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 Aphisشته در عملکرد تولید مثلی  Hamiltonella defensa و  Buchnera aphidicolaست همزیهای باکترنقش 

gossypii (Hemi.: Aphididae) 
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ها باکتري.  برخي از اين مي دهندهاي زيستي حشرات را بيشتر از ساير عوامل تحت تأثير قرار هاي همزيست بسياري از جنبه باکتري
دارد. همزيست اجباري هايي از هر دو نوع رابطه وجود ها نمونه. در شتههستند اختياري همزيست و برخيهمزيست اجباري ميزبان 

Buchnera aphidicola کند.مي فراهم را ندارد وجود هاشته غذايي رژيم در که ضروري غذايي مواد و داشته وجود هاشته تمامي در 
 شوند.يم ناميده ثانويه هايباکتري اصطالح به که کرده حمل خود با را بيشري باکتريايي هايگونه ها شته اجباري، هايهمزيست بر عالوه

ها شوند. توانند منجر به تحمل گرما و مقاومت در برابر پارازيتوئيدها و پاتوژنگاماپروتئوباکتريا در شته ها مي اختياري ثانويه هايهمزيست
ش خيار در شرايط آزمايشگاه پرور گياهاز مزارع اطراف کرج جمع آوري شده و روي  Aphis gossypiiدر اين مطالعه جمعيت اوليه شته 

رديابي و  16SrRNAبا استفاده از ژن  Hamiltonella defensaاختياري  و B. aphidicola اجباري همزيستهاي باکتري يافتند.
شناسايي شدند. باندهاي تکثير شده با الکتروفورز از يکديگر جدا، از ژل خالص سازي و از هر دو انتها توالي يابي شدند. حذف هريک از 

انه با استفاده از آنتي بيوتيک روي حشرات کامل انجام و پس از آن به منظور برآورد ميزان نسبي کاهش همزيست ها بطور جداگهمزيست
روي پوره هاي نسل اول حاصل از آنها انجام شد. به منظور بررسي باروري شته هاي حاصل از اين  qPCRو واکنش  DNAاستخراج  ،ها

از شته هاي بالغ تيمار شده با آنتي بيوتيک تا زمان مرگ مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج ي سن اول حاصل عدد پوره 100آزمايش تعداد 
در اين شته نسبت به شاهد بطور قابل   H. defensaو  B. aphidicolaنشان داد که با اين روش ميزان  qPCRحاصل از واکنش 

در آنها کاهش يافت،  B. aphidicola هايي که همزيستکه شتهتوجهي کاهش يافت. نتايج حاصل از بررسي باروري اين شته نشان داد 
هاي بالغ نابارور شد. طول دوره ي رشد اين شته ها در مراحل پورگي و بالغ نسبت شته توليد زايي نبوده و منجر بهقادر به توليد مثل و پوره

بر  311/0) و نرخ ذاتي افزايش جمعيت نتاج( 014/28) توليد مثل خالص خرن  H. defensaبه شاهد افزايش داشت. کاهش همزيست 
هاي نارس مشاهده شد و کل طول دوره رشد زايي ظهور پورهدر پايان دوره ي پوره .دادنسبت به شاهد به طور معني داري کاهش را  روز(

هايي که منجر به  ، مطالعه روشA. gossypiiهاي همزيست در شته نسبت به شاهد کاهش يافت. باتوجه به نقش مهم اين باکتري
 ها گردد، مي تواند به عنوان راهکاري جديد در کنترل اين آفات مهم در نظر گرفته شود.کاهش جمعيت اين همزيست اجباري در شته

 همزيست اجباري، همزيست ثانويه، آنتي بيوتيک، باروري. های کلیدی:واژه
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