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استفاده از نشانگرهای ملکولي ميتواند تنوع در جمعيت آفات را آشکار نموده و به انتخاب
روشهای مناسب کنترل آنها کمک کند .در تحقيق حاضر تنوع ژنتيکي در کرم خراط (آفت مهم
چوبخوار گردو) در مناطق مختلف آلوده کشور با استفاده از آغازگرهای منطقه  COIو  ITSمورد

واژههای کليدی

آفات گردو
کرم خراط

بررسي قرار گرفت .تواليهای بهدست آمده بهکمک برنامههای  BioEditبر هم انطباق داده شده و
بهکمک برنامه  PAUPمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .در انطباق تواليهای  656 ،COIموقعيت
برای نوکلئوتيدها مشخص شد که  651موقعيت بهصورت نقاط با ثبات 961 ،موقعيت غير اطالع رسان
و  61موقعيت اطالع رسان بودند .در حالي در انطباق تواليهای  506 ،ITS-1موقعيت برای
نوکلئوتيدها مشخص شد که  901موقعيت باثبات 311 ،موقعيت غير اطالع رسان و  91موقعيت اطالع

 DNAریبوزومی

رسان بودند .در درخت فيلوژنتيکي ترسيم شده برای تواليهای مربوط به ناحيه  ،COIجمعيتهای

 DNAمیتوکندریایی

منطقه گناباد ،شاهرود ،تبريز ،کرمان و کرج در کنار هم قرار گرفتند ،که نشان دهنده تفاوت کم بين
تواليهای آنها بود .اين اختالف کم برای منطقه  ITS-1نيز با وضوح بيشتری به چشم مي خورد
بهطوریکه در درخت فيلوژنتيکي ترسيم شده جمعيتهای مناطق کرج ،شهريار ،شاهرود و خراسان،
بسيار نزديک به هم قرار گرفتند ،در حاليکه جمعيت سرايان (استان خراسان جنوبي) و گناباد
(خراسان رضوی) که تقريبا هم مرز هستند ،بسيار دورتر از هم قرار گرفتند .بر اين اساس ميتوان
گفت که تفاوت بين جمعيت های کرم خراط کمتر تحت تاثير تغييرات ژنتيکي بوده و ساير شرايط از
جمله ميزبان نقش پر رنگتری را در اين خصوص دارا ميباشند.

مطالعه تنوع ژنتيکي پروانه کرم خراط...

محمدجواد ارده

کرم خراط ( Zeuzera pyrina )Lep. Cossidaeيكي از آفات

برای تكميل مطالعات تبارشناسي در مهره داران استفاده ميشود

چوبخوار بوده که خسارت زيادی به درختان ميوه به ويژه گردو

( .)Vences et al. 2005اين درحالي است که در برخي گزارشها

و سيب وارد ميسازد .در کشور ما اين آفت در مناطقي با ارتفاع

عدم امكان تمايز (در نمونههای مورد بررسي) بهدليل وجود تعداد

کمتر از  1511متر هر سه سال دو نسل و در مناطق مرتفع تر هر

زياد تغييرات در اين منطقه ژني نيز بيان شدهاست (

دو سال يك نسل دارد ( .)Radjabi 1986با تشديد خشكسالي در

 .)2001بهعالوه مطالعه دو گونه

Shull et al.

(Cossus )Hammerschmidt

سالهای اخير اين آفت به باغات کشور خسارت زيادی وارد

 redtenbacheriو  )Staudinger( Cossus insularisنشان داده

ساخته است ( .)Radjabi 2001مطالعه ژئومتريك و مورفومتريك

که تغييرات مشاهده شده در بين آنها کمتر تحت تاثير تفاوتهای

کرم خراط در سه منطقه از استانهای تهران ،مرکزی و مازندران

ژنتيكي بوده و ساير موارد رفتاری و اکولوژيكي در اين تنوع و

نشان از وجود تغييرات و تنوع در جمعيتهای مورد بررسي بر

تفرق نقش پررنگتری دارند ( .)Vergara et al. 2012از مهمترين

روی درختان سيب و گردو داشته است ( .)Nozari 2008اين امر

راههای کنترل اين آفت خطرناک که تقريبا در تمام مناطق کشور

ميتواند بر نحوه رفتارهای تغذيهای و رجحان ميزباني و رفتارهای

(بهخصوص در پي خشكساليهای متوالي) توصيه شده ،استفاده از

توليدمثلي تاثيرگذار باشد .بهدليل احتمال وجود زير گونههايي از

فرمونهای جنسي اين آفت و پروانه زنبورمانند (

پروانه کرم خراط ميبايست مطالعات وسيعتری صورت گيرد

 )tipuliformidبرای شكار انبوه آن ميباشد .با اين وجود قدرت

( .)Nozari 2008يكي از راههايي که بهخوبي امكان مشخص

Synanthedon

جلبکنندگي فرمونهای جنسي نصب شده متفاوت است .به-

کردن تنوع جمعيتي و وجود زيرگونههای احتمالي را مشخص

طوریکه در يك منطقه يك نوع فرمون و در منطقه ديگر فرمون

ميکند استفاده از نشانگرهای ملكولي است (.)Ardeh 2008

ديگر بيشترين شكار را دارد .بررسي تنوع جمعيتهای کرم

منطقه ژني ITS 1از جمله نشانگرهای استاندارد برای مطالعه تنوع

خراط ،بر اساس دامنه ميزباني و پراکنش ،ميتواند وجود

ملكولي (گونههای نزديك به هم) ميباشد (.)Tautz et al. 2003

اختالفات و تفاوتها را آشكارتر سازد .برای اين منظور

اين منطقه ژني هم به لحاظ قابل اعتماد بودن و هم به لحاظ

نمونههای کرم خراط از استانهای آذربايجان شرقي ،تهران،

پايداری مناسب (در عين دارا بودن تغييرات کافي) برای مطالعات

خراسان رضوی ،خراسان جنوبي ،کرمان ،مرکزی و يزد (حداقل

فيلوژني قابل استفاده ميباشد ( .)Keller et al. 2010بهطوریکه

 11حشره کامل از هر منطقه) جمعآوری شد.

تجزيه و تحليل اطالعات بهدست آمده از تواليهای منطقه ،COI
ITS =Internal Transcribed Spacer

1

جدول  -1آغازگرهای مورد استفاده در واکنش زنجيرهای پليمراز برای توالييابي نمونههای کرم خراط
توالي (')5' -1

393

محل اتصال

TTCTTTTCCTCCSCTTAYTRATATGCTTAA
GCATCGATGAAGAACGCAGC

Forwards
Reveres

ATGTGCGTTCRAAATGTCGATGTTCA

Forwards

TACACACCGCCCGTCGCTACTA

Reveres

>TGTGAACTGCAGGACACAT<G

Forwards

>ATGCTTAAATTTAGGGGG<T

Reveres

>GGTCAACAAATCATAAAGATATTG<G

Forwards

>TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATC<A

Reveres
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آغازگرها
ITS-1

ITS-1

ITS-2
COI
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شكل  -1نمونههايي از تصوير باندهای تشكيل شده بر روی ژل آگارز (سمت راست  COIو سمت چپ )ITS1

پس از استخراج  DNAاز آغازگرهای ذکر شده در منابع

از دو روش  Maximum Parsimonyو

()Vergara et al. 2012; Shull et al. 2001; Lewter et al. 2006

موجود در نرمافزار ( PAUP )Swofford 2002مورد تجزيه تحليل

برای تكثير قسمتهای  ITSو  COIدر واکنش زنجيرهای پليمراز

واقع شده و درخت فيلوژنتيكي ترسيم شد.

Maximum Likelihood

استفاده شد .در نهايت آغازگرهايي که محصول واکنش زنجيرهای

از مجموع  52محصول واکنش زنجيرهای پليمراز که برای توالي-

پليمراز آنها واضحترين باندها را بر روی ژل ايجاد کرده بودند

يابي ارسال شد 19 ،توالي مربوط به قسمت  ،COIبرای انطباق

انتخاب و مورد استفاده قرار گرفت (جدول .)1

مناسب و قابل استناد بودند .در تواليهای منطبق شده659 ،

چرخههای دمايي شامل يك چرخه واسرشتسازی اوليه در دمای

موقعيت برای نوکلئوتيدها مشخص شد که  959موقعيت به

 95درجه سانتيگراد به مدت سه دقيقه 11 ،چرخه شامل

2

واسرشتسازی در  99درجه سانتيگراد به مدت  51ثانيه ،مرحله

9

موقعيت اطالع رسان بودند .در حاليکه منطقه  ITS-1بهخوبي

اتصال آغازگرها به رشته الگو در  55-59درجه سانتيگراد (بسته

توالييابي شد و بسياری از نقاط مبهم نيز با بررسي نمودارهای

به دمای ذوب آغازگرها) به مدت  95ثانيه و مرحله گسترش

تواليها مشخص شد .البته تكرار بازهای مشابه ،که بهصورت

رشته جديد در دمای  22درجه سانتيگراد به مدت  95ثانيه و

متناوب در اين تواليها تكرار شده بود ،انطباق تواليها را دشوار

سرانجام يك چرخه گسترش نهايي در دمای  22درجه سانتيگراد

ميساخت .از  519موقعيت نوکلئوتيدها برای منطقه 111 ،ITS-1

به مدت چهار دقيقه بود .محصول واکنش زنجيرهای پليمراز بر

موقعيت باثبات 121 ،موقعيت غير اطالع رسان و  11موقعيت

روی ژل آگاروز  1/1درصد الكتروفورز شده و باندهای حاصله

اطالع رسان بودند .برای يافتن تفرق احتمالي بين جمعيتهای

به کمك اشعه  UVتصوير برداری شد (شكل  .)1برای اطمينان از

جمعآوری شده بر اساس تفرق بين توالييابيهای حاصل از

تكرار پذير بودن باندهای حاصله ،حداقل سه بار برای هر نمونه

منطقه  COIيك توالي از گونه  Zeuzera leuconotumبا شماره

واکنش زنجيرهای پليمراز تكرار شد .سپس قسمت باقيمانده

دسترسي  JQ806092بهعنوان برون گروه 5مورد استفاده قرار

محصول واکنش زنجيرهای پليمراز (بعد از الكتروفورز) برای

گرفت .درختهای ارتباطي به دو روش  Heuristic searchو

توالييابي يكطرفه ،با آغازگر ابتدايي ( ،)Forwardمورد استفاده

 Linkagesبرای تواليهای منطبق شده از قسمت ( COIشكل  2و

قرار گرفت .تواليهای نوکلئوتيدی بهدست آمده به روش

 )1و قسمت ( ITS-1شكل  9و )5ايجاد شد.

 ClustalW Multiple Alignmentبا استفاده از برنامه (

1

صورت نقاط باثبات  199 ،موقعيت غير اطالع رسان و 99

Hall

 BioEdit )1999همرديفسازی 1شده و محل قرارگيری بازها ،به-
دقت مورد بازنگری قرار گرفت .تواليهای نوکلئوتيدی با استفاده
Alignment

1

2

Constant
Uninformative
4
Informative
5
out group
3
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تغييرات رفتاری و اکولوژيكي در تنوع و تفرق آنها نقش داشته
است (.)Vergara et al. 2012
اختالف کم بين جمعيتهای کرم خراط ،برای منطقه  ITS-1نيز
با وضوح بيشتری به چشم خورد بهطوریکه جمعيتهای مناطق
مختلف مانند کرج ،شهريار ،شاهرود و خراسان ،بسيار نزديك به
هم قرار گرفتند ،در حاليکه جمعيت سرايان (استان خراسان
جنوبي) و گناباد (خراسان رضوی) که تقريباً هم مرز هستند،
شكل  -2درخت فيلوژنتيكي ترسيم شده با استفاده از نرمافزار  PAUPبه روش

بسيار دورتر از هم ديده شدند (شكل  9و .)5

بوت استرپ ( 11111تكرار) و  Heuristic searchبرای تواليهای حاصله از
قسمت COI

شكل  -9درخت فيلوژنتيكي ترسيم شده با استفاده از نرمافزار  PAUPبهروش
بوت استرپ ( 11111تكرار) و  Heuristic searchبرای تواليهای حاصله از
منطقه ITS1

شكل  -1درخت فيلوژنتيكي بهدست آمده بهروش  Branch lengthsو
 Linkagesبرای تواليهای حاصله از قسمت COI

نتيجه تجزيه و تحليل تواليهای مربوط به ناحيه  COIنشان از در
کنار هم قرار گرفتن جمعيتهای منطقه گناباد ،شاهرود ،تبريز،
کرمان و کرج (از روی هر دو ميزبان) داشته که نشاندهنده

شكل  -5درخت فيلوژنتيكي بهدست آمده بهروش  Branch lengthsو

اختالفات جزئي بر اساس اين تواليها ميباشد .اگرچه تفرق بين

 Linkagesبرای تواليهای حاصله از قسمت ITS1

جمعيتها بهخصوص برای استان مرکزی و شاهرود و تا حدودی
خراسان رضوی با ساير جمعيتها ديده ميشود ،اما اين نتيجه

يكي ديگر از مشكالت مشاهده شده در اين تحقيق وجود

ميتواند حاصل تفرق درون فردی باشد تا تفرق واقعي بين

تكرارهای متوالي از برخي بازها بهخصوص در منطقه  ITSبود که

جمعيتي .اين نوع تشابه ژنتيكي در دو گونه  C. redtenbacheriو

توالييابي و تجزيه و تحليلها را با چالش مواجه ميساخت .اين

( C. insularisکه به لحاظ تغذيهای بسيار به کرم خراط شبيه
هستند) نيز مشاهد شده بهطوریکه تفاوتهای ژنتيكي کمتر از
323
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چالش در بررسي تفرق ژنتيكي بين جمعيتهای

Spodoptera

 frugiperdaدر دو ايالت آرکانزاس و فلوريدا نيز گزارش شده-
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 تغيير ساختار ژنتيكي در جمعيتهای اين،نسلها در کرم خراط

 تفرق کافي در، در بررسي ديگر.)Lewter et al. 2006( است

 کمتر محتمل،آفت نسبت به آفاتي که چندين نسل در سال دارند

 بر اساس آلوآنزيمهاOstrinia nubilalis جمعيتهای گونهی

.بهنظر ميرسد

 اما اين تمايز در بررسي،)Thomas et al. 2003( مشاهده شده

بر اساس نتايج بهدست آمده بين جمعيتتهتای جمتعآوری شتده

Martel et

 از نقاط مختلف مورد مطالعه تمايز ژنتيكتي قابتلZ. pyrina گونه

 همينطور توالييابي ميتوکندريايي نتواسته تفرق بين.)al. 2003

استنادی مشاهده نميشود و تفرق ديده شده بين جمعيتهتای آن

 که از جمله، را نشان دهدAglais urticae جمعيتهای گونه

 تغذيهای و يا شتراي اقليمتي،ميتواند حاصل تفاوتهای ميزباني

داليل آن وجود تعداد زياد نوکلوتيدهای آدنين و تيمين (حدود

.حاکم در منطقه فعاليت اين آفت باشد

(  ميتوکندريايي قابل رديابي و تائيد نبوده استDNA

Vandewoestijne et al.

(  درصد) در تواليها ذکر شدهاست91

 ساله بين2  تا1/5  با توجه به فاصله، نكته ديگر اين که.)2004
منابع
Ardeh MJ (2008) Molecular markers and their application
in the science of entomology. Iranian Plant Protection
Research Institute. 117pp. (In Farsi).
Hall TA (1999). BioEdit: a user-friendly biological
sequence alignment editor and analysis program for
Windows
95/98/NT/2000/XP/7.
Available
at:
http://www.mbio.ncsu.edu/BioEdit/bioedit.html
Keller A, Forster F, Muller T, Dandekar T, Schultz J, Wolf
M (2010) Including RNA secondary structures improves
accuracy and robustness in reconstruction of phylogenetic
trees. Biology Direct. 5: 1-12.
Lewter JA, Szalanski AL, Nagoshi RN, Meagher Jr RL,
Owens CB, Luttrell RG (2006) Genetic Variation within
and between Strains of the Fall Armyworm, Spodoptera
frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) The Florida
Entomologist. 89: 63-68.
Martel C, Rejasse A, Rousset F, Bethenod MT, Bourguet
D (2003) Host-plant associated genetic differentiation in
Northern French populations of the European corn borer.
Heredity 90:141-149.
Nozari J (2008) Geometric morphometric study on
Zeuzera pyrina (Lep.: Zeuzeridae) in three regions from
Tehran, Markazi and Mazandaran provinces. PhD thesis,
University of Tehran, Karaj, Iran (in Farsi).
Radjabi GR (1986) Insect attacking rosaceous fruit trees in
Iran (II) Lepidoptera. Agricultural Research Extension and
Education, 215 pp. (in Farsi).
Radjabi GR (2001) Insect attacking rosaceous fruit.
Agricultural Research Extension and Education, 200 pp.
(in Farsi).
Shull VL, Vogler AP, Baker MD, Maddison DR,
Hammond PM (2001) Sequence alignment of 18S
ribosomal RNA and the basal relationships of Adephagan
beetles: evidence for monophyly of aquatic families and
the placement of Trachypachidae. Systematic Biology. 50:
945-969.
Swofford DL (2002) PAUP*. Phylogenetic Analysis Using
Parsimony (*and Other Methods). Version 4. Sinauer
Associates, Sunderland, Massachusetts.

329

9316  تابستان/2  شماره/ دوره دوازدهم/ژنتیک نوین

Tautz D, Arctander P, Minelli A, Thomas RH, Vogler AP
(2003) A plea for DNA taxonomy. Trends in Ecology and
Evolution. 18: 70-74.
Thomas Y, Bethenod MT, Pelozuelo L, Frerot B, Bourguet
D (2003) Genetic isolation between two sympatric host
plant races of the European corn borer, Ostrinia nubulalis
Hübner. I. Sex pheromone, moth emergence timing and
parasitism. Evolution 57: 261-273.
Vandewoestijne S, Baguette M, Brakefield PM, Saccheri
IJ (2004) Phylogeography of Aglais urticae (Lepidoptera)
based on DNA sequences of the mitochondrial COI gene
and control region. Molecular Phylogenetics and
Evolution. 31: 630-646.
Vences M, Thomas M, van der Meijden A, Chiari Y,
Vieites DR (2005) Comparative performance of the 16S
rRNA gene in DNA barcoding of amphibians. Frontiers in
Zoology.
2:
1-12pp.
Available
at:
https://frontiersinzoology.biomedcentral.com/articles/10.1
186/1742-9994-2-5
Vergara F, Everroad RC, Andraca G, Kikuchi J, Makihara
H (2012) Plant host differences between Cossus
redtenbacheri and Cossus insularis: insights from
mechanical tests and molecular phylogeny. Bulletin of
Insectology 65: 217-222.

