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  گزارش كوتاه علمي

   رانيزرد برگ آلو در ا يبا کوتولگ Candidatus phytoplasma prunorum يهمراه
  

Candidatus PHYTOPLASMA PRUNORUM ASSOCIATED WITH PLUM 

YELLOW LEAF STUNT IN IRAN 
 

 زاد يياله بابايان و وليمياله رححشمت، يوردد الهيتوح

  

  يسار يعيو منابع طب ي، دانشگاه علوم کشاورزيوم زراع، دانشکده عليپزشکاهيگروه گ
  

  )۲۱/۳/۱۳۹۳ :رشيخ پذي؛  تار۱/۱۱/۱۳۹۲: افتيخ دريتار(

 
ـ  ي، لپتـونکروز آلـو   (Prunus armeniaca)ک برگ زردآلو يکلروت يدگيچيپ ييتوپالسمايف يهايماريبه ب و ) P. salicina( يژاپن

ـ درختـان م  يياروپا يزرد) P. duilcis(و بادام ) P. domestica( يياروپا يآلو ،) P. persica(و زوال هلو  يزرد يهايماريب وه ي
 يتوپالسماهايف با  يکيلوژنتياز نظر ف يمارين بيعامل ا يتوپالسمايف. Seemüller et al. 1998a)(شود يگفته م) ESFY(دار  هسته

ـ ب) PYLR(برگ زرد هلـو   يدگيچيو پ) PD( ي، زوال گالب)AP(ب يافژولش س ـ ار نزديس بـه همـراه    يعالئـم زرد . ک اسـت ي
 يهـا  عالئم و دو نمونه فاقد عالئم از بـاغ  يده نمونه دارا .ديده شددر استان مازندران  ۱۳۹۱ها در تابستان رشد برگ يبازماندگ

  . قرار گرفتند يمورد بررس يماريعامل ب ييشناسا يو برا يآور مختلف جمع
ـ اسـتخراج گرد ) CTAB)Murray & Thompson 1980  يريکـارگ هبا ب يصلم گرم بافت رگبرگ ايکل از ن يان ا يد  د وي

 )P1/P7 )Deng & Hiruki 1991 يآغازگرهـا بـا جفـت    يا دو مرحلهآر يسيتوسط پ. ان ا يد يهاتوپالسما در نمونهيف يابيرد
ــو ) Gundersen & Lee 1996( R16F2n/R2و ) دور اول( در . انجــام شــد) دور دوم() fU5/rU3 )Lorenz et al. 1995ا ي

ـ  و  R16F2n/R2با آغـازگر   يجفت باز ۱۲۰۰ک باند ي يا دو مرحله PCRپس از انجام عالئم  يدارا يها نمونه  ۸۸۰بانـد  ک ي
ـ از هر آر  يس يمحصول پدو . ديده نشد يسالم باند يهاکه در نمونهيد در حالشر يتکث fU5/rU3با آغازگر  يجفت باز ک از ي

توسـط   هـا ترادف يبانک جهانمرجع در يهايدست آمده با توالهب يهايتوال. شدند ين توالييم تعيطور مستق جفت آغازگرها به
ـ سه ينرم افزار بالست مقا ـ  يهـا شـماره (بـه دسـت آمـده     يهـا يتـوال . دش و  KF739403 ،KF739404 ،KF739405يدسترس

KF739406 (درصد با  ۹۹زان يبه م‘Ca. Phytoplasma prunorum’ )يدسترس يهاهشمار AJ575108, AJ542545 AJ575111 (
ـ  ين اوليرسد ا يبا توجه به اطالعات موجود به نظر م. مشابهت داشتند بـا   ’Ca. Phytoplasma prunorum‘ين گـزارش از همراه

  .ران استيبرگ زرد درختان آلو در ا يکوتولگ
  


