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 در مو يزرد با همراه يتوپالسماهايف يمولکول و يکيولوژيب يها يژگيو از يبرخ نييتع
  *لرستان و فارس يها استان
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OF PHYTOPLASMAS ASSOCIATED WITH GRAPEVINE YELLOWS 
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  دهيچك
ـ بازد در. اسـت  جهـان  نقاط از ياريبس در انگور ياقتصاد و مهم يها يماريب از يکي ييتوپالسمايف يزرد  ١٣٩٢و ١٣٩١يهـا  سـال  يدهاي

 عامل. ديگرد کشت و انتخاب ييها قلمه و مشاهده لرستان و فارس يها استان يموکار مناطق در ييتوپالسمايف يزرد عالئم به هيشب يعالئم
 يهـا  استان در عالئم يدارا يموها از شده هيته يها قلمه کشت از حاصل يموها از) .Cuscuta campestris Yank( سس از بااستفاده يزرد

ـ تول شـده  يزن هيما يها پروانش در و شد داده انتقال پروانش به پروانش از ونديپ از استفاده با و پروانش به لرستان و فارس  بـارز  عالئـم  دي
ـ پروانش ما يها مستقيم با استفاده ازنمونه) PCR(مرازيپل يا رهيواکنش زنج  آزموندر. کرد ييتوپالسمايف يها يماريب ـ  هي شـده و جفـت    يزن

اي با استفاده از  آر دو مرحله يس يدر آزمون پ. ر شديتکث) يبوزومير يز از اپرون ار ان اجفت با ١٨٠٠( قطعه مورد انتظارP1/P7  آغازگر 
) Sُ١٦ُيبـوزوم ير يان ا آر جفت باز از ژن ١٢٠٠( ز قطعه مورد انتظاريدر دور دوم ن R16F2n/R16R2در دور اول و  P1/P7جفت آغازگر 

هـا و   دار حاصل از کشت قلمـه  عالئم يفارس و لرستان، موها يها تاکستان يزرد نمونه مو مبتال به٢٠نمونه از  ١٢ن لحاظ ير شد واز ايتکث
ـ سازي و تعيين ترادف شده و به ترت فارس و لرستان همسانه يها هيآر مستقيم جدا يس يمحصوالت پ. مثبت بودند يزن هيما يها پروانش ب ي

جستجو با برنامه بالست نشـان داد كـه فيتوپالسـماهاي     .در بانك جهاني ژن ثبت گرديدند KF130968و  KF130967تحت رس شمارهاي 
ان اي  آر گـروه  يتوپالسـماها ين شباهت را بـا ف يشتريموجود در بانك جهاني ژن، ب يها دفان تريمو در فارس و لرستان در ب يعامل زرد

دو  PCRبا اسـتفاده ازمحصـول    يقيحق(RFLP)مقايسه چند شكلي طولي قطعات برشي . دارند)Stolbur, 16SrXII(ريبوزومي تورم جوانه 
مـو در   ينشان داد کـه فيتوپالسـماهاي زرد  . R16F2n/R16R2جفت آغازگر يريه تکثيبا استفاده از ترادف ناح يمجاز  RFLPو  يا مرحله
ـ ن ميـي بـا تع . باشـند  يم 16SrXIIدر گروه   Aر گروهيستند و متعلق به زيص نيگر قابل تشخيکديفارس و لرستان از  يها استان ان تشـابه  زي

فارس و  يها مو در استان يز تعلق فيتوپالسماهاي زردين Sُ١٦ يبوزومير ير ان اآبا استفاده از ترادف کامل ژن  ييزتبارزايو آنال يدينوکلئوت
 يوبعامل زوال مو در استان خراسان جن يتوپالسماينشان داد که ف يمجاز  RFLP سه نقوش حاصل از يمقا. د شدييأت 16SrXII-Aلرستان به

ن گزارش ين اوليا. متفاوت است   16SrXII-Aگروه يتوپالسماهاير فيفارس و لرستان و سا يها مو در استان يعامل زرد يتوپالسماهايبا ف
ن يدهد که ا يمختلف نشان م يمو در نواح ييتوپالسمايف يوجود زرد. استران يدر غرب و جنوب ا ييتوپالسمايف يزرد يمارياز وجود ب

    .دارد يران سابقه طوالنيدر ا يماريب
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