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هاي عسلک پنبه تنوع مرفولوژیکی وابسته به میزبان در جمعیتبررسی
1

  

در دشت ورامین

  

مهدي ضرابی
*

  و آصفه موحدیان عطار
**

  31/4/87:  و تاریخ پذیرش مقاله 30/3/86: تاریخ وصول مقاله 

  

  چکیده

  

   میزبـان را نـشان    تنوع مرفولوژیکی وابسته به    Aleyrodinaeهاي سفیدبالکان از زیرخانواده     برخی گونه 

 طیف وسیعی از تنـوع میزبـانی را   Bemisia tabaci (Gennadius)ها، عسلک پنبه در میان این گونه. دهندیم

هـاي   بـرگ  1383-85هـاي    در طی سـال    ،در این تحقیق  . هاي خود نشان داده است    ها و بیوتیپ  در جمعیت 

هاي شـفیرگی از نقـاط مختلـف        ه پوره و پوسته   آلوده ب ) فرنگی و پنبه  خیار، بادمجان، گوجه  (گیاهان میزبان   

هاي شفیرگی پس از آماده نمودن به صورت اسالیدهاي میکروسـکوپی           پوسته. آوري شد منطقه ورامین جمع  

هـاي  نتایج نشان داد که جمعیت    . سپس کلیدي آنها با استفاده از کلیدهاي شناسایی بررسی شدند         . ثابت شد 

هـا و   این تنـوع  . ها داراي چهار تنوع مرفولوژیکی وابسته به میزبان است        اي این گونه روي این میزبان     منطقه

  .میزان قرابت آنها با تصاویر علمی ترسیمی بحث شده است

  

  ورامین ، تنوع مرفولوژیکی وابسته به میزبان، عسلک پنبه، محصوالت جالیزي:کلمات کلیدي

  

                                               

1 - Bemisia tabaci (Gennadius) (Homoptera:  Aleyrodidae)

*
   ایران–پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران دانشکده علوم گیاهی و دامی،  استادیار، گروه گیاهپزشکی، - 

)mzarabi@ut.ac.ir(  

** 
 ایران- کارشناس ارشد، دانشکده کشاورزي، دانشگاه بوعلی سینا، همدان - 
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  قدمهم

، Bemisia tabaci (Gennadius(عسلک پنبه، 

 . باشـد  مـی  ت با دامنه میزبانی وسیع در دنیا      یک آف 

، بـه    آن  جمعیـت   زیاد بـودن   این حشره باتوجه به   

 کـاهش عملکـرد و بـه شـکل       سببشکل مستقیم   

انتقـال عوامـل ویروسـی بـه        از طریـق    غیرمستقیم  

این ). 9( کندوارد می خسارت  هاي جالیزي   میزبان

 با نـام سـفید بالـک        1886گونه اولین بار در سال      

 در یونان و تحت نام )Tobacco whitefly( توتون

Aleyrodes tabaci    به عنوان آفت تنبـاکو معرفـی

ــام آن). 8( گردیــد ــه عــسلک 1957 در ســال ن ، ب

  ).16( داده شد تغییر  B. tabaciپنبه

 در  گوناگونی مرفولوژیکی وابسته بـه میزبـان      

ــار در ســـفیدبالکان  ــین بـ ــفید بالـــک   اولـ سـ

Trialeurodesگلخانـه  vaporariorum (west wood) 

ســفیدبالک پنبــه   پس درســو ) 16(در آمریکــا 

Bemisia tabaci  12(  در انگلیس گـزارش شـد .(

هـاي ایـن گونـه نیـز از        نژادهاي میزبانی و بیوتیپ   

هاي بیولوژیکی   به بعد با مطالعه تفاوت     1950دهه  

ها، نحوه سازگاري آنها با میزبـان و تـوان          جمعیت

در ). 5 و   4،  3(  شد انتقال عوامل ویروسی گزارش   

ــال  ــاوت1994س ــین   تف ــی ب ــاي آشــکار ژنتیک ه

هاي این گونه در آمریکا گزارش شـد کـه          جمعیت

، به عنوان   Bهایی از بیوتیپ غالب     جمعیت طی آن 

نام سفیدبالک برگ    با B.argentifollii گونه جدید 

  معرفــی گردیــد(Silver leaf whitefly) اينقـره 

 B. tabaciگونـه برخـی منـابع معتقدنـد کـه     ). 1(

). 12 و   10( اي دارد ی و یا خاورمیانه   ی آفریقا ءمنشا

کید دارد که این گونه بـومی       أاما برخی مستندات ت   

در ایــن ارتبــاط و ). 13( پاکــستان یــا هنــد اســت

باتوجه به هم مرز بودن ایران با این کـشورها، بـه            

رسد که کشور ما بـراي ردیـابی وضـعیت          نظر می 

حشره جایگـاه باارزشـی   هاي مختلف این    جمعیت

هاي انجام شده در کشور تنوع      معدود بررسی . دارد

و تنوع ژنتیکـی در      مورفولوژیکی وابسته به میزبان   

 هاي این گونه را نـشان داده اسـت        برخی جمعیت 

مطالعــه حاضــر بــه عنــوان بخــش ). 20 و 18، 7(

مقدماتی از یـک طـرح جـامع بـه منظـور کـسب              

 وضـعیت   تـر درخـصوص   اطالعات جدید و کامل   

هـاي ایـن گونـه انجـام گردیـده         فنوتیپی جمعیـت  

یی دشـمنان طبیعـی     آثیر سموم، کـار   أ ت چون. است

هـا رابطـه   و تـوان انتقـال ویـروس    ) پارازیتوئیدها(

مستقیمی با تیـپ جمعیتـی حـشره دارد، شـناخت      

تــر خــصوصیات مورفولــوژیکی و ژنتیکــی دقیــق

ــارجمعیــت ــا را در راســتاي آیهــا ک ــرل آنه ی کنت

  . دهدآفت افزایش می) IPM( ي مدیریتیاستراتژ

  

  مواد و روشها

ــال  500  حــدود،1384 و 1383هــاي در س

  نمونــه بــرگ آلــوده بــه پــوره و پوســته شــفیرگی

ــان ــاي مختلــف از روي میزب ــار،(ه بادمجــان،  خی

از نـواحی مختلـف دشـت       ) فرنگـی و پنبـه    گوجه

 هـاي آلـوده در    نمونه برگ . آوري شد جمع ورامین

 قــرار داده شــد و مشخــصات هــاي مــومیپاکــت

نوشـته  آوري مربوط به میزبان، تاریخ و محل جمع      

ها پس از انتقال به آزمایشگاه بـه روش         نمونه. شد

در اسالیدهاي میکروسکوپی   ) 19(مندرج در منبع    

سـپس بـا اسـتفاده از میکروسـکوپ         . ثابت گردید 

Zeissــی ــاي  و عدسـ ــصوصیات 10 و 40هـ  خـ

ی ی از کلیدهاي شناسا   تاکسونومیکی آنها با استفاده   

  ). 16 و 11، 6، 2) (1شکل ( تطبیق داده شد معتبر
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  ) با تغییرات جزیی11اقتباس از منبع (خصوصیات مرفولوژیکی مهم پوسته شفیرگی سفید بالکان  - 1شکل 

  .اند تر مشخص شدهکه در این تحقیق بررسی گردید، با حروف درشت B.tabaciمشخصات تاکسونومیکی گونه 

Fig. 1 . Key morphological characters of whiteflies puparium (after ref. 11, with change)

The bold words refer to the taxonomical characters of B.tabaci which are reviewed in this study .
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شـده،  هاي ثابـت    پس از تشخیص اولیه نمونه    

ــه   هــايهــاي متعلــق بــه جمعیــتمجموعــه نمون

آوري شده از یک میزبـان تفکیـک و مرتـب           جمع

 هایک از میزبان   هاي مربوط به هر   نمونه. گردیدند

، بـه   نداشـتند  اختالف مرفولـوژیکی      با یکدیگر  که

مجـزا و   ) یا تیپ میزبانی  (عنوان یک تنوع میزبانی     

تصاویر علمی هـر یـک از ایـن         . بندي شدند دسته

هـاي  ییبا استفاده از لوله ترسیم با بزرگنما        هاتیپ

ی یـ سـپس مشخـصات جز    . مختلف ترسیم گردید  

هر  نمونه از    20تاکسونومیکی کلیدي هر تیپ بین      

و اختالفات آنها   گیري، بررسی   اندازهکدام به دقت    

در . )1 جدول(صفت مشخص ثبت گردید      19در  

 UPGMAاي  پایان براسـاس روش آنـالیز خوشـه       

هاي مشخص شده جهت نمایش میـزان       بنديگروه

هـاي میزبـانی بـا اسـتفاده از برنامـه           مشابهت تیپ 

NTSYS14 ( ترسیم گردید(.  

  

  هاي مختلفروي میزبان B.tabaci هايشناسی خارجی پورهریختخصوصیات مهم  - 1جدول 

Table 1 - B.tabaci  pupal key morphological characters on different hosts

پنبه بادمجان فرنگیگوجه خیار
تیپ میزبانی

  شناسیخصوصیات ریخت

  

دارد ولی نامشخص ندارد دارد دارد Sub marginal(  1(اي بدنناحیه حاشیه

02/0 ≥ 08/0 ≥ 08/0 ≥ 08/0 )mm(هشتم شکم طول موي مفصل 2

دارد ندارد ندارد  ندارد Depression(  3(ها فرورفتگی

صاف صاف به شدت فرورفته فرورفته وضعیت سطح بدن 4

96/0 ± 021/0 76/0 ± 015/0 67/0 ± 02/0 8/0 ± 017/0 mm(  5(طول بدن 

7/0 ± 014/0 5/0 ± 019/0 4/0 ± 015/0 6/0 ± 028/0 )mm(عرض بدن  6

ندارد دارد دارد ندارد )Sub dorsal( هاي شکمپاپیل 7

0 5 2 0 8   میانیtuberclesتعداد 

02/0 ≥ 1/0 ≥ 1/0 ≥ 1/0 )mm(اول شکم  طول موي مفصل 9

ندارد  دارد  دارد  ندارد 10   شکم2-7در بندهاي !Sub dorsalخارهاي ناحیه 

≥ 02/0 ≥ 1/0 ≥ 1/0 ≥ 1/0 خارهاي ناحیه سري 11  

0 4 3 3 میان و پس سینه جفت خارهاي ناحیه 12

014/0t06/0 011/0t05/0 013/0t05/0 06/0 ± 012/0 mm(  13(طول شیار تنفسی دمی 

005/0± 03/0 010/0± 04/0 005/0± 03/0 )mm( عرض شیار تنفسی دمی  01/0±04/0 14

08/0 ± 014/0 07/0 ± 016/0 08/0 ± 013/0 07/0 ± 014/0 )mm() Vasiform orifice( طول مخرج 15

08/0 ± 014/0 06/0 ± 015/0 06/0 ± 013/0 06/0 ± 013/0 )mm() Vasiform orifice( عرض مخرج 16

03/0 ± 017/0 02/0 ± 011/0 03/0 ± 015/0 03/0 ± 014/0 Lingula) mm(  17طول راس 

02/0 ± 014/0 02/0 ± 013/0 02/0 ± 012/0 02/0 ± 010/0 Lingula )mm(  18 عرض راس

مربع شکل  حدودي تا

مایل به گرد

حدودي تا

مربع شکل

تا حدودي

گرد

حدودي  تا

مربع شکل

Operculum  19شکل 
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 و بحثنتایج

هـا  تفاوت آن  که    مشخصه 19مطالعه،  در این   

 بررســی، ، بــودهــاي تیــپ آشــکاردر بــین نمونــه

  براسـاس ). 1جدول  (شدند  گیري  هتفکیک و انداز  

هـا کـه    بـین ایـن مشخـصه     هاي موجود در    تفاوت

 منظـور خصوصیات مرفولوژیکی وابسته به میزبان      

. شدند، چهار تیپ یا فـرم میزبـانی تعیـین گردیـد           

ــه  ــاوتدامن ــرتف ــپ   ه ــک از تی ــورد ی ــا در م   ه

هاي تاکسونومیکی کلیدي آنها بـه شـرح        مشخصه

  : زیر بود

 بدن   طول و عرض   دامنه تغییرات :  اندازه بدن  - 1

ــه ــهدر نمون ــا ب ــبه   4/0-7/0 و 67/0-80/0 ترتی

در ناحیه خط عرضی خروج حشره کامل       متر  میلی

آوري شـده از پنبـه و       تیپ میزبانی جمع  ابعاد  . بود

بزرگترین و تیپ میزبـانی  ) 3  و 2هاي  شکل(خیار  

  ).5شکل (مقدار بود فرنگی کوچکترین گوجه

تعداد خارهـاي   :  Setaeدن  وضعیت موهاي ب   - 2

دوم در مفاصـل    ) Subdorsal (ناحیه پشتی میـانی   

تعداد موها  .  عدد متغیر بود   12صفر تا    بین   تا هفتم 

هاي  بر روي میزبان    موجود هاي شفیرگی پوستهدر  

هاي موجود بـر    فاقد پرز یا کم پرز نسبت به نمونه       

خارها .  به مراتب کمتر بود    هاي پرزدار روي میزبان 

ــو ــانی در ن ــینه می ــیش)Mesothorax (احی س   ، پ

 و ســـــینه عقبـــــی ) Prothorax(اي ســـــینه

)Metathorax( بنــد هــشتم و بنــد ســوم شــکمی ،

موقعیــت . کــامالً مــشخص و تمــایز یافتــه بودنــد

اي نسبت به بندهاي شکمی     خارها در نواحی سینه   

هـاي مـورد    در میـان تیـپ    . ثبات بیشتري داشـتند   

فرنگـی بـه    گوجهبررسی، تیپ میزبانی بادمجان و      

و تیـپ میزبـانی     ) 5 و   4هاي  شکل(شدت خاردار   

  ).2شکل ( پنبه کمترین خار را داشتند

:  هاي ناحیـه پـشتی    ها و فرورفتگی  برجستگی - 3

 و  Papillae  ،Tuberclesکـه بـه      هـا این مشخـصه  

Depressionsدر  ،)1شــکل (باشــند  مــی  مــشهور

هـاي آنهـا سـخت و       هاي میزبـانی کـه بـرگ      تیپ

 ایـن    ولی تنـوع   تر بودند، بیشتر دیده شد    یدهچروک

 ).1جـدول   (زیـاد بـود     هـا   ها بین نمونـه   مشخصه

هـاي   در پـوره   فقـط ) Depressions(ها  فرورفتگی

هــا برآمــدگیو ) 2شــکل (پنبــه موجــود در روي 

)Tubercles( ــداد ــه تع ــدد در دو ب ــوره ع ــاي پ ه

 پـنج و  ) 5شـکل   ( فرنگـی موجود در روي گوجـه    

دیـده  بادمجـان    موجود در روي     هايپورهعدد در   

 جفـت   پـنج ها نیز به تعداد      پاپیل .)4 شکل(شدند  

فرنگـی و   گوجههاي موجود در روي      پوره فقط در 

  ).5 و 4هاي شکل (ندبادمجان دیده شد

لبـه بـدن در   :  )Sub marginal area (لبه بدن - 4

هـاي  هـاي داراي بـرگ  هاي مربوط به میزبان   نمونه

اي نظم و حقیقـی کنگـره     با سطح صاف به شکل م     

 میزبـان   هاي میزبانی کـه بـرگ     بودند ولی در تیپ   

هـاي  ها و فرورفتگـی   چروکیده و داراي برجستگی   

شدت چروکیـده   ه  زیاد و همراه پرز بود، لبه بدن ب       

تیـپ میزبـانی    در  . و سطح بدن حشره ناصاف بود     

فرنگی چروکیدگی و مخطط شدن لبـه بـدن         گوجه

  .)5شکل (بیشترین مقدار بود 

: ) Caudal tracheal fold (شیار تنفشی دمـی  - 5

ها بـه شـکل کـامالً واضـح         این شیار در کلیه تیپ    

 انـدازه طـول و عـرض آنهـا           فقط وجود داشت و  
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تیـپ میزبـانی    طول در   که  طوريبه. داشتتفاوت  

پنبه و خیار یک اندازه و بلنـدتر از تیـپ میزبـانی             

 بادمجان و گوجه بود و عرض شیار بـین دو تیـپ       

 تـر پهـن  و مشابه موجود در روي خیار و بادمجان     

  ).2-5 هاي شکل و1جدول ( بود

مخرج که به شکل یـک  :  م آن یمخرج و ضما   - 6

دیـده  ) Vasiform orifice (جسم گلـدانی شـکل  

ــی ــودمـ ــاننده ،شـ ــفحه پوشـ ــضمام صـ ــه انـ   بـ

)Operculum (  اي شکل و بخش زبانه) Lingula( ،

ــسونومیکی در تفک   ــصه تاک ــرین مشخ ــکمهمت   ی

هـا  هاي سفیدبالکان است کـه در همـه تیـپ         گونه

دیـده  اختصاصات کلی مرفولوژیکی معرف گونـه       

 بین  Lingulaابعاد مخرج و    تفاوت  ). 6شکل   (شد

ــپ ــانی  تی ــود هــاي میزب ــاد نب ــیزی   شــکل ول

ــا حــدودي Operculumبخــش ــود ت   متفــاوت ب

  ). 1جدول (

  
  

  تیپ جمعیت مستقر بر روي پنبه - 2شکل 

Fig. 2 . Population type on cotton 

  تیپ جمعیت مستقر بر روي خیار   - 3شکل 

Fig. 3 . Population type on cucumber 
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   تیپ جمعیت مستقر بر روي بادمجان- 4شکل 

Fig. 4 . Population type on eggplant 

  

  فرنگی تیپ جمعیت مستقر بر روي گوجه- 5شکل 

Fig. 5 . Population type on tomato 

  

  

  

  

  

  ر گونه عسلک پنبهد) Vasiform orifice( مشخصات تاکسونومیکی مخرج - 6شکل 

Fig. 6 . Taxonomical characters of Vasiform orifice in cotton whitefly  
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هاي تنوع مرفولوژیکی تیپ  نتایج حاصل تأثیر    

تغییر مشخصات کلیدي  را در   میزبانی مورد مطالعه  

که افـزایش   طوريبه. مرفولوژیکی حشره نشان داد   

خار در سطح زیرین برگ میزبان، چروکیدگی زیاد        

 افزایش  ها و چرمی و ضخیم بودن آنها باعث       برگ

خارهاي بدن، ناصاف شـدن ناحیـه حاشـیه بـدن،           

چروکیدگی بدن، کوچکتر شـدن جثـه و تغییراتـی     

ــکل    ــداد و ش ــسی و تع ــیارهاي تنف ــدازه ش در ان

. شـود هاي سطح پشتی بدن حـشره مـی       برجستگی

 و  12،  2(ها تطابق دارند     گزارش دیگراین نتایج با    

15(.   

تجزیه و تحلیل خـصوصیات مرفولـوژیکی و        

ها نیز نشان داد که سه تیـپ        گرام قرابت تیپ  دندو

فرنگی و بادمجـان نـسبت بـه       میزبانی خیار، گوجه  

تیپ میزبانی پنبه داراي خصوصیات نزدیـک بهـم         

ــستند ــدول  (ه ــکل ) (1ج ــال  . )7ش ــین ح در ع

ــپ  ــوژیکی تی ــصاصات مرفول ــانی اخت ــاي میزب   ه

فرنگی و بادمجـان نـسبت بـه خـصوصیات          گوجه

باشـد  مـی  یگر نزدیکتـر  تیپ میزبانی خیار به یکـد     

  ). 7شکل (

ي هـا تفـاوت جمعیـت    هـاي ژنتیکـی   بررسی

  در سطح بیوتیـپ را نیـز نـشان داده اسـت            حشره

 پنبـه   حـشره بـر روي    که جمعیـت    طوري به .)20(

هـا داراي    و سایر جمعیـت    Bداراي بیوتیپ غالب    

فاصله قرابتی زیـاد تیـپ      . اند بوده Aبیوتیپ غالب   

 ها در بررسی حاضـر نیـز   میزبانی پنبه از سایر تیپ    

همچنین جمعیت این   . کندیید می أاین موضوع را ت   

ــشره ــب ح ــپ غال ــه B  از بیوتی ــوان گون ــه عن  ، ب

B.argentifollii         گزارش شده اسـت کـه بررسـی 

 ایـران بـا    حـشره در   هـاي هـایی از جمعیـت    نمونه

ــوالی  ــتفاده از ت ــک  اس ــا کم ــدي ب ــاي نوکلئوتی   ه

ن  ایـ  مشخص شده کـه    CO1 و   ITS1هاي  تکنیک

بنـدي جهـانی در گـروه      هـا از نظـر طبقـه      جمعیت

 رند آفریقایی قرار دا   - آسیایی - اينژادي مدیترانه 

  امـــا هنـــوز تردیـــد در مـــورد تعـــدادي از). 7(

 چـون . ایـران وجـود دارد     حـشره در     هايجمعیت

هـا در  اطالعات کافی براي آنکـه برخـی از نمونـه       

سطح نـژاد یـا تحـت نـژاد قابـل تفکیـک از نـژاد          

ــالص  ــست خ ــت نی ــند در دس ــیایی باش  و 7( آس

   پیــشنهادلــذا). De Barroمکاتبــات شخــصی بــا 

 تا مطالعات تکمیلی با فرضـیه زیـر بـراي           شودمی

: رسیدن به پاسخ نهایی انجام شود

ــشانگرهاي  ــی ن ــه DNAبررس ــشان داده ک  ن

  کدو، بادمجان و خیار     حشره بر روي   هايجمعیت

  کــامالً بانــدهاي مــشابه و پنبــه داراي بانــدداراي

ید تـشابه ژنتیکـی     متفاوت است که این مطلب مؤ     

ــت ــاي در جمعی ــر روي  ه ــشره ب ــصوالت ح مح

مستقر بـر   با جمعیت   آنها جالیزي و تفاوت آشکار   

تطـابق   نتایج مطالعـه حاضـر       که با پنبه است   روي  

  . )20(دارد 

منطقـه   حـشره در   هايکه جمعیت با فرض آن  

تند و  داراي ریشه مادري یکسان نیـس     مورد مطالعه   

ظهور اختالفات مرفولوژیکی وابسته به میزبـان در        

 هاي محلیها امري ثانویه است، باید از جمعیت    آن

تواننـد  هاي مختلف کـه مـی      بر روي میزبان   حشره

 با در نظر گرفتن شرایط      ،تیپ میزبانی تلقی گردند   

هاي توپوگرافیـک   آب و هواي هر منطقه و ویژگی      

 دقیق ژنتیکی بـر     هاي بررسی .شدبرداري  آن نمونه 

بدین ترتیب عالوه بـر     . ها صورت گیرد  روي تیپ 

تعیین دقیـق اختالفـات مرفولـوژیکی وابـسته بـه           
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میزبان، خطوط تمـایز یـا تـشابه ژنتیکـی آنهـا در             

هـاي اقلیمـی منـاطق مـشخص        ارتباط با شاخـصه   

  .خواهد شد

  

  تشکر و قدردانی

فـسور  وهاي ارزنده پر  وسیله از راهنمایی  بدین

De Barro گرددمیقدردانی  و آقاي دکتر سمیع.  
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Study of the host correlated morphological variation in cotton whitefly 

populations, Bemisia tabaci (Gennadius) (Homoptera: Aleyrodidae),

in Varamin region
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Abstract

Some Whitefly’s species show host correlated morphological variation. Cotton whitefly is 

a famous one that has a wide variation in its populations and biotypes. This study was 

conducted to evaluate these variations in Varamin area during 2005-6. For this purpose, 

infested leaves of tomato, cucumber, egg plant and cotton collected from fields. Pupal cases 

mounted in microscopic slides. Then their main external morphological characters identified 

with taxonomical keys. Result showed that it has four host-correlated morphological variations. 

Description of these variation and their relationships are discussed in this study. 
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