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FIRST REPORT OF NATURALLY OCCURRING Thanatephorus 
cucumeris (ANAMORPH: Rhizoctonia solanI AG-1 IA) ON PADDY-

RICE FIELDS FROM IRAN IRAN  
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  مديريت حفظ نباتات استان کرمان. ٢
  

  

  

  دهيچك
ن يا. شود ي کشور محسوب ميا نهي قرنطيها يماري مهم مرکبات و جزء بيها يماري از بيکي) نگيهوانگ النگ ب( وه سبز مرکبات    ي م يماريب
ـ عل(ستان و بلوچستان و هرمزگان گزارش شده است       ي س ي نقاط استان ها   ي از برخ  ي به تازگ  يماريب ـ  در ايمـار يعامـل ب ). ۱۳۸۸زاده ي ران ي

ن عـدم  يچن و هم  آلودهيها مجاورت استان کرمان با استان. استل مرکبات ي و ناقل آن پسCandidatus Liberibacter asiaticus يباکتر
ل وجود ناقل و مـشاهده  يدله ب(ه ي در منطقه ارزوئيمارين بي اي مولکوليابي تا رد شد بر اساس عالئم، موجب      يماري ب يص قطع يامکان تشخ 

 بـه  ي درخت مـشکوک نمونـه بـردار   ۱۲۰ در راستاي رديابي بيماري مذكور از ۱۳۸۹در مهر ماه  . انجام گيرد ) يماريعالئم مشابه به عالئم ب    
 ان ا شرکت فرمنتاز يت استخراج دي کل با استفاده از کي ان ايها جدا و از آنها و د شگاه رگبرگي به آزماي ارساليها  و از نمونه عمل آمده 
ـ وه سبز با استفاده از دو جفت آغـازگر و روش واکـنش زنج       ي م يماريا از نظر وجود عامل ب     .ان.ي د يها نمونه. شداستخراج   مـراز  ي پليا رهي

(PCR)   يآغازگرها. نددش ارزيابي A2   و J5 و يياي جفت باز در گونه آسـ ۷۰۳ يبي با اندازه تقريبوزمي ريها ني پروتئيها ک قطعه از ژن   ي 
ـ  جفت بـاز را تکث     ۱۱۶۰ يبي با اندازه تقر   16s يبوزوميا ر .ان.يک قطعه از د   ي OI2C و   OI1 يآغازگرها ـ  ي محـصول واکـنش    . کننـد  ير م

 بـا هـر کـدام از جفـت آغازگرهـا      PCRدر محصول . الکتروفورز شد% ۱ ژل آگارز يمراز با هر کدام از جفت آغازگرها رو      ي پل يا رهيزنج
 ي بـا آغازگرهـا  PCR حاصل از ي جفت باز۷۰۳وجود باند . ديش شده مشاهده گرد  ي نمونه آزما  ۱۲۰ک نمونه از    ي مورد انتظار در     يباندها

A2   و J5  محصول   يميج هضم آنز  ين نتا يچن  و همPCR  ي با آغازگرها OI1   و OI2C  م  ي توسط آنزXbaI و ۵۲۰ يبي و مشاهده دو باند تقر 
ـ  بي بررسي براPCR حاصل از يها قطعه. د کردييأ را تCandidatus Liberibacter asiaticus، وجود گونه ي جفت باز۶۴۰ ن يـي شتر تعي

هاي تيـره و روشـن از زرد،    قه قادر آباد ارزوئيه بود که عالئمي شامل لكه ساله رقم كارا از منط۴ک اصله نارنگي ياه آلوده   يگ. ترادف شدند 
 نـامنظم  يهـا  يچنين عالئمي از جمله تشكيل برآمـدگ  هم.  برگ آن مشاهده گرديديا مرز مشخص رويه يره بدون حاشيسبز روشن و سبز ت 

ـ ن عدم تقارن ميچن م و همياه و عقيل به سيما يا ده، قهوهي کوچک، پوک، چروکهايوه، بذريوه به صورت آبله آبله شدن مي م يرو  ديـده وه ي
اين اولين گزارش از وجود بيماري ميوه سبز مركبات در منطقـه        . د آنها نقش داشته باشد    يز در تول  ي ن يگريشد که البته ممکن است عوامل د      

   .شد كشور دستور امحاء درخت آلوده صادر هاي ارسالي از سازمان حفظ نباتات بر اساس دستور العمل. باشد ه در استان كرمان مييارزوئ
  

    


