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  دهيچك
به منظـور   . ودشيم ي تجار يها در گلخانه  يکه باعث خسارت قابل توجه    ار  يار از جمله عوامل محدود کننده کشت خ       ي خ يريمبيماري بوته 

هاي تجاري خيـار در رفـسنجان       از گلخانه  ۱۳۹۰ تا   ۱۳۸۸هاي   برداري و جداسازي عامل بيماري طي سال       نمونهزا،   يماري عوامل ب  ييشناسا
 و اثبات ارزيابيار ي خيها اهچهي گيها رو هي جداييزايماري و بي جداسازيط کشت انتخابيبا استفاده از محوم يتي جدايه پ۲۳عداد ت .انجام شد
ـ يبـر اسـاس و  .  انجـام شـد  ي و روش مولکول  يکروسکوپي م يهايژگي و ،پرگنه يخت شناس يراساس  مارگر بر ي ب ييشناسا .ديگرد  يهـا يژگ
ـ  گردييشناسا P. aphanidermatum گونه يکروسکوپيم ـ  نوکلئوتي تـوال .دي ـ  دي ان اي ناحيدي   يبـوزوم يه ترانوبـسي شـونده داخلـي ر   ي
)rDNA-ITS( تشابه بـا   يجستجو .دين و به بانک ژن ارسال گرد      يي تع ي انتخاب يها هي جدا GenBank-BLAST   ـ  ناحي بـا اسـتفاده از تـوال ه ي

rDNA-ITSنشان داد که  P. aphanidermatum ک ژن با شماره ثبت ثبت شده در بانAB355599درصد تـشابه ۹۹ش ازيب (ين تواليترهي شب (
ه ي از ناحير قطعه اختصاصي از بافت آلوده بر اساس تکثP. aphanidermatum ي مولکوليابي و ردييشناسا. باشديدست آمده م هه بيبه جدا

rDNA-ITS    ي با استفاده از آغازگراختصاص Paph54F/ITS2   ج نشان داد که جفت     ينتا.  شد يت آغازگر بررس  يت و حساس  يانجام و اختصاص
 قادر به ياز طرف. باشدي مي جفت باز۲۰۰ر قطعه ي و قادر به تکثيار اختصاصي بسP. aphanidermatumمارگر ي بيابي رديبرامزبور آغازگر 
ــنــه ردي شــده زميطراحــ اســتفاده از آغــازگر. باشــد ي مــي معمــولPCRمــارگر در ي خــالص بDNA از fg۲۰۰ کمتــر از يابيــرد   يابي

P. aphanidermatum ر با ي در تکثيچ باندي و هدينمايم از بافت، آلوده را فراهمDNAشود يده نميار سالم ديدست آمده از بافت خ ه ب.  
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