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در بيشتر درختان  1393و  1392هاي هاي مشهد و شيراز در طي تابستان سالهاي فضاي سبز شهردر بازديدهاي انجام شده از بوستان 
( Black locust yellows; BLYعامل بيماري ) ها و کوتولگي درختان مشاهده شد.اقاقيا عالئم زردي، ريز برگي، جارويي شدن شاخه

ماه بعد در  12ي سس به گياهان پروانش سالم منتقل شد. هاي سالم و به وسيلهتفاده از پيوند به درختچههاي آلوده با اساز شاخه
ها و هاي مايه زني شده عالئم زردي، کوتاه شدن ميانگرههاي اقاقياي پيوند زده شده عالئم زردي و ريز برگي مشاهده شد. پروانشدرختچه

 CTABهاي اقاقيا و پروانش داراي عالئم با استفاده از روش استاندارد ز رگبرگ مياني برگفيلودي را نشان دادند. دي ان اي کل ا
استخراج شد. همچنين دي ان اي کل از برگ گياهان سالم نيز به عنوان کنترل منفي استفاده شد. نوکلئيک اسيد استخراج شده به عنوان 

ي اول با استفاده از آغازگرهاي اي در مرحلهاي پلي مراز آشيانه. در واکنش زنجيرهاي استفاده شداي پلي مراز آشيانهالگو در واکنش زنجيره
P1/P7  و در دور دوم از جفت آغازگرR16mF2/R16mR1 اي پلي مراز از درختان اقاقياي فضاي سبز و استفاده شد. در واکنش زنجيره
قطعه تکثير شده تعيين ترادف شد. از گياهان اقاقياي بدون عاليم و جفت بازي تکثير و  1348هاي مايه زني شده در گلخانه قطعه پروانش

جفت بازي از  1250کوتاه شده و قطعه  R16F2n/R16R2پروانش سالم قطعه اي تکثير نشد. ترادف حاصله تا سايت اتصال آغازگرهاي 
بيانگر شباهت بيش از  BLASTشد. نتيجه آناليز  NCBIموجود در سايت  blastnآن استخراج شد. ترادف بدست آمده بوسيله الگوريتم 

 Candidatus Phytoplasma phoeniciumفيتوپالسماهاي نزديک به  16Sژن آر اي اي ريبوزومي  درصدي ترادف حاصله با 99
زردي هاي شيراز و مشهد عامل جدايه)گروه فيتوپالسماي جاروئي نخود کبوتر( دارد.  16Sr group IXيا استرين مرجع متعلق به گروه 
درصد شباهت داشتند. بررسي الگوي الکتروفورزي مجازي آر  100و  2/99اين فيتوپالسما به ترتيب  16Sاقاقيا با ژن آر اي اي ريبوزومي 

-iphyclassifier (http://plantpathology.ba.ars.usda.gov/cgiدر تارنماي  BLYاي اي ريبوزومي فيتوپالسماي 

bin/resource/iphyclassifier.cgi انجام شد. الگوي الکتروفورزي هضم آنزيمي آر اي اي ريبوزومي فيتوپالسماي )BLY  منطبق با
نتايج حاصل بيانگر آن است که  بود. 16SrIX-Cمتعلق به زير گروه  Picris echioides yellowsنقش حاصل از فيتوپالسماي 

BLY  16متعلق به زير گروهSrIX-C .هضم آنزيمي قطعه تکثير شده با چندين آنزيم  از گروه فيتوپالسماي جاروئي نخود کبوتر است
-16SrRNAفيتوپالسما متعلق به زير گروه نتايج بدست آمده بيانگر آن است که يک محدود نيز نتايج هضم آنزيمي مجازي را تائيد کرد. 

IX .در بروز عاليم بيماري زردي اقاقيا در ايران نقش دارد 

 .اياي پلي مراز آشيانه، واکنش زنجيرهفيتوپالسمااقاقيا، ايران، زردي و زوال،  های کلیدی:واژه
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