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   با استفاده از مشخصات Heterodera schachtiiمختلف  يها تي جمعةسيمقا

  * ي و مولکوليکيمرفولوژ

  

  

COMPARISON OF MORPHOLOGICAL AND MOLECULAR 
CHARACTERS OF DIFFERENT POPULATIONS OF Heterodera 

schachtii 
  
  

 
   **۲ي زهرا تنها معاف و۱ مقدميخاني، عصمت مهد۱عباس مکرم حصار

  )۲۹/۴/۱۳۹۰ :رشيخ پذي؛  تار۱۷/۹/۱۳۸۹: افتيخ دريتار(

  

  دهيچك

ـ گمناطق تحت کشت اين  اکثر اين نماتود در. دنياست زاي چغندرقند در ترين عوامل بيماري مهم ، يکي ازHeterodera schachtiiگونه   اهي

هـاي مختلـف     جمعيـت . شـود  مزارع آلـوده مـي    ر  د شده د  يچغندر تول ميزان قند موجود      و عملکردايران گسترش دارد و موجب کاهش        در

schachtii H.      کي و مرفـومتريکي    ي براساس خـصوصيات مرفولـوژ     آنهاشناسايي   هستند و  متفاوت   از لحاظ خصوصيات مرفولوژيکي بسيار

ـ  اخ يهـا   در سال  .باشد نيازمند مهارت و دقت زياد مي      بوده و  گير وقت هاوالروهاي سن دوم بسيار    سيست -ITSروش  اده از   امکـان اسـتف    ري
PCR-RFLP     چغندرقنـد   يستيت از نماتود س   يجمع ۱۲۰ ين بررس يدر ا .  شده است  يبررسهاي موجود    گونه ساير  براي تفکيک اين گونه از 

 قـرار  ي مورد بررسـ يکي و مرفومتر يکيات مرفولوژ يها از لحاظ خصوص    ستيشد و س  آوري   استان خراسان رضوي جمع    مزارع مختلف در   از

 ،DNAاسـتخراج   پـس از  . زيادي با هم داشتند، انتخاب شدند     نسبتا  هاي مرفولوژيکي     جمعيت که تفاوت   ۸۸ها،   يان اين جمعيت  م در. گرفتند

 MvaIآنـزيم برشـي       هر نمونه با استفاده از     PCRمحصول  .  انجام شد  هين ناح ي ا ي عموم يآغازگرهابا استفاده از     rDNA-ITSه  يناحر  يتکث

 پس از   . دارد يعتبر همخوان منابع م   در ن گونه ي ا ي برا شدهه  ئ ارا يالگو با    را توليد کردند که    ي مشابه ي باند  نمونه الگوي  ۸۸ يتمام. هضم شد 

 يها تي استان ازجمع  ي مناطق شمال  يها تي نشان داد که جمع    يکيات مرفومتر ياساس خصوص   ذکر شده بر   يها تي جمع يبند د گونه، گروه  ييتا

اسـاس طـول     ن بر يچن هم.  صورت نگرفت  يک قابل قبول  ي تفک ييايتر جغراف  اساس مناطق کوچک   بر ک است، هر چند   ي قابل تفک  يمناطق جنوب 

ص داده  ي نـشخ  يکيپ مرفولـوژ  يها، چهار ت   ستي بدن س  ي گره مانند موجود در مخروط انتها      يها يو برجستگ ه واژن   يناح يکولي کوت يباندها

ع ي بـا دامنـه وسـ   H. schachtii مختلـف  يهـا  تي جمعير شناسائتواند د  ميITS-PCR-RFLPاين تحقيق نشان داد که روش ج ينتا. شد

  . باشديکي مرفولوژيها تر از روش عيتر و سرکارآمد بسيارفولوژيکي رهاي م  تفاوت
  

  

  .ITS-PCR-RFLP ،Heterodera schachtii،ي، مرفولوژي چغندرقند، خراسان رضويستي، نماتود سيبند گروه : يدي كل يها واژه

  
  

   مشهدي، دانشگاه فردوسيارائه شده به دانشکده کشاورز ارشد نگارنده اول ي نامه کارشناسانيا از پيبخش :*

  tanhamaafi@yahoo.com :يكي مسئول مكاتبات، پست الكترون:**
   مشهدي، دانشگاه فردوسيدانشکده کشاورز ،ياهي گيشناس يماريار بيارشد و دانش ي سابق کارشناسيب دانشجويبه ترت .١

   کشوريپزشک اهيقات گي تحقمؤسسه ،ينماتودشناستحقيقات ار بخش يدانش .۲


