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تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیتی پروانه جوانهخوار بلوط ( Tortrix viridana

 )L. Lepidoptera: Tortricidaeدر جنگلهای زاگرس شمالی
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پروانه جوانهخوار بلوط ) (Tortrix viridana L.بهعنوان زيانبارترين آفت درختان بلوط در
جنگلهای زاگرس ،از طريق تغذيه از جوانههای زايای درختان خسارت سنگينی به بلوطها وارد
میکند .با وجود اهميت کنترل آن ،در رابطه با ساختار جمعيتی و تنوع ژنتيکی اين آفت در سطح

واژههای کلیدی

پروانه جوانهخوار بلوط

 DNAاطالعات کمی در دسترس است .در اين مطالعه تنوع و ساختار ژنتيکی  91جمعيت (شامل
 901ژنوتيپ) با استفاده از دو نشانگر ژنتيکی  ISSRو  RAPDتجزيه و تحليل شد .با استفاده از 90
آغازگر از نشانگر  ISSRدر مجموع  921نوار قابل امتيازدهی با ميانگين  92/1نوار برای هر نشانگر
بهدست آمد که از مجموع اين نوارها تعداد  929نوار ( 11درصد) نوارهای تشکيل شده چندشکل

توالیهای تکراری ساده میانی

بودند .همچنين از هشت آغازگر  RAPDنيز  901نوار با ميانگين  93/9نوار در هر آغازگر و با

چندشکلی

مجموع  11نوار چندشکل ( 13درصد) تکثير شد .ضريب تمايز ژنتيکی بينجمعيتی ) (ΦStبرآورد

نشانگر ژنتیکی

شده از دو نشانگر  ISSRو  RAPDبهترتيب برابر با  0/21و  0/91بود .تجزيه واريانس مولکولی

Tortrix

دادههای دو نشانگر  ISSRو  RAPDنشان داد که بخش عمده تنوع ژنتيکی کل مشاهدهشده ناشی
از تنوع ژنتيکی درونجمعيتها است .جريان ژنی برآوردشده بين جمعيتها بر اساس نشانگر
 ،0/119 ISSRو بر اساس نشانگر  0/121 RAPDبود که نشاندهنده جريان ژنی ضعيفی بين
جمعيتهاست .دندروگرام  UPGMAمبتنی بر هر دوی سيستمهای نشانگری استفادهشده
جمعيت های مورد مطالعه را بدون هيچ رابطه مشخصی با فاصله جغرافيايی آنها در خوشههای
مجزا گروهبندی کرد .اطالعات اين مطالعه میتواند برای پايهريزی استراتژیهای مديريت
يکپارچه اين آفت در جنگلهای زاگرس سودمند باشد.
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Genetic diversity and population structure in green oak leaf roller
(Tortrix viridana L. Lepidoptera: Tortricidae) from North-Zagros forests
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مقدمه

در دورههای طغیان درختان را به کلی عاری از برگ میکنند

باارزشترین جنگلهای کشور هستند که حفاظت از آب و خاک

بهطور طبیعی منجر به کاهش در تولید چوب میشود چرا که

در بعد ملی ،مهیا کردن شرایط زیستی برای ساکنان محلی و تولید

بلوطها بعد از تغذیه آفت ،مواد غذایی دریافتی از خاک را بهجای

محصولهای غیرچوبی از مهمترین کارکردهای این جنگلها

تولید چوب به سمت تشکیل برگهای جدید تغییر مسیر میدهند

بهشمار میآیند (.)Jazirehi and Ebrahimi-Rastaghi 2003

( .)Schroeder and Degen 2008جوانهخوار بلوط برای اولین بار

حیات و پایداری این جنگلها بهوسیلهی عوامل متعددی از جمله

در دنیا در سال  1822از جنگلهای بلوط کشور انگلستان گزارش

پروانه جوانهخوار بلوط ) (Tortrix viridana L.تهدید میشود

شد ( .)Behdad 1988این آفت در ایران نخستین بار توسط آمزل

( .)Marvi-Mohajer 2005دامنه میزبانی آفت جوانهخوار بلوط

و عبایی در سال  1331از منطقه ماکو و سردشت جمعآوری و

Hunter 1990; Merle

شناسایی شد و سپس در سال  ،1302عبایی این آفت را در

،)1999; Hunter et al. 1997; Schroeder and Degen 2008

جنگلهای بلوط استان کهگیلویه و بویراحمد جمعآوری کرد و

بهطوریکه محدوده پراکندگی آن با گستره جغرافیایی پراکنش

خسارت آن را گزارش داد .در سالهای اخیر آفت پروانه

میزبان آن همبستگی دارد .در ایران این آفت در حال حاضر به

جوانهخوار بلوط همواره بهعنوان یکی از دالیل کاهش جمعیت

شدت در استانهای آذربایجان غربی ،کهگیلویه و بویراحمد،

بلوطها در زاگرس شناخته شده است .برگزدایی بلوطها با

کردستان ،لرستان و کرمانشاه پراکنده است ( .)Sabeti 1995انبوهی

ضعیفکردن این درختان نقطه شروع کاهش اندازه جمعیت در

این آفت بهلحاظ اندازه جمعیت اغلب با نوسانات زیادی همراه

بلوطهاست ( .)Hartmann and Blank 1992صرفنظر از مطالب

است ،بهطوریکه در دورههایی گسترهی جمعیتهای آن کوچک

اشاره شده در باال و مطالعات انجامشده در زمینه پویایی

(دورههای خفته) و در دورههایی بزرگ است (دورههای طغیان)؛

جمعیتهای این پروانه ،به مطالعه تنوع ژنتیکی این آفت توجه

Horstmann

کمی شده است .مطالعات متعدد در بسیاری از حشرات نشان

 .)1984; Hunter et al. 1997افزون بر این ظهور این آفت تحت

دادهاند که فاکتورهای مختلفی (گزینش ،رانش ژنتیکی ،مهاجرت)

تأثیر فنولوژی بلوطها قرار میگیرد ) ،(Hunter 1990بهطوریکه

بر ساختار ژنتیکی و تمایز ژنتیکی جمعیتهای حشرات تأثیر

الروهای سن اول این آفت برای نموی موفق خود به طبیعت

میگذارند ( .)Bhau et al. 2014تغییرپذیری ژنتیکی با افزایش

Ivashov et al.

ایزوالسیون در حمعیتهای جداشده ممکن است از بین برود.

 .)2002افزون بر این ،برای ظهور موفق پروانه جوانهخوار بلوط

کنترل بیولوژیکی آفت بهطور سنتی بر روشهای فنوتیپی و

نیاز به سازگاریهای اکوفیزیولوژیکی و ژنتیکی آفت به

مورفولوژیکی گونه میزبان و پارازیتوئید آنها مبتنی است

میزبانهای فنولوژیکی مختلف در داخل جنس  Quercusنشان

( .)Wharton et al. 2000; Wang and Messing 2003در چنین

داده شده است ( .)Du Merle 1999این آفت دارای یک نسل در

شرایطی ،ارزیابی دقیق پراکنش جغرافیایی این آفات در گستره

سال بوده و زمستانگذرانی آن بهصورت تخم است .خسارت آن

رشد میزبان آنها اهمیت کاربردی دارد.

همزمان با خروج الروهای نئونات از اواخر اسفندماه شروع شده

سودمندی و کارایی نشانگرهای مولکولی برای تجزیه و تحلیل

و سنهای اول و دوم الروها عمالً در داخل جوانه زندگی

فاصله و ساختار ژنتیکی جمعیتهای آفات و میزبان آنها به

میکنند .الروهای سن سوم پس از خروج از جوانهها شروع به

اثبات رسیده است .چندشکی  DNAرا میتوان با استفاده از

تغذیه از برگهای جوان کرده و در ضمن تغذیه ،برگها را تا

تکنیکهای مبتنی بر تکثیر نواحی خاصی از DNAی ژنومی

کرده و تار میتنند ،ولی شدت تغذیه و خسارت باال در سنهای

آشکار کرد ( .)Williams et al. 1990نشانگرهای مولکولی

چهارم و پنجم الروی ظاهر شده بهطوریکه در بعضی از موارد و

چندشکلی نواحی تکرای ساده میانی ( )ISSRو DNAی

محدود به گونههای جنس بلوط است (

این وضعیت برای آفات گیاهخوار طبیعی است (

فیزیولوژیکی جوانههای تازه بازشده نیاز دارند (
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جنگلهای زاگرس بعد از جنگلهای شمال ،مهمترین و

( .)Fazeli and Abaei 1989چنین برگزدایی ناشی از تغذیه آفت
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چندشکل تکثیریافته تصادفی ( )RAPDبهعنوان روشی ساده،

جمعیتی بسیار باالی پروانه جوانهخوار بلوط ( )T. viridanaبا

تکرارپذیر و کمهزینه ،تنوع ژنتیکی جمعیتها را با آشکارسازی

استفاده از نشانگرهای مولکولی میتوکندریایی و نشانگر

الگوی تکثیر DNAی ژنومی بررسی میکند .این تکنیک بهمانند

گزارش شد (

سایر نشانگرهای مولکولی مبتنی بر تکثیر DNAی ژنومی،

 .)1999ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیتهای پروانه جوانهخوار

چندشکلی را بهطور سریع و موثر آشکار میکند ( Benecke et al.

بلوط میتواند به تعیین ساختار ژنتیکی این آفت ،میزان جریان

 .)1998; Bertin et al. 2002; Black and Du Tea 1997در رابطه

ژنی بین جمعیتها و وضعیت تمایز ژنتیکی جمعیتها کمک

با تنوع و تغییرپذیری ژنتیکی درون و بین آفت پروانه جوانهخوار

کند .چنین اطالعاتی برای پیبردن به وضعیت پراکنش این آفت

بلوط در جنگلهای بلوط زاگرس اطالعاتی در دسترس نیست.

در جنگل بلوط زاگرس شمالی حیاتی خواهد بود ،چرا که

در مطالعهای بر بروی تنوع آیروزایمی پروانه حوانهخوار بلوط،

پراکنش آفت یکی از مؤلفههای کلیدی و مهم در رابطه با اجرای

( Simchuk et al.)1999سطح باالیی از هتروزایگوسیتی در سطح

برنامههای مدیریت آفت بهمنظور کنترل موثر آن است .افزون بر

لوکوسهای مختلف ایزوزایمی در جمعیتهای این آفت را

این ،این اطالعات میتواند برای انتخاب استراتژیهای مناسب و

گزارش کردند .افزون بر این ،در مطالعه دیگری نشانگرهای

کارآمد کنترل این آفت سودمند باشد ()Aylor and Irwin 1999

مولکولی مبتنی بر  DNAبرای تجزیه و تحلیل تنوع ژنتیکی درون

هدف از این مطالعه ،ارزیابی تنوع و ساختار ژنتیکی جمعیتهایی

و بین جمعیتهای این آفت در مقیاس جغرافیایی کوچک بهکار

از پروانه جوانهخوار بلوط در بخش شمالی جنگلهای زاگرس

گرفته شدهاند ( .)Schroeder and Scholz 2005همچنین

بود.

AFLP

Schroeder and Degen 2008; Andrei et al.

جمعیتهای پروانه جوانهخوار بلوط بر اساس نشانگرهای

مواد و روشها

 AFLPگزارش دادند که بخشبندی تنوع ژنتیکی آشکارشده به

با ظهور آفت نمونههای الرو سن چهار پروانه جوانهخوار بلوط از

تنوع ژنتیکی درون و بینجمعیتی با توان این آفت در مهاجرت و

سطح جنگلهای طبیعی شهرستان مریوان در استان کردستان

جایجایی بین جمعیتهای مورد مطالعه ارتباط دارد .بر اساس

جمعآوری شدند .برای این منظور از  10جمعیت مختلف (جدول

گزارش مطالعه یادشده ،توان و ظرفیت این آفت در مهاجرت و

 ،1شکل  )1با اندازه نمونه  3تا  16الرو در هر محل (در مجموع

جابجایی بین جمعیتهای مختلف عامل مهمی برای پخششدن

 163نمونه ،جدول  ،)1از روی برگ درختان بلوط آلوده به این

آفت در درختان میزبان مختلف و جمعیتهای بیشتر و بهدنبال

آفت نمونهبرداری شد.

آن وقوع طغیانهای شدید است .همچنین در گزارش این مطالعه

حشرات جمعآوریشده به آزمایشگاه منتقل و بعد از تمیز شدن

آمده است که از چهار جمعیت (متشکل از  161آفت) ،ساختار

در میکروتیوب حاوی الکل  %53قرار گرفتند ،و تا زمان استخراج

ژنتیکی مکانی آشکارشده با رفتار آمیزشی و الگوهای تغذیهای

 DNAدر  -26درجه سانتیگراد نگهداری شدند .قبل از استخراج

پروانههای داخل جمعیتها همخوانی دارد .در مطالعه دیگری بر

 ،DNAبهمنظور حذف الکل ،نمونهها به مدت کوتاهی در

پروانه جوانهخوار بلوط Schroeder et al. )2010( ،با استفاده از

آبمقطر استریل غوطهور شدند .هر یک ار نمونهها در 126

هشت نشانگر مولکولی ریزماهوارهای تنوع ژنتیکی باالیی در آفت

میکرولیتر بافر استخراج (حاوی  6/1موالر  6/2 ،NaClموالر

جوانهخوار بلوط ( )T. viridanaدر یک جمعیت جدا شده از نظر

ساکارز 6/61 ،موالر  6/63 ،Na2EDTAموالر )Tris-Hcl pH 8.0

جغرافیایی در منطقه  Bashkir Transuralرا گزارش کردهاند .بر

در یک میکروتیوب  1/3میلیلیتری هموژنیزه شدند .سپس 36

اساس گزارش این مطالعه ،تنوع ژنتیکی در میان جمعیتهای جدا

میکرولیتر بافر لیزکننده (شامل  6/23موالر 2/3 ،Na2-EDTA

شده بیشتر از جمعیت در مرکز منطقه توزیع مشاهده شده است.

درصد  6/3 ،SDSموالر  )Tris-HCl pHو دیاتیلپیروکربنات به

در تحقیقات مشابه در جنگلهای اروپا تنوع ژنتیکی درون

هر یک از میکروتیوبها اضافه و در دمای  03درجه برای مدت
ژنتیک نوین /دوره پانزدهم /شماره  /2تابستان 9311

921

Downloaded from mg.genetics.ir at 7:58 +0330 on Monday September 27th 2021

( Schroeder and Degen)2008با مطالعه ساختار ژنتیکی
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موالر به سوسپانسون موجود در تیوبها اضافه و ورتکس شدند.

سانتیگراد نگهداری شدند .غلظت نهایی هر یک از نمونههای

سپس تیوبها به مدت  36دقیقه در یخ قرار گرفتند و در ادامه

 DNAبا استفاده از بافر  TEبر روی  26نانوگرم/میکرولیتر برای

برای مدت  13دقیقه در دور  12666در دقیقه سانتریفیوژ شدند.

تکثیر  PCRرقیق شد.

در ادامه الیه رویی به یک میکروتیوب جدید انتقال داده شد و

برای انجام این مطالعه در مجموع  36آغازگر  ISSRو  13آغازگر

دوبرابر حجم آن اتانول سرد  %83به هر میکروتیوب اضافه شد.

 RAPDبهلحاظ تکثیر نوارهای قوی ،چندشکلی ،و تکرارپذیری

سپس با سانتریفیوژ در  12666دور در دقیقه برای مدت  13دقیقه

نوارهای تکثیرشده ارزیابی شدند .از این تعداد آغازگر 16 ،آغازگر

پلیت  DNAحاصل شد .سپس این پلیت با اتانول  %56سرد

از نشانگر  ISSRو  2آغازگر از نشانگر  RAPDبر اساس

شتشو داده شد و در اتانول  %166سرد قرار گرفتDNA .ی

چندشکلی و تکرارپذیری برای تکثیر  DNAانتخاب شدند

استخراجشده با یک حجم از اتانول مطلق سرد و  6/1حجم از

(جدول  .)2واکنشهای تکثیر با واسرشتسازی آغازین 126

استات آمونیوم  5/3موالر دوباره ترسیب شد و پس از سانتریفیوژ،

ثانیهای در دمای  81درجه سانتیگراد و به دنبال آن  36چرخهی

با اتانول مطلق شستشو داده شد .نمونهی  DNAبهدستآمده از

متشکل از  06ثانیه واسرشتسازی در دمای  82درجه 06 ،ثانیه در

طریق هوادهی خشک و در  36میکرولیتر از بافر  TEحل شد.

دمای  33-31درجه و  126ثانیه در دمای  52درجه سانتیگراد با

کیفیت و کمیت نمونههای  DNAاستخراجشده با استفاده از

مرحله بسط نهایی  366ثانیهای در دمای  52درجه سانتیگراد

جذب بر روی طول موجهای  206و  226نانومتر

انجام شد .بهمنظور کاهش تغییرات در واکنش تکثیر ،از

( )Eppendorf ،BioPhotometerکنترل ،و نمونههای  DNAتا

مسترمیکس متشکل از اجزای واکنش استفاده شد.

جدول  -1جمعیتهای نمونهبرداری و تعداد ژنوتیپهای نمونهبرداری شده از هر جمعیت
جمعیت

اختصار

ارتفاع (متر از سطح دریا)

طول جغرافیایی )(E

عرض جغرافیایی )(N

تعداد ژنوتیپ

رهشهدی

RD

1113

”13׳15º10

”25׳33º23

3

نچی

NC

1328

” 18׳10º 15

” 31׳33º 31

0

ماسیدر

MA

1382

” 33׳10º 12

” 31׳33º 30

3

سعدآباد

SA

1312

” 13׳10º 13

” 22׳33º 16

3

قامیشله

GH

1362

” 10׳13º 12

” 32׳33º 36

16

گویله

GA

1310

” 18׳13º 01

” 31׳33º 31

5

عصرآباد

AS

1013

” 18׳10º 66

” 31׳33º 30

3

دره پنبه دانه

DD

1303

” 12׳13º 10

” 30׳33º 30

5

بیلو

BO

1132

” 18׳13º 12

” 33׳33º 32

2

گله

GL

1316

” 38׳13º 32

” 35׳23º 02

2

کوالن

KL

1353

” 33׳13º 22

” 13׳33º 12

5

خانمکهن

KK

1323

” 18׳10º 23

” 33׳33º 10

5

بالک

BL

1318

” 31׳10º 32

” 31׳33º 10

3

کولیت حاجعبداهلل

KH

1312

” 33׳10º 66

” 21׳33º 32

5

باغان

BG

1351

” 32׳10º 31

” 33׳33º 23

0

محمده

MD

1350

” 12׳13º 10

” 13׳33º 35

5

10

-

-

-

163

کل
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 16دقیقه انکوبه شدند .در ادامه  36میکرولیتر از استات پتاسیم 3

زمان انجام واکنش زنجیرهای پلیمراز ) (PCRدر دمای  -26درجه

تنوع ژنتيکی و ساختار جمعيتی پروانه جوانهخوار ...

نقی شعبانیان و همکاران

واکنش  PCRدر حجم نهایی  23میکرولیتر شامل  12/3میکرولیتر

تعادل هاردی – وینبرگ با استفاده از برنامههای

بافر واکنش ( 1/2میلیموالر  136 ،MgCl2+میکروموالر  ،dNTPو

( XLSTAT®،)Peakall and Smouse 2006و ،POPGENE

DNA

پارامترهای ژنتیکی از جمله تعداد کل نوارهای تکثیر شده

(C-

( ،)TABتعداد نوارهای چندشکل ( ،)PBدرصد چندشکلی (،)PP

 )1000, BioRadانجام گرفت .محصوالت  PCRدر ژل آگارز

شاخص اطالعات چندشکلی ( ،)PICو قدرت تمایز ( )PDبرای

 %1/3با بافر  TAE 6/3Xتفکیک و نوارهای تکثیرشده با استفاده

هر یک از آغازگرها محاسبه شد (جدول  .)2افزون بر این درصد

از محلول اتیدیوم بروماید  6/63درصد رنگآمیزی شدند.

مکانهای ژنی چندشکل ( ،)PP%تعداد آللهای مشاهدهشده در

آشکارسازی نوارهای حاصل و نمرهدهی نوارها با استفاده از

هر لوکوس ( ،)AOشاخص تنوع ژنی نی ( )Nei 1978( )hو

سیستم ژلداکیومنت ( )Gel Doc™ XR, BioRadو نرمافزار آن

شاخص اطالعات شانون ( )Iبرای هر یک از جمعیتها محاسبه

انجام گرفت.

شدند.

 1واحد تگپلیمراز) 3 ،میکرومول آغازگر 36-36 ،نانوگرم

ژنومی و  1میکرولیتر آب دیونیزه در دستگاه ترمالسایکلر

GenAlEx 6.1

( )1یا عدموجود (صفر) نمرهدهی و ثبت شدند و با فرض وجود
جدول  -2توالی و اطالعات ژنتیکی به دست آمده از آغازگرهای مورد استفاده در این مطالعه
آغازگر

توالیʹ 3ʹ →3

)AT (ºC

TAB

PB

)PP (%

PIC

PD

ISSR
UBC 812

GAGAGAGAGAGAGAGAA

18/6

12

12

166

6/13

6/18

UBC 816

GAGAGAGAGAGAGAGYC

33/5

11

8

22

6/28

6/32

UBC 818

CACACACACACACACAG

36/0

13

13

166

6/32

6/36

UBC 860

TCTCTCTCTCTCTCTCRT

18/3

12

12

166

6/10

6/51

UBC 861

ACCACCACCACCACCACC

35/6

13

13

166

6/11

6/01

UBC 866

CTCCTCCTCCTCCTCCTC

30/0

11

8

21/2

6/38

6/02

UBC 868

GAAGAAGAAGAAGAAGAA

18/3

13

13

166

6/31

6/11

UBC 876

GAGAGAGAGAGAGAGAYT

18/6

11

11

166

6/15

6/26

UBC 880

GACAGACAGACAGACA

31/1

12

16

23/3

6/12

6/53

AGGGAGAGGAGGAGGAGG

33/5

12

12

166

6/18

6/05

-

12/5

12/1

81/5

6/16

6/38

RAPD
OPAH9

AGAACCGAGG

31

13

13

166

6/38

6/15

OPAH10

GGGATGACCA

33

13

13

166

6/22

6/11

OPAH13

nIssr3
میانگین

TGAGTCCGCA

30

18

12

81/5

6/20

6/28

OPAH14

TGTGGCCGAA

33

12

12

166

6/28

6/31

OPAF10

GGTTGGAGAC

33

11

16

86/8

6/32

6/38

OPAG19

AGCCTCGGTT

33

12

12

166

6/36

6/30

OPAG20
OPAG13
میانگین

TGCGCTCCTC

30

11

8

86/8

6/21

6/32

GGCTTGGCGA

30

12

16

166

6/18

6/21

-

13/1

12/3

83

6/22

6/30

 :ATدمای بهینه اتصال؛  :TABتعداد نوار تکثیر شده؛  :PBتعداد نوار چندشکل؛  :PPدرصد چندشکلی؛  :PICشاخص اطالعات چندشکلی؛  :PDقدرت تمایز
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نوارهای تکثیرشده از آغازگرهای  ISSRو  IRAPبهصورت وجود

تنوع ژنتيکی و ساختار جمعيتی پروانه جوانهخوار ...

نقی شعبانیان و همکاران

تمایز ژنتیکی بین جمعیتها و جریان ژنی ( )Nei 1973بیشتر

پروانه جوانهخوار انتخاب شدند (شکل  1و شکل 2؛ جدول  .)2با

مورد بررسی قرار گرفت .بهمنظور تفکیک واریانس ژنتیکی کل به

استفاده از نشانگرهای یادشده ،تنوع ژنتیکی  163ژنوتیپ

واریانس ژنتیکی درونجمعیتی و واریانس ژنتیکی بینجمعیتی،

انتخابشده از  10جمعیت  T. viridanaمورد بررسی قرار گرفت.

تجزیة واریانس مولکولی ( )AMOVAبا استفاده از نرمافزار

در جدول  2شاخصهای برآوردشده از کارایی هر یک از

 GenAlExانجام شد ( .)Excoffier et al. 1992درخت

آغازگرها نشان داده شده است .همانطور که این جدول نشان

فیلوژنتیکی براساس روش  UPGMAو فاصلة ژنتیکی نی با

میدهد مجموع تعداد نوارهای ثبتشده برای آغازگرهای

استفاده از نسخه  3/63نرمافزار  MEGAترسیم شد .همچنین با

 125و برای آغازگرهای  163 RAPDنوار بود که از این تعداد به

استفاده از نسخه  2.3.1نرمافزار ()Pritchard et al. 2000

ترتیب  81/5( 121درصد) و  88نوار ( 83درصد) چندشکل

 STRUCTUREساختار جمعیتی آفت مورد بررسی بیشتری قرار

بودند (جدول .)2

گرفت .این شبیهسازی با درنظر گرفتن تعداد جمعیتها ( )Kاز

تعددداد نددوار تکثیرشددده از آغازگرهددای  ISSRاز  UBC816( 11و

یک تا  16و با سه تکرار انجام شد.

 )UBC866تا  UBC818( 13و  )UBC868با میدانگین  12/5ندوار

ISSR

و از آغازگرهددای  RAPDاز  OPAF10( 11و  )OPAG20تددا 18
) (OPAH13بددا میددانگین  13/1نددوار متفدداوت بودنددد .در میددان

نتایج

نشانگرهای  ،ISSRآغازگرهای  UBC818و  UBC868با  13ندوار

در این مطالعه از دو نشانگر مولکولی  ISSRو  RAPDاستفاده

چندشکل و در میان نشانگرهای  ،RAPDآغازگر  OPAH13با 12

شد .در ارزیابی اولیه ،بهترتیب از مجموع  31و  13آغازگر از این

نوار چندشکل دارای بیشترین تعداد نوار چندشکل بودند (جددول

دو نشانگر 16 ،آغازگر  ISSRو  2آغازگر  RAPDبا الگوی نواری

.)2

شکل  -1الگوی نواردهی ژنوتیپهایی از جمعیتهای مورد مطالعه با استفاده از آغازگر ( UBC818نشانگر  :26-1 .)ISSRبرخی از ژنوتیپها؛  :Mخطکش ژنی 1
کیلوبازی.

شکل  -2الگوی نواردهی ژنوتیپهایی از جمعیتهای مورد مطالعه با استفاده از آغازگر ( OPAH13نشانگر  :26-1 .)RAPDبرخی از ژنوتیپها؛  :Mخطکش ژنی 1
کیلوبازی.
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ساختار ژنتیکی جمعیتهای مورد مطالعه با برآورد پارامترهای

قابلنمرهدهی و تکرارپذیر برای برآورد تنوع ژنتیکی جمعیتهای

تنوع ژنتيکی و ساختار جمعيتی پروانه جوانهخوار ...

نقی شعبانیان و همکاران
جدول  -3خالصه تجزیه تنوع ژنتیکی  ISSRو
جمعیت

)P (%

 RAPDجمعیتهایTortrix viridana

na

I

h

NC

06/12

58/22

1/13

1/22

6/21

6/22

6/33

6/36

MA

51/13

51/33

1/16

1/61

6/10

6/18

6/32

6/33

SA

02/13

53/53

1/22

1/12

6/12

6/26

6/33

6/33

GH

31/32

12/13

1/12

1/13

6/18

6/26

6/35

6/33

GA

12/10

15/51

1/63

1/66

6/13

6/21

6/21

6/20

AS

12/01

12/06

1/31

1/33

6/18

6/26

6/26

6/22

DD

02/23

33/32

1/23

1/13

6/12

6/12

6/23

6/28

BO

32/21

35/16

1/26

1/13

6/13

6/10

6/20

6/31

GL

51/33

52/31

1/12

1/11

6/11

6/26

6/20

6/32

KL

38/30

36/31

1/32

1/36

6/10

6/13

6/21

6/35

KK

35/12

12/18

1/23

1/20

6/13

6/12

6/18

6/36

BL

03/52

36/11

1/32

1/21

6/10

6/18

6/21

6/22

KH

31/51

10/16

1/10

1/21

6/15

6/22

6/23

6/20

BG

06/23

33/16

1/66

1/13

6/26

6/23

6/21

6/33

MD

32/21

32/11

1/26

1/13

6/15

6/22

6/20

6/30

مج

06/02

32/00

1/21

1/18

6/15

6/26

6/20

6/36

RD

 :Pدرصد لوکوسهای چندشکل؛  :naتعداد آلل مشاهدهشده؛  :hتنوع ژنی نی؛ I؛ شاخص اطالعات شانون )(Lewontin 1972؛ مج :میانگین در سطح جمعیت.

بیشترین مقدار محتوای اطالعات چندشکلی ( )PICبرای آغازگر

سعدآباد ( ،)1/12و کمترین این آماره بهترتیب در جمعیتهای

 )ISSR( nISSRبا  6/18و کمترین مقدار آن برای آغازگر

باغان ( )1/66و گویله ( )1/66مشاهده شده است .بر اساس

 )RAPD( OPAG13با  6/18ثبت شد (جدول  .)2همچنین

نشانگر  ISSRبیشترین و کمترین مقدار تنوع ژنی نی بهترتیب در

شاخص قدرت تمایز نشانگر ( )PDنیز از ( 6/21نشانگر

جمعیتهای نچی ( )6/21و گله ( ،)6/11و بر اساس  RAPDنیز

 )OPAG13تا ( 6/26نشانگر  )UBC876متغیر بود (جدول  .)2در

بهترتیب در جمعیتهای باغان ( )6/23و گله ( )6/13آشکار شده

جدول  3خالصه کارکرد هر دوی نشانگرهای  ISSRو  RAPDدر

است .همچنین بیشترین و کمترین مقدار شاخص اطالعات

سطح جمعیت از جمله درصد لوکوسهای چندشکل ،تعداد آلل

شانون بر اساس نشانگر  ISSRبرای جمعیتهای ماسیدر ()6/32

Lewontin

و عصرآباد ( ،)6/26و بر اساس نشانگر  RAPDبرای دو جمعیت

مشاهدهشده ،تنوع ژنی و شاخص اطالعات شانون (

 )1972نشان داده شده است .بر اساس نوارهای تکثیرشده از

کوالن ( )6/35و کولیت حاجعبداهلل ( )6/20ثبت شده است.

آغازگرهای  ISSRبیشترین درصد چندشکلی در جمعیت

در جدول  1فاصلة ژنتیکی بین جمعیتها بر اساس دادههای

رهشهدی ( )53/13و کمترین آن در جمعیت گویله ()12/10

ژنتیکی  ISSRو  RAPDنشان داده شده است .بر اساس دادههای

آشکار شده است .حداکثر و حداقل این پارامتر بر اساس دادههای

 ISSRکمترین مقدار فاصلة ژنتیکی ( )6/623بین جمعیتهای

حاصل از نشانگرهای  RAPDبهترتیب در جمعیتهای رهشهدی

عصرآباد و کولیت حاجعبداهلل و بیشترین آن ( )6/158بین

( 26/15درصد) و کولیت حاجعبداهلل ( )10/16مشاهده شده

جمعیتهای قامیشله و گله ثبت شد .همچنین بر اساس نشانگر

است.

 RAPDدامنة فاصله ژنتیکی جفتجمعیتها از ( 6/618بین

همچنین بیشترین تعداد آلل مشاهدهشده بر اساس نشانگرهای

جمعیتهای کولیت حاجعبداهلل و گویله) تا ( 6/135بین

 ISSRو  RAPDبهترتیب در جمعیتهای عصرآباد ( )1/31و

جمعیتهای گله و رهشهدی) متفاوت بود (جدول .)1
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ISSR
53/13

RAPD
26/15

ISSR
1/13

RAPD
1/22

ISSR
6/18

RAPD
6/26

ISSR
6/28

RAPD
6/22

تنوع ژنتيکی و ساختار جمعيتی پروانه جوانهخوار ...

نقی شعبانیان و همکاران

جدول  -1فاصله ژنتیکی نی میان جفتجمعیتهای  Tortrix viridanaبر اساس نشانگرهای  ISSRو RAPD
جمعیت

RD

NC

MA

SA

GH

GA

AS

DD

BO

GL

KL

KK

BL

KH

BG

MD

NC

6//602

***

6/653

6/683

6/682

6/623

6/625

6/625

6/116

6/628

6/120

6/602

6/163

6/115

6/166

6/121

MA

6/602

6/602

***

6/603

6/625

6/688

6/653

6/622

6/682

6/112

6/125

6/605

6/605

6/652

6/608

6/688

SA

6/655

6/638

6/633

***

6/655

6/116

6/625

6/632

6/625

6/112

6/682

6/682

6/602

6/621

6/603

6/683

GH

6/162

6/688

6/650

6/652

***

6/112

6/610

6/602

6/632

0/171

6/688

6/600

6/633

6/162

6/651

6/635

GA

6/133

6/688

6/620

6/686

6/625

***

6/111

6/652

6/116

6/601

6/615

6/112

6/632

6/652

6/623

6/162

AS

6/133

6/631

6/623

6/682

6/633

6/113

***

6/685

6/123

6/632

6/632

6/123

6/633

0/020

6/680

6/116

DD

6/131

6/603

6/621

6/683

6/602

6/116

6/123

***

6/121

6/652

6/633

6/113

6/630

6/632

6/688

6/112

BO

6/132

6/621

6/622

6/602

6/658

6/688

6/115

6/166

***

6/682

6/633

6/102

6/682

6/112

6/111

6/123

GL

0/137

6/603

6/625

6/653

6/613

6/658

6/122

6/682

6/121

***

6/630

6/121

6/685

6/112

6/632

6/163

KL

6/121

6/601

6/688

6/625

6/685

6/656

6/136

6/628

6/116

6/688

***

6/125

6/116

6/633

6/628

6/116

KK

6/132

6/603

6/682

6/622

6/682

6/602

6/161

6/625

6/162

6/121

6/608

***

6/160

6/623

6/625

6/682

BL

6/132

6/600

6/622

6/653

6/163

6/622

6/682

6/653

6/111

6/123

6/682

6/133

***

6/680

6/600

6/635

KH

6/121

6/600

6/623

6/652

6/162

0/011

6/625

6/652

6/121

6/121

6/625

6/116

6/123

***

6/682

6/111

BG

6/623

6/625

6/603

6/632

6/161

6/632

6/621

6/632

6/131

6/682

6/630

6/163

6/682

6/625

***

6/602

MD

6/621

6/600

6/602

6/602

6/682

6/635

6/635

6/682

6/688

6/116

6/612

6/121

6/625

6/656

6/625

***

باالی محور قطری :بر اساس نشانگر ISSR؛ پائین محور قطری :بر اساس نشانگر .RAPD
جدول  -3تجزیه واریانس مولکولی بر اساس آغازگرهای  ISSRو  RAPDدر  168ژنوتیپ از  10جمعیت Tortrix viridana
منبع تغییرات

درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

اجزاء واریانس

درصد اجزاء واریانس

ΦST

Nm

71

4904/88

**771/88

5/08

17

9/18

9/487

141

8945/78

11/55

11/51

10

–

–

1/52

74

9/78

9/511

75/4

88

–

–

ISSR
بینجمعیتی
درونجمعیتی
RAPD
بینجمعیتی
درونجمعیتی

71

7971/079

141

5948/875

**

45/12

75/19

** معنیدار در سطح یک درصد

تجزیه واریانس مولکولی ) (AMOVAدادههای حاصل از

نشانگرهای  6/101 ISSRو بر اساس نشانگرهای 6/325 RAPD

آغازگرهای  ISSRنشان داد که  58درصد از تنوع ژنتیکی

برآورد شد (جدول .)3

آشکارشده توسط نوارهای حاصل از این نشانگر ناشی از تنوع

در تجزیه ساختار جمعیت با استفاده از نرمافزار ،STRUCTURE

درون جمعیتها و  21درصد باقیمانده مربوط به تنوع ژنتیکی

با توجه به باالترین مقدار عددی ( ΔKشکل  ،)3جمعیتهای

بین جمعیتهاست .بهطور مشابه ،براساس تجزیه واریانس

الروهای پروانه جوانه خوار بلوط مورد مطالعه به  3گروه تقسیم

مولکولی دادههای آغازگرهای  RAPDبهترتیب  20درصد و 11

شدند ،که بیشتر آنها بر مبنای مناطق جغرافیایی جمعآوری شده

درصد از تنوع ژنتیکی کل آشکار شده ناشی از تنوع درون و بین

بودند؛ هرچند برخی از نمونهها نتوانستند براساس محل

جمعیتهاست .شاخص تمایز بین جمعیتها ( )ΦSTبر مبنای

جغرافیایی جمعآوری شده از هم تفکیک شوند .همانطور که در

آغازگرهای  ISSRو  IRAPبهترتیب برابر با  6/20و  6/12برآورد

شکل  1مشاهده میشود ،هر ژنوتیپ و کد مربوط به آن ،با ستون

شد .همچنین مقدار جریان ژنی بین جمعیتها بر اساس

رنگی عمودی مشخص شده است .وجود بیش از یک رنگ
بیانگر ساختار ژنتیکی مختلط است و این وضعیت در بین

931
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RD

***

6/601

6/652

6/622

6/623

6/632

6/688

6/682

6/112

6/623

6/123

6/612

6/161

6/685

6/652

6/113

تنوع ژنتيکی و ساختار جمعيتی پروانه جوانهخوار ...

نقی شعبانیان و همکاران

ژنتیکی مختلط نمونهها ،بیانگر شباهت ژنتیکی آنها با

ازای هر آغازگر ،و شاخص اطالعات چندشکلی در آغازگرهای

زیرجمعیتهای دیگر است که میتواند دلیل بر میزان اختالط

 ISSRبیشتر از آغازگرهای  RAPDاست .اما شاخص نشانگر که

ژنتیکی نمونههای هر جمعیت براساس مهاجرت و فاصله پروازی

بیانگر کارآمدی یک سیستم نشانگری است ،بهطور معنیداری در

پروانه جوانهخوار بلوط باشد.

نشانگر  RAPDبیشتر از نشانگر  ISSRاست؛ که نشاندهنده این
(ISSR

است که آغازگرهای  RAPDدر آشکارسازی چندشکلی در این

در مقایسه کارایی دو نشانگر مورد استفاده در این مطالعه

و  ،)RAPDنشانگرهای  ISSRدر مجموع  121نوار چندشکل و

جمعیتها سودمندی بیشتری دارند .با وجود این ،بر اساس سطح

نشانگرهای  RAPDنیز  88نوار چندشکل را تکثیر کردند .در

چندشکلی آشکارشده توسط نشانگرهای  ISSRکه بیشتر از

جدول  0خالصه پارامترهای مختلف نشانگری بهدست آمده از

آغازگرهای  RAPDاست ،میتوان نتیجه گرفت که هر دو سیستم

این دو سیستم نشانگری نشان داده شده است .مقدار پارامترهایی

نشانگری در مطالعه تنوع ژنتیکی این آفت بلوط کارآمد هستند.

همچون میانگین تعداد آلل مشاهدهشده ،تعداد نوار به ازای هر

شکل  -3تعیین تعداد بهینه  Kیا تعداد گروهها براساس نتایج تجزیه ساختار در نرمافزار Structure

شکل  -1تجزیه ساختار ژنتیکی جمعیتهای پروانه جوانه خوار بلوط بر اساس مدل بیزین حاصل از دادههای  ISSRو RAPD
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نمونههای مورد بررسی مشهود است؛ به بیانی دیگر ساختار

آغازگر ،درصد نوارهای چندشکل ،تعداد متوسط نوار چندشکل به

تنوع ژنتيکی و ساختار جمعيتی پروانه جوانهخوار ...

نقی شعبانیان و همکاران

جدول  -0مقایسه شاخصهای مختلف چندشکلی و تنوع ژنی سیستمهای نشانگری  ISSRو  RAPDدر  10جمعیت Tortrix viridana
پارامتر

ISSRs

RAPDs

تعداد کل نوار تکثیرشده

125

163

درصد نوارهای چندشکل

83/2

میانگین تعداد نوار در هر آغازگر

12/5

13/1

میانگین تعداد نوار چندشکل در هر آغازگر

12/1

12/3

شاخص اطالعات شانون

6/20

6/36

هتروزیگوسیتی کل

6/15

6/26

ضریب تمایز ژنتیکی )(GST

6/20

6/12

جریان ژنی

6/101

6/325

محتوای اطالعات چندشکلی

6/16

6/22

مشخص کردن تنوع جمعیتی و وجود زیرگونههای احتمالی را

بحث
راهکارهای مؤثر برای کنترل آفات بر درک سیستماتیک پویایی
جمعیت هر آفت مبتنی است .هر چه درباره چگونگی سازگاری
جمعیتهای آفات به یک یا انواع میزبانهای اختصاصی خود
بدانیم ،به طراحی موفقتر و مؤثرتر راهکارهای مدیریتی مبارزه با
آن افت با حداقل تخریب نظام اکولوژیکی یک سیستم که آفت
نیز جزو آن است ،نزدیکتر خواهیم شد (.)Bhau et al. 2014
بهطور سنتی ،از ویژگیهای ریختاری و فنوتیپی برای ارزیابی تنوع
در جمعیتهای آفت و جانوران استفاده شده است .از آنجا که این
مشخصهها اغلب توسط چند ژن کنترل و تحت تأثیر محیط و
تغییرات آن هستند ،لذا تغییرات بین ژنوتیپها بر اساس این
صفات تغییراتی واقعی و قابلاعتماد نیستند (.)Falconer 1986
بنابراین ،ارزیابی تنوع ژنتیکی یکی از محورهای کلیدی برای
توسعه هر استراتژی در راستای کنترل آفات است .این مهم
بهدالیل مختلفی از جمله پیبردن به میزان جریان ژنی و دوری و
نزدیکی ژنتیکی بین جمعیتهای مختلف کلیدی است ( Nagaraju

 .)and Singh 1997انتخاب نوع سیستم نشانگر میتواند تأثیر
مهمی بر آنالیز و برهمکنش و ارتباط دادههای بهدست آمده داشته
باشد .با توجه به این نکتههای مهم ،این مطالعه با هدف ارزیابی
تنوع ژنتیکی در جمعیتهای مختلف پروانه جوانهخوار بلوط در
بخشهایی از جنگلهای زاگرس شمالی انجام گرفت.
آگاهی از پراکنش تنوع ژنتیکی درجمعیت آفات به شناخت بهتر
خصوصیات رفتاری و زیستشناسی آنها کمک میکند
( .)Loxdale et al. 1993یکی از راههایی که به خوبی امکان
932
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مشخص میکند استفاده از نشانگرهای مولکولی است (

Ardeh

 .)2008مطالعات جمعیت یک موجود زنده ،پیش نیاز تعریف
برنامههای بعدی برای کنترل مؤثر آن است .در مطالعات ساختار
جمعیت سعی بر این است که با بررسی جنبههایی مانند صفات
ریختشناسی ،مشخصههای آنزیمی و یا ماده وراثتی ،اختالفهای
موجود بین جمعیتهای درون گونه که ترجیح پایه و اساس
ژنتیکی دارند ،مشخص شوند .نتایج چنین مطالعاتی میتواند
اطالعات مفیدی را در زمینه عکسالعملهای احتمالی موجود
زنده درمقابل روشهای کنترل مختلف ارائه دهد .مطالعه
تاکسونومیک در سطح گونه بهطور عمده شامل مقایسه جمعیتها
یا بهعبارت صحیحتر مقایسه نمونههای مربوط به جمعیتهای
مختلف است و براساس چنین مقایسههایی است که
تصمیمگیریهای مهم تاگزونومیک انجام میشود (

Hamrick and

 .)Godt 1996مطالعات اکولوژیکی انجامگرفته بر حشرات
اطالعات کاربردی و مفیدی را درباره ساختار ژنتیکی ،جریان ژنی
و تنوع ژنتیکی ناشی از برهمکنش آنها با فاکتورهای محیطی زنده
یا غیرزنده بدست میدهد ( .)Jain et al. 2009نشانگرهای

ISSR

و  RAPDاستفاده شده در این مطالعه هر دو نشان دادند که
جمعیتهای مورد مطالعه بهلحاظ ژنتیکی متفاوت و متمایز از هم
نیستند .این یافته با ماهیت رفتاری حرکتی الرو آفت پروانه
جوانهخوار بلوط همخوانی دارد ،بهطوریکه از ظرفیت جابجایی
و نقل مکان محدودی برخوردار است .اگرچه پروانههای بالغ بال
کارکردی دارند اما الگوی جابجایی در مسافتهای طوالنی ندارند.
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تعداد نوار چندشکل

121

88
81/5

تنوع ژنتيکی و ساختار جمعيتی پروانه جوانهخوار ...

نقی شعبانیان و همکاران

دیگری است که باعث میشود آفت تمایلی به جابجایی در

پروانه آفت  ،Cotesia flavipesوجود چندشکلی در میان شش

مسافتهای طوالنی نداشته باشد .تجزیه  AMOVAنشان داد که

جمعیت مورد مطالعه برای چهار لوکوس از پنج لوکوس

تقریباً نیمی از تنوع ژنتیکی مشاهدهشده ناشی از تنوع داخل

ریزماهوارهای گزارش شده است.

جمعیتهاست .این وضعیت نشان میدهد که این آفت بهدلیل

همچنین تجزیه واریانس مولکولی ( ،)AMOVAکه از آن بهمنظور

محدودیت در جابجایی و پخششدگی دارای جمعیتهای لکهای

کمیسازی سطح تنوع درون و بین جمعیتها استفاده میشود

است .گونههای آفات قادرند جمعیتهای لکهای بزرگی تشکیل

( ،)Feritas et al. 2017نشان داد که بخش بیشتر (بیشتر از 56

دهند و تنوع ژنتیکی را برای سازگاری حفظ کنند ،که این یکی از

درصد) تنوع ژنتیکی آشکارشده از دادههای حاصل از هر دوی

Yadav et al.

آغازگرهای  ISSRو  RAPDناشی از تنوع درون جمعیتهاست.

استراتژیهای اکولوژیکی موفق برای آفات است (
.)2017

به طور مشابه ،در مطالعه ( Feritas et al. )2017بر تنوع ژنتیکی

دو سیستم نشانگری مبتنی بر DNAی مورد استفاده در این مطالعه

پروانه آفت  C. flavipesبیشتربودن تنوع ژنتیکی درون

یعنی روش توالیهای تکراری ساده میانی یا  ISSRو روش

جمعیتهای آفت ( 53درصد) نسبت به تنوع ژنتیکی

Williams et

بینجمعیتها ( 23درصد) گزارش شده است .تمایز بین

 )al. 1990نوعی انگشتنگاری  DNAهستند که در آنها طیف

جمعیتها بر اساس شاخص برآورد شده از هر دو سیستم

وسیعی از قطعات از الگوی  DNAکل ژنومی تولید میشود.

نشانگری مورد استفاده مالیم بود .در مطالعه بر روی

تکرارپذیری قطعات تکثیرشده در هر دو روش به اثبات رسیده

نیز بهطور مشابه تمایز مالیمی بین شش جمعیت مورد مطالعه

است ( )Weeden et al. 1992و نتایج حاصل از این روشها تا

مشاهده شده است ( .)Feritas et al. 2017نرخ جریان ژنی بین

RFLP

جمعیتها بر اساس نشانگرهای  6/101 ISSRو بر اساس

همخوانی دارد ( .)Thormann and Osborn 1992از روش

نشانگرهای  6/325 RAPDبرآورد شد که با ضعیفبودن سطح

( Black et al.

تمایز ژنتیکی بین جمعیتهای مورد مطالعه هموخانی دارد .بهطور

DNAی چندشکل تصادفی تکثیریافته یا ( RAPD

حدود زیادی با یافتهها و نتایج بهدست آمده از روش
 RAPDبرای ارزیابی چندشکلی ژنتیکی در آفیدها

C. flavipes

 )1992بر روی سه تا پنج ژنوتیپ در هر جمعیت استفاده شده

مشابه ،در مطالعه بر روی آفت

است Kambhampati et al. )1992( .نشان دادند که نشانگرهای

نویسندگان گزارش پایینبودن نرخ جریان ژنی برآورد شده را

 RAPDبه تعداد کافی چندشکلی را برای تمایز بین جمعیتها و

دلیل اصلی عدم تمایز قوی ژنتیکی جمعیتهای مورد مطالعه

گونهها آشکار میکنند .در اندازههای بزرگتر جمعیتها،

میدانند (.)Yadav et al. 2017

نشانگرهای  RAPDرا میتوان برای بررسی ساختار ژنتیکی و

سهم و نسبت لوکوسهای چندشکل معیار خوبی برای ارزیابی

همچنین بررسی سازوکار حفظ تنوع ژنتیکی جمعیتها به کار

تنوع ژنتیکی نیست ( .)Nei 1987معیار و شاخص مناسبتر برای

گرفت ( .)Skinner and Camacho 1995در این مطالعه نیز هر

این هدف میانگین هتروزیگوسیتی یا تنوع ژنی ( )hاست .مقادیر

دوی نشانگرهای  ISSRو  RAPDبا آشکارسازی سطح کافی از

باالتر هتروزیگوسیتی نشاندهنده تنوع ژنتیکی وسیعتر هستند

چندشکلی ژنوتیپها و همچنین جمعیتهای این آفت را از هم

( ،)Nei 1987بهطوریکه در این مطالعه تنوع ژنی در جمعیت نچی

متمایز کنند ،بهطوریکه نشانگرهای  ISSRدر مجموع  121نوار

و باغان بیشترین و این نشاندهنده هتروزیگوسیتی باالتر در این

چندشکل و نشانگرهای  RAPDنیز  88نوار چندشکل را تکثیر

جمعیتها است (جدول  .)3در مطالعهای که بر روی یک جمعیت

کردند ،که برای سودمندی یک نشانگر که بایستی حداقل  36نوار

حساس و یک جمعیت مقاوم به آفتکش انجام شده بود،

چندشکل برای برآوردی دقیق از فواصل ژنتیکی تکثیر کند ،کافی

( Janarthan et al.)2003وجود یک باند اختصاصی را در جمعیت

است ( .)Nei 1978با هدف کنترل بیولوژیکی این آفت ،در مطالعه

مفاوم به آفتکش شناسایی کردند .در مطالعه دیگری که بر روی

Cosmopolites sordidus
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دو جمعیت مورد مطالعه برای این آفت چندشکلی گزارش شده

دورههای طغیان آفت را پیشبینی کرد ( .)Byrne 1999از آنجا که

است (.)Roy et al. 2009

در این مطالعه نشان داده شد که دو سیستم نشانگری  RAPDو

استراتژیهایی که در حال حاضر برای کنترل پروانه جوانهخوار

 AFLPهر دو برای مطالعه تنوع ژنتیکی در  T. viridanaکارامد

بهکار گرفته میشوند اغلب بر اقدامات زراعی و استفاده از

هستند ،از آنها میتوان برای پایش ساختار جمعیتها که

آفتکشها مبتنی هستند .اقدامات زراعی همچون بهدامانداختن

انعکاسی از سازگاری موضعی آنها به محیط جدید است ،استفاده

سیستماتیک پروانههای بالغ ،نیاز به نیروی کار باال دارد و

کرد .میزان مهاجرت آفت نیز برای مدیریت یکپارچه آفت مهم

مقرونبهصرفه نیستند .روشهای کنترل بیولوژیکی مثل استفاده از

است ،بهویژه هنگامی که ژنوتیپهایی از جمعیتها حامل ژنهایی

عوامل بیولوژیکی مانند قارچهای پارازیت و نماتدهای پارازیت

برای مقاومت به آفتکشها باشند .افزون بر این ،بهرهگیری از

هنوز مرسوم نیستند .افزون بر این هزینههای آنها و کارایی

سیستمهای نشانگری در مطالعه تنوع ژنتیکی آفات میتواند به

محدود آنها ،کاربرد آنها را در مقیاس وسیع با محدودیت مواجه

شناسایی نشانگرهایی اختصاصی برای آفات مقاوم و حساس

کردهاند .بدینترتیب ،در حال حاضر مبارزه با این آفت اغلب بر

منجر شود که خود میتواند در پایش منظم و برنامهوار

استفاده از سموم ارگانوفسفره مبتنی است .با وجود این ،استفادهی

جمعیتهای آفت کاربردی باشد (.)Behura 2006

بیرویه از این آفتکشها میتواند به ظهور و پیدایش نژادهای

این مطالعه نشان داد که دو سیستم نشانگری مبتنی بر تکثیر

مقاوم به سم در این افت منجر شود (.)Collins et al. 1991

تکرارپذیر قطعاتی از  DNAیعنی  ISSRو  RAPDبرای مطالعه

پتانسیل و توان یک آفت به تولیدمثل و استقرار خود در یک

تنوع ژنتیکی در جمعیتهای  Tortrix viridanaدر جنگلهای

محیط جدید متکی است .بدینترتیب ،اطالع از جریان و پراکنش

زاگرس روشهای کارآمدی هستند و چندشکلی کافی را آشکار

ژنی در آفات برای درک فاکتورهای دخیل در تقویت یا

کردند .اگرچه  10جمعیت انتخابشده برای این مطالعه ،بهلحاظ

محدودیت سازگاریهای مکانی ،تکامل مقاومت به سم در آفت و

جغرافیایی متفاوت بودند اما بهلحاظ ژنتیکی بههم نزدیک هستند.

( Roy et al.

یافتههای مهم این مطالعه میتواند برای طراحی استراتژیهای

 .)2009وجود اطالعات معتبر درباره جریان ژنی (پخششدگی و

مناسب کنترل گسترش این آفت و مدیریت مقاومت به

گسترش دامنه جغرافیایی حضور و فعالیت آفت) و ارتباط آن با

آفتکشهای مورد استفاده از طریق شناسایی نوارهای منحصربفرد

اقدامات مدیریت کنترل آفت ،فاکتورهای محیطی و اکوسیستم

در ژنوتیپهای مقاوم کاربردی باشد.

محدودیت در گسترش آن کاربردی و سودمند است
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