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  يتوال از استفاده با مازندران استان در پامچال يبرگ لکه عامل ييشناسا

   dnak و rpoD يها ژن
  

  

  

IDENTIFICATION OF THE CAUSAL AGENT OF LEAF SPOT OF 
PRIMULA BY DNAK AND RPOD GENE SEQUENCES IN 

MAZANDARAN 
  

  

  ۲ دفري مسعود توح و۱انيمياله رح ، حشمت۱نژاد يمعصومه آقاس

   

  گروه گياه پزشکي، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري. ۱

  پژوهشکده بيوتکنولوژي کشاورزي کرج. ۲

  

 شده گزارش مازندران استان يجنگل منطقه چند در) Primula vulgaris (يوحش پامچال در زانتوموناس يا گونه از يناش يبرگ لکه يماريب

ـ  براساس). Rahimian. 1995. 12th  Iran. Plant Protec. Cong.,278 (است ـ ناح يتـوال  نيـي تع از يژنـوم  يبررسـ  کي   ژن و ITS هي

16s rRNA ــه نزديــك پامچــال يبرگــ لکــه عامــل يهــا هيــجدا از برخــي كــه گرديــد گــزارش ــه ب   شــندبا يمــ X.campestris گون

)Rahimian et al. 2008. 18th  Iran. Plant Protec. Cong.,420(، ـ يدق اطالع يول ـ موقع از يق ـ ا يکيتاکـسونوم  تي ـ جدا ني  در هـا  هي

 انجـام  مازندران استان يجنگل منطقه چند از آمده دست به يهاهيجدا يکيتاکسونوم تيموقع يابيارز منظور به حاضر يبررس. ستين دسترس

ـ جدا ،يبرگ لکه ميعال يدارا پامچال يها نهنمو ازکشت  .گرفت ـ  بـا  ييهـا  هي   NASطيمحـ  يرو لعابـدار  و رنـگ  زرد محـدب  يهـا يکلن

 يها برگ يرو ييزا يماريب و ساعت ۲۴ از بعد يشمعدان يها برگ به يباکتر ونيسوسپانس قيتزر از پس تيحساس فوق واکنش. آمد دست به

ـ م يچندان اختالف يسلول يها نيپروتئ يالکتروفورز وشنق. ديرس اثبات به روز ۱۴ تا ۷ از پس پامچال ـ جدا اني  نظـر  از. نـداد  نـشان  هـا  هي

 يژنـوم  DNA. دادنـد  نـشان  اختالف کربن منبع عنوان به کيتريس دياس مصرف در فقط و بوده هم هيشب اريبس هاهيجدا يپيفنوت يهايژگيو

 همکاران و نسونيپارک شده هيتوص طيشرا در PCR با ژن دو نيا از يقطعات  rpoD وdnak  يآغازگرها يريکارگ هب با و استخراج ها هيجدا

)Parkinson et al. 2007. Int. J. Syst. Evol. MicrobioI. 57:2881-2887 (اتصال مرحله يدما کاهش با يول) Annealing (ـ تکث  ري

ـ ترت به. شد يزيآم رنگ) gel red( رد ژل محلول در ژل و الکتروفورز% ۱ آگارز ژل در PCR محصول. شد  از bp ۷۳۶و ۹۶۵ قطعـه  دو بي

ـ تکث از حاصـل  محـصول  هضم گريکدي از ها هيجدا  PCRمحصول کيتفک امکان منظور به. ديگرد ريتکث rpoD وdnak  يها ژن   يهـا  ژن ري

dnakو  rpoD ميآنز با  BamHIروش از و هـا هيجدا تشابه نييتع يبرا جاکارد تشابه بيضر از. گرفت صورت  UPGAMAافـزار  نـرم  و 

NTSYS جينتا براساس شده انتخاب يهانمونه. شد استفاده ياخوشه زيآنال يبرا RFLP، آمـده،  دست به يدينوکلئوت يتوال. شد يابي يتوال 

ـ ا بـه  مربـوط  يهـا  يتـوال  ريسـا  با MEGA4 برنامه با) Multiple sequence alignment (چندگانه يساز فيهمرد از پس ـ ناح ني  در هي

 با% ۹۸ تشابه سطح در ها هيجدا داد نشان آمده دست هب جينتا. شدند سهيمقا) NCBI (بانک ژن در موجود Xanthomonas مختلف يها گونه

ـ ا از اي نشده گزارش پاتوار به احتماالً و داشته شباهت Xanthomonas hortorum گونه ـ ا. دارنـد  تعلـق  گونـه  ني ـ  ني  از گـزارش  نياول

  .است پامچال در يبرگ لکه يماريب عامل عنوان به X.hortorum گونه از هايي جدايه

  
   


