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کن جد در نواحي مختلف ايران کاشت و گل سبز يکي از مهمترين بيماري هاي آن محسوب مي شود .در طي سالهاي  94-93براي تعيين
وقوع آلودگي گل سبز کنجد در اردستان ،زواره و مهاباد (استان اصفهان)  5مزرعه به طور تصادفي در هر منطقه انتخاب و نمونه برداري در
کادرهاي  1متري انجام شد .گياهان آلوده و سالم بر اساس عاليم مشخص بيماري و واکنش هاي زنجيره اي پليمراز مستقيم و آشيانه اي
تفکيک شدند .دي ان اي کل از  1گرم بافت رگبرگ مياني گياهان آلوده استخراج و آزمون واکنش زنجيره اي پليمراز مستقيم و آشيانه اي
با استفاده از جفت آغازگر هاي  R16mF2/R16mR2 ،P1/P7و  R16F2n/R16R2انجام شد .واکنش هاي زنجيره اي پليمراز براي
 35سيکل با شرايط زير انجام شد :يک دقيقه (دو دقيقه براي سيکل اول) در دماي  94°Cبراي واسرشتگي ،دو دقيقه در دماي  55°Cبراي
اتصال آغازگرها و سه دقيقه ( 10دقيقه براي سيکل آخر) در دماي  72°Cبراي مرحله ي گسترش آغازگر .يک نمونه کنترل منفي عاري از
دي ان اي در مخلوط واکنش در آزمون هاي پي سي آر استفاده شد .چند شکلي طولي قطعات برشي ( 1/2کيلو جفت باز از قطعه ي دي ان
اي ريبوزومي  )16Sاز محصول پي سي آر آشيانه اي با استفاده از آنزيم هاي  RsaI ،MseI ،HaeIII ،AluIو HinfIانجام و مقايسه ي
الگوي نقوش حاصله براي تشخيص گروه فيتوپالسما هاي شناخته شده مورد استفاده واقع شد .بر اساس نتايج وقوع آلودگي مزارع کنجد به
بيماري فيلودي در تمام مناطق مورد نمونه برداري رويت و آلودگي کامل مزارع در اردستان مشاهده شد .مهمترين عاليم بيماري شامل
سبزايي ،برگساني ،زردي و عقيمي گل بود .واکنش هاي زنجيره اي پليمراز مستقيم و آشيانه اي با استفاده از جفت آغازگر هاي ذکر شده به
ترتيب قطعاتي از دي .ان .اي ريبوزومي با اندازه تقريبي  1400 ،1800و  1200جفت باز از ژن آر ان اي ريبوزومي را تکثير کرد .نقوش
حاصل از هضم آنزيمي  1200جفت باز از محصول پي سي آر آشيانه اي استرين هاي جمع آوري شده با آنزيم هاي ذکر شده يکسان و
متعلق به فيتوپالسماهاي گروه جاروک بادام زميني ( (16SrIIبودند .محصول پي سي آر دو مرحلهاي يک نمونه از کنجد داراي عاليم در
مهاباد تعيين ترادف شد و ترادف  1248جفت باز از ژن آر ان اي ريبوزومي  16Sتحت رس شمار  KU297203در بانک جهاني ترادف ها
قرار داده شد .جستجو با برنامه بالست نشان داد که ميزان تشابه نوکلئوتيدي اين فيتوپالسما با اعضاي گروه  16SrIIبيشتر از  97/5درصد
مي باشد .مقايسه چند شکلي ط ولي قطعات برشي مجازي محصول پي سي آر آشيانه اي نشان داد که فيتوپالسماي همراه با فيلودي کنجد
اصفهان متعلق به زير گروه  Dدر گروه جاروک بادام زميني مي باشد.
واژه های کلیدی :آر اف ل پي ،پي سي آر ،گروه دو آر ان اي ريبوزومي.
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