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 گزارش كوتاه علمي

  
  * ي پوست صمغيماريد در درختان پرتقال آلوده به بيروئيوجود چند و

  

  

PRESENCE OF SOME VIROIDS IN SWEET ORANGE TREES 
INFECTED WITH THE GUMMY BARK DISEASE 

  

 

   1انيميه رح و حشمت ال2يد محمد علوي، س1يندا روحان
  رزي و منابع طبيعي ساريپزشکي، دانشگاه علوم کشاوگروه گياه. ۱

  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري، پژوهشکده ژنتيک و زيست فناوري کشاورزي طبرستان. ۲

  

  

  
ـ خ  مركباتي نواحي در برخ(Citrus sinensis) مركبات در درختان پرتقال (Gummy bark) ي پوست صمغيماريب ـ ز دني . ا وجـود دارد ي

 كوچك در پوسـت  ي صمغيها لكه  چوب و بروز(Stem pitting)ها، آبله شدن  وهي، كوچك شدن ميلگصورت كوتوه  كه بيماريعالئم ب
ـ    ي پوست صمغ  يماري ب يعامل اصل . ده شده است  ي مازندران د  يها يكار  از مركبات  ي محدود يباشد كه در نواح    يم  شـناخته   ي به طور قطع

مـشاهدات انجـام    .  محرز نموده است   يمارين ب ي مركبات را در ا    يدهايئروي از و  يهائ  به عمل آمده حضور گونه     يها ي بررس ولينشده است   
  ي در چنـد درخـت پرتقـال خـون    ين در شهرسـتان سـار   ي مهدشـت بـاال و پـائ       يهـا   بـاغ  ي در قطعات مركبات كـار     1384شده در سال    

(C. sinensis, Moro Blood)بـا جـدا كـردن    .  مشهود بودها وهيتر بودن م ف و كوچكي خفيه نارنج عالئم ضعف، كوتولگي پاي مسن رو
 در پوست  آن محل و ي صمغيها ز وجود لكهيها و ن يد چوب همراه با تجمع صمغ در ته فرورفتگيوند، آبله شدن شديپوست تنه در محل پ

هـا    از پوست شاخهيي و نوارهايآور ع جمي پوست صمغيسرشاخه درختان دارا. متر باالتر در تنه پرتقال قابل مشاهده بود        ين سانت يتا چند 
ط يك ساله در شراي و نارنج Troyer citrange, Poncirus trifoliata×C. sinensis)(ترنج يه سالم سي پاي سالم پرتقال رويها  نهاليرو

شاهد ك نمونه ي به همراه يماري از دو نمونه آلوده شده پرتقال بRNAوند استخراج يك سال از زمان پ    يپس از گذشت    . وند شدند يگلخانه پ 
. انجـام گرفـت  ) Invitrogenساخت شـركت     ((TRIZOL)زول  يبا استفاده از ترا   ) 2005 و همكاران،    يعلو( مركبات   يدهايروئي و يحاو
 يدهايروئي وي با حضور نمونه شاهد با استفاده از آغازگرها (RT-PCR) معكوس   يبردار مراز با نسخه  ي پل يا رهيج حاصل از واكنش زنج    ينتا

س ي و اگزوكـورت IV و III گـروه  يدهايروئي برگ مركبات، ويدگي رازك، خم يد كوتولگ يروئيستزا نشانگر حضور و   يروس تر يمركبات و و  
ـ روئي به پنج و   ي عالئم پوست صمغ   ين گزارش از آلوده بودن درختان پرتقال دارا       ين اول يا.  آلوده شده بود   يها مركبات در نهال   د مختلـف   ي

  .از داردي نيتر عي وسيها ي پرتقال به بررسيمغجاد پوست صيدها در ايروئين وينقش ا. است
  
  

  

  

  

  

  
  


