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  گزارش كوتاه علمي

   وين، نارنگين، کلمانتيريموشيموترش، لي رازک در درختان ليد کوتولگيروئي ويابيرد
  فروت استان مازندرانپيگر

  

DETECTION OF Hop stunt viroid IN LEMON, SWEET LIME, 
CLEMENTINE AND SATSUMA MANDARINS AND GRAPEFRUIT 

TREES IN MAZANDARAN 
 

 ١زاد يياله بابا ي ول و٢يد محمد علوي، س١انيمياله رح ، حشمت۱ين وامنانيرامت

  

 ي ساريعي و منابع طبي، دانشگاه علوم کشاورزيپزشکاهيگروه گ. ١
   طبرستاني کشاورزيست فناوريک و زي، پژوهشکده ژنتي ساريعي و منابع طبيدانشگاه علوم کشاورز. ٢

  )۱۶/۱۱/۱۳۹۲ :رشيخ پذي؛  تار۲۱/۸/۱۳۹۲: افتيخ دريتار(
 
ا و ياککـس  جـاد کننـده   يا به عنوان عامـل ا ي سراسر دنيدر مناطق مرکبات کار  Hostuviroid رازک از جنس يد کوتولگيروئيو
 آنها، اکثـر تانجلوهـا   يدهايبري و هC. unshiu Marco., C. nobilis Lour.)  reticulate Blanco, (Citrusهايلوپروز در نارنگيزا
)Macf.  C. reticulate × C. paradisi ( و تانجورهــا(C. reticulata × C. sinensis (L.) Osb.) ن يريمــو شــين ليچنــهــم
)C.limettioides Hort. ex Tanaka(ا در يعالئـم کاککـس  . کنديجاد مي را ايا و ساقه آبلهي شناخته شده و در اکثر آنها کوتولگ

 يهـا  يل برجستگي و تشکي در آوند چوبييهايت، فرورفتگر پوسي درخت، صمغ زي عمومي آن شامل زرديها و دورگه  ينارنگ
به . د متفاوت استيروئين ويزبان و استر يشدت عالئم بسته به رقم م     . استاند   وم پوست که در چوب فرو رفته      يز در سطح کامب   ير

 بـه  يبردار ران، نمونهج استان مازندي عالئم و بدون عالئم در مرکبات راي دارايها  گونهي در بعضيماري گسترش بيمنظور بررس 
ن که يريموشي و ل)C. unshiu( وازه ساتسوما ي نارنگيمي، ارقام قد)C. reticulata Blanco(ن ي از درختان کلمانتيصورت تصادف

 C. limon [(مو تـرش  يدادند و درختان ليوند نشان ميه پي ناحيير پوست را در قسمت باالي و صمغ زيا عالئم ساقه آبلهيهمگ

(L.) Burm. f., Local cultivar  [(،پ فروت دانکن ي گر)C. paradisi Macf.(اسـتخراج  .  که بدون عالئم بودند صورت گرفت
RNAزول يماده ترا  از برگ با استفاده از)Invitrogen, Carlsbade, CA(مراز با ي پليارهيج حاصل از واکنش زنجينتا.  انجام شد
 ژل ي رازک و الکتروفورز محصوالت رويد کوتولگيروئي وي اختصاصيز آغازگرها با استفاده ا)( RT-PCR معکوس يسيترانو

از % ۷۷و ) ۲۰ از ۲۰( رازک در همه درختان ساتسوما       يد کوتولگ يروئي  مورد انتظار و    bp۳۰۰انگر وجود قطعات    ينما% ۲آگاروز  
ـ  )۲۵ از   ۱۹(ن  يدرختان کلمـانت   ـ ترته، و ب ن، يريموشـ ي از درختـان ل )۱۵ از ۵% (۳۳و ) ۱۲ از ۱۲% (۱۰۰، )۲۲ از۱۴% (۶۳ب در ي

ـ روئي و گسترش ويد هستند که به نگهداريروئين درختان فاقد عالئم منابع پنهان و     يا. پ فروت بود  يموترش و گر  يل  يد کوتـولگ ي
فته شـده  کار گره بيکنشهي ريها  که برنامهي در مناطقي مولکوليابيق ردي دقيها شين استفاده از آزما  يکنند بنابرا يرازک کمک م  

  .استران ي رازک از ايد کوتولگيروئيفروت به و پيموترش و گري لين گزارش آلودگين اوليا. استالزم 
  


