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 3 ،2 ،1و  .5دانشجوی سابق کارشناسی ارشد ،دانشیار ،استادیار و استاد ،مرکز تحقیقات ویروسشناسی گیاهی،
دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه شیراز ،شیراز
 .4استادیار بخش گیاهپزشکی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه مراغه ،مراغه
(تاریخ دریافت - 1392/9/2 :تاریخ تصویب)1393/6/25 :

چکید
سفیدبالک پنبه ) (Bemisia tabaciگونهای مرکب و پیچیده با بیش از  22بیوتیپ شناختهشده در جهان
است .به منظور تعیین بیوتیپهای این آفت در استان فارس از جمعیتهای سفیدبالک مزارع پنبه و فلفل در
شیراز ،کفترک ،مهارلو ،فسا و خیر استهبان طی سالهای  1311-1319نمونهبرداری شد .بر اساس دادههای
آزمون  RAPD-PCRالگوی بیشتر نمونههای  B. tabaciبا الگوی بیوتیپ  Bمطابقت داشت .الگوی بیوتیپ
 Cvنیز مشاهده شد و الگوی دیگری نیز مشاهده گردید که به الگوهای تعریفشده برای بیوتیپهای

Q ،B

و  Cvشباهت نداشت .ترادف نوکلئوتیدی سیتوکروم اکسیداز  Iمیتوکندریایی نشان داد که همۀ نمونههای
 B. tabaciتحت مطالعه در این تحقیق در گروه بیوتیپ  Bقرار میگیرند که به نمونههای ایرانی  94/2تا
 122درصد و به نمونههای بیوتیپهای دیگر  B. tabaciموجود در بانک ژن  14/9تا  93/2درصد شباهت
دارند .مطالعات تبارشناسی نشان داد نمونههای ایرانی بیوتیپ  Bدر دو زیرگروه جدا از هم و مجزا از
نمونههای بیوتیپ  Bدیگر کشورها قرار میگیرند .در بین  11گروه اصلی و  24زیرگروه ژنتیکی جدید که
اخیراً برای  B. tabaciتعریف شده ،نمونههای ایرانی  B. tabaciدر گروه آفریقا /خاورمیانه /آسیای صغیر و
در زیرگروه Middle East/Asia Minor 1قرار گرفتند.
واژ های کلیدی :بیوتیپ ،مطالعات تبارشناسی.RAPD-PCR ،mtCOI ،Bemisia tabaci ،
مقدمه
سفیدبالک پنبه،

)(Gennadius

tabaci

Bemisia

) ،(Hemiptera: Aleyrodidaeحشرهای پلیفاژ است که
از بیش از  300محصول زراعی و گونههای مختلف علف
هرز از مناطق گرمسیری جهان گزارش شده و  333گونه
ویروس را انتقال میدهد که عمدة آنها متعلق به جنس
 Begomovirusاز تیره  Geminiviridaeاند ( Fargette et
 .)al., 2006; McAuslane, 2000سفیدبالک B. tabaci
را اولین بار  Gennadiusدر یونان و در سال  3883بر
روی پنبه گزارش داد و با نام Aleurodes tabaci
توصیف کرد (.)Gerling, 1996
* تلفن03311031151 :

سفیدبالک  B. tabaciگونهای مرکب و پیچیده
( )complex speciesبا بیش از  20بیوتیپ است ( Bedford
.et al., 1994; Dinsdale et al., 2010; De Barro et al.,
 .)2011در اواخر دهۀ  3380نژاد قدرتمندی از این
حشره در جنوب آمریكا یافت شد که سطح باالیی از
مقاومت به حشرهکشها و توانایی انتقال بگوموویروسها
را داشت و میتوانست عالئم برگ نقرهای در کدو ایجاد
کند .این نژاد که نوعی الگوی الكترومورف خاص را برای
آنزیمهای عمومی استراز نشان میداد ،با عنوان بیوتیپ
 Bمعرفی شد (Bellows et al. .)De Barro et al., 2005
) (1994به این نتیجه رسیدند که بیوتیپ  Bسفیدبالک
E-mail: behjatnia@shiraz.ac.ir
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 B. tabaciمتفاوت از بیوتیپهای دیگر است .بنابراین آن
را یک گونۀ جدید از جنس  Bemisiaدر نظر گرفتند و
نام  B. argentifoliiرا برای آن انتخاب .اطالق این نام
برای بیوتیپ  Bدر تمام جهان بحثبرانگیز شد
( ;De Barro & Driver, 1997; De Barro et al., 2000
 .)Qiu et al., 2009از آنجا که اطالعات بیولوژیک و
مولكولی کافی برای حمایت از ایدة جداسازی B. tabaci
و  B. argentifoliiوجود نداشت ،گونۀ اخیر مجدداً با
عنوان بیوتیپ  Bگونۀ  B. tabaciمحسوب گردید
( .)De Barro et al., 2005اخیراً در اطالق کلمۀ بیوتیپ
برای جمعیتهای متنوع  B. tabaciشک بهوجود آمده
است ،بهطوری که در جدیدترین مقالۀ منتشرشده در
این زمینه ( )De Barro et al., 2011ادعا شده که
استفاده از کلمۀ بیوتیپ در این زمینه اشتباه و
گمراهکننده است و مدارک کافی ارائه شده که این آفت
از بیوتیپهای مختلف تشكیل نشده است ،بلكه ترکیبی
از  33گروه اصلی بوده که دربردارندة ترکیبی از  25گونۀ
تشخیصناپذیر از نظر مورفولوژیک است ( De Barro et
 .)al., 2011به علت نبود محدودیت در تعیین بیوتیپ و
وجود روشهای مختلف در این زمینه ،تا کنون
بیوتیپهای متعددی از  B. tabaciتوصیف گردیدهاند که
این تمایز بیشتر بر اساس مارکرهای ژنتیكی بوده است.
بهعالوه ،دادههای بیولوژیک کافی که تفاوت را مشخص
کند ،وجود ندارد .در حقیقت ،به دالیل ذکرشده در دو
جملۀ قبل« ،بیوتیپ» واژة جایگزینی برای «یک گروه
ژنتیكی» بوده است و پیشنهاد شده که استفاده از واژة
بیوتیپ کنار گذاشته شود و تحقیقات مربوط به نحوة
تشخیص گونه در  B. tabaciبر ساختار ژنتیكی ویژة
ژنهای هستهای و نحوة تكامل دیانای میتوکندریایی
در  Bemisiaمتمرکز شود (.)De Barro et al., 2011
سفیدبالک  B. tabaciاز دیرباز در مناطق پنبهکاری
ایران وجود داشته است .این آفت را اولین بار بشیرالهی
در سال  3121در اطراف کرمان مشاهده و جمعآوری
کرد ،ولی در همان سالها در نقاط پنبهخیز فارس و
کرمان انتشار داشته است ( .)Alemansoor, 1992بعد از
آن به عنوان یک آفت جدی در نقاط مرکزی و جنوبی
ایران قلمداد گردید ( .)Habibi, 1975در ایران چند شكلی
جمعیتهای سفیدبالک  B. tabaciروی میزبانهای گیاهی

خیار ،کدو ،بادمجان و پنبه در منطقۀ ورامین و با
تكنیک Randomly amplified polymorphic DNA-
) polymerase chain reaction (RAPD-PCRبررسی
Rajaei
شد (.)Samih & Jalali-Javaran, 2005
 (2008) Shoorcheh et al.بر اساس ترادف نوکلئوتیدی
ژن زیر واحد شمارة  3سیتوکروم اکسیداز میتوکندریایی
()mitochondrial cytochrome oxidase I, mtCOI
سفیدبالک  B. tabaciدر چندین منطقه از ایران شامل
یزد ،کرمان ،خراسان و هرمزگان نشان دادند که بیشتر
بیوتیپهای موجود در ایران بسیار به بیوتیپ B
نزدیکاند و جمعیت غالب را در ایران تشكیل میدهند.
با توجه به گسترش سریع و زیاد بیماریهای ناشی از
بگوموویروسها ،از جمله بیماری مهم و اقتصادی پیچیدگی
برگ گوجهفرنگی در مناطق کشت این محصول در جهان و
ایران که با گسترش جهانی بیوتیپهای مهاجم ،B. tabaci
ناقل ویروسهای بهوجودآورندة این بیماریها همراه بوده
است ،و نیز نبود اطالعات کافی دربارة تنوع ژنتیكی این
آفت در برخی مناطق ایران ،در این تحقیق تعیین
بیوتیپهای سفیدبالک  B. tabaciدر استان فارس با
استفاده از روشهای مولكولی انجام گرفت.
مواد و روشها
منبع حشره

نمونههای سفیدبالک از مزارع فلفل منطقۀ کفترک شیراز
و مزارع پنبۀ منطقۀ مهارلو ،شهرستان فسا و منطقۀ
مبارکآباد خیر استهبان و گیاه شاهپسند درختچهای
) (Lantana sp.در سطح شهر شیراز جمعآوری و در
اتانول 34درصد قرار داده شدند .نمونهها تا زمان
استخراج دیانای در دمای  -20درجۀ سلسیوس
نگهداری گردیدند.
شناسایی گونۀ سفیدبالک B. tabaci

مناسبترین مالک تشخیص گونههای جنس  Bemisiaاز
جمله  B. tabaciاستفاده از ویژگیهای مورفولوژیک
پوستههای شفیرگی است ( .)Alemansoor, 1992لذا از
بین نمونههای جمعآوریشده از طریق پوستۀ شفیرگی و
تهیۀ اسالید میكروسكوپی با استفاده از کلیدهای
شناسایی جنس ( ،)Hodges & Evans, 2005گونۀ

شهبازی و همكاران :تعیین بیوتیپهای سفیدبالک پنبه ... Bemisia tabaci

 B. tabaciو گونۀ (
 )yearشناسایی شد.

Malumphy, unknown published

استخراج دیانای B. tabaci

برای استخراج دیانای ژنومی  B. tabaciاز روش
 (1997) Barro & Driverبا کمی تغییر استفاده شد .به
منظور تهیۀ دیانای با خلوص باالتر ،یک دور
خالصسازی با استفاده از فنول-کلروفرم طبق روش
 (2014) Behjatnia et al.انجام گرفت .دیانای
استخراج شده کامالً در آب مقطر استریل بهصورت
سوسپانسیون درآورده شد .نمونهها سپس در دمای -20
درجۀ سلسیوس نگهداری شدند تا بعد به عنوان
دیانای الگو در واکنش زنجیرهای پلیمراز ) (PCRبهکار
روند .در هر واکنش آزمون  PCRاز دیانای
استخراجشده از یک سفیدبالک استفاده شد.
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 PCRبه مدت  30دقیقه در  12Cنگهداری شد.
محصوالت  PCRبا الكتروفورز در ژل آگارز  3/4درصد
آنالیز شد و بر اساس الگوهای ایجادشده ،بیوتیپ
سفیدبالک  B. tabaciتعیین گردید.

De

استفاده از روش  RAPD-PCRبرای تعیین بیوتیپ
.B. tabaci

از روش  RAPD-PCRمطابق آنچه توسط
) (2009توضیح داده شد برای تعیین نوع بیوتیپ
سفیدبالک  B. tabaciاستفاده شد .از نمونۀ سفیدبالک
گلخانه ( )Trialeurodes vaporariorumبهعنوان کنترل
در آزمایش  RAPD-PCRاستفاده شد .در این روش از
آغازگر  )Qiu et al., 2009) H16با ترادف نوکلئوتیدی
' 5'-TCTCAGCTGG-3استفاده گردید .آزمون RAPD-
 PCRدر یک واکنش  24میكرولیتری شامل  2میكرولیتر
( 30-20نانوگرم) دیانای الگو استخراجشده از
 ،B. tabaciآغازگر ( H16به غلظت  3/2میكروموالر)200 ،
میكروموالر از هر یک از چهار داکسی ریبو نوکلئوتید
تریفسفات 3/4 ،میلیموالر  ،MgCl2و  3/24-2واحد
آنزیم  Taqدیانای پلیمراز ( )Fermentasدر بافر
مخصوص  PCRصورت گرفت PCR .شامل یک برنامۀ 3
چرخهای در دمای  35درجۀ سلسیوس به مدت 4
دقیقه ،دمای  50درجۀ سلسیوس به مدت  2دقیقه و
دمای  12درجۀ سلسیوس به مدت  1دقیقه و سپس یک
برنامۀ  13چرخهای شامل دمای  35Cبه مدت 3
دقیقه ،دمای  50Cبه مدت  3/4دقیقه و دمای 12C
به مدت  2دقیقه بود .پس از آخرین چرخه ،مخلوط
Qiu et al.

تکثیر  mtCOIبا استفاده از روش PCR

واکنش زنجیرهای پلیمراز در حجمهای  24میكرولیتری
شامل مواد استفادهشده در آزمون  RAPD-PCRو با
استفاده از آغازگرهای  C1-J-2195با ترادف نوکلئوتیدی
´ 5´-TTGATTTTTTGGTCATCCAGAAGT-3و
نوکلئوتیدی
ترادف
با
L2-N-3014
´ 5´-TCCAATGCACTAATCTGCCATATTA-3که
قطعهای در حدود  840جفت باز از ژن میتوکندریایی
 COIرا تكثیر میکنند ( )Frohlich et al., 1999هر
کدام به غلظت  0/5میكروموالر انجام گرفتPCR .
عبارت از یک برنامۀ یک چرخهای شامل دمای 35 C
به مدت یک دقیقه و یک برنامه  14چرخهای شامل
دمای  35 Cبه مدت  10ثانیه ،دمای  40Cبه مدت
 54ثانیه و دمای  12 Cبه مدت  3دقیقه بود .پس از
آخرین چرخه ،مخلوط  PCRبه مدت  30دقیقه در C
 12نگهداری شد .قطعات تكثیرشده با الكتروفورز در
آگارز  3درصد تجزیه و تحلیل شدند.
همسانهسازی ( )Cloningو تعیین ترادف نوکلئوتیدی

برای همسانهسازی محصول  PCRاز

Ins T/A clone

) PCR product cloning kit (Fermentasاستفاده شد.
دیانای تكثیرشده بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده
در داخل ناقل پالسمیدی  PTZ57R/Tقرار داده شد.
همسانههای بهدستآمده برای تعیین ترادف نوکلئوتیدی
با استفاده از آغازگرهای  M13به شرکت Macrogen
کشور کره جنوبی فرستاده شدند.
مقایسۀ ترادفهای نوکلئوتیدی بهدستآمده با ترادف
ناحیۀ مشابه دیگر بیوتیپهای سفیدبالک پنبه در بانک
ژن و ترسیم دندروگرام

ترادفهای نوکلئوتیدی بهدستآمده ابتدا با استفاده از
برنامۀ  Blastبا ترادفهای موجود در پایگاه اطالعاتی
()http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank
NCBI
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 تعیین گردید و درخت فیلوژنتیكی مربوط بهMegalign
 و با استفاده ازmaximum likelihood آنها با روش
 رس. ترسیم و تجزیه و تحلیل شدMEGA5 نرمافزار
 میزبان و محل جغرافیایی،)Accession number( شمار
 تحت مطالعه در این تحقیقB. tabaci نمونههای ایرانی
 نشان3 و ترادفهای مورد استفاده از بانک ژن در جدول
.داده شده است
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 همردیفسازی، پس از تأیید صحت آنها.مقایسه شدند
ترادف نوکلئوتیدی نمونههای ایرانی با استفاده از
Tamura et al., 2011; Hasegawa ( MEGA5 نرمافزارهای
) انجامDNASTAR  (نرمافزارMegalign ) وet al., 1985
 همچنین این ترادفها با یكدیگر و با ترادف.گرفت
 مقایسهGenBank نوکلئوتیدی نمونههای موجود در
 درصد شباهت آنها با استفاده از نرمافزار.شدند

. موجود در بانک ژن که در مقایسه با نمونههای ایرانی این حشره در این مطالعه بهکار رفتندB. tabaci  مشخصات نمونههای.3 جدول
B.tabaci
sample *(host)
FSA13 (cotton)

Country

Acc. No.

Reference

Iran ( Fasa)

JN542543

Present study

FSA12 (cotton)
FSA2 (cotton)

Iran ( Fasa)
Iran (Fasa)

JN559742
JN559743

Present study
Present study

FSA3 (cotton)

Iran (Fasa)

JN559744

Present study

B .tabaci sample
*(host)
voucher IMIDASu1.4 (cotton)
Guadeloupe (NR)
Nador (Solanum
melongena)
Antilles1 (NR)

FSA6 (cotton)

Iran (Fasa)

JN559745

Present study

D3 (NR)

FSA8 (cotton)

Iran (Fasa)

JN559746

Present study

B5 (NR)

FSA9 (cotton)

Iran (Fasa)

JN559747

Present study

B18 (NR)

FSA1 (pepper)
KAF10
(pepper)
KAF4 (pepper)
KAF5 (pepper)
KAF (pepper)
MOB (cotton)

Iran (Fasa)
Iran (Kaftarak)

JN559748
JN559749

Present study
Present study

JN559750
JN559751
JN559752
JN559753
EU547770

5 (NR)

Iran (Kaftarak)
Iran (Kaftarak)
Iran (Kaftarak)
Iran
(Mobarakabad)
Iran
(Khorasan)
Iran
(Hormozgan)
Iran (Kerman)

15 (NR)

Iran (Yazd)

EU547771

20 (NR)

Iran (kerman)

EU547772

MedAmAf_1Ir
an_new2 (NR)
MedAmAf_1Ir
an_new5 (NR)
MedAmAf_1Ir
an_new1 (NR)
MedAmAf_1Ir
an_new3 (NR)
H2-MedAmAfSicily-Marinadi-Ragusa(NR)
Turkey
(cotton)
Pakistan
(cotton)
biotype B (NR)

Iran

GU086351

Iran

GU086353

Iran

GU086350

Iran

GU086352

Italy

GU086341

Turkey

AF342776

Pakistan

AF342778

10 (NR)
1 (NR)

clone
UgOkNm35
(okra)
12-3b
(Gossypium
sp.)

EU547768
EU547769

Country

Acc. No.

Reference

Sudan

AY827615

France
Morocco

AM180064
AM176570

De la Rua et al.,
2006
Tahiri et al., 2006
Tahiri et al., 2006

EU760750

Gueguen et al., 2010

FJ766420

Gueguen et al., 2010

FJ766418

Gueguen et al., 2010

FJ766434

Gueguen et al., 2010

NP3 (NR)
R1 (NR)

Netherla
nd
Burkina
Faso
Burkina
Faso
Burkina
Faso
France
France

EU760740
EU760743

Gueguen et al., 2010
Gueguen et al., 2010

Present study
Present study
Present study
Present study

Ca2 (NR)
K1 (NR)
1 (NR)
Florida (NR)

Moroco
Tunisia
Israel
USA

EU760747
EU760736
EU760719
EF080824

Gueguen et al., 2010
Gueguen et al., 2010
Gueguen et al., 2010
Boykin et al., 2007

Rajaei Shoorcheh
et al., 2008
Rajaei Shoorcheh
et al., 2008
Rajaei Shoorcheh
et al., 2008
Rajaei Shoorcheh
et al., 2008
Rajaei Shoorcheh
et al., 2008
Dinsdale et al.,
2010
Dinsdale et al.,
2010
Dinsdale et al.,
2010
Dinsdale et al.,
2010
Dinsdale et al.,
2010

CLM582-NW
(tomato)
CLM278-B (tomato)

USA

HQ877602

USA

FJ188639

CLM43-B (Verbena
sp.)
CLM60-B (tomato)

USA

HQ198702

USA

HQ198662

CLM89-Q3 (mint)

USA

FJ188507

pop-variant CLM85B (poinsettia)

USA

EU427727

McKenzie et al.,
2012
McKenzie et al.,
2009
McKenzie et al.,
2012
McKenzie et al.,
2012
McKenzie et al.,
2009
Shatters et al., 2009

249 (tomato)

Cuba

FN821805

Muniz et al., 2011

Multan (Gossypium
hirsutum)
India (cabbage)

Pakistan

AY686094

-

India

HQ268812

-

Brown & Idris,
2005
Brown & Idris,
2005
Banks et al., 2001

40 (eggplant)

China

EU192070

-

CH-GD01 (cushaw)

China

EF566761

-

Zhengzhou-1 (NR)

China

HM802265

-

**

USA

GU086363

Dinsdale et al ., 2010

India

AF418672

Maruthi et al., 2004

India

AF321927

Uganda

AY903568

Sseruwagi et al.,
2006

India

AJ550175

Delatte et al., 2005

Bemisia atriplex
(NR)
Trialeurodes *
vaporariorum
(Phyllanthus
emblica)

*

) (میزبان گزارش نشده استNR=Not Recorded*
. در آنالیزهای فیلوژنتیكی استفاده شدoutgroup  به عنوانTrialeurodes vaporariorum  وBemisia atriplex ** از گونههای
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نتایج و بحث
تشخیص بیوتیپهای  B. tabaciبا استفاده از RAPD-

.PCR

گزارشهای قبلی (

De Barro & Driver, 1997; Qiu et

 )al., 2009; Zhang et al., 2007نشان میدهد محصوالت
آزمون  RAPD-PCRاز بیوتیپهای مختلف B. tabaci
نقشهای متنوعی را در ژل آگارز بعد از الكتروفورز ایجاد
میکنند .بر اساس این گزارشها بیوتیپ  Bتولید سه باند
دیانای بین  240و  300جفت باز میکند؛ درحالیکه
باندهای دیانای بین  240و  100جفت باز در بیوتیپ Cv
وجود ندارد .بهعالوه ،در دو بیوتیپ  Cvو  Qدو باند
مشخص با اندازههای حدود  100و  3000جفت باز تشكیل
میشود ،درحالیکه بیوتیپ  Bفقط تولید یک باند دیانای
در محدودة  3000جفت باز میکند .با توجه به نقشهای
ایجادشده که در شكل  3و  2نمایش داده شده است ،به
نظر میرسد نمونههای مربوط به شكل ( 3الف) راهک  1و
 5و در قسمت (ب) راهک  1و در شكل ( 2الف) راهکهای
 1 ،2و  3-4و در قسمت (ب) راهک  5مربوط به بیوتیپ B
باشند؛ چون سه باند بین  100و  300جفت باز در
دیانایهای تكثیری این نمونهها بهطور واضح دیده
میشود .بهعالوه این نمونهها یک باند قوی و دو باند
ضعیفتر در محدودة هزار جفت باز دارند .نقش نمونۀ شكل
( 3ب) راهک  3بیشتر شبیه به نقش بیوتیپ  Cvاست
(بین  240تا  400جفت باز هیچ باند دیانای دیده نشد).
نقشهای ایجادشده توسط نمونههای سفیدبالک مناطق
مبارکآباد روی میزبان پنبه (شكل  3راهکهای  3و  2در
قسمت الف و راهک  2در قسمت ب) به هیچ یک از
نقشهای تعریفشده برای بیوتیپهای  Q ،Bو  Cvشباهت

الف
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نداشتند .جمعبندی نوع بیوتیپهای  B. tabaciروی
میزبانهای مختلف مناطق تحت بررسی بر اساس نتایج
آزمون  RAPD-PCRدر جدول  2نشان داده شده است.
شایان ذکر است که در گونۀ سفیدبالک گلخانه
( )T. vaporariorumنسبت به بیوتیپهای سفیدبالک
 B. tabaciنقش متفاوتی مشاهده شد (شكل-2ب راهک
 3و  .)2نتایج این آزمایشها نشان میدهد که آزمون
 RAPD-PCRنقشهای متنوعی از دیانای ایجاد
میکند که میتواند وسیلۀ تشخیص گونهها از یكدیگر
(نقش متفاوت  B. tabaciبا سفیدبالک گلخانه) و حتی
تمایز بیوتیپهای یک گونه گردد؛ بهطوری که در این
مطالعه و مطالعات مشابه قبلی ( De Barro & Driver,
)1997; Qiu et al., 2009; Zhang et al., 2007
نقشهای متنوع ایجادشده از گونۀ  B. tabaciمنجر به
معرفی بیوتیپهایی غیر از بیوتیپ  Bگردید .ولی از آنجا
که در این روش اتصال آغازگر به رشتۀ قالب در دمای
نسبتاً پایینی ( 14درجۀ سلسیوس) صورت میگیرد
(( )Black IV & DuTeau, 1997در این مطالعه دمای
اتصال  50درجۀ سلسیوس انتخاب شد) ،و کالً در این
روش قطعات دیانای بهطور تصادفی تكثیر میشوند،
تشخیص قطعی نوع بیوتیپ نیاز به روشهای دقیقتری
دارد .لذا در این مطالعه با توجه به محدودیتهای موجود
در زمینۀ تشخیص بیوتیپ ،تعدادی از نمونههای پنبه و
فلفل  B. tabaciکه اولویت بیشتری نسبت به نمونۀ
شاهپسند درختچهای داشتهاند ،تكثیر و تعیین ترادف ژن
 mtCOIشدند .مسلماً تعیین بیوتیپ میزبانی B. tabaci
از اهمیت ویژهای برخوردار است و شایسته است در
مطالعات بعدی بررسی گردد.

ب

شكل  .3نقش الكتروفورزی حاصل از  RAPD-PCRاز نمونههای سفیدبالک  .B. tabaciمیزبان و محل جمعآوری هر نمونه در باالی
چاهک مربوط به آن نشان داده شده است .برای کنترل منفی در  PCRاز آب استفاده شدM=100 bp molecular weight marker .
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الف

شكل  .2ا :نقش الكتروفورزی حاصل از  RAPD-PCRنمونههای سفیدبالک  .B. tabaciمیزبان و محل جمعآوری هر نمونه در باالی
چاهک مربوط به آن نشان داده شده است .برای کنترل منفی در  PCRاز آب استفاده شدM=100 bp molecular marker .
جدول  .2نوع بیوتیپ شناسائیشده  B. tabaciاز میزبانهای
مختلف مناطق تحت بررسی استان فارس با استفاده از روش
RAPD-PCR
Biotype
B
B
B
B
B
Cv
unknown

Host-region
Cotton-Fasa
Cotton-Maharloo
Cotton-Khir
Lantana-Shiraz
Pepper-Kaftarak
Pepper-Kaftarak
Cotton-Khir

شناسایی بیوتیپهای  B. tabaciبر اساس تعیین ترادف
نوکلئوتیدی ژن mtCOI

برای تكثیر  mtCOIدر سفیدبالک  B. tabaciاز جفت
آغازگر  L2-N-3014/C1-J-2195در آزمون  PCRاستفاده
شد .با استفاده از این آغازگرها قطعهای به اندازة حدود 840
جفت باز در نمونههای سفیدبالک جمعآوری شده از
میزبانهای پنبه و فلفل از مناطق مختلف استان فارس
تكثیر شد .شكل  1نقش الكتروفورزی محصول  PCRاز دو
نمونۀ سفیدبالک جمعآوریشده از روی پنبه در فسا را
نشان میدهد .قطعات تكثیرشده از نمونههای مختلف پس
از همسانهسازی تعیین ترادف شدند .اندازة دقیق قطعۀ
تعیینترادفشده پس از حذف ترادف آغازگرها  820تا
 823جفت باز شد .مقایسۀ ترادف نوکلئوتیدی این قطعه از
نمونههای ایرانی تحت مطالعه در این تحقیق با یكدیگر و با
ترادف نوکلئوتیدی در قطعۀ مشابه از نمونههای موجود در
بانکژن با استفاده از نرمافزار  Blastنشان داد که همۀ
نمونههای ایرانی  B. tabaciدر گروه بیوتیپ  Bقرار
میگیرند .با توجه به کوتاهتر بودن طول ترادف دیگر
نمونههای ایرانی موجود در بانک ژن ،پس از حذف

توالیهای اضافی نمونههای تحت مطالعه در این تحقیق و
همطول کردن آنها با توالیهای موجود در بانک ژن ،طول
قطعات تحت مطالعه در این تحقیق مانند برخی از
نمونههای ایرانی موجود در بانک ژن به  341نوکلئوتید
رسانده شد .میزان یكسانی ترادف این قطعه از نمونههای
سفیدبالک استان فارس با ترادف قطعۀ مشابه بیوتیپ B
موجود در بانکژن در سطح نوکلئوتیدی به میزان
 300-35/2درصد تعیین شد ،در حالیکه میزان یكسانی
آنها با قطعۀ مشابه بیوتیپهای دیگر  B. tabaciدر سطح
نوکلئوتیدی از  85/3تا  31/2درصد متغیر بود .نمونۀ
مبارکآباد از روی پنبه و دو نمونۀ  Eu547768و
 Eu547769که بهترتیب از گوجهفرنگی در استان هرمزگان
و خیار در استان کرمان توسط Rajaei Shoorcheh et al.
) (2008گزارش شدهاند ،ترادف کامالً یكسانی داشتند
(جدول درصد تشابه نشان داده نشده است).

شكل  .1نقش الكتروفورزی محصول  PCRناحیۀ ،mtCOI
تكثیرشده با جفت آغازگر  L2-N-3014 / C1-J-2195از
نمونههای سفیدبالک پنبه فسا .برای کنترل منفی در  PCRاز
آب استفاده شد.M= 100 bp molecular marker .

شهبازی و همكاران :تعیین بیوتیپهای سفیدبالک پنبه ... Bemisia tabaci
موقعیت تاکسونومیکی بیوتیپهای ایرانی B. tabaci

با آنالیزهای فیلوژنتیكی قطعۀ  341نوکلئوتیدی بهوسیلۀ
برنامۀ  MEGA5دندروگرامی حاوی سه گروه اصلی
مطابق با بیوتیپهای  Q ،Bو Non-B biotypeبهدست
آمد که در شكل  5نشان داده شده است .نمونههای
سفیدبالک تحت مطالعه در این تحقیق همراه با دیگر
نمونههای ایرانی در گروه بیوتیپ  Bقرار گرفتند.

201

بیوتیپهای  Bایران در دو زیرگروه مجزا از نمونههای
بیوتیپ  Bکشورهای دیگر قرار گرفتند؛ بدین ترتیب که
نمونههای سفیدبالک فارس همراه با نمونههای گزارششده
از سوی  (2008) Rajaei Shoorcheh et al.از یزد،
خراسان ،کرمان و هرمزگان در زیرگروهی مجزا از
نمونههای ایرانی گزارششده از سوی Dinsdale et al.
) (2010قرار گرفتند (شكل .)5

B biotype

Iranian B biotype

Q biotype

Non-B biotypes
Out group

شكل  .5دندروگرام حاصل از تطابق ترادف نوکلئوتیدی قطعۀ  341نوکلئوتیدی  mtCOIنمونه های ایرانی  B. tabaciبا یكدیگر و با نمونههای
موجود در بانک ژن (جدول  )3با روش  maximum likelihoodمدل  Hasegawa-Kishino-Yanoو با استفاده از نرمافزار  .MEGA5اعداد کنار
شاخهها درصد ارزش  Bootstrapدر میان  300تكرار را نشان میدهد .مشخصات نمونههای  B. tabaciدر جدول  3نشان داده شده است.

208

دانش گیاهپزشكی ایران ،دورة  ،54شمارة  ،2پاییز و زمستان 3131

وقتی ترادف قطعۀ  823نوکلئوتیدی نمونههای
سفیدبالک  B. tabaciاستان فارس با ترادف همین قطعه
نمونههای بیوتیپ  Bموجود در بانک ژن با استفاده از برنامۀ
 Clustal Wنرمافزار  MEGA5همردیفسازی و درخت
فیلوژنتیک با استفاده از روش  maximum likelihoodمدل
 Hasegawa-Kishino-Yanoترسیم شد (شكل ،)4مشخص
گردید که نمونههای فارس در گروهی مجزا نسبت به

نمونههای بیوتیپ  Bموجود در بانک ژن قرار میگیرند
(شایان ذکر است که به علت کوتاهتر بودن طول ترادف
 341نوکلئوتیدی  mtCOIدیگر نمونههای ایرانی موجود در
بانک ژن این نمونهها در این آنالیز بهکار نرفتند) .نمونههای
فارس در این آنالیز دو زیرگروه تشكیل دادند .بررسی
تفاوتهای مورفولوژیک و بیولوژیک نمونههای این دو
زیرگروه در حال انجام است.

شكل  .4دندروگرام حاصل از تطابق ترادف نوکلئوتیدی قطعۀ  823نوکلئوتیدی  mtCOIنمونههای استان فارس  B. tabaciتحت مطالعه در
این تحقیق با نمونههای بیوتیپ  Bموجود در بانک ژن (جدول  )3با روش  maximum likelihoodمدل  Hasegawa-Kishino-Yanoو با
استفاده از نرمافزار  .MEGA5اعداد کنار شاخهها درصد ارزش  Bootstrapدر میان  300تكرار را نشان میدهد .مشخصات نمونههای B. tabaci
در جدول  3نشان داده شده است.

نتیجهگیری کلی
سفیدبالک پنبه ( )Bemisia tabaciیكی از مهمترین
آفات محصوالت زراعی و باغبانی است که بهصورت
مستقیم در نتیجۀ تغذیه و ترشح عسلک ،یا بهطور
غیرمستقیم با انتقال ویروس به گیاهان خسارت میزند.
این آفت گونهای پیچیده ( )complex speciesبا بیش از
 20بیوتیپ شناختهشده در جهان است .در این تحقیق

از دو روش  RAPD-PCRو ترادف نوکلئوتیدی
برای تعیین بیوتیپهای سفیدبالک  B. tabaciدر استان
فارس استفاده شد .بر اساس باندهای تكثیرشده در
 RAPD-PCRسه نقش متفاوت ایجاد شد که بر اساس
اطالعات منتشرشده در منابع موجود ( & De Barro
.Driver 1997; Qiu et al., 2009; Samih & Jalali )Javaran, 2005; Zhang et al., 2007بیشتر نمونههای
mtCOI
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اختالفات بیولوژیكی بهخصوص در نوع میزبان حشره
 اما همۀ اختالفات ژنتیكی نمیتواند منعكسکنندة،است
 اخیراً در، به همین دلیل.اختالفات بیولوژیک باشد
B. tabaci اطالق کلمۀ بیوتیپ برای جمعیتهای متنوع
شک بهوجود آمده است بهطوری که در جدیدترین مقالۀ
) ادعاDe Barro et al., 2011( منتشرشده در این باره
شده که استفاده از کلمۀ بیوتیپ در این زمینه اشتباه و
گمراهکننده است و مدارک کافی ارائهشده نیز نشان داده
 از بیوتیپهای مختلف تشكیل نشده،است که این آفت
 گروه مشخص و تعریفشده33  بلكه ترکیبی از،است
 گونۀ تشخیصناپذیر از نظر25 است که ترکیبی از
.)De Barro et al., 2011( مورفولوژیكی را در بردارند
 و،(2011) De Barro et al. با توجه به نظریههای
پیشنهاد واژة گروه ژنتیكی نمونههای بهکاررفته در این
 زیرگروه سفیدبالک25  گروه اصلی و33 تحقیق از بین
 از نقاط مختلفB2  به همراه بیوتیپB. tabaci
 آسیای صغیر/ خاورمیانه/جهان در باالگروه آفریقا
Middle ) و زیرگروهAfrica/Middle East/Asia Minor(
De Barro et al., (  قرار گرفتندEast-Asia Minor 1
 یكی از موضوعهای جالب مطالعه بازده بیوتیپها.)2011
و زیرگروهها در انتقال و اپیدمیولوژی بیماریهای
.ویروسی خواهد بود

 مطابقتB  تحت مطالعه با نقش بیوتیپB. tabaci
 نقشهای شبیه به نقشهایB  عالوه بر بیوتیپ.داشت
 نیز مشاهده شد و نقش دیگری نیز مشاهدهCv بیوتیپ
،B گردید که با نقشهای تعریفشده برای بیوتیپهای
 درحالیکه بر اساس تعیین. شباهت نداشتCv  وQ
B. tabaci  نمونههای انتخابیmtCOI ترادف نوکلئوتیدی
 تشخیص دادهB تحت بررسی در این مطالعه بیوتیپ
( نیز همۀ2010) Shahbazi et al.  طبق گزارش.شدند
 ارسالی به استرالیا بر مبنایB. tabaci نمونههای ایرانی
B  بیوتیپ، از دیانای ریبوزومیITS1 نقش ناحیۀ
 بیشتر این نمونهها مربوط به مزارع.تشخیص داده شدند
، میناب، بلوچستان، جیرفت،پنبه در مناطق داراب
 راmtCOI  نتایج این تحقیق روش.کاشمر و بوشهر بودند
.به عنوان دقیقترین روش تعیین بیوتیپ تأیید میکنند
B. tabaci هنوز بحثهایی در زمینۀ گروههای ژنتیكی
 این است که، یكی از سؤاالتی که مطرح است.وجود دارد
،) استcomplex species(  یک گونۀ مرکبB. tabaci آیا
ً اصوال.) استa species complex( یا ترکیبی از گونهها
کلمۀ بیوتیپ بیشتر نشاندهندة خصوصیات بیولوژیک
 سال اخیر معرفی بیوتیپهای10  درحالیکه در،است
 بیشتر بر اساس اختالفات ژنتیكی استوار بودهB. tabaci
 اگرچه بخشی از اطالعات ژنتیكی وابسته به.است
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