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 دانه از ایرانبا بیماری کتابی شدن زرشک بیاولین گزارش از همراهی یک فیتوپالسما 
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اي باشد. اين گياه درختچه( يکي از محصوالت اقتصادي مهم در استان خراسان جنوبي ايران ميBerberis vulgaris) دانهزرشک بي

هاي قاين باشد و شهرستانخاردار به ارتفاع يک تا سه متر با شاخه هاي شکننده است. اين استان مقام اول توليد زرشک در کشور را دارا مي
باشند. فيتوپالسماها هرساله خسارت فراواني به محصوالت کشاورزي ت زرشک در استان خراسان جنوبي ميو بيرجند از مناطق عمده کش

، 1393ماه سال در خرداد هاي فيتوپالسمايي در باغات زرشک اين استان مشاهده شده است.هاي اخير عاليم بيماريکنند. در سالوارد مي
السمايي از جمله کتابي شدن ساقه و ريزبرگي و نيز گياهان فاقد عاليم در باغات زرشک هاي زرشک داراي عاليم بيماري فيتوپاز درخت

برداري انجام شد. براي تاييد همراهي فيتوپالسما با گياهان داراي عاليم، دي ان اي کل از بافت تازه رگبرگ و زير پوست اين منطقه نمونه
اي پليمراز معمولي و آشيانه اي انجام شد. يافته استخراج و سپس واکنش زنجيرهتغيير  CTABگياهان داراي عالئم و فاقد عالئم با روش 

بازي مورد انتظار، از گياهان زرشک داراي عالئم کتابي شدن و جفت  1800( قطعه P1/P7با استفاده از آغازگرهاي عمومي فيتوپالسماها )
ير شد. اين قطعه در هيچکدام از گياهان فاقد عالئم که به عنوان ريزبرگي و فيتوپالسماي جاروک ليموترش به عنوان کنترل مثبت، تکث
بازي دي ان اي به عنوان الگو براي انجام واکنش جفت  1800کنترل منفي درنظر گرفته شده بودند، تکثير نشد. قطعه تکثير شده 

جفت  1244قطعه  R16F2n/R16R2از آغازگرهاي  اي پليمراز دوم با استفادهاي پليمراز اشيانه اي استفاده شد. در واکنش زنجيرهزنجيره
يابي شد. توالي بدست آمده و تواليهمسانه سازي  pTG/19-Tبازي در وکتور جفت  1244تکثير شد. قطعه  16S rDNAبازي از ناحيه 
زرشک  نشان داد که فيتوپالسماي 16S rDNAبا قطعه  Blast. جستجو با (KT879852) رس شمارثبت شد NCBI در بانک ژني

( مجازي با RFLPدارد . آناليز چند شکلي طولي قطعات برشي )( 16SrІІدانه بيشترين شباهت را با اعضاي گروه جاروک بادام زميني )بي
مجازي بدست آمده براي  RFLPمقايسه الگوي برشي و قطعه توالي يابي شده انجام شد.  iPhyClassifierافزار استفاده از نرم

و 16SrІІدانه با الگوي برشي ساير فيتوپالسماهاي گزارش شده، اين فيتوپالسما را به عنوان يک عضو از گروه بيفيتوپالسماي زرشک 
 باشد.شدن زرشک بي دانه ميمعرفي نمود. اين اولين گزارش از همراهي يک فيتوپالسما با بيماري کتابي C زيرگروه

 

 .، پي سي آر دو مرحله ايشدن، دي ان ايخراسان جنوبي، کتابي: های کلیدیواژه

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

