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شناسایی عامل خشکیدگی شاخه و زوال درختان میوه هستهدار (برگ نقرهای) در شرق استان
مازندران
)Identification of the causal agent of stone fruits die back and decline (Silver Leaf
in east of Mazandaran province
پریسا تیموری 1و سید وحید علوی
دریافت1396/4/3 :
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پذیرش1396/10/2 :

چکیده
عارضه خشکیدگی شاخه و زوال درختان میوه هستهدار موجب خشکیدگی سرشاخهها ،نقرهای شدن برگها و زوال
درخت میگردد .از درختان هلو و شلیل واجد عالئم طی ماههای تابستان سالهای  ،1393-95نمونهبرداری شد و
نمونهها از نظر آلودگی به عوامل بیماریزا با توانایی ایجاد چنین عالئمی مورد بررسی قرار گرفتند .نمونهها با روش RT-
 PCRو استفاده از آغازگرهای اختصاصی برای فیتوپالسمای زردی اروپایی (’،)‘Candidatus Phytoplasma prunorum
جاروک بادام )’ ،(‘Candidatus Phytoplasma phoeniciumویروس لکهحلقوی نکروتیک درختان میوه هستهدار
() ،)Prunus necrotic ringspot ilarvirus ((PNRSVلکه حلقوی گوجهفرنگی ( Tomato ringspot nepovirus
) )(ToRSVو آبله آلو () )Plum pox potyvirus (PPVبررسی گردیدند .از هر نمونه قطعاتی در محیط  PDAو NA
کشت داده شد .کلنی باکتریایی در محیط کشت رؤیت نگردید .پرگنههای قارچی ،خالصسازی شده و براساس
خصوصیات مورفولوژیک ،قارچ  Trametes versicolorشناسایی شد .پس از اثبات بیماریزایی ،ژنوم جدایههای مورد
نظر خالصسازی و با آغازگرهای نواحی  ITS4 ،ITS1و  LACتکثیر شدند .محصول نهایی  PCRپساز تعیین توالی و
همردیفسازی ،با توالیهای موجود در بانک ژن ) (NCBIتوسط نرمافزار  BLASTمقایسه و شباهت جدایههای مورد
نظر با قارچ  Trametes versicolorدر سطح  95تا  100درصد مشخص گردید .هشت تا ده درصد از درختان موجود در
باغات شرق استان مازندران به این بیماری مبتال و در حال زوال بودند .همچنین بررسی احتمال آلودگی نمونهها به
عوامل مورد بررسی حاکی از عدم آلودگی نمونهها به عوامل فوقالذکر بود.
واژگان کلیدی :برگ نقرهای ،درختان میوه هستهدار ،سرخشکیدگی و زوال،

Trametes versicolor

 -1دانشجوی دکتری ،گروه بیماریشناسی گیاهی ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران
 -2استادیار بخش تحقیقات گیاهپزشکی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران ،ساری ،ایران
نویسنده مسئول مکاتباتalavi_v@yahoo.com :
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مقدمه
درحال حاضر سطح زیر کشت ارقام مختلف هستهداران به بیش از بیست هزار هکتار در استان مازندران رسیده
است (بینام )1393،و علیرغم افزایش چشمگیر سطح زیر کشت ،تولید نهال در سطحاستان محدود بوده و عموماً از
کرج و گرگان وارد میگردد .پایههای مورد استفاده اغلب بذری بوده و از انواع بذور غیر بومی و فاقد اصالت مشخص
هستند ،و مطالعات سازگاری روی آنها انجام نگرفته است .ارقام پیوندک هلو ،شلیل و آلو نیز از باغات سالم مادری تهیه
نشده و احتمال ابتال به انواع بیماریهای قابل انتقال از طریق پیوندک را دارند .واردات بیرویه نهال درختان میوه
هستهدار تبعات نامطلوبی را به همراه داشته که ازجمله آنها بروز بیماریهای مختلف ریشه ،تنه و شاخوبرگ است و با
توجه به قرارگرفتن این درختان در شرایط آبوهوایی مرطوب این استان ،شرایط برای گسترش و طغیان بیماریها
فراهم است .از سوی دیگر ،آزمونهای سالمت برای شناسایی و کنترل بیماریهای ویروسی و فیتوپالسمایی در
نهالستانهای مبدا نیز به صورت استاندارد انجام نمیگیرد .معدودی نهالستان در استان نیز با اخذ مجوز اقدام به تولید
نهال هستهدار نموده که شرایط مشابهی دارند.
باتوجه به نرخ سازگاری محیطی پایین هستهداران ،متوسط طول عمر این درختان بین  15تا  25سال ذکر گردیده
است ،اما فقدان سازگاری محیطی و بروز حاد انواع مشکالت تغذیهای و بیماریها (دو عامل مرتبط با یکدیگر) موجب
شده تا متوسط عمر هستهداران به ده تا دوازده سال در این استان برسد (.)Beckman and Long, 2003
یکی از مشکالت مهم درختان هستهدار در استان مازندران ،خشکیدگی درختان است که از سرشاخهها آغاز و پس
از مدتی به شاخهها سرایت نموده و با رسیدن آن به تنه اصلی موجب زوال و مرگ درختان میگردد و معموالً عالیمی
ازجمله تغییر شکل ،پیچیدگی و ایجاد جلوه نقرهای رنگ در برگها ،رشد میکند ،گلدهی باال با تعداد میوه اندک بر
روی شاخه یا شاخههای مبتال و عدم استحکام کافی شاخهها را نشان میدهد .این عارضه با گسترش باغات هستهدار در
شرق مازندران شیوع یافته و در طی سالهای اخیر به یک معضل حاد و فراگیر تبدیل و منجر به کاهش میزان تولید و
طول عمر درختان مبتال گردیده است ،که علیرغم گستردگی خسارت آن در مناطق کاشت درختان میوه هستهدار،
عامل آن شناسایی نگردیده و تنها به صورت مشاهدهای عواملی مانند خفگی و پوسیدگی ریشه ،بیماریهای ویروسی و
شبهویروسی و گاه باکتریایی را در ایجاد آن مرتبط دانستهاند.
ازجمله بیمارگرهایی که موجب سرخشکیدگی و زوال درختان هستهدار میشوند ،میتوان به Fusicoccum
 amygdali Del.عامل شانکر فوزیکوکومی Valsa sp. ،عامل شانکر سیتوسپوراییAgrobacterium tumefaciens ،
 )Syn: Rhizobium radiobacter( Smith &Townsendعامل گال ریشه و طوقهPseudomonas syringae pv. ،
 Syringae Van Hallعامل شانکر باکتریایی Armillaria mellea (Vahl.Fr.) Karst. ،عامل پوسیدگی عسلی و
 Rosellinia necatrix (Hart.) Berl.عامل پوسیدگی تارعنکبوتی ریشهPhytophthora cryptogea Pethybr. & ،
Laff.عامل گموز و  Stereum purpureum Pers.عامل بیماری برگنقرهای اشاره نمود که تغییر رنگ متن برگ و ایجاد
عالئمی نظیر ابلقی یا نقره ای شدن روی درختان مبتال تنها برای دو عامل آخر گزارش شده است ( Rhouma et al.,
2006; Agrios, 1988; Guzmán and Latorre, 2005; Romanazzi et al., 2012; Caprile, 2008; Gross, 1987؛
پیغامی.)1385 ،
درختان هسته دار میزبان بیش از  30عامل بیماریزای ویروسی و شبهویروسی هستند .بین عوامل ویروسی و
فیتوپالسمایی نیز ویروسهای لکهحلقوی نکروتیک درختان میوه هستهدار ( Prunus necrotic ringspot ilarvirus,
 ،)PNRSVلکهحلقوی گوجهفرنگی ( ،)Tomato ringspot nepovirus, ToRSVآبله آلو ( )Plum pox potyvirus, PPVو
انواعی از فیتوپالسماها مانند عامل زردی اروپایی هستهداران (’ )‘Candidatus Phytoplasma prunorumو جاروک
بادام(’ )‘Candidatus Phytoplasma phoeniciumبه عنوان عوامل بیماریزا با توانایی ایجاد سرخشکیدگی ،زوال و
دامنهای از عالئم برگی شامل زردی ،ابلقی ،لکههای نکروتیک و سبز زردی در سایر مناطق کشت درختان هستهدار
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(Powell et al., 1991; Verdin et al., 2003; Elibuyuk, 2006; Abou-Jawdah et al., 2014; El-

گزارش شده است
 .)Saghir, 2017باتوجه به عدم جداسازی و تشخیص دقیق عامل این عارضه ،بررسی بیماریشناسی آن به منظور
شناسایی علت یا عوامل مرتبط با ایجاد و نهایتاً کنترل و مدیریت آن ضرورت یافته و موضوع این بررسی قرار گرفت.
مواد و روشها
نمونه برداری
در تابستان سالهای 1393الی  1395از باغات شلیل رقم ( )spring crestو هلو رقم ) (sun goldدر شهرستانهای
جویبار ،ساری ،نکا و بهشهر بازدید به عمل آمده و از هر شهرستان  40نمونه از درختان واجد عالئم سرخشکیدگی و
زوال (بیست نمونه از هر رقم) جمعآوری و به آزمایشگاه منتقل شد .هر نمونه شامل قطعهای از شاخه در نظر گرفته شد
که واجد عالئم برگ نقرهای یا زردی و بدشکلی برگ ،قهوهای شدن زیر پوست و ترشحات صمغی در ناحیه مابین
پوست و چوب بود (شکل .)1

شکل  -1قهوهای شدن و ترشح صمغ زیر پوست شاخههای مبتال (سمت راست) و نقرهای
شدن برگ در مقایسه با برگ سالم (سمت چپ).
Fig.1. Browning and gum secretion under the infected branch bark (right) and leaf silvering
compared to healthy leaf (left).

بررسی عوامل فیتوپالسمایی و ویروسی
جهت مطالعه آلودگی نمونهها به عوامل فیتوپالسمایی ،دیانای کل از بافت رگبرگ میانی و دمبرگ نمونههای
جمعآوری شده و شاهدهای منفی و مثبت ) (Agdia Co., USAاستخراج و توسط آغازگرهای  P1/P7به منظور
شناسایی قطعه  1800bpژن  )Deng and Hiruki, 1991; Schneider et al., 1995( 16S rRNAتکثیر و واکنش در
حجم نهایی  20میکرولیتر و در لولههای دربدار آماده ) (AccuPower PCRPreMix; BioNEERCo., Koreaانجام
گردید .میزان  1/5میکرولیتر از آغازگرهای  P1و ( P7جدول  )1به همراه  8میکرولیتر آب دیونیزه سترون به هرکدام از
لولهها افزوده و در دستگاه ترموسایکلر ( )MJ Mini; Bio-Rad, USAقرار داده شد و سپس واسرشتسازی اولیه در 94
درجه سلسیوس به مدت دو دقیقه ،تکثیر در  35چرخه حرارتی (یک دقیقه در  94درجه سلسیوس ،دو دقیقه در 55
درجه سلسیوس و سه دقیقه در  72درجه سلسیوس) و گسترش نهایی به مدت  10دقیقه در  72درجه سلسیوس
انجام شد .محصول واکنش در ژل آگارز  1درصد الکتروفورز شد (.)Zirak et al., 2009; Abbasian and Salehi, 2010
جهت بررسی ویروس لکهحلقوی نکروتیک درختان میوه هستهدار (،Prunus necrotic ringspot virus )PNRSV
آر .ان .ا .کل از بافت برگ نمونهها و شاهدهای منفی و مثبت ( )Agdia Co., USAبا استفاده از کیت استخراج شرکت
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دنا زیست آسیا ) (Dena zist total RNA isolation kit .Cat.No. S-1010-1استخراج شد .فرآیند سنتز  DNAمکمل
مطابق با دستورالعمل شرکت سازنده ( )AccuPower RT PCRPreMix, BioNEERCo., Koreaبا افزودن دو
میکرولیتر ) ،dNTPs (10mMده میکرولیتر ) ،MmulvRT buffer (5Xیک میکرولیتر آنزیم MmulvRevers
) transcriptase (200U/µlو  3میکرولیتر آغازگر برگشتی)( VP-90 (10µMجدول  )1انجام شد و به مدت یک ساعت
در دمای  42درجه سلسیوس نگهداری و سپس واکنش زنجیرهای پلیمراز در حضور  1/5میکرولیتر از آغازگرهای VP-
 90و ( VP-92جدول  2 ،)1میلیموالر کلرید منیزیوم 2/5 ،میکرولیتر بافر واکنش  0/2 ،10Xموالر -2 ،dNTPs
میکرولیتر از  DNAمکمل و  3واحد آنزیم پلیمراز در لولههای دربدار آماده و در دستگاه ترموسایکلر ( MJ Mini,
 )Bio-Rad, USAبا واسرشتسازی اولیه در  94درجه سلسیوس به مدت دو دقیقه قرار گرفت؛ سپس تکثیر در -35
چرخه حرارتی (یک دقیقه در  94درجه سلسیوس 45 ،ثانیه در  57درجه سلسیوس و 90ثانیه در  72درجه سلسیوس)
و گسترش نهایی به مدت 10دقیقه در  72درجه سلسیوس صورت گرفت .محصول واکنش روی ژل آگارز  1/5درصد
الکتروفورز شد (.)Rahmanian et al., 2013
آر .ان .ا .کل ویروس لکهحلقوی گوجهفرنگی ) Tomato ring Spot virus (ToRSVاز بافت برگ نمونهها و شاهد-
های سالم و آلوده مشابه قبل استخراج شد .فرآیند سنتز  DNAمکمل مطابق با دستورالعمل و با استفاده از آغازگر
برگشتی اخنصاصی  )Fuches et al., 2010( ToRS-Rانجام شد و واکنش زتجیرهای پلیمراز درحضور1/5میکرولیتر از
آغازگرهای  ToRS-Fو ( ToRS-Rجدول  )1مشابه مرحله قبل بررسی گردید .پس از واسرشتسازی اولیه در  95درجه
سلسیوس به مدت ده دقیقه ،تکثیر در  35چرخه حرارتی ( 45ثانیه در  95درجه سلسیوس ،یک دقیقه در 48درجه
سلسیوس و یک دقیقه در  72درجه سلسیوس) و گسترش نهایی به مدت  10دقیقه در  72درجه سلسیوس انجام شد.
محصول واکنش بر روی ژل آگارز  1درصد الکتروفورز شد (.)Farmahini et al., 2014
آر .ان .ا .کل ویروس عامل آبله آلو ) Plum pox virus )PPVاز بافت برگ نمونهها و شاهدهای سالم و آلوده مشابه
قبل استخراج شد .فرآیند سنتز دی .ان .ا .مکمل مطابق با دستورالعمل و با آغازگر برگشتی اختصاصی ( P4Bجدول )1
انجام شد و به مدت  1ساعت در دمای 42درجه سلسیوس نگهداری و سپس واکنش زنجیرهای پلیمراز با استفاده از
 1/5میکرولیتر از هریک آغازگرهای  P3Dو  ( P4Bجدول  )1به همراه  8میکرولیتر آب سترون دیونیزه ( Candresse et
 )al., 1998و در حجم نهایی  20میکرولیتر و در لولههای دربدار آماده صورت گرفت .پس از واسرشتسازی اولیه در
 94درجه سلسیوس به مدت چهار دقیقه ،تکثیر در 40چرخه حرارتی ( 30ثانیه در  92درجه سلسیوس 30 ،ثانیه
در 62درجه سلسیوس و یک دقیقه در  72درجه سلسیوس) و گسترش نهایی به مدت  10دقیقه در  72درجه
سلسیوس صورت گرفت .محصول  PCRدر ژل آگارز  1درصد الکتروفورز شد (.)Jafarpour and Sabok khiz, 2013
جدول  -1مشخصات آغازگرهای اختصاصی
Table 1. The Specific Primers characterization.

ماخذ طراحی آغازگر

توالی

آغازگر

بیمارگر

References
Aparicio and Palla, 2002

Sequences
’5’-ATCAAGCTTATTGCAAATTCGGCAAAC-3
’5’-TCAGGATCCGTTTTTACCAAAATGAAATC-3

Primer
VP-90
VP-92

Pathogen
PNRSV

Schneider et al. 1995; Deng
and Hiruki, 1991

’5’-AAGAGTTTGATCCTGGCTCAGGATT-3
’5’-CGT CCT TCA TCG GCT CTT-3

P1
P7

Phytoplasmas

Farmahini et al.,2014

’5’-CCACACACACTCCACCTAC-3
’5’-ACTTCTGAAGGCTACCCGTT-3

ToRS-F
ToRS-R

ToRSV

Candresse et al.,1998

’5’- ACATTGCGGAGACAGCACTG-3
’5’-TGCCTTCAAACGTGGCACTG-3

P3D
P4B

PPV
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بررسی عوامل باکتریایی
از حد فاصل بافت سالم و تغییر رنگ یافته ناحیه مابین پوست و چوب نمونهها ،قطعاتی به طول دو سانتیمتر جدا و
با الکل اتانول %70ضدعفونی گردید .سپس هر قطعه در لوله حاوی ده میلیلیتر آب مقطر سترون قرار گرفت ،به مدت
یک دقیقه تکان داده و یک ساعت به طور ثابت در دمای آزمایشگاه قرار داده شد .از محلول به دست آمده با لوپ
برداشت و روی محیط غذایی  NAپخش گردید (.)Roos and Hattingh, 1987
بررسی عوامل قارچی
پس از ضدعفونی سطحی نمونهها با الکل اتانول ،%70از حد فاصل بافت سالم و تغییر رنگ یافته ناحیه مابین پوست
و چوب قطعاتی پنج تا ده میلیمتری جدا و به مدت سه دقیقه در محلول هیپو کلریت سدیم 0/5درصد غوطهور
گردید .سپس روی کاغذ صافی سترون آبگیری شد و به پتری دیش حاوی محیط غذایی  PDAمنتقل و در دمای
 25°Cنگهداری شد .چهار تا شش روز بعد ،خالصسازی جدایههای قارچی با کشت ریسههای منفرد (تک ریسه) روی
محیط کشت  PDAانجام شد و پس از هفت روز نگهداری در دمای فوقالذکر ،بررسی میکروسکوپی و ماکروسکوپی
جدایهها انجام شد (.)Ozgonen et al., 2006
آزمون بیماریزایی
هر یک از جدایههای قارچی با قرار دادن بلوکهای چهار میلیمتری از کشت سه روزه آن روی محیط کشت ،PDA
در قسمت خراش داده شده تنه در بیست سانتیمتری از سطح خاک ده نهال دو ساله از هر یک از ارقام شلیل
اسپرینگ کرست و هلوی سان گلد نهال مایه کوبی شد و روی آن با پنبه مرطوب سترون پوشانده و با پارافیلم بسته
شد .سه نهال از هر رقم نیز به عنوان شاهد به همین روش با آب مقطر سترون مایهکوبی شدند .نهالها در گلخانه
(دمای  25تا  30درجه سلسیوس و رطوبت نسبی  65تا  70درصد) نگهداری و پس از بیست روز بررسی گردیدند و
کشت بافت تلقیح شده هر یک از نهالها مشابه قبل انجام شد ( .)Taylor, 1978; Jinlus et al., 1992
شناسایی مولکولی جدایههای قارچی
استخراج  DNAژنومی براساس روش ژئو و همکاران ( )Guo et al., 2005با اندکی تغییرات انجام شد .سه روز پس
از کشت روی محیط  ،PDAقطعهای از انتهای ریسه هر یک از جدایههای خالصسازی شده به ارلن حاوی محیط کشت
 PDBمنتقل شد .ارلنها روی دستگاه لرزاننده دورانی با سرعت  120دور در دقیقه قرار گرفت و به مدت پنج روز در
دمای  25درجه سلسیوس نگهداری شد .توده میسیلیومی رشد کرده در محیط  PDBبا آب مقطر شستشو و در هاون
چینی با افزودن ازت مایع ،پودر گردید .مقدار 2میلیگرم ریسه پودر شده به میکروتیوب  2میلیلیتری منتقل و 800
میکرولیتر بافر استخراج  )CTAB 2% w/v, NaCl 1.4M, Tris-HCL100mM, EDTA 20mM, pH 8.0( CTABبه آن
اضافه گردید و پس از ورتکس ،به مدت 30دقیقه در دمای 65°Cقرارداده شد .سپس 800میکرولیتر مخلوط کلروفرم-
ایزوآمیل الکل ( )24:1به آن افزوده شد و تا یکنواخت شدن تکان داده شد و به مدت  10دقیقه در 10000g
سانتریفیوژ گردید .الیه رویی به میکروتیوب دیگری انتقال داده شد و همحجم آن ایزوپروپانول سرد ( )-20°Cاضافه
گردید و در  13000gبه مدت  15دقیقه سانتریفیوژ شد .رسوب حاصل با الکل اتانول  %70شستشو و پس از خشک
شدن در مجاورت هوا 50،میکرولیتر بافر  TEبه هر میکروتیوب اضافه و به مدت یک ساعت در یخچال و سپس تا زمان
استفاده در دمای -20°Cنگهداری گردید.
 10میـکـرولـیـتر از مـحـلول نـوکـلـئیـک اسـیـد هـر جـدایـه در لــولــههـای دربدار آمـاده ریــخـتـه شـد و
بــه هـر لـولـه مـیــزان 1/5میـکرولـیتر از آغـازگـرهـای  )5′- TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3′( ITS1و ITS4
( ) 5′-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3′اضافه و حجم نهایی با آب مقطر دیونیزه سترون به  20میکرولیتر رسانده
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و در دستگاه ترموسایکلر قرار داده شد .واسرشتسازی اولیه در  94درجه سلسیوس به مدت 4دقیقه و تکثیر در 35
چرخه حرارتی (یک دقیقه در 94درجه سلسیوس ،یک دقیقه در 58درجه سلسیوس و  90ثانیه در  72درجه
سلـسیوس) و گسـترش نهـایی به مـدت  10دقیقه در  72درجـه سـلسـیـوس انـجـام شد (.)Innis et al., 1990
بـرای شـناســایـی گـونـه از آغـازگر طـراحی شـده بـرای نـاحـیه اختصاصی ژن الکاز ( )Laccase geneاستفاده شـد
( ( Lac-f: 5′-CACTGGCATGGGTTCTTCCAG-3′, Lac-r:3′-ATG GCTGTGGTACCAGAAAGT-5′و برای
این آغازگر واسرشتسازی اولیه در  95درجه سلسیوس به مدت 4دقیقه ،سپس تکثیر در 35چرخه حرارتی (سی ثانیه
در  95درجه سلسیوس ،سی ثانیه در 55درجه سلسیوس و  30ثانیه در  72درجه سلسیوس) با گسترش نهایی در72
درجه سلسیوس به مدت پنج دقیقه در نظر گرفته شد ( .)Souza et al., 1996; Garcia-Mena et al., 2005محصول
واکنش زنجیرهای پلیمراز هر یک از جدایهها در ژل آگارز  1/5%با بافر TBE (Tris 90mM, EDTA 20mM, Boric
) Acid 90mMبه مدت  1/5ساعت در ولتاژ 70الکتروفورز گردید و پس از رنگآمیزی ژل توسط بافر  TBEحاوی
غلظت 1/10000سایبرگرین ( )SYBR GreenIبا دستگاه  Prep OneTM Sapphireمشاهده و پـس از تعیین توالی
( )ABI 3730XL DNA Analyzer, BIONEER Co., Koreaو همردیف سازی توسط نرمافزار  ،Sequinبا استفاده از
ابزار جستجوی  (Basic local Alighnment search tool) BLASTدر پایگاه اطالعاتی National Center for ( NCBI
 )Biotechnology Informationبا توالیهای ثبت شده در بانک ژن ( )NCBI, https://www.ncbi.nlm.nih.govمقایسه
شد.
نتیجه و بحث
عوامل ویروسی و شبه ویروسی
در الکتروفورز محصول واکنش زنجیرهای پلیمراز نوکلئیکاسید استخراجشده نمونهها با آغازگرهای P1/P7که به
صورت فراگیر برای شناسایی اولیه آلودگی به طیفی از فیتوپالسماهای بیمارگر درختان هستهدار درگروه  16SrIXو
زیرگروههای  Bیا  F ،Dو  Gمورد استفاده قرار گرفته است ،باندی مشاهده نگردید (شکل  )A-2که نشاندهنده عدم
تکثیر قطعه قابل انتظار  1800bpمربوط به شجرهشناسی این گروه بود ( Deng and Hiruki, 1991; Verdin et al.,
 .)2003در تکثیر نمونهها با آغازگرهای اختصاصی ویروس لکهحلقوی نکروتیک درختان میوه هستهدار (VP- VP-90
 )92,نیز باندی مشاهده نگردید (شکل  ،)B-2در حالیکه شاهد آلوده تکثیر شده با این آغازگرها باندی در حدود
 280bpتشکیل داد که قبالً نیز برای این ویروس گزارش شده است ( .)Rahmanian et al., 2013در الکتروفورز
محصول به دست آمده از تکثیر نمونهها با آغازگرهای  ToRS-Fو  ToRS-Rاختصاصی ویروس لکه حلقوی گوجهفرنگی
) (ToRSVنیز باندی تشکیل نشد (شکل  )C -2اما در محصول به دست آمده از تکثیر شاهد آلوده ،قطعهای در
حدود 580باز رؤیت شد ( .)Fermahini et al., 2014در الکتروفورز محصول تکثیر شده نوکلئیکاسید نمونهها با
آغازگرهای  P3Dو  P4Bویروس عامل آبله آلو ) )PPVباندی مشاهده نگردید (شکل  )D-2ولی نمونه شاهد آلوده باندی
در حدود  460ایجاد نمود (.)Jafarpour and Sabok khiz, 2013
عوامل قارچی و باکتریایی
در چهل نمونه کشت شده ،کلنی باکتریایی روی محیطهای کشت  PDAو  NAمشاهده نگردید ولی پرگنههای
قارچی سفیدرنگ مشابه با هم رویمحیط غذایی  PDAظاهر شد .پرگنهها در دمای  25درجه سانتیگراد رشد نسبتاً
سریع داشته و پس از پنج الی شش روز کل سطح پتری را فرا میگرفت .اسپورهای تولید شده دارای سطحی صاف و
استوانهای شکل و به ابعاد تقریبی  6-5 × 2-1/5µبودند .پس از  15روز بازیدیوکارپهایی به رنگ قهوهای روشن تا
کرم و به ابعاد 0/1×2سانتیمتر روی محیطکشت رؤیت شد (شکل .)3مشخصات به دست آمده با گونه Trametes
 versicolor (L.) Lloyd Syn:Coriolus versicolor(L.) Quél.تطبیق داشت (.)Ajay Kumar, 2013
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شکل  -2الکتروفورز محصول  PCRژنوم عوامل ویروسی و شبهویروسی با آغازگرهای اختصاصی در ژل آگارز  1درصد.
( )Aفیتوپالسما ( :1نشانگر جرم مولکولی با فواصل :2 ،100bpشاهد مثبت :3 ،شاهد منفی :4 ،سان گلد :5 ،اسپرینگ کرست).
) :1( PNRSV (Bنشانگر جرم مولکولی با فواصل  :2 ،100bpشاهد مثبت :3 ،شاهد منفی :4 ،سان گلد :5 ،اسپرینگ کرست).
) :1( ToRS (Cشاهد مثبت :2 ،نشانگر جرم مولکولی با فواصل :3 ،100bpشاهد منفی :4 ،سان گلد :5 ،اسپرینگ کرست)D( .
 :1( PPVنشانگر جرم مولکولی با فواصل :2 ،100bpشاهد مثبت :3 ،شاهد منفی :4 ،سان گلد :5 ،اسپرینگ کرست).
Fig. 2. PCR products of the amplified virus and virus-like genomes with the specific primers in 1%
agarose gel. A. Phytoplasma(1. molecular weight marker with 100bp intervals, 2. positive control, 3.
negative control, 4. Sungold sample, 5. Spring crest sample). B. PNRSV(1. molecular weight marker with
100bp intervals, 2. positive control, 3. negative control, 4. Sungold sample, 5. Spring crest sample). C.
ToRSV(1. positive control, 2. molecular weight marker with 100bp intervals, 3. negative control, 4.
Sungold sample, 5. Spring crest sample). D. PPV(1. molecular weight marker with 100bp intervals, 2.
positive control, 3. negative control, 4. Sungold sample, 5. Spring crest sample).

شکل  (A) -3پرگنه قارچ  Trametes versicolorپس از  4روز و ( (Bپس از 15روز روی

محیط کشت .PDA
Fig. 3. Colony of Trametes versicolor after 4 (A) and 15-days (B) on PDA medium.

آزمون بیماریزایی
بیست روز پس از مایهکوبی جدایهها ،تغییر رنگ بافت آوند در محل مابین پوست و چوب مشاهده شد که آوندهای
آبکش را کامالً نکروز و سپس به الیههای اولیه کامبیوم چوب نفوذ کرده بود .درکشت مجدد بافتهای آلوده در محیط
 ،PDAپرگنههای مشابه با قبل رشد نمود .درنهالهای شاهد مایهکوبی شده تغییر رنگ بافت دیده نشد و قارچی از
بافت آنها جداسازی نشد.
تعیین توالی قطعات  DNAتکثیر شده جدایه ها
محصول به دست آمده از تکثیر ژنوم جدایههای قارچی با استفادهاز آغازگرهای  ITS1و  ITS4روی ژل آگارز ،باندی
در حدود  600bpنشان داد (شکل ،)A-4که جرم آن با جدایههای اروپایی جنس  Trametes sp.مطابقت داشت
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( .)Tomšovský et al., 2006پس از همردیفسازی و تعیین توالی محصوالت  ،PCRمقایسه با دیگر توالیهای مرتبط با
همان ناحیه در  Genbankانجام شد .آنالیز بالست شباهت  95تا  100درصد را با توالی Trametes versicolorنشان
داد .توالیهای حاصل از تکثیر با آغازگرهای  ITS1و  ITS4برای این گونه قارچی به ترتیب با شماره دسترسی
 KR149809و  KR071880در بانک جهانی ( )NCBIثبت شد.
تکثیر ژنوم جدایهها با آغازگر اختصاصی طراحی شده بر اساس توالی ژن الکاز قارچ Trametes versicolor
محصولی در محدوده  200bpروی ژل آگارز ایجاد نمود (شکل  )B-4که اختصاصی فرم بیمارگر این گونه بوده و حضور
این ژن ،توانایی تجزیه لیگنین و تهاجمی بودن جدایهها با ورود به بافتهای گیاهی سالم و همچنین یکی از موارد
تفاوت با فرمهای گندروی (چوبزی) این گونه است (.)Garcia-Mena et al., 2005; Han et al., 2005

-4
شکل
الکتروفورز نوکلئیک اسید استخراجی جدایههای قارچی در ژل آگارز  1/5درصد  (A( :تکثیر شده با آغازگرهای عمومی  ITS1و
 .1 :ITS4نشانگر جرم مولکولی با فواصل 3 ،2 ،100bpو  . 5نوکلئیک اسید استخراج شده از جدایههای مورد بررسی :4 ،شاهد
منفی )B) ،تکثیر شده با آغازگر اختصاصی الکاز) 1و  :7نشانگر جرم مولکولی با فواصل  5 ،3 ،2 ،100bpو  :6نوکلئیک اسید
استخراج شده از جدایههای مورد بررسی :4 ،شاهد منفی(.
Fig. 4. PCR products of the amplified fungal isolates genomes in1.5% agarose gel. A. with ITS1 and ITS4 primers (1:
molecular weight marker with 100bp intervals; 2, 3 and 5: extracted genomes of the isolates, 4: negative control). B.
with Laccase primer(1 and 7: molecular weight marker with 100bp intervals; 2, 3, 5 and 6: extracted genomes of the
isolates, 4: negative control).

با توجه به نتایج به دست آمده ،عامل بیماری سرخشکیدگی و زوال هستهداران با جلوه نقرهایرنگ برگها ،قارچ
 Trametes versicolor (L.) Lloydتعیین گردید .عامل این بیماری از رده بازیدیومیست ،راسته  Polyporalesو خانواده
 ،Polyporaceaeدر ابتدا  Condrostereum purpureumنام گرفته ( )Hesler, 1917; Dye, 1967و تا سالیان اخیر مورد
قبول بوده است ( ،)Simpson et al., 2001اما در حال حاضر عامل این بیماری با نام  Trametes versicolorپذیرفته
شده و به عنوان یکی از مهمترین عوامل سرخشکیدگی ،پوسیدگی و زوال درختان سیب ،هلو ،آلو ،بادام ،زیتون و سایر
درختان دانهدار و هستهدار از نواحی مختلف جهان گزارش شده که با کاهش ظرفیت فتوسنتز ،کاهش کیفیت میوه و
فعالیت قارچ عامل بیماری در آوندهای چوبی منجر به تخریب بافتها ،قطع ارتباط غذایی شاخههای آلوده و با رسیدن
به تنه اصلی ،منجر به مرگ درختان میزبان گردیده است ( ;Ozgonen et al., 2006; Melzer and Berton, 1988
 .)Covey et al., 1981; Luley, 2005; Grand et al., 2009بیماری برگ نقرهای در ایران از روی درختان آلو ،گوجه و
درختان جنگلی در مازندران گزارش شده است (بهداد )1361 ،و این بررسی ،اولین گزارش از وجود این بیماری در
باغات درختان میوه هستهدار در شمال کشور است .در مقایسه با سایر درختان میوه ،مطالعات محدودی روی عوامل
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ویروسی و شبهویروسی بیماریزا روی درختان هستهدار کشور صورت گرفته است .در یکی از آخرین مطالعات ردیابی
ویروسهای مهم هستهداران شامل لکه حلقوی بافت مرده هسته داران ،لکه حلقوی گوجهفرنگی ،آبله آلو ،کوتولگی آلو،
پیچیدگی برگ گیالس ( )Cherry leaf roll virus, CLRVو ویروس موزائیک آرابیس ()Arabis mosaic virus, ArMV
در استان مازندران ،تنها آلودگی به دو ویروس لکه حلقوی بافت مرده هستهداران و لکه حلقوی گوجهفرنگی محرز
گردیده است (علوی و همکاران .)1397 ،بیمارگرهای دیگری مانند ویروس کوتولگی آلو (Prune dwarf virus,
)PDVاز درختان هستهدار استان فارس (حسنپور و ایازپور )1396 ،و فیتوپالسمای خانواده سیبزمینی (‘Candidatus
)’ Phytoplasma solaniاز درختان هلو و شلیل استان گلستان (الهوردیپور و همکاران )1392 ،گزارش شده که ضمن
تفاوت در نوع عالئم برگی با این بیماری ،عالئم مشخصی روی تنه ایجاد نکردهاند .در بین عوامل بیماریزای ویروسی و
شبهویروسی گزارش شده از درختان هستهدار ایران ،عوامل بررسی شده در این مطالعه ،مهمترین مواردی بوده که
توانایی ایجاد ضعف و زوال و در نهایت مرگ را داشته و به همین علت ردیابی گردیدند ،ولی ذکر این نکته ضروری است
که عالئم ایجاد شده توسط این عوامل بیمارگر ،از نظر ایجاد عالئم بارز برگی و همچنین روی تنه و زیر پوست ،کامالً با
عالئم ناشی از بیماری برگنقرهای متفاوت بوده است .لذا از نتایج بهدست آمده این چنین استنباط میگردد که اگرچه
وجود عوامل ویروسی و شبهویروسی در درختان هستهدار استان مازندران به اثبات رسیده ،ولی نوع عالئم ایجاد شده در
این عارضه که در حال حاضر در مازندران شیوع دارد ،مختص این عامل بیماری میباشد و آلودگی مخلوط نیز در این
بررسی شناسایی نگردیده است .هرگونه آسیب در شاخهها و تنه اصلی درخت ،زمینه را برای هجوم این عامل فراهم
میآورد .به عالوه فقر خاک ،افزایش دما و رطوبت سبب میشود تا این قارچ وارد فاز تهاجمی شده و بهعنوان عامل
بیماریزا موجب زوال و نابودی درختان میزبان ،حتی با ظاهری شاداب گردد (.)Grand et al., 2009
به نظر میرسد شرایط اقلیمی شرق مازندران با تابستانهای گرم و مرطوب به همراه افزایش قابل مالحظه سطح
زیر کشت هستهداران در سالهای اخیر ،موجب گسترش بیوتیپ یا زیرگونهای مهاجم با توانایی بیماریزایی باال در این
منطقه گردیده است .قضاوت صحیح در این خصوص نیاز به تعیین توالی قسمتهای دیگری از ژنوم مرتبط با بیماری-
زایی این گونه و مقایسه کامل توالی ژنوم را دارد که در دست بررسی است .علت عدم گزارش این بیماری از سایر
مناطق کشت درختان هستهدار در کشور را میتوان مرتبط با شرایط خاص رطوبتی-حرارتی مورد نیاز عامل این بیماری
دانست.
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