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 خالصه
 

 Bemisiaو  Bemisia tabaci (Genn.) (Hom.: Aleyrodidae) بويژه دو گونه      , پنبه هايسفيد بالك 
argentifolii Bellows and Perring             در   از مهمترين آفات محصوالت زراعي ، گلخانه و گياهان زينتي 

در نتيجه   به دليل انتقال بيماريهاي ويروسي، ترشح عسلك و            , كه عالوه بر تغذيه از شيره گياهي        ايران هستند؛ 

 پراكنش  بيوتيپ هاي    شناسايي و تعيين   انگيزه   با.  مي باشند  از اهميت زيادي برخوردار      , گياهان فتوسنتزدر  كاهش  

 برگهاي پنبه   ,براي اين هدف  .   مورد بررسي قرار گرفت    ١٣٨١در سال   از اين حشرات      جمعيت  ١١  ،سفيدبالك پنبه 

كشتزارهاي پنبه داراب، قم، ساوه، گنبد، گرگان، ورامين، گرمسار،            از   حشرههاي اين    شفيره  ها و  آلوده به پوره  

 در اتاق رشد تحت     ,پوره ها و شفيره ها  .   گردآوري شدند  شكده كشاورزي ، رفسنجان، شوشتر و دان    )كرمان(ارزوييه  

 ساعت  ٨ ساعت روشنايي    ١٦ درصد و دوره نوري      ٥٥±٣ درجه سانتي گراد ، رطوبت نسي       ٢٤±   ٢شرايط دماي 

 پس از خارج شدن از پوسته       ,حشرات كامل هر يك از جمعيت هاي گردآوري شده        .  تاريكي پرورش داده شدند   

 و تا زمان انجام آزمايشهاي مولكولي داخل ميكروسانتري فيوژ تيوپ               ,ه اسپيراتور جمع آوري   شفيرگي بوسيل 

ده   ( آغازگر ٥   با ١.آر.سي.   پي رپيداز تكنيك   ,  براي انجام اين پژوهش   .  شدنددرتانك محتوي ازت مايع نگهداري      

 ٢سي را تكثير و توليد نوارهاي     حشرات مورد برر  .  آي.  ان.  نستند دي اتمام آغازگرها تو  .   استفاده شد  )نوكلئوتيدي

با .  بود جفت باز    ٣٠٠٠‐٢٠٠   نوار به عنوان نشانگر انتخاب شدند كه وزن مولكولي آنها بين            ٧١.  مشخص نمايند 

 كه تنها گونه    ,آوري شده از منطقه رفسنجان      روشن شد كه به جز توده جمع        ,  نگرش به نتايج بدست آمده     
 B. tabaci     شاره شده در باال يك جمعيت مخلوط از              در تمام كشتزارهاي ا     را داشتB. tabaci و  

B. argentifolii     چند شكلي هاي مشاهده شده در باندهاي بدست آمده از تكثير            و با نگرش به      وجود داشت؛

وجود داشته باشند كه نياز به      ي ديگري نيز     ممكن است بيوتيپ ها   ,جمعيت هاي سفيد بالك هاي پنبه    .  آي.  ان.  دي

 مولكولي رپيد ابزار مناسبي براي مطالعه تنوع ژنتيكي در             ر مارك :نتيجه گيري نهايي اينكه  .  ردبررسي بيشتر دا  

 . باشد جمعيت هاي گوناگون سفيد بالك پنبه مي
 

                            و  RAPD-PCR،Bemisia tabaciماركر مولكولي     تنوع ژنتيكي، سفيدبالك پنبه،   :   كليدي ه هايواژ
Bemisia argentifolii 

                                                                                                                                                                                    
1. Random Amplifid Polymorphic DNA-Polymerase Chain Reaction (RAPD-PCR) 
2. Band 
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 مقدمه
 Bemisia tabaci (Gennadius)سفيدبالك پنبه      

(Homoptera Aleyrodidae)         داراي تاريخچه رده بندي 
 تنوع در مرفولوژي آن، وابستگي نزديكي با            ؛پيچيده اي است 

به همين خاطر پژوهشگران , تغيير در نوع و دامنه ميزباني داشته
اين .    است  ١ه ايپيشنهاد كردند كه اين آفت يك تركيب گون          

  توسط گناديوس      ١٨٨٩گونه براي اولين بار در سال                
)Gennadius  (                 از روي پنبه در يونان گردآوري و با نام

Aleyrodes tabaci يازده سال بعد). ١٩به نقل از ( معرفي شد ,
  .Physalis alkekengi Lسفيدبالك ديگري كه از روي گياه         

ق آمريكا جمع آوري شده     و از جنوب شر    ٢از خانواده سيب زميني  
 اين گونه در سال      ؛ توصيف شد  A. inconspicuaبه نام   ,  بود

  جاي گرفته  به نام Bemisia در يك جنس جديد به نام ١٩١٤
inconspicua (Quaintance, 1900)  B.        و به عنوان گونه  

 نوزده گونه   ١٩٦٤در سال   .  تيپيك براي اين جنس معروف شد      
ر روي يك واريته گياه ميزبان          كشور ديگ   ١٤سفيدبالك از    

Lamium purpurium L. (Lamiaceae)      شرح داده شد كه 
قرار , نكته جالب در اين ليست. مترادف بودند B. tabaciهمه با 

.  بوسيله تاكاهاشي بود   Bemisia   در جنس  tabaci  گرفتن گونه 
 B. tabaci (Gennadius)بدينوسيله نام جديد به صورت         

(Takahachi 1936) يكي از  ).  ١٩به نقل از    (ح داده شد        شر
اينست كه  ,  داليل اصلي براي به  وجود آمدن نامهاي مترادف          

شناسايي سفيدبالكها بر اساس ويژگيهاي پوره سن چهارم است          
). ١٦(و اين ويژگيها با توجه به گونه ميزبان متفاوت مي باشند             

برخي خصوصيات بيولوژيكي   ,  در جريان ايجاد گونه هاي مترادف    
 در   ؛ )٧(با مترادفها همبسته شده و جزء ذات آنها شده است              

دامنه وسيع ميزباني، انتشار جغرافيايي وسيع و تنوع در          ,  نتيجه
به همين داليل   .  انتقال بيماريهاي ويروسي را ايجاد كرده است       

 superbugبرخي از پژوهشگران اين حشرات را به عنوان                
دن ارتباط بين     براي آسان كر    ).  ٧به نقل از    (مي شناسند   

همه آنها تحت   ,  B. tabaciپژوهشگران در زمينه تنوع نژادي       
                                                                                    
1. species complex 
2. Solanaceae 

اختالف بين جمعيت ها و بيوتيپها با    آورده شده و   B. tabaciنام  
` ).١٩( و غيره براي هر بيوتيپ روشن شده است          B و Aحروف  

 Bبيوتيپ ) ١٩٩٤(بلوز و همكاران  و) ١٩٩٣(پرينگ و همكاران 
 .B ٣دي با نام سفيدبالك برگ نقره اي      را به عنوان گونه جدي      

argentifolii   بيوتيپ  شناسايي  .   معرفي كردندA   و B   از نظر 
 پژوهشهاي  به همين سبب     ؛)٢٠(دشوار است    مورفولوژيكي  

ه از نشانگرهاي مولكولي     دگوناگوني در سالهاي اخير با استفا        
 روي  ITS1  ٤ه از دبا استفا در يک پژوهش     .  انجام شده است   

rDNA  ,وژني فيلB. tabaciو روشن شد كه  ,)١٣ ( بررسي شد
با استفاده از اين        ؛ در يك گونه جدا جاي مي گيرد       Bبيوتيپ  

, پژوهش يک جمعيت گردآوري شده از ايران نيز گروه بندي شد          
بر روي    ٥برگ نقره اي نشانه هاي  و با نگرش به اينکه اين جمعيت        

دبارو و  .  رش شد  گزا Bبه عنوان بيوتيپ    ,  گياهان آلوده نشان داد   
جمعيت ,  ٦ با استفاده از ريز ماهواره ها           )٢٠٠٢(همكاران   

 بررسي  ٣٩ و ايران  ٣٨گردآوري شده از ايران را با كدهاي ايران        
 تشخيص  B. argentifoliiيا    Bبيوتيپ  اين نمونه ها را    كرده و   

با استفاده از توانايي جمعيت ها در انتقال بيماريهاي             .  ندداد
وليد عاليم برگ نقره اي روي كدو، خسارتهاي       ويروسي، توانايي ت  

نرخ رشد، نرخ    :  فيزيولوژيكي و پارامترهاي بيولوژيكي از قبيل       
نيز تعدادي از بيوتيپها    ,  تخم گذاري و آزمايشهاي جفت گيري      

براي قرار دادن هر يك از اين بيوتيپها در يك   ).  ١٩(جدا شده اند   
پژوهشي به خدمت بايستي تركيبي از كارهاي , گروه يا گونه جدا

 با مروري بر بيوتيپهاي     )٢٠٠١  (پرينگ و همكاران  .  گرفته شود 
B. tabaci   بندي ه گرو گروه جداگانه    ٧در   آنها را    , از سراسر دنيا

كرده و جمعيت گرد آوري شده از ايران را بر اساس روش                  
RAPD-PCR          المت  ع در گروهي قرار داده كه باB  نام ه و ب  

B. argentifolii   به سبب همين تنوع      .  ه است  مشخص شد
 بيوتيپي اين پژوهشگران  اين گروهاي متنوع را تحت نام کلي             

B. tabaci species copelex  حال اين پرسش    . بررسي کردند 
                                                                                    
3. silverleaf whitefly 
4. First Internal Transcribed Spacer 
5.silvering 
6. microsatellite 
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 در برخي   A به جاي نژاد     Bوجود دارد که  آيا جايگزيني نژاد         
مناطق ايران رخ داده است؟ و آيا در کشتزارهاي پنبه  ايران دو              

 وجود دارد و اين دو گونه در چه مناطقي           Bemisia  گونه غالب 
وجود دارند؟  براي پاسخ به اين        )  جدا يا باهم  (و به چه صورت     

 . انجام شد١٣٨٢ و ١٣٨١اين پژوهش در سالهاي , پرسش ها
اگرچه گزارش اين حشره از مكانهاي متفاوت پراكندگي آن          

شان  مجموعه مطالعات انجام شده در ايران ن         ؛را نشان مي دهد  

كه هنوز اطالعات روشن و مشخصي از وضعيت        ,  دهنده آن است  
پراكنش گونه ها و جمعيت هاي سفيد بالک پنبه موجود در               

و مشخص نيست كه آيا      ,  کشتزارهاي پنبه كشور وجود ندارد     
جمعيت هاي سفيدبالك پنبه در سرتاسر كشور يكنواخت و              

. باشندهاي يك گونه مي      يا بيوتيپ ,  مربوط به يك گونه هستند    
با استفاده از نشانگرهاي     ,  به اين انگيزه تنوع ژنتيكي اين آفت        

 . مولكولي بررسي شد
 

  مواد و روش ها
برگهاي آلوده به پوره هاي سنين مختلف و        ,  در اين پژوهش  

 منطقه پنبه كاري كشور گرد آوري      ١١از  ,  شفيره هاي سفيدبالك 
 را نشان     نام مکانها و تاريخ جمع آوري نمونه ها         ١جدول  .  شد

حشرات كامل خارج شده از پوسته شفيرگي مربوط به          .  مي دهد
به ,  و تا زمان انجام آزمايشهاي مولكولي      ,  هر منطقه جمع آوري  

 .صورت جداگانه در تانک محتوي ازت مايع نگهداري شدند
 مكانهاي جمع آوري نمونه هاي سفيدبالك از كشتزارهاي ‐ ١جدول 

 هاي مولكولي پنبه جهت بررسي
 تاريخ جمع آوري نمونه مكان جمع آوري نمونه تان محل جمع آورياس

 ٦/٧/٨٠ ارزوييه كرمان
 ٩/٩/٨٠ داراب فارس
 ٩/٧/٨ دانشكده كشاورزي تهران
 ٧/٥/٨٠ رفسنجان كرمان
 ٩/٨/٨٠ ساوه مركزي
 ٧/٦/٨٠ شوشتر خوزستان
 ١٢/٨/٨٠ قم قم

 ٣/٨/٨٠ گرگان گلستان
 ٨/٨/٨٠ گنبد گلستان
 ٢٣/٧/٨٠ مسارگر سمنان
 ٢٣/٧/٨٠ ورامين تهران

 از حشرات تازه خارج شده از         .آي.  ان.  ديبراي استخراج   

به صورت  ,   حشره كامل از هر منطقه     ١٠تعداد  ,  پوسته شفيرگي 
 حشره كامل از هر منطقه به صورت توده اي         ٣٠جداگانه و تعداد    

عمل استخراج با بهره گيري از روش تغيير يافته           .  استفاده شد 
حشرات با آب دوبار تقطير استريل        .  انجام شد )  ٩  (١نچتوتبال

از سه بافر    .  آي.  ان.  ديبراي استخراج    .  شستشو داده شدند   
 ٣٠( بيس تريس     ؛) موالر  ١/٠  (Nacl:  ليزكننده با تركيب    

  تويين  ؛) ميلي موالر  ١٠  ( دومركاپتو اتانل     ؛ )=٨PHميلي موالر  

 ٢/٠( ساكارز   ؛) مـوالر ١/٠  (Naclبراي بافر يك،     %)  ٥/٠  (٢٠

براي بافر دو و      )  pH=8 ميلي موالر    ١٠  (2EDTA  ؛)مـوالر

EDTA )    ؛) موالر ٥/٠(  بيس تريس       ؛) موالر ٢٥/٠    SDS  

براي از بين بردن .  براي بافر سه استفاده شدpH= ٢/٩و  %)  ٥/٢(
SDSاز فنل و رسوب دادن با ايزوپروپانول استفاده شد              ,  ٣ .

تا زمان اندازه گيري كيفيت و     ,  ه استخراج شد  آ.  ان.دينمونه هاي  
 درجه سانتيگراد نگهداري    ٤در يخجال در برودت      ,  كميت آنها 

با استفاده از روش     ,  .  آي.ان.بررسي كمي و كيفي دي      .  شدند
 نانومتر صورت   ٢٨٠ و   ٢٦٠اسپكتروفتومتري در طول موجهاي     

  بين OD260/OD280گرفت،  هر نمونه كه داراي نسبت             
) است.  اي.ان.ن دهنده كيفيت مطلوب دي   اين دامنه نشا    (٨/١‐٢

 با نگرش به اينكه       ؛ انتخاب مي شد .  آر.سي.بود براي انجام پي    

 نانوگرم بر ميلي مول در طول موج         ٥٠  dsDNAجذب نوري    
براي دو طول موج    ,   نسبت بدست آمده     . نانومتر يك است   ٢٦٠

براي يكسان  ).  ١٠(محاسبه شد   .  آي.  ان.  ذكر شده غلظت دي   
 نانوگرم در     ٣٠,  همه نمونه هاي استخراجي    كردن غلظت     

 با توالي   ٥ آغازگر ٥تعداد  .   استفاده شد  TE  ٤ميكروليتر از محلول  
 ميكرومول رقيق    ١٠ آغازگر ها به غلظت       ؛مشخص بكار رفتند   

 ٢جدول  .   درجه سانتي گراد نگهداري شد    ‐٢٠شده و در برودت     
                                                                                    
1. Blanchetot 
2. Etilen Dinitro Tetrastic Acid 
3. Sodium Dodecil Sulfate 
4. Tris+EDTA 
5. primer 
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شته الگو  آغازگرها، توالي هاي مربوطه و دماي اتصال آنها را به ر          
 . نشان مي دهد

 
توالي آغازگرهاي مورد استفاده و دماي اتصال آنها به رشته ‐٢جدول 

 الگو جهت بررسي هاي مولکولي در جمعيت هاي سفيدبالک پنبه
 آغازگركد  (ºc)دماي اتصال آغازگر  توالي آغازگرها

5′GAGGATCCCT3′ ٤٢ F2 
5′ACGGTACCAG3′ ٤١ F12 
5′TGTAGCTGGG3′ ٤٠ H9 
5′TCTCAGCTGG3′ ٤٢ H16 
5′GGACCCTTAC3′ ٤٠ B20 

 
 ١واكنش زنجيره اي پليمراز در دستگاه ترموسايكلر اپندورف       

 ميكروليتري براي   ٢٥مقدار مواد الزم يك واكنش        .  انجام شد 
 و برنامه اي كه براي       ٣ بر اساس جدول       .آر.  سي.  پيانجام  

 . بود٤دستگاه ترموسايكلر طراحي شد بر اساس جدول
با استفاده از   ,  تكثير شده .  آي.  ان.  كتروفورز نمونه هاي دي  ال

 سانتي متر و با دستگاه الكتروفورز      ٨*١١با ابعاد   %  ٤/١ژل آگاروز   
براي تعيين اندازه   .   دقيقه انجام شد   ٥٥ به مدت    ٧٥با ولتاژ ثابت    
 DNA Ladderاز سايزماركر   ,  برروي ژل .  آي.  ان.  قطعات دي 

plus 100 bp  دستگاه , س از پايان كار الكتروفورزپ.  استفاده شد
خارج ايجاد كننده برق را خاموش كرده و در نتيجه ژل به آرامي             

                                                                                    
1. Ependorf 

ام به  .  پي.   پي ١٠شده و با استفاده از اتيديوم برومايد با غلظت           
با آب مقطر   سپس ژل را    .   ساعت رنگ آميزي شد    ٥/٠‐١مدت  

 را   باندها  ؛  اضافي شسته شود    ٢شستشو داده تا اتيديم برومايد     

از حشرات كامل و    .   مشاهده و از آن عكس تهيه شد       UVزير نور   
اساليد ميكروسكپي بروش مورد     ,  شفيره هر يك از جمعيت ها     

 با كمي  ١٣٧٢استفاده توسط نگارنده در رابطه با شته ها در سال          
براي پرفسور پرينگ از    ,  تهيه و جهت تشخيص و تاييد     ,  تغييرات

افزون بر اين تعدادي از      .  ه شد دانشگاه ريورسايد آمريکا فرستاد   
) .S.E.M(شفيره ها و حشرات كامل هر توده اسكن ميكرسكپي        

 . شده و از آنها عكس گرفته شد
 

ميكروليتري يك ٢٥مقدار مواد مورد استفاده در محلول ‐٣جدول 
 جهت بررسي هاي مولکولي در جمعيت هاي .آر. سي. پيواكنش 

 سفيدبالک پنبه
)ميكروليتر(مقدار    نام ماده  ذخيره اصليغلضت

 Dd  H2 O) (آب دوبار تقطير شده استريل ‐ ٣/٦
٥/٢ x 1  آر. سي. پيبافر استاندارد (10x PCR buffer)
٥ 200 µM dNTP 
٥ 3 µM كلرورمنيزيم (MgCl2) 
١ 0.4 µM آغازگر) (Primer 
( Taq polymerase)   پليمرازآي. ان.ديآنزيم تك unit/µ 0.05 ) واحدي٥/  (٢

نانوگرم بر ميكروليتر٥ ٥   (Template DNA)الگو. آي. ان. دي

                                                                                    
2. etidium bromaid 

 برنامه مورد استفاده براي انجام واكنش زنجيره اي پليمراز در دستگاه ترمو سيكلر اپندورف جهت بررسي هاي ‐٤جدول 
 مولکولي در جمعيت هاي سفيدبالک پنبه

 مرحله عمل انجام شده جه سانتيگراددما بر اساس در زمان بر اساس دقيقه تعداد دور در مرحله
 ١ .آي. ان.  دي٣واسر شته سازي ٩٤ ٥ ١
 ٢ ٤اتصال آغازگرها به رشتة الگو ٢بر اساس جدول  ٢ ١
 ٣ ٥طويل شدن رشتة جديد ٧٢ ٣ ١
 ٤ واسر شته سازي ٩٤ ١ ٣٩
 ٥ اتصال آغازگرها به رشتة الگو ٢بر اساس جدول  ٥/١ ٣٩
 ٦ طويل شدن رشتة جديد ٧٢ ٢ ٣٩
 ٧ تكميل رشته هاي نيمه تمام ٧٢ ٦ ١

 ٨ نگهداري در دستگاه ٤ تا زمان انتقال به يخچال 
                                                                                                                                                                                    
3. denaturation 
4. annelimg 
5. extention 
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 نتايج 
 B. argentifolii  در ١ زبانك :ويژگيهاي مورفولوژيكي 

 B. tabaci   در       ؛ شود  پوشيده نمي  ٢مثلثي و كامآل با درپوش     
شود به صورتي    قسمت بيشتري از زبانك با درپوش پوشيده مي        

  . )د‐١شكل  (رپوش از قسمت برآمدگي زبانك پيشتر است        كه د 

اندازه چينهاي تراشه   ,     با دو موي انتهايي    ٤ قاشقي شكل  ٣لينگوال
شكل ( است     B. tabaci  نصف    B. argentifolii در   ٥اي سينه
 يكي از ويژگيهاي مهم براي شناسايي اين دو              .)الف و ج   ‐١

 و شکل آن    وجود موم ,  سفيدبالك در مرحله سن چهارم پورگي      
است که بر روي چين هاي تراشه پهلويي قفسه سينه تشکيل              

 اين مومها کشيده     B. argentifolii در گونه      ؛ )٨(مي شود    
شكل ( عريض و ستبر است      B. tabaciهستند در حالي که در        

 اين ويژگي تنها در شفيره هاي كامل و زنده روي برگ              ؛ )ب‐١
 داراي بدن زرد و       B. argentifoliiبالغها در    .  ديده مي شود 

طول .   اين بالها با موم پوشيده شده اند        ؛ و  بالهاي روشن هستند  
بند دوم شاخك نصف بند سوم و بند دوم داراي سنسورياي                

 ٤٥قسمت بااليي چشم تقريبآ         .  مخروطي و كشيده است      
 گروه  ٦كه به صورت    ,   اووماتيدي ٣١اووماتيدي و قسمت پاييني     

با توجه  به      ).   ه، ز   ‐١شكل  (رنگي آرايش داده شده است         
 B و    )A)B. tabaci خصوصيات چشم هاي مركب دو بيوتيپ       

)B. argentifolii(,            به .   مي توان اين دو گونه را از هم جدا کرد
 اوماتيدي غير رنگي و       ٨ تعداد     Bاين شكل كه در بيوتيپ      

 كه در شكل به صورت         ,مشبك و كوچكتر از بقيه  وجود دارد        

 ساير ويژگيهاي چشم مركب      ؛ )ح‐١شكل(د  مشبك ديده ميشو  
که ,  نشان داد   هاي گوناگون  بررسي.  در هر دو بيوتيپ يكي است     

با يك  ,  وجود دارد   B.argentifoliiدر پنبه کاريهايي كه        
جمعيت خالص از اين گونه روبرو نيستيم بلكه  مخلوطي از                

١شكل  .   وجود دارد   B و Aبيوتيپهاي گوناگون از جمله بيوتيپ      
دو شفيره را نشان ميدهد كه روي يك برگ وجود دارد و             الف  ‐

                                                                                    
1. visiform orifice 
2. operculum 
3. lingula 
4. spatulate 
5. thoracic tracheal folds 

از اين چنين برگهايي به فراواني          ؛ گواه خوبي براين نكته است     
 .ديده مي شد

سه گونه اقتصادي سفيدبالك     )  ٢٠٠١(كالورت و همكاران     
B. tabaci   ، B. argentifolii   و T. vaporariorum    را از نظر 

 آنها از ويژگي چشمهاي       .مرفولوژي و مولكولي بررسي كردند      
مركب و سنسورياي روي شاخك براي جدا كردن اين سه گونه و 

 .B و   B. tabaci در دو گونه      ؛ چند گونه ديگر استفاده کردند    

argentifoli            قسمت بااليي و پاييني چشم مركب بوسيله يك
 .Tدر حالي كه در گونه          ,  اووماتيدي بهم متصل مي شود     

vaporariorum     در   ؛ قسمت ارتباطي وجود ندارد    بين اين دو 
 .T دو اووماتيدي و در گونه هاي            B. tuberculataگونه  

variabilis   و Aleurotracheluss ocialis چند اووماتيدي دو 
 ).١١(قسمت چشم را به هم وصل مي كند

, با استفاده از ويژگيهاي ذكر شده در باال: ويژگيهاي مولكولي
فيدبالك پنبه و برگ نقره اي    تعدادي از حشرات كامل دو گونه س      

الگوي باندي  .   اسفاده شد   DNAشناسايي و براي استخراج       
بدست آمده اين نمونه ها با الگوي باندي بدست آمده از                   

مقايسه شد و بر اين اساس       )  ١٧،  ١٢،  ١١(پژوهشهاي ديگران   
باندهاي شاخص براي شناسايي دو گونه سفيدبالك                    

و بودن يا نبودن هر گونه       وبراي تعيين پراكنش    ,  عالمت گذاري
 .در مناطق مورد مطالعه استفاده شد

 و  B. tabaci         باندهاي شاخص براي شناسايي دو گونه     
B. argentifoli      ٦٠٠ در اندازه     ١١باند  :   به اين شرح بودند 

 وجود نداشت ولي در     Aدر بيوتيپ   ,  H-16جفت باز از آغازگر     
 در تعدادي از    ١١اند  ب.   اين باند به روشني ديده شد       Bبيوتيپ  

 جفت  ٥٥٠ در اندازه    ١٢باند  .  هاي مختلف ظاهر شد    افراد توده 
وجود ).  ٢شكل  (   است   Bباز به عنوان شاخصي براي بيوتيپ         

، ١٧،  ١٥،  ١٤،  ١٠،  ٧،  ٦،  ٣،  ١ در نمونه چاهكهاي     ١٢ و   ١١باند  
در كشتزارهاي پنبه     B. argentifoliiگوياي اين نكته است كه      

 گان، ارزوييه، ورامين، گرمسار و گنبد وجود دارد       داراب ، قم، گر   

 در واقع در اين مناطق يك جمعيت مخلوط از دو گونه داريم،              ؛
 .B به جاي     B. argentifoliiو تنها درصد جايگزيني گونه        

tabaci  كه براي استخراج     ٣با نگرش به شكل      .   متفاوت است 
باند ,  ت عدد حشره بالغ بدست آمده اس      ٣٠ از تعداد    .آي.  ان.  دي
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و ,  ها به جز توده رفسنجان وجود دارد         در تمام توده   ١٢ و   ١١
دهد كه در مناطق ساوه و دانشكده كشاورزي نيز           اين نشان مي  

 اينكه   ؛  وجود دارد  B و   Aيك جمعيت مخلوط از بيوتيپ هاي       
وجود ندارد نيز يك نتيجه       B. argentifoliiدر توده رفسنجان    

 سال  ٥٠ن منطقه در حدود      زيرا در اي  ,  منطقي و درست است    
و با يك جمعيت    ,  است كه كشت پنبه با پسته جايگزين شده         

باندهاي ).  ديده هاي شخصي  (دست نخورده و بكر روبرو هستيم       
 نزديك به هم بوده و به صورت باند سه گانه قوي             ١٢و  ١١،  ١٠

 ١٢ و   ١١ باندهاي   Aبا اين تفاوت كه در بيوتيپ        ,  مشاهده شد 
 اين نكته    ؛  اين باندها وجود دارد    Bيوتيپ  وجود نداشته و در ب    

 .شود خوبي ديده مي  به٢در شكل 

 
 

  برخي ويژگيهاي مورفولوژيكي براي شناسايي دو گونه سفيدبالك پنبه١شكل 
 اي در   سينه  اندازه چينهاي تراشه    ‐روي يك برگ پنبه ب     )  چپ  (B. tabaci    و  )راست(  B. argentifoliiاي در    الف اندازه چينهاي تراشه سينه     

B.tabaci اي در     اندازه چينهاي تراشه سينه    ‐ جB.  argentifolii انتهاي شكم در   ‐ د  B. tabaci چشم مركب در     ‐  و  ز    ‐ ه   B. tabaciچشم  ‐ح 
 B.  argentifoliiمركب در
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وجود و عدم وجود    ,    جفت باز آشكار شد   ٣٥٠ در ناحيه    ١٧باند  

مورفيسم و شاخصي براي      به عنوان شاخص پلي    اين باند نيز     
 اين باند وجود دارد     B  در افراد بيوتيپ       ؛  است B و   Aبيوتيپ  

اگر از هر جمعيت    .   اين باند ديده نشد     Aولي در افراد بيوتيپ      
,  استفاده شود   .آي.  ان.  ديچند حشره با هم براي استخراج          

پهاي  دليل بر مخلوط بودن جمعيت از نظر بيوتي         ١٧وجود باند   
A   و B نيز  ١٢ و   ١١ همين داوري در مورد باندهاي          ؛  است 

تر باشد    روشن ١٧در استخراج مخلوط هر چه باند        .  وجود دارد 
و ,   بيشتر است    B. tabaciاست كه جمعيت     نشان دهنده اين  

 B. argentifoliiبرعكس نشان دهنده اين است كه جمعيت          
، ١١،  ٩،  ٢   را در چاهكهاي   ١٧ وجود باند    ٢شكل  .  بيشتر است 

 .Bاين دليلي است بر اينكه           ,  دهد ، نشان مي    ١٨،   ١٦
argentifolii            در كشتزارهاي پنبه داراب، ارزوييه، گرمسار و

ساير لوكوسهاي مؤثر در شناسايي     .  گنبد  به روشني وجود دارد     
 .شود  در ادامه معرفي ميBemisiaدو گونه 

. سي.  يپ-با استفاده ازتكنيك رپيد   )  ١٢(دي بارو و درايور      
مطالعاتي  )  A. F, H آغازگر از كيتهاي      ٦٠با به کار بردن        (.آر

 از اين آغازگرها چهار       ؛ انجام دادند   B و    Aروي دو بيوتيپ     

 براي نشان دادن چند شكلي بين       F2, F12, H9, H16آغازگر  
در اين پژوهش بين الگوي     .  دو بيوتيپ فوق نتيجه خوبي داشت     

اما  ,  ف رشدي تفاوتي ديده نشد    باندي ماده و نر ، و مراحل مختل       
 تفاوت  H16 بر پايه آغازگر      B و   Aالگوي باندي دو بيوتيپ      

 جفت باز باند وجود     ٩٠٠ تا   ٦٠٠ بين   B در بيوتيپ    ؛نشان دادند 

كالورت و  ).    opH16‐٢  در شكل      ١٢ و   ١١برابر باند   (دارد  
. پي- را با استفاده از روش رپيدB و Aدو بيوتيپ ) ١١(همكاران 

 و  H9آنها در اين مطالعه از دو آغازگر         .   مقايسه كردند  .رآ.  سي
H16    با .  براي پيدا كردن اختالف بين سفيدبالكها استفاده كردند

 جفت  ٥٥٠ و   ٤٥٠  ٣٥٠ در   B بيوتيپ   H16استفاده از آغازگر    
كالورت و    ).  ١٧ و   ١٦،  ١٢برابر با باند هاي    (باز باند داشته است     
ز براي تعيين چند شكلي        ني F12 و    F2همكاران از آغازگر     

  .ژنتيكي استفاده كرده اند
١٢،  ١١،  ١٠،  ٩ لوكوسهاي    OpH-09در استفاده از آغاز گر    

باند .  مؤثر استBemisiaبراي شناسايي دو گونه ١٥ و ١٤، ١٣، 
اين باند  ,   جفت باز آشكار شد    ١٠٠٠  نسبتآ روشن و در اندازه        ٩
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شاخص:  OpH-16هاي گوناگون سفيدبالك پنبه با استفاده از آغازگر             تكثير شده جمعيت    .آ.  ان.  ديالگوي باندي   ‐٢شكل  
،)١٢(، كنترل منفي  )١١،  ١٠،  ٩(، ارزوييه   )٨(، دانشكده   )٧(، گرگان   )٦ ، ٥(، قم   )٤،  ٣،  ٢،  ١(،  داراب    )M(اندازه  

 )١٧،١٨،١٩،٢٠(، گنبد)١٥،١٦(، گرمسار)١٤، ١٣(ورامين 

١٢ 
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اخصي براي  در جمعيت هاي ورامين و شوشتر وجود داشته و ش         
 قوي و روشن در اندازه     ١٠باند  .  شود  معرفي مي  Bوجود بيوتيپ   

اين باند در همه جمعيت ها ديده شد و        ,   جفت باز آشكار شد   ٧٠٠
 باندهاي .   معرفي مي شود  Bemisiaبه عنوان شاخصي از جنس       

 

 است كه گاهي به      ١٠ نسبتآ ضعيف و چسبيده به باند        ١٢ و   ١١
 ١٠تر شدن باند  م شده و باعث ضخيمدليل فاصله كم در آن ادغا    

 B نبودن اين دو باند شاخص خوبي براي وجود بيوتيپ           ؛شود مي

 . اين دو باند وجود نداردAولي در بيوتيپ , است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :  OpH-16هاي گوناگون سفيدبالك پنبه با استفاده از آغازگر   تكثير شده جمعيت.آ. ان. ديالگوي باندي ‐٣شكل 
، گنبد )٦(، گرگان   )٥(، گرمسار   )٤(، ورامين   )٣(، دانشكده   )٢(ارزوييه  ،  )١(، شوشتر   )M(شاخص اندازه   

 )١١(، رفسنجان)١٠(، داراب)٩(، قم)٨(، ساوه )٧(
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هاي گوناگون سفيدبالك پنبه با تكثيـر شـده جمعيت    . آ. ان. الگـوي بانـدي دي    ‐٤شـكل   

 :OpH-09استفاده از آغازگر 
 )٩، ٨، ٧(، گرمسار )٦، ٥، ٤(ورامين ) ٣، ٢، ١(ارزوييه ،  )M( شاخص اندازه 
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 با هم شاخص وجود يك       ١٢ و   ١١،  ١٠،  ٩وجود باندهاي   
 ١٣باند  .  شود معرفي مي   B و    Aجمعيت مخلوط از بيوتيپ      

 در اكثر موارد    ؛  جفت باز آشكار شد     ٥٥٠كمي روشن در اندازه     

 ١٤باند  .   وجود دارد  Aشود و در بيوتيپ        نمي  اين باند ديده  
اين  باند در تمام      ,   جفت باز ظاهر شد     ٤٧٠روشن در اندازه     

 ديده   Bولي در برخي از افراد بيوتيپ       ,  جمعيت ها وجود داشت  
 وجود  , جفت باز آشكار شد    ٣٠٠ ضعيف در اندازه     ١٥باند  .  نشد

 اين در    ؛  است    Aاين باند به عنوان شاخصي براي بيوتيپ         

در اين داوري وجود     ,  صورتي است كه به روشني ديده شود         
هاي اشاره شده در  با نگرش به نكته.  الزم است١٣ و ١٢باندهاي 

ل  از شك٥و ٤در چاهكهاي  , ٥ و ٤ و شكلهايH09مورد آغازگر 
 ١٥ وجود داشته و باند        ٩باند    ,  ٥ و تمام چاهكهاي شكل        ٤

هاي ورامين،    اين به اين معني است كه در توده           ؛وجود ندارد 

 .وجود دارد B. argentifoliiداراب، قم، دانشكده كشاورزي 
 نيز براي   H9آغازگر  )  ١١(در پژوهشهاي كالورت و همكاران      

 در هر   ؛مفيد بود   B. tabaci و   B. argentifoliتفكيك دو گونه    

 Aبيوتيپ .  جفت باز وجود داشت ٦٠٠دو گونه الگوي باندي در  
 ‐٣٥٠چند باند يكنواخت شامل يك باند دوگانه در حد فاصل            

 

 جفت باز داشته در حالي كه بيوتيپ         ٨٥٠  و يک باند در        ٣٠٠
B    جفت باز الگوي باندي نشان داده         ٩٠٠ و   ٧٠٠ ،   ٦٠٠ در 

 ). حاضر در پژوهش ٩برابر باند (
 جفت  ٩٠٠‐١٥٠٠ در اندازه    OpB20در استفاده از آغازگر     

 باند به   ٥ وجود دارد كه به صورت       ١٠ و   ٩،  ٨،  ٧،  ٦باندهاي  ,  باز

 در هر   ٧باند    ,  B تنها در بيوتيپ     ٦باند  .  هم چسبيده ديده شد   

در .   وجود دارد  A در بيوتيپ    ١٠ و   ٩،  ٨دو بيوتيپ و باندهاي     

اشت يك جمعيت مخلوط از هر دو         باند وجود د   ٥جايي كه هر    

 جفت باز   ٩٠٠ نسبتآ روشن در اندازه       ١١باند  .  بيوتيپ را داريم  

 جفت باز   ٨٠٠‐٧٠٠هاي    در اندازه  ١٣ و   ١٢باندهاي  .  آشكار شد 

اين دو باند نزديك به هم و يك باند دوگانه را                 ,  آشكار شد 

 وجود اين   ؛شود  معرفي مي   Aدهد و ويژه بيوتيپ       تشكيل مي 

بر اين پايه   .  دهنده جمعيت مخلوط است     نشان ٦را با باند    باند هم 

 در  ١٢،  ١١ ،   ١٠ و عدم وجود باندهاي      ٦ وجود باند    ٦در شكل   

 ، نشاندهنده وجود      ١٨،    ١٥،    ١١،    ٨،    ٦چاهكهاي    
B. argentifolii           ،در نمونه هاي گرد آوري شده از قم، گرگان

 .ارزوييه، ورامين، گرمسار است
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 بحث
بخشي از كار پژوهشي كه براي روشن شدن گوناگوني               

در اين پژوهش   ,  يبولوژيكي و ژنتيكي سفيدبالك پنبه  انجام شد       
با اين  پژوهش هاي چند گانه بيولوژيكي و مولكولي           .  آورده شد 

نگارندگان توانستند جمعيت هاي گوناگون سفيدبالك پنبه را كه        
از نظر   ,  گردآوري كردند  )  ١جدول   (به   از كشتزارهاي پن    

، )٣(پارامترهاي جمعيت ،  )٢  (پارامترهاي توليد مثل ويژه سن     
پارامترهاي و  )  ٥  (تنوع ژنتيكي ,  )٤(جدول زندگي   پارامترهاي  

نتايج نشان داد كه بين جمعيت هاي       .  مقايسه كنند )  ٦(زيستي
بررسي شده تنوع بيولوژيكي و ژنتيكي روشني وجود داشته و             

 ٢٥با كمك    .   درصد معني دار است     ١‐٥فات در سطح      اختال
پارامتر دموگرافي به عنوان ويژگيهاي كمي و باندهاي بدست            
آمده از بررسيهاي مولكولي به عنوان ويژگيهاي كيفي دندروگرام         

 رسم شده و گروه بندي جمعيت ها انجام شد        UPGMAبه روش   
 ها با آنچه   نتايج نشان داد كه زادآوري برخي از اين جمعيت        ).  ٥(

براي سفيدبالك  )  ١٥(كه ساير پژوهشگران از جمله انكگارد          
اين نكته  .  برگ نقره اي بيان كردند برابر و گاهي بيشتر است           

احتمال وجود اين سفيدبالك را در كشتزارهاي پنبه ايران قوي تر 

تعيين دقيق اين فرض بوسيله اين پژوهش و مقايسه          ).  ٣(كرد  
و مولكولي انجام شده بوسيله ساير         با كارهاي مورفولوژيكي      

از روش   )  ١٧(گوييراو و همكاران       .  پژوهشگران ميسر شد    
RAPD-PCR    جمعيت هاي B. tabaci      جمع آوري شده از

دانمارك، فرانسه، اسراييل، ايتاليا، ژاپن، هلند، اسپانيا و اياالت           
 تشخيص  Bمتحده آمريكا را بررسي كرده و آنها را بيوتيپ               

 بازي براي جدا كردن      ١٠ آغازگر   ١٧بررسي از   در اين   .  دادند
 Operonكه از اين تعداد آغازگرهاي       ,  جمعيت ها استفاده شد  

OC-03     و Operon OB-20        بين جمعيت ها چندشكلي  
 باندهاي  A بيوتيپ   OB-20با آغازگر     .  ژنتيكي نشان داده است   

 در  Bو تيپ   .   نشان داد  ٦٣٠،و  ١٠٨٠،  ١٢٠٠،  ١٣٠٠روشن در   
بنابراين .  جفت باز باند نشان داد   ١٥٠٠ و   ١٢٧٠،  ١٢٠٠محدوده  

 معرفي   B به عنوان شاخص بيوتيپ       ٦ در شكل    ٦باند شماره   
داوري  هاي بيان شده در بخش نتيجه و بحث  با آقاي دكتر    .  شد

دي بارو نيز در ميان گذاشته شد و ايشان نه تنها نتيجه كار را                
س ژلها را    درست دانستند بلكه اشكاري باندها و كيفيت عك           

از اين پژوهش هاي چند گانه نتيجه گيري       .  بسيار جالب دانستند  
 ضمن ارزان و مناسب بودن داراي         RAPD-PCRمي شود كه   
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برتري و توانايي خوبي در روشن كردن تفاوتهاي بين                    
در اين روش از بررسي      .   داشته است  B. tabaciجمعيت هاي  

و داخل الكل   يك فرد، هر مرحله رشدي و حتي نمونه هاي مرده          
 .و يا خشك شده مي توان استفاده كرد
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