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استفاده از مشخصات ظاهری و نشانگر  PCR- SCARبهمنظور شناسایی نماتذ ریشه گرهی
( )Meloidogyne spp.شایع در گلخانههای منطقه سردسیری استان کهگیلویه و بویراحمذ
Application of Morphological Characters and PCR- SCAR Markers for Identification
of Dominant Species of Root-knot Nematode (Meloidogyne spp.) in Glasshouses of
Cold Region of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province, Iran
4

ویَهزص هیزُوی ،1هحوذ ػجذالْی ،*2هصغفی هحمك دٍلزآثبدیً ٍ3دوِ غشلجبػ
سبریخ دذیزػ92/03/28 :

سبریخ دریبفز91/08/25 :

چکیذه
ًوبسذّبی ریؾِگزّی ،خٌظ  ،Meloidogyneاس ػَاهل هحذٍدوٌٌذُ وؾز هحصَالر صیفی ،اسخولِ گَخِفزًگی ٍ خیبر ّغشٌذ.
هجبرسُ ثب ًوبسذّبی ریؾِگزّی ،هغشلشم ؽٌبعبیی دلیك آىّب اعز .ثِهٌظَر ؽٌبعبیی گًَِ ؽبیغ ًوبسذ ریؾِگزّی در ًبحیِ
عزدعیزی اعشبى وْگیلَیِ ٍ ثَیزاحوذ (ؽْزعشبىّبی ثَیزاحوذ ٍ دًب) ،دظ اس خذاعبسی ٍ خبلصعبسی ًوبسذ ٍ سىثیز آى ثز رٍی رلن
حغبط گَخِ فزًگی ،ثزاعبط صفبر ظبّزی الرٍ عي دٍم ٍ ًمَػ اًشْبی ثذى ًوبسذ هبدُ ثبلغ ،خذایِّب سؾخیص دادُ ؽذًذ .ثِهٌظَر
سؾخیص هَلىَلی ،ثب اعشفبدُ اس ویز DNA ،صًَهی اس هخل َط ویغِ سخن ٍ الرٍ عي دٍم اعشخزاج ٍ ثب ووه عِ خفز آغبسگز
اخشصبصی  jav ٍ ar ،incاًشخبة ؽذُ ثزاعبط سؼییي سَالی ًَاحی ثِدعز آهذُ اس ًؾبًگز  RAPDسىثیز ؽذًذ .در ّز  10خوؼیّز هَرد
ثزرعی یه لغؼِ  670خفز ثبسی سَعظ خفز آغبسگز  javf/javrسىثیز گزدیذ ٍلی سَعظ آغبسگزّبی  ar ٍ incوِ ثِسزسیت آغبسگزّبی
اخشصبصی  M. arenaria ٍ M. incognitaهیثبؽٌذّ ،یچ لغؼِ ای حبصل ًؾذ .ثزاعبط هغبلؼبر هَلىَلی ٍ هؾخصبر ظبّزی ،گًَِ
ؽبیغ ًبحیِ عزدعیزی اعشبى M. javanica ،سؼییي گزدیذ.
واشههای کلیذیً :وبسذ هَلذ غذُ ،هَرفَلَصیه ،هَرفَهشزیهً ،ؾبًگز هَلىَلی

 .4 ٍ 1داًؾدَیبى عبثك وبرؽٌبعیارؽذ ثیوبریؽٌبعی گیبّی ،گزٍُ گیبّذشؽىی داًؾىذُ وؾبٍرسی داًؾگبُ یبعَج ،یبعَج
 .2داًؾیبر ًوبسذؽٌبعی ،گزٍُ گیبّذشؽىی داًؾىذُ وؾبٍرسی داًؾگبُ یبعَج ،یبعَج
 .3اعشبدیبر صًشیه دام ،گزٍُ ػلَم دام داًؾىذُ وؾبٍرسی داًؾگبُ یبعَج ،یبعَج
Email: mdabdollahi@gmail.com
*ًَ :یغٌذُ هغٍَل
ثخؾی اس دبیبىًبهِ وبرؽٌبعیارؽذ ًگبرًذُ اٍل ثِ راٌّوبیی ًگبرًذُ دٍم ،ارائِ ؽذُ ثِ داًؾىذُ وؾبٍرسی داًؾگبُ یبعَج
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استفاده از مشخصات ظاهری و نشانگر  PCR-SCARبه منظور...

ریخزعٌدی ،عیشَلَصیه ،اوَلَصیه ٍ ثیوبریسایی ثز رٍی
هیشثبىّبی افشزالی ،اس رٍػّبی هَلىَلی ًیش اعشفبدُ هیؽَد.
در سؾخیص ًوبسذّبی هَلذ گزُ ریؾِ DNA ،وزٍهَسٍهی،
 DNAهیشَوٌذریبیی ٍ  DNAریجَسٍهی ّز عِ ثِػٌَاى اثشاری
هَرد اعشفبدُ لزار گزفشِاًذ .ثزرعی ٍ هغبلؼِ هغشمین صًَسیخ
ًوبسذّب ػالٍُثز ایي وِ ؽٌبعبیی آىّب را هوىي هیعبسد ،هٌبثغ
اعالػبسی هْوی ًیش خْز ثزرعی رٍاثظ سىبهلی ٍ خَیؾبًٍذی
ثیي گزٍُّبی هخشلف فزاّن هیعبسد سیدلغشزا ٍ ّوىبراى،
(.)Zijlstra et al., 2000
وَراى ٍ ٍثغشز ( )Curran and Webster, 1987ثاب اعاشفبدُ
اس آًااشین هحذٍدوٌٌااذُ  DNA ،EcoRIخوؼیاازّاابی هخشلااف
گًَااِّاابی M. ٍ M. arenaria ،M. incognita ،M. hapla
 javanicaرا ثزػ دادُ ٍ سفزق صًَسیذی آىّب را ثزاعبط اخشالف
عَل لغؼبر  DNAهؾخص ًوَدًاذ .عاٌیظ (،)Cenis, 1992
 DNAچْبر گًَِ ػواذُ  Meloidogyneرا ثاب اعاشفبدُ اس رٍػ
 PCR-RAPDهَرد اعشفبدُ لازار داد .اس عزیاك سدشیاِ RFLP
سَعظ سٍ ٍ ّوىابراى (ّ ٍ )Xue et al., 1993یابر ٍ ّوىابراى
( ،)Hiatt et al., 1995گًَِّبی  Meloidogyneثزاعابط DNA
ّغااشِای سفىیااه ٍ سواابیش یبفشااِاًااذ .دلَوااَیي ٍ ّوىاابراى
( )Peloquin et al., 1993دٍ خذایِ اس  M. haplaرا ثب ؽٌبعبیی
صًَم هیشَوٌذریبیی آىّاب هاَرد ثزرعای لازار دادًاذ .فبرگشاِ ٍ
ّوىبراى ( )Fargette et al., 1997سٌَع صًشیىی ثیي گًَاِّابی
 ٍ Meloidogyneخوؼیاازّاابی داخاال یااه گًَااِ در هٌاابعك
گزهغیزی را ثب اعشفبدُ اس رٍػ  RFLPهَرد ثزرعی لزار دادًذ.
در گًَِ  M. arenariaثب ایي وِ ًوًَِّبی خواغآٍری ؽاذُ اس
هٌبعك خغزافیبیی یىغبى ثَدًذ ،ثیؾشزیي سٌاَع درٍى گًَاِ ای
هؾبّذُ ؽذ ٍلی سٌاَع در گًَاِ M. javanica ٍ M. incognita
ون ثَد .ػلی رغن ایي وِ ًوًَِّب اس هٌبعك خغزافیابیی هشفابٍر
خوغآٍری ؽذُ ثَدًذ .ثلَن ٍ ّوىابراى ()Blok et al., 1997a
سااَالی ًبحیااِ  IGSثاایي صىّاابی  DNA 5s ٍ 18sریجااَسٍهی
گًَاِّابی  M. javanica ٍ M. arenaria ،M. incognitaرا ثاب
چٌذیي خوؼیز اس گًَِ  M. mayaguensisراهاب ٍ ّیزؽاوي
( ٍ )Rammah and Hirschmann, 1988یاه خوؼیاز اس M.
 haplaرا ثِ ٍعایلِ  PCRهاَرد همبیغاِ لازار دادًاذ .ثلاَن ٍ
ّوىبراى ( )1997bسٌَع صًشیىی ثیي گًَاِّابی Meloidogyne
در هٌبعك گزهغیزی ٍ خوؼیزّبی داخل یه گًَِ را ثزاعابط
رٍػ  RAPD-PCRهَرد هغبلؼِ لزار دادًذ .در هَرد گًَاِ M.
 arenariaثیؾشزیي سٌَع داخل گًَِ ٍخَد داؽز وِ ثاب سؼاذاد
ووی آغبسگز اخشصبصی لبثل سؾخیص ثاَدّ .وچٌایي هؾاخص
ؽذ وِ ثؼضی اس خوؼیزّبی  M. arenariaثغیبر ًشدیه ثِ M.

مقذمه
ؽٌبعبیی ًوبسذّبی اًگل گیابّی در عاغگ گًَاِ ٍ ًاضاد ثازای
خااذهبر هااذیزیشین لزًغیٌااِای ٍ هؾاابٍرُای اهاازی اعبعاای ٍ
اخشٌبةًبدذیز اعزً .وبسذّبی ریؾِگزّی خٌظ Meloidogyne
گلذی ( ،)Goeldi, 1892اس هْنسازیي ًوبساذّبی اًگال گیابّی
اعز وِ سبوٌَى ثیؼ اس  90گًَِ اس آى ؽزح دادُ ؽاذُ اعاز.
چْاابر گًَااِ ،چیشااٍَد ( )Chitwood, 1949وفَیااذ ٍ ٍایااز
(M. incognita )Kofoid and White, 1919؛ چیشاااٍَد
( )Chitwood, 1949سزیااَة (M. javanica )Treub, 1885؛
چیشَد (ً )Chitwood, 1949یل (M. arenaria )Neal, 1889؛
ٍ چیشَد ( M. hapla )Chitwood, 1949اًشؾبر خْابًی داؽاشِ
(ایغاٌجبن ٍ ّوىابراى ٍ )Eisenback et al., 1981( )1981 ،اس
لحبػ الشصبدی ثغیبر هْان ٍ دارای داهٌاِ هیشثابًی ٍعایؼی در
حذٍد  2000سب  3000گًَِ گیبّی ؽابهل عاجشیدبر ،گیبّابى
سراػی ٍ حشی ثزخی درخشبى اعز آثابد ٍ ّوىابراى ( Abad et
.)al., 2003
در ایزاى ،ایي ًوبسذ ثزای اٍلیيثبر در عبل  1335سَعظ
ؽزیف اس رٍی ریؾِ گَخِفزًگی در لصزؽیزیي هؾبّذُ ٍ
گشارػ ؽذ ثْذاد ( .)Behdad, 1982اثیَردی ٍ ّوىبراى
( )Abivardi et al., 1979ثِهٌظَر ثزرعی ٍخَد ایي ًوبسذ در
هٌبعك هخشلف اعشبى فبرطً 695 ،وًَِ اس  207رٍعشب
خوغآٍری وزدًذ وِ هؾخص گزدیذ ایي ًوبسذ در ّوِی
ثخؼّب ٍ ؽْزعشبىّبی اعشبى ٍخَد دارد ٍ در هدوَع 38
درصذ اس آلَدگی ًوبسذی را در اعشبى ایدبد وزدُ اعز.
ّوچٌیي هؾخص ؽذ وِ ثیؾشزیي اًشؾبر ٍ دزاوٌذگی هزثَط
ثِ گًَِ  M. javanicaاعز وِ گغشزػ آى در هشارع ثِ 78
درصذ ثبلغ هیگزدد .در درخِ ثؼذی ،گًَِ  M. incognitaثب
فزاٍاًی  17درصذی ٍ در ًْبیز گًَِ  M. haplaثب فزاٍاًی 5
درصذی لزار گزفشٌذ .اخیبًی ٍ ّوىبراى ( Akhiani et al.,
 )1984سحز دَؽؼ دزٍصُ ثیيالوللی  ،IMPعی  5عبل ثب
ّوىبری هَعغِ ثبغجبًی داًؾگبُ اصفْبى ٍ داًؾگبُ وبرٍلیٌبی
ؽوبلی ثزای ؽٌبعبیی ،ثَمؽٌبعی ٍ هجبرسُ ػلیِ ًوبسذ هَلذ گزُ
ریؾِ ثز رٍی ثیؼ اس یه ّشار ًوًَِ ثزرعیّبی خبهؼی در
عغگ وؾَر اًدبم دادًذ .در ایي سحمیك هؾخص گزدیذ وِ
گًَِ  M. javanicaرایحسزیي گًَِ در عغگ وؾَر اعز ٍ دظ
اس آى ثِسزسیت گًَِّبی M. ٍ M. hapla ،M. incognita
 arenariaلزار دارًذّ .وچٌیي ًضاد  2گًَِ ٍ M. incognita
ًضاد  1گًَِ  M. arenariaدر هیبى خوؼیزّب غبلت ّغشٌذ.
ثزای ؽٌبعبیی ٍ سفىیه گًَِّب ٍ ًضادّبی خٌظ
ریخزؽٌبعی،
خصَصیبر
ػالٍُثز
،Meloidogyne
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ّ javanicaغشٌذ .سیدلغشزا ٍ ّوىبراى ( )2000ثازای سفىیاه
عاِ گًَااِ  M. javanica ٍ M. arenaria ،M. incognitaدر
خوؼیزّبی هخلَط ،رٍػ  ITS-RFLPرا ثِوبر ثزدًذ.
دًٍا ٍ ّوىابراى ( )Dong et al., 2001خْاز عزاحای ٍ
سَلیاذ آغبسگزّابی اخشصبصای ثازای ؽٌبعابیی گًَاِّابی M.
 M. javanica ٍ M. arenaria ،M. hapla ،incognitaاس رٍػ
 RAPD-PCRاعاشفبدُ وزدًاذ .آىّاب  26خوؼیاز هخشلاف اس
وؾَرّبی ارٍدبیی ٍ آفزیمابیی را سَعاظ  120آغابسگز سصابدفی
هَرد ثزرعی لزار دادًذ .چٌذؽىلیّبی ثِدعز آهاذُ ثایي ایاي
سصبدفی هَرد ثزرعی لزار دادًذ .چٌذؽىلیّبی ثِدعاز آهاذُ
ثیي ایي را ولَى ٍ سؼییي سَالی وزدًذ ٍ ثزاعبط سَالیّابی ثاِ-
دعز آهاذُ آغابسگز اخشصبصای گًَاِ سؼیایي گزدیاذ .فاَری ٍ
ّوىبراى ( )Fourie et al., 2001گًَِّبی هخشلف ًوبساذ هَلاذ
گزُ ریؾِ را در افزیمبی خٌَثی ؽٌبعبیی ٍ ثٍِعایلِ رٍػّابی
 SCAR-PCR ٍ ITS-PCRاس یىذیگز سفىیاه ًوَدًاذ .دابٍرس ٍ
ّاابریظ ( )Powers and Harris, 2005ثااب اعااشفبدُ اس رٍػ
ٍاوٌؼ سًدیزُای دلیهزاس دٌح گًَِ  Meloidogyneرا ؽٌبعبیی
وزدًاذ .سیغابرٍا ٍ ّوىابراى ( )Tesarova et al., 2008خْاز
ؽٌبعبیی اخشصبصی گًَِ  M. incognitaاس دیگز گًَِّبی ایاي
خٌظ ،اس آغبسگز ًَ 20ولیَسیذی اخشصبصی گًَِ اعشفبدُ وزدًذ
ٍ ثؼذ اس اًدبم ٍاوٌؼ  PCRسَلیذار سىثیزی ثز رٍی صل آگبرس 1
درصذ ،الگَی ًَاری  502خفز ثبسی را در خوؼیزّبی هخشلاف
 M. incognitaایدبد وزدًذ.
در ایزاى ،هْذیخبًیهمذم ٍ ّوىبراى ( Mehdikhani
 )Moghaddam et al., 2006ثب اعشفبدُ اس  PCR-RFLPثیغز
خوؼیز اس گًَِّبی  M. incognita ٍ M. javanicaرا ثب
یىذیگز همبیغِ وزدًذ .ػغىزیبى ٍ ّوىبراى ( Askarian et al.,
 )2006 and 2009ثب اعشفبدُ اس هَرفَلَصی ،هیشثبًبى افشزالی ٍ
ّوچٌیي رٍػّبی هَلىَلی ً ،RAPD ٍ RFLPوبسذ
ریؾِگزّی اًگل ریؾِ دغشِ ،M. javanica ،در اعشبى وزهبى را
سؾخیص دادًذ .ثب سَخِ ثِ ایي وِ سبوٌَى اس رٍػ  SCARثزای
ؽٌبعبیی گًَِّبی ًوبسذ ریؾِگزّی اعشفبدُ ًؾذُ اعز ٍ اس
عزف دیگز در اعشبى وْگیلَیِ ٍ ثَیزاحوذ ًیش سؼییي گًَِ
غبلت ثب اعشفبدُ اس رٍػّبی دلیك ؽٌبعبیی صَرر ًگزفشِ
اعز ،ایي سحمیك عزاحی ٍ اخزا گزدیذ.

سىثیز ًوبسذ در گلخبًِ اعشفبدُ گزدیذ .ؽٌبعبیی گًَِی ًوبسذ
خذا ؽذُ اس ریؾِ ثزاعبط هؾخصبر ریخزؽٌبعی ٍ
ریخزعٌدی الرٍّبی عي دٍ ٍ ّوچٌیي خصَصیبر ًمَػ
وَسیىَلی اًشْبی ثذى هبدُّب صَرر گزفز ّبرسوي ٍ عبعز،
( .)Hartman and Sasser, 1985دظ اس سفزیخ سخنّب ،خْز
وؾشي ٍ ثبثز وزدى الرٍّبی عي دٍم اس رٍػ سىویل ؽذُ
دگزیغِ ( )De Grisse, 1969اعشفبدُ گزدیذ .دظ اس سْیِ
اعالیذ ،هؾخصبر الرٍّبی عي دٍم ٍ ؽجىِ وَسیىَلی اًشْبی
ثذى هبدُ ثب اعشفبدُ اس هیىزٍعىَح اٍلیوذَط هَرد ثزرعی لزار
گزفز.
در آسهبیؼ هَلىَلی ،در ٍاوٌؼ سًدیزُای دلیهزاس ،ثزاعبط
رٍػ سیدلغشزا ٍ ّوىبراى ( )2000عِ خفز آغبسگز اخشصبصی
 jav ٍ ar ،incاًشخبة ؽذُ ثزاعبط سؼییي سَالی ًَاحی ثِدعز
آهذُ اس ًؾبًگز  RAPDسىثیز ؽذًذ .ثب ووه ویز اعشخزاج
 ،DNAاس هخلَط الرٍّبی عي دٍم ٍ سخن ّز وذام اس
خوؼیّزّب  DNAاس صًَم اعشخزاج ؽذ .دظ اس اعشخزاج ،DNA
خْز ارسیبثی ووی ٍ ویفی  ،DNAاس الىشزٍفَس افمی ٍ
اعذىشزٍفشَهشز اعشفبدُ ؽذ .در ایي رٍػ ثب اعشفبدُ اس دعشگبُ
ثیَفشَهشز ؽزوز ادٌذٍرف ()Eppendorf AG no. 613104423
هیشاى اعیذًَولئ یه ّز ًوًَِ هؾخص ؽذ .اثشذا ثِ ووه آة
همغز عشزٍى ،دعشگبُ در ػذد صفز سٌظین ؽذ ٍ عذظ دٍ
هیىزٍلیشز اس ّ DNAز ًوًَِ ثب  48هیىزٍلیشز آة همغز عشزٍى
رلیك گزدیذ ٍ ثب اًذاسُگیزی ضزیت ًَری در ً 260بًَهشز ثزای
اعیذًَولئیه ،غلظز  DNAثب اعشفبدُ اس فزهَل سیز هحبعجِ
ؽذ.
ضزیت رلز × × 50همذار خذة ًَر در ً 260بًَهشز ; غلظز
)ng/ul( DNA
هٌبعت سزیي ًغجز خذة ًَر خْز اًدبم  PCRػذد  1/7ساب
 1/9در ًظز گزفشِ ؽذ .دظ اس سؼیایي غلظاز ٍ ویفیاز DNA
اعشخزاج ؽذُ اس ّز ًوًَِ ،ثب افاشٍدى آة همغاز دٍ ثابر سمغیاز
هَرد ًیبس هیشاى غلظز  DNAدر سوبم ًوًَِّب در حذٍد ً 25بًَ
گزم در هیىزٍلیشز سٌظاین گزدیاذ .داظ اس ثْیٌاِ وازدى ولیاِ
دبراهشزّبی هزثَط ثِ ٍاوٌؼ  ،PCRحدن ًْبیی هخلاَط ثازای
ّز ٍاوٌؼ در آة دیًَیشُ  30هیىزٍلیشاز در ًظاز گزفشاِ ؽاذ.
هیااشاى هااَرد ًیاابس ّااز یااه اس اخااشاش در یااه ٍاوااٌؼ 30
هیىزٍلیشزی ؽبهل 2 :هیىزٍلیشز  DNAالگَ 1 ،هیىزٍلیشاز ثابفز
 10 PCRدیىَهَل 1/5 ،هیىزٍلیشز آغبسگز رفاز  10دیىَهاَل،
 1/5هیىزٍلیشز آغبسگز ثزگؾز  10دیىَهَل 20 ،هیىزٍلیشز آة
دٍ ثبر سمغیز ٍ ویز لیاَفیلیشُ  PCRاعاز .ساَالی آغبسگزّابی

مواد و روشها
در ایي سحمیك ً 10وًَِ خبن ٍ ریؾِ آلَدُ ثِ ًوبسذ ریؾِ
گزّی اس گلخبًِّبی سیز وؾز گَخِفزًگی در هٌغمِ
عزدعیزی اعشبى خوغآٍری ؽذ .اس ًوًَِّبی آلَدُ خْز
اعشخزاج الرٍ عي دٍم ٍ هبدُّبی ثبلغ ثِهٌظَر خبلصعبسی ٍ

3

استفاده از مشخصات ظاهری و نشانگر  PCR-SCARبه منظور...

هَرد اعشفبدُ در ایاي آسهابیؼ در خاذٍل  1آٍردُ ؽاذُ اعاز
وزخِ ٍ ّوىبراى (.)Karajeh et al., 2010
ٍاوٌؼ  PCRدر دعشگبُ سزهَعبیىلز ثب ثزًبهِ حزارسی :یه
چزخِ ٍاعزؽز اٍلیِ ثِهذر  2دلیمِ در دهبی  94درخِ
عبًشیگزادٍ ،اعزؽز ثبًَیِ ثِهذر  30ثبًیِ در دهبی  94درخِ
عبًشیگزاد 30 ،چزخِ اسصبل ثِهذر  30ثبًیِ در دهبی 57
درخِ عبًشیگزاد ،ثغظ اٍلیِ ثِهذر  1دلیمِ در دهبی 72
درخِ عبًشیگزاد ،یه چزخِ ثغظ ًْبیی ثِهذر  5دلیمِ در
دهبی  72درخِ عبًشیگزاد ،صَرر دذیزفز .اس صلّبی آگبرس ٍ
دلیآوزیلآهیذ ثزای خذاعبسی لغؼبر سىثیز ؽذُ اعشفبدُ
گزدیذ .دظ اس سىویل ٍاوٌؼ  ،PCRفزآٍردُّبی  PCRثِّوزاُ
عبیش هبروز ًزدثبًی  )DNA ladder lambada 1kb( 1kbثب
هحذٍدُ  100-3000خفزثبس ثز رٍی صل دلیآوزیلآهیذ  %6در
ثبفز  TBE 1Xثب ٍلشبص ٍ 100لز ثِهذر  4عبػز الىشزٍفَرس
خذٍل  :1آغبسگزّبی اخشصبصی

گزدیذ .ػول رً آهیشی در عِ هزحلِ ثب عِ هحلَل
اعیذاعشیه  10درصذً ،یشزارًمزُ ٍ وزثٌبرعذین اًدبم
دذیزفز .دظ اس رً آهیشی صل ٍ ظَْر ثبًذّب ،ػىظثزداری در
دعشگبُ  UV Transilluminatorاًدبم ؽذ .در هَرد صل آگبرس5 ،
هیىزٍلیشز اس هحصَل  PCRثب  5هیىزٍلیشز ثبفز ثبرگذاری
هخلَط ٍ در چبّهّبی صل آگبرس  1/2درصذ در ثبفز TBE
ثبرگیزی ؽذ .ثزای سخویي اًذاسُی لغؼبر سَلیذی ًؾبًگز
( )EcoRI Roche MIIIدر اٍلیي چبّه صل ثبرگیزی گزدیذ.
دعشگبُ الىشزٍفَرس ثِ هٌجغ ثزق ثب ٍلشبص ٍ 100لز هشصل ٍ ثِ-
هذر  2عبػز اخزا گزدیذ .خْز رً آهیشی صل ،دظ اس اسوبم
الىشزٍفَرس صل ثِهذر  10دلیمِ در هحلَل  0/5هیىزٍگزم در
هیلیلیشز اسیذیَمثزٍهبیذ لزار گزفز .دظ اس ؽغشؾَی صل ثب آة
همغز ،سصَیزثزداری ثِ عزیك هؼوَل ٍ در دعشگبُ صلدان ثِ
ووه ًَر هبٍراشثٌفؼ صَرر گزفز.

 SCARهَرد اعشفبدُ در ؽٌبعبیی گًَِ ٍ ًضاد Meloidogyne

Table 1: Primers and their sequences used in identification of Meloidogyne species

اًذاسُ  SCARثز حغت خفز ثبس
(bp) Size of the SCAR
420
1200
670

سَالی

’

’

( 5 to 3 ) Sequence
TCGGCGATAGAGGTAAATGAC
TCGGCGATAGACATACAACT
CTCTGCCCAATGAGCTGCC
CTCTGCCCTCACATTAAG
GGTGCGCGATTGAACAGAGC
CAGGCCCTTCAGTGGAACTATAC

ًبم آغبسگز
Primer
Far
Rar
Finc
Rinc
Fjav
Rjav

عي ٍ هزحلِ عٌی ًوبسذ ثغشگی ًذارد ٍ هیسَاًذ ثزای ؽٌبعبیی
عزیغ ،لبثل اػشوبد ٍ ّویؾگی ایي گًَِ هَرد اعشفبدُ لزار
گیزد.
آغبسگز اخشصبصی  javلغؼِ  670خفز ثبسی را سىثیز ًوَد
(ؽىل  .)3ایي ًشیدِ ثب ًشبیح داً ٍ ّوىبراى ( )2001هغبثمز
دارد .ایؾبى  26خوؼیز هخشلف ًوبسذ ریؾِگزّی را اس
وؾَرّبی ارٍدبیی ٍ آفزیمبیی خوغآٍری وزدًذ ٍ دظ اس
اعشخزاج  ،DNAثب اًدبم ٍاوٌؼ  PCRثب آغبسگز اخشصبصی
 ،Mjavf/ Mjavrلغؼِ  670خفز ثبسی را در خوؼیّزّبی M.
 javanicaثِدعز آٍردًذ ٍ ثذیي سزسیت گًَِ  M. javanicaرا
ثزاعبط خصَصیبر ریخزؽٌبعی ٍ فٌَسیخ آًشیوی ؽٌبعبیی
ًوَدًذ .ایي آغبسگزّب رٍی خوؼیزّبی دیگزی اس اهزیىبی
ؽوبلی ًیش آسهبیؼ گزدیذ ٍ ًشبیح هؾبثْی را در ثزداؽز .لذا
ایي خفز آغبسگز ثزای ؽٌبعبیی گًَِ  M. javanicaدر وشبثخبًِ
ًوبسذؽٌبعی ثجز گزدیذ .ثب سَخِ ثِ ًشبیح ایي سحمیك ،در وٌبر
رٍػّبی ریخزؽٌبعی وِ هؾىلٍ ،لزگیز ٍ ًیبسهٌذ هْبرر ٍ

نتایج و بحث
ثزاعبط ًشبیح هغبلؼبر ریخزعٌدی (خذٍل  ٍ )2هؾخصبر
الرٍ عي دٍ ٍ ًمَػ اًشْبیی ثذى ًوبسذ هبدُ ثبلغ (ؽىل ،)1
گًَِ هَخَد در گلخبًِّبی گَخِفزًگی هٌغمِ هَرد ثزرعی،
 M. javanicaسؾخیص دادُ ؽذ وِ هؾخصبر آى ثب ؽزح
خذغَى ( )Jepsson, 1987هغبثمز دارد .در آسهبیؾبر هَلىَلی،
دٍ آغبسگز  inc ٍ arثبًذّبی غیزاخشصبصی سَلیذ وزدًذ اهب
ثبًذّبی اخشصبصی در ًؾبًگز  javسىثیز ًگزدیذ .خفز آغبسگز
 javیه لغؼِ  670خفزثبسی را در ولیِ خذایِّب سىثیز ًوَد ٍ
خوؼیّزّبی هَرد ثزرعی را اس دٍ گًَِ M. ٍ M. incognita
 arenariaهشوبیش وزد (ؽىل ً .)2شبیح حبصل اس ایي سحمیك ثب
ًشبیح ثِدعز آهذُ سَعظ سیدلغشزا ٍ ّوىبراى ( )2000هغبثمز
دارد .ایؾبى دظ اس اعشخزاج  DNAاس سَدُ سخن ،الرٍ عي دٍم
ٍ هبدُّبی ثبلغ ،ثب اعشفبدُ اس خفز آغبسگز OPQFjav/
 ٍ OPARjavسىثیز لغؼِ  670خفز ثبسی ،گًَِ M. javanica
را اس دیگز گًَِّب هشوبیش ًوَدًذ ٍ ثبثز وزدًذ وِ ایي رٍػ ثِ
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خبصی اس چزخِ ًوبسذ ّغشٌذ ،هیسَاى خْز ؽٌبعبیی گًَِ
 M. javanicaاس ایي آغبسگزّب اعشفبدُ وزد.

سَاًبیی سیبد هیثبؽذ ٍ ّوچٌیي رٍػّبی ثیَؽیویبیی وِ
ٍلزگیز اعز ٍ سحز سأثیز ؽزایظ هحیغی لزار هیگیزد ٍ اس
عزف دیگز ًیبسهٌذ همبدیز ًغجشبً فزاٍاًی اس هَخَد سًذُ ٍ هزحلِ

خذٍل  :2هؾخصبر ریخزعٌدی هبدُّبی ثبلغ ٍ الرٍّبی عي دٍم گًَِ  Meloidogyne javanicaخذاؽذُ اس گلخبًِّبی هٌغمِ
عزدعیزی اعشبى وْگیلَیِ ٍ ثَیزاحوذ
Table 2: Morphometrical characteristics of adult female and second stage juveniles of Meloidogyne javanica, isolated
from glasshouses in cold regions of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province

هبدُ ثبلغ

الرٍّبی عي دٍم

دبراهشزّب

Adult female

Second stage juveniles

690-964

395-420

Parameter
عَل ثذى )Body length (L

350-530

9-11

-

27.2-55.5

-

4.8-5.4

ػزض ثذى
ًغجز عَل ثذى ثِ ػزض ثذى Ratio of body length to body width
ًغجز عَل ثذى ثِ عَل هزی

-

7.6-8.7

-

4.8-6.2

15.5-18

10.5-13

2-3

1-1.6

2-5

2-2.4

3-6

2.5-4

42-47

-

90-96

-

18-30

-

12-32

-

20-30

-

-

46-57

-

11-16

-

4

)Body width (W

Ratio of body length to the length of the esophagus

ًغجز عَل ثذى ثِ عَل دم
Ratio of body length to tail length

ًغجز عَل دم ثِ ػزض دم در ًبحیِ هخزج
Tail length, tail length to width ratio in the denominator
عَل اعشبیلز Stylet length

عَل گزُ اعشبیلز
ػزض گزُ اعشبیلز Width of stylet knob
فبصلِ هحل ریشػ غذُ دؾشی هزی اس گزُ اعشبیلز DGO
فبصلِ عز سب هدزای دفؼی-سزؽحی Head to Ex. Pore
فبصلِ عز سب ٍعظ حجبة هیبًی هزی Head to center of MB
عَل ؽىبف سٌبعلی Length of vulval slit
فبصلِ هخزج سب ؽىبف سٌبعلی Anus to vulva
فبصلِ ثیي دٍ فبعویذ Distance between two phasmids
عَل دم )Tail length (TL
عَل ًبحیِ ؽفبف دم Hyaline length of tail
سؼذاد خغَط خبًجی No. of lateral lines
Length of stylet knob

* اًذاسُّب ثِ خش ًغجزّب ثِ هیىزٍهشز
* measurements in micrometer
دضٍّؼ ّبی ػغىزیبى ٍ ّوىبراى ( )2009در وزهبى ًیاش ثاب
اعشفبدُ اس آغبسگزّبی اخشصبصی اًدبم ؽذ وِ سىثیز لغؼِ 670
خفز ثبسی در هَرد  M. javanicaگشارػ ؽذُ اعز .ثاب سَخاِ
ثِ ًشبیح ثزرعیّبی وزخِ ٍ ّوىبراى (،)Karajeh et al., 2010
واِ  SCAR- PCRرا ثاِػٌاَاى ثْشازیي رٍػ ثازای ؽٌبعابیی
گًَِّب ٍ ًضادّبی  Meloidogyneارسیابثی وازدُاًاذ ،ایاي رٍػ
ثزای سؾخیص گًَِ در خذایِّبی هٌغماِ هاَرد اعاشفبدُ لازار

گزفز .همبیغِ ًشبیح ثِدعز آهذُ در ایي آسهبیؼ ثب آسهبیؾابر
اًدبم ؽذُ در عبیز هٌبعك ایزاى ثیبًگز ایي اعز واِ ایاي رٍػ
ثزای ؽٌبعبیی گًَِ ّبی خٌظ هٌبعت اعز لیىي ایاي آغابسگز
ثزای سؼییي سٌَع درٍى گًَاِ ای هٌبعات ًیغاز سیازا لغؼابر
سىثیز ؽذُ سَعاظ ایاي آغابسگز در هٌابعك دٍر سفابٍسی ًؾابى
ًوایدٌّاذ .دیؾاٌْبد هایگازدد واِ خوؼیازّابی گًَاِ M.
 javanicaخذا ؽذُ اس هٌبعك هخشلف ثب اعشفبدُ اس ًؾابًگزّبی
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لذرداًی هیؽَد .اس داٍراى هحشزم هدلِ فٌآٍری سیغشی در
وؾبٍرسی وِ ثب دلز فزاٍاى همبلِ را هغبلؼِ وزدُ ًىبر ثغیبر
ارسؽوٌذی را یبدآٍری ٍ ثِ ثْجَد آى ووه ثغیبر ارسؽوٌذی
ًوَدًذًْ ،بیز عذبط را دارین.

دیگزی هَرد همبیغِ لزار گیزًذ سب سٌَع احشوبلی هَخَد در ثیي
خوؼیّزّبی هخشلف هؾخص گزدد.

سپاسگساری
ثذیيٍعیلِ اس ّوىبری خبًن هٌْذط فزحٌبس ایوبًیخَاُ وِ در
هزاحل هخشلف سحمیك ّوىبری فزاٍاى داؽشِاًذ ،سؾىز ٍ

ؽىل ً :1مَػ وَسیىَلی اًشْبی ثذى (راعز) ٍ ًوبسذ خَاى عي دٍم (چخ) ًوبسذ ریؾِگزّی  Meloidogyne javanicaخوغآٍری
ؽذُ اس گلخبًِّبی گَخِفزًگی هٌبعك عزدعیزی اعشبى وْگیلَیِ ٍ ثَیزاحوذ
Fig. 1: Second stage juvenile (left) and perineal pattern (right) of Meloidogyne javanica, isolated from tomato
glasshouses in cold regions of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province

ؽىل  :2سىثیز ثبًذ  670خفز ثبسی ثب ًؾبًگز  SCAR- PCRثب اعشفبدُ اس آغبسگز اخشصبصی  javاس خذایِّبی ًوبسذ ریؾِگزّی در صل
آگبرس یه درصذ :M .هبروز هَلىَلی 100خفز ثبسی؛  :Aخذایِ هشدن؛  :Bخذایِ ؽزفآثبد 1؛  :Cخذایِ ؽزفآثبد 2؛  :Dخذایِ
چٌبرعشبى؛  :Eخذایِ دؽشزٍم؛  :Fخذایِ ًزُگبُ؛  :Gخذایِ هخشبر
Fig. 2: Amplification of 670 bp bands in SCAR- PCR using specific primer jav from root-knot nematode isolates in 1%
agarose gel. M: Molecular marker 100 bp; A: Mazdak isolate; B: Sharafabad isolate 1; C: Sharafabad isolate 2; D:
Chenarestan isolate; E: Dashtroom isolate; F: Narehgah isolate; G: Mokhtar isolate
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 در صلjav ٍ ar ،in  ثب اعشفبدُ اس آغبسگزّبی اخشصبصیSCAR- PCR  الگَ خذایِّبی ًوبسذ ریؾِگزّی ثب ًؾبًگزDNA  سىثیز:3 ؽىل
ِ خذای:D ؛2  خذایِ ؽزفآثبد:C ؛1  خذایِ ؽزفآثبد:B  خذایِ هشدن؛:A  خفز ثبسی؛100 هبروز هَلىَلی:M . درصذ6 دلیآوزیلآهیذ
 خذایِ هخشبر:G  خذایِ ًزُگبُ؛:F  خذایِ دؽشزٍم؛:E چٌبرعشبى؛
Fig. 3: Amplification of template DNA by SCAR- PCR using specific primers in, ar and jav from root knot nematode
isolates in 6% polyacrylamide gel. M: Molecular marker 100 bp; A: Mazdak isolate; B: Sharafabad isolate1; C:
Sharafabad isolate 2; D: Chenarestan isolate; E: Dashtroom isolate; F: Narehgah isolate; G: Mokhtar isolate

:منابع
. هشي اًگلیغی هزاخؼِ ؽَد2-1 خْز هالحظِ هٌبثغ ثِ صفحِّبی
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