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   چکیده
 هايبیماري مهلک ترینو  ترینمهم ،و میوه سبز جاروك

 عوامل. جنوبی ایران محسوب می شوندمناطق در در دنیا و بویژه مرکبات 
اجباري بوده و در محیط کشت هاي مصنوعی قابل  بیمارگراین بیماریها 
ترین و  حساس زنجیره اي پلیمراز واکنش در حال حاضر،. کشت نیستند

دقیق ترین روش جهت ردیابی و تشخیص عوامل همراه با این بیماریها 
جداگانه جهت ردیابی عوامل   PCRانجام واکنش هاي . بشمار می رود

ار زمان بر بوده و به هزینه زیادي نیاز بیماري هاي جاروك و میوه سبز بسی
برنامه و  ترکیب اجزاءآغازگرهاي مناسب، در این دستورالعمل، . دارد

به منظور ردیابی  multiplex PCRانجام واکنش  برايدمایی مناسب 
همزمان عوامل بیماري هاي جاروك و میوه سبز مرکبات در یک واکنش 

آلوده به بیماریهاي جاروك و  هاي در نمونهبراین اساس، . شده است ارائه
نشان دهنده آلودگی به (جفت باز 400میوه سبز، دو باند با اندازه هاي 

نشان دهنده آلودگی به (جفت باز  500و ) باکتري عامل میوه سبز
بطور همزمان تکثیر می گردد درحالیکه در ) فیتوپالسماي عامل جاروك

   .نمونه سالم هیچ باندي تشکیل نمی شود
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میوه سبز، جاروك، ردیابی بیماري، ، مرکبات: کلیدي  هاي ژهوا
  واکنش زنجیره اي پلیمراز

 مقدمه
هاي مهم مرکبـات در  یکی از بیماري )huanglongbing(بیماري میوه سبز 

آســیا، آفریقــا و جنــوب آمریکــا و از عوامــل مهــم محدودکننــده کشــت   
: بـه اسـامی دیگـري از جملـه     این بیمـاري . باشدمرکبات در این مناطق می

 ، Die back( ،Leaf mottle, Libukin،greening(سرخشـــکیدگی 
Huanglongbing ،بیمــاري اژدهــاي زردو  زرد بیمــاري شــاخه)Yellow 

Dragon Disease(  عامل بیماري میـوه سـبز مرکبـات    . شناخته می شودنیز
 Candidatus Liberibacterگونه هـاي مختلـف بـاکتري سـخت کشـت      

spp. آسـیایی  بنامهاي این باکتري داراي سه گونه متفاوت . می باشد)Ca. 

Liberibacter asiaticus(  آفریقـایی ،)Ca. Liberibacter africanus ( و
این گونه ها از نظر . می باشد) Ca. Liberibacter americanus(آمریکایی

پراکنش جغرافیایی، حساسیت به دما، ناقل حشره اي و برخی خصوصـیات  
در ایران گونـه آسـیایی ایـن بیمـارگر بعنـوان      . مولکولی متفاوت می باشند

عامل بیماري میوه سبز گزارش شده است که توسط حشره پسـیل آسـیایی   
)Diaphorina citri ( منتقل می شود)  ،نشـانه  ). 1388 علیزاده علـی آبـادي
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ن برگها، ریـز شـدن، بدشـکلی، نامتقـارن     هاي این بیماري شامل ابلقی شد
   ). 1شکل (شدن و سبز ماندن یا رنگ گرفتگی معکوس میوه هاست 

به عنوان یکی از بیماریهاي مخرب مرکبات شـناخته مـی    بیماري جاروك 
شود که تاکنون از کشورهاي عربی حاشیه خلـیج فـارس و ایـران گـزارش     

اري شـامل ریـز و زرد   بیمـ  نشـانه هـاي ایـن   . )Azadvar, 2016( استشده 
شدن برگها، کاهش فاصله میان گره ها تولید جوانه هاي جانبی و جارویی 

  ). 1شکل (شدن شاخه ها و نهایتا مرگ کامل درخت مشاهده می شود 

  
  .در مرکبات) چپ(و جاروك ) راست(نشانه هاي ظاهري بیماري میوه سبز . 1شکل 
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فیتوپالسـما در درختــان   مبنـی بــر ردیـابی  هـایی  گــزارشدر سـالهاي اخیـر   
 Chen et(مرکبات داراي عالئم مشابه بیماري میوه سبز منتشر شده اسـت  

al., 2009, Teixeira et al., 2008 .(     تعـدادي از ارقـام مرکبـات از جملـه
لیموترش، پرتقال، نارنگی و گریپ فروت بعنوان میزبان مشترك براي این 

ــد   ــده ان ــزارش ش ــاري گ ــا (دو بیم ــی آب ــزاده عل و آزادوار ، 1388دي، علی
عوامــل ایــن دو بیمــاري در ایجــاد تــوام اخیــرا دخالــت ). 1393، همکــاران

ــان ثابــت شــده اســت    ــتان کرم ــوب اس ــات در جن    بیمــاري زوال مرکب
)Alizadeh et al., 2016.(  

براي ردیابی عوامـل بیماریهـاي جـاروك و میـوه سـبز مرکبـات روشـهاي        
علیـزاده علـی   (ده اسـت  و آغازگرهاي متعـددي معرفـی شـ    PCRمختلف 
انجـام  ). Zhao et al., 2010،  1393 فقیهـی و همکـاران،  ، 1388آبـادي،  

بـراي ردیـابی جداگانـه هریـک از ایـن عوامـل، بـویژه         PCRواکنش هاي 
وقـت  هنگامی که تعداد زیادي نمونه می بایستی مورد بررسـی قرارگیـرد،   

   .می باشدهزینه بر گیر و 
، بواسـطه توانـایی آن در ردیـابی همزمـان چنـد      Multiplex PCRتکنیک 

، مورد استقبال و اسـتفاده محققـین   PCRناحیه ژنی هدف در یک واکنش 
 ;Elnifro et al., 2000(رشته هـاي مختلـف بیولـوژي قـرار گرفتـه اسـت       
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Thompson et al., 2003, Sanchez-Navarrro, et al., 2005, 
Periasamy et al., 2006 .(بر تکثیر همزمان و تولید دو  کیاساس این تکن

 Multiplex PCRتکنیـک  . اسـت  PCRیا چند محصول در یـک واکـنش   
ضمن برخـورداري از حسـایت کـافی، سـرعت عملیـات ردیـابی همزمـان        
عوامل بیماري هاي مختلـف را افـزایش داده و در عـین حـال هزینـه هـا را       

   .می دهدکاهش 

جاروك و  دستورالعمل ردیابی همزمان عوامل بیماري هاي
  میوه سبز مرکبات

بـا  ) ریشـه یـا رگبـرگ اصـلی    (کل از انـدام گیـاهی    DNAاستخراج  -1
دسـتی و مطـابق    صـورت استفاده از کیت هاي آزمایشـگاهی و یـا بـه    

 بـراي حاصل بعنوان الگـو   DNAاز . روش هاي استاندارد انجام گیرد
 .دنماییاستفاده بشرح زیر  multiplex PCRانجام 

مطــــابق تــــوالی  P4/P7و   fp400/rp400آغــــازگر هــــاي جفــــت  -2
مطــابق و شــده ســنتز  ،1 شــماره جــدولنوکلئوتیــدي ذکــر شــده در 

ــازنده    ــرکت س ــتورالعمل ش ــایی  دس ــت نه ــول در  10در غلظ پیکوم
تهیـه شـده تـا زمـان اسـتفاده در       محلـول هـاي   .دشونآماده  میکرولیتر

 .فریزر نگهداري شوند
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توالی نوکلئوتیدي و اطالعات آغازگرهاي مورد استفاده در واکنش . 1جدول 
Multiplex PCR  جهت ردیابی همزمان عوامل بیماریهاي جاروك و میوه سبز

  .مرکبات
اندازه 

باند 
حاصل از 
واکنش 

جفت (
 )باز

 توالی نوکلئوتیدي  هدف بیمارگر
(5' to 3') 

نام 
آغاز
  گر

500 
فیتوپالسماي عامل 

 جاروك

GAAGTCTGCAACTCGACTTC P4 

GGTCCTTCATCGGCTCTT  P7 

400 
باکتري عامل میوه 

 سبز

GAGTTCATGTAGAAGTTGTG fp400 

CCTACAGGTGGCTGACTCAT rp400 

  

 نجــاممنظــور ا هبــ )PCR master mix( ترکیـب مخلــوط واکــنش  -3
Multiplex PCR  تهیه شود 2مطابق جدول شماره.  

جهت  Multiplex PCRدر واکنش  PCR master mixترکیب اجزاء . 2جدول 
  .ردیابی همزمان عوامل بیماریهاي جاروك و میوه سبز مرکبات

مقدار مورد استفاده 

  )میکرولیتر(
  نام ماده
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٥ 10X PCR buffer 
 fp400, rp400, P4, P7 primers ( 20 µM) )از ھرکدام( ٥/٢

٣  MgCl2 (25mM)  

٣ dNTPs (10mM) 
١ Taq polymerase (5 U/ µl) 
٣٣ Distilled water 
٥  DNA template (50ng/µl) 

  
واسرشـت سـازي    .تنظـیم شـود  زیـر  بشـرح   دمایی ترموسایکلربرنامه   -4

چهــل چرخــه . دقیقــه 5درجــه ســانتیگراد بمــدت  94اولیــه در دمــاي 
ثانیه،  40درجه سانتیگراد بمدت  94در دماي  واسرشت سازي :شامل

درجه سـانتیگراد بمـدت یـک دقیقـه و      52اتصال آغازگرها در دماي 
دقیقه و بسط نهـایی در   5/1درجه سانتیگراد بمدت  72بسط در دماي 

  . دقیقه 15درجه سانتیگراد بمدت  72دماي 

در ژل آگارز الکتروفورز و با استفاده از اتیدیوم  محصول واکنش -5
هر دو به اي که در نمونه . بروماید رنگ آمیزي و عکسبرداري شود

دو باند با اندازه هاي تقریبی  ،مبتال باشد بیماري جاروك و میوه سبز
درحالیکه در نمونه  گرددمی  و مشاهده جفت باز تکثیر 500و  400

بیماري  هدر نمونه آلوده ب. دوشمی نسالم هیچ باندي تشکیل گیاه 
به بیماري  که جفت بازي و در نمونه اي 400میوه سبز فقط باند 
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بازي تشکیل می حفت  500جاروك مبتال باشد فقط یک باند 
 ).1شکل (شود

6-  

با  multiplex PCRحاصل از الکتروفورز محصول % 1ژل آگارز . 1شکل 
نمونه مرکبات که فقط به : fp400/rp400 Gو  P4/P7استفاده از آغازگرهاي 

نمونه مرکبات که فقط به بیماري جاروك مبتال : Wبیماري میوه سبز مبتال است؛ 
نمونه مرکبات که همزمان به بیماریهاي جاروك و میوه : GW2و  GW1است؛ 

سایز مارکر : Mنمونه مرکبات سالم؛ : C2و  C1سبز مرکبات مبتال است؛ 
  .جفت باز100

  
بــا اســتفاده از ایــن تکنیــک مــی تــوان بطــور همزمــان عوامــل بیماریهــاي   

جاروك لیموترش و میوه سبز مرکبـات را در یـک نمونـه گیـاهی ردیـابی      
دولتـی  این تکنیک می تواند توسط دستگاههاي تحقیقاتی و اجرایی  .کرد
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عوامـل   باهدف تسریع عملیات و کاهش هزینـه هـاي ردیـابی    یا خصوصی
ر در فعالیتهاي آزمایشگاهی و برنامـه هـاي قرنطینـه مـورد     بیماریهاي مذکو
  .استفاده قرار گیرد
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Abstract 
Witches broom (WB) and greening (huanglongbing; HLB) are 
the most serious and destructive citrus diseases in the world as 
well as south of Iran. The both prokaryotic associated 
pathogens of these diseases are obligate parasite and 
polymerase chain reaction (PCR) is the most sensitive and 
reliable method for detection and identification of the 
pathogens now. Single PCR assays for detection of WB and 
HLB (especially whenever many samples should be checked) 
is very costly and time consuming. In this instruction we 
introduced the primers, master mix composition and thermal 
cycler program in a multiplex polymerase chain reaction 
(mPCR) assay for simultaneous detection of witches broom 
and greening casual agents. Based on this technique, in the 
plants infected by witches broom and greening, two different 
fragments (400 and 500 bp) were simultaneous amplified using 
a single PCR reaction, but no bands were detected in healthy 
plant.  
 
Key words: citrus, huanglongbing, multiplex PCR, witches 
broom   
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