان     

  ).32، نقش مهمی دارد (گردد می
توان با بررسی ساختار بیولوژیکی و ژنتیکی جمعیـت   بنابراین می 

هاي مقاوم براي رسیدن به مقاومـت پایـدار    این بیمارگر با کاربرد ژن
زائی و تعیین نژادهـاي غالـب در    گام برداشت. همچنین تنوع بیماري

ـ    این بیماري در کشور و تعیین تیپ مناطق شیوع ارچ هـاي جنسـی ق
براي اطالع از وضعیت پایـداري قـارچ در مطالعـات بعـدي پیشـنهاد      

 با مطابقگردد، تا متخصصین به نژادي با اطمینان بیشتر بتوانند  می
و  مقاومـت  پتانسـیل  که داراي هاییقارچ واریته جمعیت ژنتیکی تنوع

 مقاومـت پایـدار   بـه  رسیدن براي هستند سازگاري با شرایط محیطی
ز طرف دیگر رعایت قرنطینه در این منطقه از کشور به ا کنند. آزمایش

مناسـب بـراي گسـترش     خاطر تنوع باالي قارچ و شـرایط محیطـی  
شود تا از اپیدمی شدن این قارچ جلوگیري  پیشنهاد میمناسب بیماري، 

 شود. 
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   در این مطالعهشده هاي جدا  ها براي قارچ و کد جدایهرداري ب مناطق نمونهمنبع،  -پیوست 1 جدول

Table 1- Source, regions and code for isolated fungi in the study 
 نوع رقم
Variety 

 محل نمونه برداري
Sampling Place 

 شهرستان
County 

ها جدایهکد   
Isolate Code 

ها جدایهکد   
Isolate Code No 

 بیتا
Bita 

 گلگیر
Gelgir 

 مسجد سلیمان
Masjed Soliman 

011 011 1 
 بیتا

Bita 
 گلگیر

Gelgir 
 مسجد سلیمان

Masjed Soliman 
013 013 2 

 بیتا
Bita 

 جنت مکان
Janat Makan 

 گتوند
Gotvand 

021 
021 3 

 بیتا
Bita 

 جنت مکان
Janat Makan 

 گتوند
Gotvand 

022 
022 4 

 پی اس
P S 

 جنت مکان
Janat Makan 

 گتوند
Gotvand 

023 
023 5 

 پی اس
P S 

 جنت مکان
Janat Makan 

 گتوند
Gotvand 

024 
024 6 

 پی اس
P S 

 بورکی
Boraki 

 شوشتر
Shoshtar 

031 
031 7 

 فالت
Falat 

 بورکی
Boraki 

 شوشتر
Shoshtar 

032 
032 8 

 سان سید
Sunsid 

 بورکی
Boraki 

 شوشتر
Shoshtar 

034 
034 9 

 سان سید
Sunsid 

 عرب حسن
Arab Hassan 

 شوشتر
Shoshtar 

042 
042 10 

 سان سید
Sunsid 

 عرب حسن
Arab Hassan 

 شوشتر
Shoshtar 

044 
044 11 

 چیف
Cheaf 

 جراحی
Jarahi 

 ماهشهر
Mahshahr 

051 
051 12 

 جراحی اینفینی تی
Jarahi 

 ماهشهر
Mahshahr 

053 
053 13 

 جراحی شهرزاد
Jarahi 

 ماهشهر
Mahshahr 

054 
054 14 

 چیف
Cheaf 

 آسیاب
Asyab 

 امیدیه
Omidyeh 

062 
062 15 

 چیف
Cheaf 

 آسیاب
Asyab 

 امیدیه
Omidyeh 

063 
063 16 

 چیف
Cheaf 

 آسیاب
Asyab 

 امیدیه
Omidyeh 

064 
064 17 

 فالت
Falat 

 جایزان
Jayzan 

 امیدیه
Omidyeh 

072 
072 18 

 فالت
Falat 

 جایزان
Jayzan 

 امیدیه
Omidyeh 

074 
074 19 

 متین
Matin 

تل قلعه  
Ghalah tel 

 باغملک
Baghmalek 

082 
082 20 

 فالت
Falat 

 قلعه تل
Ghalah tel 

 باغملک
Baghmalek 

083 
083 21 

 متین
Matin 

 میداود
Midavod 

 

 رامهرمز
Ramhormoz 

191 
191 22 
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 فالت
Falat 

 میداود
Midavod 

 

 رامهرمز
Ramhormoz 

192 
192 23 

 سان سید
Sunsid 

 کوت
Kout 

 دشت آزادگان
Dashte Azadagan 

091 
091 24 

 سان سید
Sunsid 

 کوت
Kout 

 دشت آزادگان
Dashte Azadagan 

092 
092 25 

 سان سید
Sunsid 

 کوت
Kout 

 دشت آزادگان
Dashte Azadagan 

093 
093 26 

 سان سید
Sunsid 

 کوت
Kout 

 دشت آزادگان
Dashte Azadagan 

094 
094 27 

 سان سید
Sunsid 

 کوت
Kout 

 دشت آزادگان
Dashte Azadagan 

104 
104 28 

 سان سید
Sunsid 

 طراح
Tarah 

 حمیدیه
Hamidyeh 

111 
111 29 

 سان سید
Sunsid 

 طراح
Tarah 

 حمیدیه
Hamidyeh 

112 
112 30 

 سان سید
Sunsid 

 طراح
Tarah 

 حمیدیه
Hamidyeh 

113 
113 31 

 سان سید
Sunsid 

 طراح
Tarah 

 حمیدیه
Hamidyeh 

114 
114 32 

 چیف
Cheaf 

هگمبوع  
Gomboaeh 

 حمیدیه
Hamidyeh 

122 
122 33 

 چیف
Cheaf 

 گمبوعه
Gomboaeh 

 حمیدیه
Hamidyeh 

123 
123 34 

 چیف
Cheaf 

 گمبوعه
Gomboaeh 

 حمیدیه
Hamidyeh 

124 
124 35 

 اینفینی تی
Infinity 

مالثانی 1گلخانه   
Molasani 1 Glasshouse 

 اهواز
Ahvaz 

131 
131 36 

 اینفینی تی
Infinity 

مالثانی 1 گلخانه  
Molasani 1 Glasshouse 

 اهواز
Ahvaz 

132 
132 37 

 اینفینی تی
Infinity 

مالثانی 1گلخانه   
Molasani 1 Glasshouse 

 اهواز
Ahvaz 

133 
133 38 

 اینفینی تی
Infinity 

مالثانی 1گلخانه   
Molasani 1 Glasshouse 

 اهواز
Ahvaz 

134 
134 39 

 شهرزاد
Shahrzad 

مالثانی 2گلخانه   
Molasani 2 Glasshouse 

 اهواز
Ahvaz 

141 
141 40 

 شهرزاد
Shahrzad 

مالثانی 2گلخانه   
Molasani 2 Glasshouse 

 اهواز
Ahvaz 

142 
142 41 

 شهرزاد
Shahrzad 

مالثانی 2گلخانه   
Molasani 2 Glasshouse 

 اهواز
Ahvaz 

144 
144 42 

 چیف
Cheaf 

 الهایی
Elhaee 

 اهواز
Ahvaz 

151 
151 43 

 چیف
Cheaf 

 الهایی
Elhaee 

 اهواز
Ahvaz 

152 
152 44 

 چیف
Cheaf 

 الهایی
Elhaee 

 اهواز
Ahvaz 

153 
153 45 

 چیف
Cheaf 

 الهایی
Elhaee 

 اهواز
Ahvaz 

154 
154 46 

 چیف
Cheaf 

 الهایی
Elhaee 

 اهواز
Ahvaz 

161 
161 47 

 چیف
Cheaf 

 الهایی
Elhaee 

 اهواز
Ahvaz 

164 
164 48 
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 چیف
Cheaf 

 سرخه
Sorkheh 

 شوش
Shosh 

171 
171 49 

 چیف
Cheaf 

 سرخه
Sorkheh 

 شوش
Shosh 

172 
172 50 

 چیف
Cheaf 

 سرخه
Sorkheh 

 شوش
Shosh 

173 
173 51 

 چیف
Cheaf 

 سرخه
Sorkheh 

 شوش
Shosh 

174 
174 52 

 متین
Matin 

 دولتی
Dolati 

 دزفول
Dezful 

201 
201 53 

 متین
Matin 

 دولتی
Dolati 

 دزفول
Dezful 

202 
202 54 

 متین
Matin 

 دولتی
Dolati 

 دزفول
Dezful 

203 
203 55 

 فالت
Falat 

 شمس آباد
Shamsabad 

 دزفول
Dezful 

211 
211 56 

 فالت
Falat 

 شمس آباد
Shamsabad 

 دزفول
Dezful 

212 
212 57 

 فالت
Falat 

 شمس آباد
Shamsabad 

 دزفول
Dezful 

213 
213 58 

 فالت
Falat 

 صفی آباد
Safiabad 

 دزفول
Dezful 

243 
243 59 

 متین
Matin 

 لور
Lour 

 اندیمشک
Andimeshk 

223 
222 60 

 فالت
Falat 

 آزادي
Azadi 

 اندیمشک
Andimeshk 

231 
231 61 

 فالت
Falat 

 آزادي
Azadi 

 اندیمشک
Andimeshk 

232 
232 62 

 فالت
Falat 

 آزادي
Azadi 

 اندیمشک
Andimeshk 

233 
233 63 

 فالت
Falat 

 آزادي
Azadi 

 اندیمشک
Andimeshk 

234 
234 64 

 


