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 چکیده
عارضۀ نوظهور زوال سریع در سالهای اخیر سبب مرگ تعداد زیادی از درختان مرکبات با پایۀ بکرایی در جنوب استان کرمان شده
 این پژوهش با هدف. پوسیدگی ریشهها و مرگ سریع درختان مشاهده میشود، عالئم این بیماری بهصورت پژمردگی برگها.است
 حضور پروکاریوتهای بیماریزای گیاهی با انجام واکنش زنجیرهای پلیمراز با استفاده از.شناسایی عوامل بیماری مذکور انجام شد
 ردیابی ویروسها و ویروئیدها با استفاده از. بررسی شدMiseq آغازگرهای عمومی و اختصاصی و همچنین با استفاده از سامانۀ
 همراهی نماتد. از نمونههای گیاهی انجام شدdsRNA  و مایه زنی به گیاهان محک و همچنین جداسازیRT-PCR ،ELISA آزمونهای
 با جداسازی و ارزیابی جمعیت این بیمارگرها در ریشه وPhytophthora nicotiana  و شبه قارچTylenchulus semipenetrans
Candidatus  نتایج این پژوهش نشاندهندۀ همراهی، درمجموع.ریزوسفر درختان بیمار و مقایسه آن با درختان بدون عالئم بررسی شد

 بهعالوه وجود تنشهای. با بیماری زوال سریع درختان مرکبات با پایۀ بکرایی در جنوب استان کرمان استLiberibacter asiaticus
 و نماتدPhytophthora nicotiana  شبه قارچ،Ca. Phytoplasma aurantifolia خشکی و دمایی و آلودگی همزمان درختان بیمار به
. میتواند منجر به تشدید بیماری و تسریع در زوال درختان شودTylenchulus semipenetrans
. لیبری باکتر، فیتوپالسما، پوسیدگی ریشه، بکرایی:واژههایکلیدی
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ABSTRACT
The emerged citrus quick decline disease has destroyed many of citrus plants grafted onto Bakraee rootstock in
southern Kerman during recent years. Disease symptoms are included leaf wilting, root rot, and quick decline. In this
project, the etiology of quick decline disease was studied. Symptomatic and asymptomatic plants were tested for the
presence of plant pathogenic prokaryotes using PCR with universal and specific primers, and Miseq Illumina method.
Furthermore, ELISA, RT-PCR, inoculation on index plants, and dsRNA extraction were used for detection of viruses
and viroids in symptomatic and asymptomatic plants. The correlation between the presence of Tylenchulus
semipenetrans, Phytophthora nicotiana, and quick decline disease was investigated by isolation and quantification of
pathogens from root and rhizosphere of asymptomatic and infected plants. Overall, results indicated the association of
Candidatus Liberibacter asiaticus with citrus (on Bakraee rootstock) quick decline disease in southern Kerman. In
addition, drought and heat stresses and co-infection of the diseased plants by Ca. Phytoplasma aurantifolia,
Phytophthora nicotiana, and Tylenchulus semipenetrans lead to severe symptoms of the disease and accelerated the
decline of the infected plants.
Keywords: Bakraee, greening, liberibacter, phytoplasma, root rot.

* Corresponding author E-mail: hamid6948@gmail.com

88

آزادوار و همکاران :سببشناسی بیماری زوال درختان مرکبات با پایۀ بکرایی در ...

مقدمه 
جنوب استان کرمان با بیش از  3۰555هکتار سطح زیر
کشت مرکبات و دارا بودن جایگاه سوم تولید این
محصول در ایران ،سهم مهمی در تأمین مرکبات کشور به
خود اختصاص داده است (.)Ebadzadeh et al., 2017
تولید مرکبات در سالهای اخیر با مشکالت بسیاری
ازجمله بیماریهای گیاهی مواجه بوده است .بیماریهای
شانکر باکتریایی ،جاروک ،میوهسبز ( )huanglongbingو
در سالهای اخیر عارضۀ زوال مرکبات ،تولید مرکبات را
در نواحی جنوبی ایران و بهطور خاص جنوب استان
کرمان به چالش کشیدهاند ( Najafinia & Azadvar,
 .)2016بیماریهای متعددی با عالئم ظاهری زوال و
ناشی از عوامل زنده و غیرزنده ،مرتبط با درختان مرکبات
از کشورهای مختلف دنیا گزارش شدهاند ( Seriwastava
 .)& Singh, 2009ازجمله عواملی که سبب زوال ناگهانی
درختان مرکبات در دنیا شدهاند میتوان به بیمارگرهای
سویه زوال سریع ویروس تریستزای مرکبات ( Tristeza
 )quick declineمتعلق به جنس Clostruvirus
( ،)Maccheroni et al., 2005ویروس عامل بیماری مرگ
ناگهانی مرکبات ( )Citrus sudden deathاز جنس
 ،)Maccheroni et al., 2005( Marafivirusگونههای
Ippolito et al., 1990; Safdar et al., ( Phytophthora
 )2010و قارچهای  Fusarium semitectumو F. solani
) ،(Safdar et al., 2010سویۀ جدیدی از فیتوپالسمای
گروه  ،)Alhudaib et al., 2009( 16SrIIنماتد ریشه
مرکبات ( )Safdar et al., 2010و همچنین عوامل
غیرزنده ازجمله تنش دمایی و آبیاری بیشازحد اشاره
نمود ( .)Meena et al., 2018پراکنش جغرافیایی و میزان
خسارت بیماریهای ناشی از این عوامل در کشورهای
مختلف متفاوت بوده و به میزان زیادی متأثر از رقم و
بهویژه پایۀ مورداستفاده است.
در سالهای اخیر ،عارضه ناشناخته و نوظهور زوال
سریع به تهدیدی برای مرکبات جنوب استان کرمان
تبدیل شده است .این بیماری که زوال جیرفتی مرکبات
نامیده میشود ،اولین بار در سال  1381در جنوب استان
کرمان مشاهده شد و هرساله موجب مرگ تعداد زیادی از
درختان مرکبات در این منطقه میشود و خسارت
اقتصادی چشمگیری را به باغداران وارد مینماید

( .)Najafinia & Azadvar, 2016مرگ سریع (طی یک
تا دو هفته) درختان مرکبات مثمر با پایۀ بکرایی در فصل
تابستان ،از ویژگیهای متمایزکنندة این بیماری از سایر
بیماریهای دارای عالئم زوال است .پژوهش حاضر با
هدف سببشناسی این بیماری انجام شد.
موادوروشها 

تعیین پراکنش بیماری و جمعآوری نمونههای گیاهی

طی ماههای مختلف و در فاصله سالهای  1315تا
 1311بازدیدهای دورهای از باغهای مرکبات نواحی
دشت و کوهپایهای جنوب استان کرمان انجام و اطالعات
مربوط به رقم و مکان دقیق یادداشتبرداری شد .در هر
آزمایش ،از برگ و ریشۀ درختان پرتقال دارای عالئم
زوال و همچنین درختان فاقد عالئم با الگوی تصادفی در
جنوب استان کرمان نمونهبرداری به عمل آمد .نمونههای
جمعآوریشده در کلمن روی یخ به آزمایشگاه منتقل و تا
زمان استفاده در دمای  ۴درجۀ سلسیوس نگهداری
شدند .در ردیابی پروکاریوتها ،شستشو و ضدعفونی
نمونهها مطابق روش  )2014( Mori et al.انجام شد.
استخراج اسیدنوکلئیک ( )dsRNA ،RNA ،DNAاز
نمونههای گیاهی

استخراج  DNAاز نمونههای گیاهی به روش
 )1998(et al.انجام شد .استخراج  RNAبا استفاده از
 Lithium Chlorideو یا SDS/Potassium acetate
انجام شد ( .)Pallas et al., 1998جداسازی  dsRNAاز
پوست ساقه و برگ هر گیاه بر مبنای روش پیشنهادی
توسط  (1990) Valverdeو با استفاده از ستون
کروماتوگرافی متشکل از پودر سلولز  CF-11اشباعشده
با بافر  155( STEمیلیموالر تریس ۰55 ،میلیموالر
کلرید سدیم ۰ ،میلیموالر  )EDTAحاوی  11درصد
اتانول انجام شد .از برگ گیاه آلوده به ویروس موزاییک
خیار ) (Cucumber mosaic virusبهعنوان کنترل مثبت
جهت استخراج  dsRNAاستفاده شد.
Zhang

ردیابی پروکاریوتهای آوندی بیماریزای گیاهی

ردیابی فیتوپالسما در بیش از  ۰0نمونۀ گیاهی ،با واکنش
زنجیرهای پلیمراز دومرحلهای و استفاده از جفت
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آغازگرهای عمومی فیتوپالسما  P1/P7در مرحلۀ اول و
 R16F2n/R16R2در مرحلۀ دوم (جدول  )1انجام شد .از
واکنش زنجیرهای پلیمراز با کاربرد آغازگرهای اختصاصی
 OI1/OI2cو ( A2/J5جدول  )1برای ردیابی باکتریهای
 ،Candidatus Liberibacter spp.در نمونههای گیاهی
استفاده شد .ردیابی اسپیروپالسمای عامل بیماری
استابورن با واکنش زنجیرهای پلیمراز با استفاده از جفت
آغازگر  p89-f/p89-rانجام گرفت .برای ردیابی باکتری
 ،Xylella fastidiosaعامل بیماری سبزردی ابلقی ،از
واکنش زنجیرهای پلیمراز و آغازگرهای اختصاصی
 X1for/X1revاستفاده شد (جدول .)1
ردیابی و تعیین توالی  Ca. Liberibacterو Ca.
 Phytoplasmaبا استفاده از MiSeq

بهمنظور تأیید همراهی  Ca. Liberibacterو
 Ca. Phytoplasmaدر ریشه و برگ درختان
دارای و فاقد عالئم زوال ۰5 ،میکرولیتر DNA
استخراجی از اندامهای گیاهی با غلظت  15نانوگرم بر
میکرولیتر برای توالییابی ناحیه  V1-V3از ژن
 16S rRNAبا استفاده از دستگاه توالییاب
 MiSeq 1000شرکت ایلومینا ) (Illuminaبه
کشور ایتالیا ( )Personal Genomics, Italyارسال
شد .این ناحیه ژنی با آغازگرهای پیشرو
´ 5´-CCTACGGGAGGCAGCAG-3و معکوس
´ 5´-ATTACCGCGGCTGCTGG-3تکثیر گردید
( .)Muyzer et al., 1993در این بررسی  18نمونه از
ریشه و برگ درختان مرکبات ( 1نمونۀ ریشه و  1نمونۀ
برگ) در دو گروه درختان فاقد عالئم و درختان دارای
عالئم زوال انتخاب شدند .آنالیز توالیهای بهدستآمده
برای ردیابی  Ca. Liberibacterو  Ca. Phytoplasmaبه
روش  )2015( Akinsanya et al.انجام شد.
بررسی همراهی ویروسها و ویروئیدها در نمونههای
گیاهی

همراهی ویروسهای تریستزا ،پسوروز،
 deathو ویروئیدهای کاچکسیا و اگزوکورتیس با
روشهای مولکولی ( )RT-PCRو سرولوژیکی
( )ELISAبررسی شد .برای این منظور ابتدا استخراج
Citrus sudden
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 RNAبا کیت ( RNeasy Plant Mini Kitشرکت
کیاژن) انجام شد .سنتز  cDNAبا استفاده از Random
 hexamerو آنزیم ترانویسی معکوس M-MuLV
( Reverse Transcriptaseشرکت سیناکلون ،ایران)
مطابق دستورالعمل مربوطه انجام شد .سپس cDNA
سنتزشده با استفاده از آغازگرهای اختصاصی (جدول)1
تکثیر گردید .جهت مشاهدة قطعههای تکثیرشده از ژل
آگارز  1درصد استفاده شد .همچنین از روش مایهزنی
روی گیاهان محک شامل سلمه قرمز ( Chenopodium
 ،)amaranticolorداتوره متل ) ،(Datura metelداتوره
استرامونیوم ) ،(D. stramoniumتوتون وایتبارلی
) ،(Nicotiana tabacum cv. white burleyتوتون رقم
سامسون ) ،(Nicotiana tabacum cv. Sumsunلوبیا
( ،)Phaseolus vulgarisگوجهفرنگی ( Solanum
 )lycopersicumو گلتکمهای ()Gompherena globosa
استفاده شد.
برای بررسی آلودگی نمونهها به ویروس تریستزا از
آزمون  ELISAبا استفاده از کیت تجاری شرکت
بیوربا سوئیس طبق روش پیشنهادشده توسط شرکت
سازنده استفاده گردید .نمونههایی که میزان جذب
آنها بیش از  3برابر نمونه کنترل منفی بود بهعنوان
نمونۀ آلوده در نظر گرفته شدند.
ردیابی و تعیین جمعیت شبه قارچ  Phytophthoraو
نماتد ریشۀ مرکبات

تودة خاک اطراف ریشه با احتیاط جدا و جمعیت
 Phytophthoraدر باقیماندة خاک چسبیده به ریشه
با استفاده از روش سری رقت ()Graham, 1995
تعیین شد .تعداد کلنی  Phytophthoraدر یک گرم
خاک با استفاده از محیط انتخابی  PARPHتعیین شد
( .)Graham et al., 2011جداسازی نماتد از نمونۀ ۰55
گرمی خاک با روش سینی ( Whitehead & Hemming,
 )1965با  ۴8تا  9۰ساعت نگهداری در دمای اتاق انجام
شد .شمارش جمعیت نماتد الرو سن دوم با استفاده از
استریومیکروسکوپ با بزرگنمایی  05Xانجام و متوسط
جمعیت نماتد در یک کیلوگرم خاک خشک محاسبه
شد .جمعیت نماتد بالغ در ریشه بهروش Tanha Maafi
 )2008( & Damadzdehتعیین شد.
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 ویروسها و ویروئیدهای بیماریزای مرکبات، آغازگرهای مورداستفاده برای ردیابی پروکاریوتها.1 جدول
Table 2. Primers used for detection of citrus pathogenic prokaryotes, viruses, and viroides
Primer set
P1/P7
R16F2n/R16R2
OI1/OI2C
A2/J5
P89-f/ P89-r
X1for/X1rev
CTV-F/
CTV-R
TYMOF2/
TYMORR
Ca–CCaVd/
Hb–CCaVd
CEV+/ CEVCPV1/ CPV2
HSVd-RT
HSVd-F1/
HSVd-R1
CEVd-RT
CEVd-F1/
CEVd-R1
CVd-III-RT
CVd-III-F1/
CVd-III-R1
CBLVd-RT
CBLVd-F1/
CBLVd-R1

Target

Sequence (5´ to 3´)
AAGAATTTGATCCTGGCTCAGGATT/
CGTCCTTCATCGGCTCTT
GAAACGACTGCTAAGACTGG/
Ca. Phytoplasma
TGACGGGCGGTGTGTACAAACCCCG
Ca. Liberibacteri asiaticus GCGCGTATGCAATACGAGCGGCA/
GCCTCGCGACTTCGCAACCCAT
Ca. Liberibacteri asiaticus TATAAAGGTTGACCTTTCGAGTTT/
ACAAAAGCAGAAATAGCACGAACAA
ATTGACTCAACAAACGGGATAA/
Spiroplasma citri
CGGCGTTTGTTAATTTTTGGTA
GGTGCACGCCAAATCGAATG/
Xylella fastidiosa
GTATCGTTGTGGCGTACACTG
AACGCCCTTCGAGTCTGGGGTAGGA/
Cirus tristeza virus
TCAACGTGTGTGAATTTCCCAAGC
Citrus sudden deathGTCAGCTGTCCAACCAGTTCC/
associated virus
GTGAAGATCAATGAGAGCCTG
TTGCCCCGGGGCTCCTTTCTC/
Cachexia
CTCTTCTCAGAATCCAGCGA
GGTGGAAACAACTGAAGCTT/
Exocortis
GGGTAGTCTCCAGAGAGAAG
GCTTCCTGGAAAAGCTGATG/
Psorosis
TCTGTTTTTGTCAACACACTCC
GTGTTGCCCCGGGGCTCCTTTCTCTGG
GGGGCAACTCTTCTCAGAATCC/
GGGGCTCCTTTCTCAGGTAAGTC
CTTCCTCCAGGTTTCCCCGGGGATCCC
GGAAACCTGGAGGAAGTCG/
CCGGGGATCCCTGAAGGA
Viroides
CCAACTTAGCTGCCTTCGTCGACGACG
GGCAGCTAAGTTGGTGACGC/
TTCGTCGACGACGACAGGTA
GCTGACGAGCCTTCGTCGACGACGACC
GGCTCGTCAGCTGCGGAGGT/
TTCGTCGACGACGACCAGTC
Ca. Phytoplasma

 عالئم، در درختان مبتال به این بیماری.مشاهده نمیشود
بارز پوسیدگی ریشه دیده میشود و میزان ریشه در
 کمتر،درختان بیمار در مقایسه با درختان فاقد عالئم
.است

 عالئم ظاهری بیماری زوال سریع مرکبات در جنوب.1 شکل
) عالئم اولیۀb( ) درخت پرتقال بدون عالئم؛a( .استان کرمان
)d( ) عالئم اولیۀ زوال در کنار درخت فاقد عالئم؛c( زوال؛
عالئم شدید و مرگ ناشی از بیماری زوال
Figure 1. Symptoms of citrus quick decline disease in
southern Kerman. (a) asymptomatic sweet orange; (b)
early decline symptoms; (c) early decline symptoms
vs. an asymptomatic tree on the left; (d) sever decline
symptoms

Reference
Schneider et al., 1995
Gundersen & Lee, 1996
Jagoueix et al., 1996
Hocquellet et al., 1999
Yokomi et al., 2008
Yuan et al., 2010
Izadpanah et al., 2002
Maccheroni et al., 2005
Francis et al., 1995, Levy &
Hadidi.,1993
Palacio & Duran-Vila 1999
Barthe et al., 1998

Banihashemian et al., 2009

 نتایجوبحث
عالئم و پراکنش بیماری

،عالئم بیماری زوال در ابتدا بهصورت رنگپریدگی برگها
عدم تولید جوانه جدید و توقف محسوس رشد در فصل
) لولهای شدن برگها (مشابه عالئم کمبود آب،جوانهزنی
و درنهایت مرگ کامل درخت بهصورت سبز خشک
.)1 (بدون ریزش برگ و میوه) مشاهده میشود (شکل
بروز عالئم این بیماری از اواسط اردیبهشتماه شروع و در
ًفصل تابستان شدت یافته و در پاییز و زمستان تقریبا
.متوقف و یا بسیار کند میشود
، رمون،این بیماری در شهرستانهای جیرفت (نراب
 خضرآباد) و عنبرآباد، جبالبارز شمالی، زارین،دلفارد
.(جبالبارز جنوبی) در جنوب استان کرمان گسترش دارد
بیماری زوال مرکبات در مناطق کوهپایهای پراکنش
بیشتری داشته و در باغها بهصورت لکهای گسترش پیدا
 نارنگی و، عالئم بیماری در ارقام پرتقال.میکند
گریپفروت که روی پایۀ بکرایی پیوند شده بودند
 بکرایی از ارقام بومی مرکبات است که.مشاهده میشود
دارای ریشههای سطحی بوده و در مناطق کوهپایهای که
از خاک عمقی کمتری برخوردار هستند استفاده میشود
 این بیماری در نهالستانها.)Golein et al., 2012(
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عالئم پوسیدگی ریشه و پژمردگی درختان،
زردی برگها ،بدشکلی و ریزش میوهها ،سرخشکیدگی
شاخهها و ظاهر کثیف ریشهها در بیماری
ویروسی  Citrus sudden deathنیز گزارش شده است
( Spina et al., 2008; Bassanezi et al., 2003; Safdar
 .)et al., 2010زوال ناشی از ویروس تریستزا
که در برخی از کشورها مشاهده میشود با
عالئم دیگری ازجمله  Stem pittingهمراه است
درحالیکه در درختان مرکبات مبتال به زوال
در جنوب کرمان این عالئم مشاهده نمیشود .بر اساس
اطالعات موجود ،گزارش رسمی از بیماری تریستزا در
این منطقه وجود ندارد.
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ردیابی پروکاریوتهای بیماریزای گیاهی

در بررسیهای انجامشده با استفاده از روش واکنش
زنجیرهای پلیمراز ،مشخص شد که هیچیک از نمونهها به
باکتری عامل بیماری سبزردی ابلقی ( Xylella
 )fastidiosaو اسپیروپالسمای عامل بیماری استابورن
( )Spiroplasma citriآلوده نیستند (شکل  .)۰باکتری
عامل بیماری میوه سبز ( )Ca. Liberibacter spp.در
ریشۀ پنج درخت از شش درخت دارای عالئم زوال
ردیابی شد ،درحالیکه در ریشه درختان بدون عالئم و
همچنین برگ هیچکدام از درختان (دارای یا فاقد عالئم
زوال) وجود نداشت .بیمارگر  Ca. Phytoplasmaدر
برخی نمونههای برگی و ریشه مربوط به درختان دارای
عالئم زوال ردیابی شد (جدول .)۰

شکل  .۰ژل آگارز حاصل از الکتروفورز محصول واکنش زنجیرهای پلیمراز نمونههای مرکبات )a :با استفاده از جفت آغازگر
 )b ،for/X1revبا استفاده از جفت آغازگر  :C .P89-f/P89-rشاهد منفی بدون  :H ،DNAمرکبات سالم :P ،شاهد مثبت:J1-J3 ،
نمونههای درختان دارای عالئم زوال DNA :M ،سایز مارکر ()155 bp

X1

)Figure 2. Agarose gel electrophoresis of PCR products obtained from citrus trees: a) using P89-f/P89-r primer pair, b
using X1 for/X1rev primer pair. C: Negative control, H: healthy citrus tree, P: positive control, J1-J3: citrus decline
symptomatic trees, M: 100 bp DNA size marker

جدول  .۰ردیابی  Ca. Phytoplasmaو  Ca. Liberibacterدر برگ و ریشۀ درختان مرکبات فاقد و دارای عالئم زوال سریع با روشهای
 PCRو توالییابی Illumina
Table 2. Detection of Ca. Phytoplasma and Ca. Liberibacter using PCR and Illumina MiSeq sequencing techniques in
leaf and root samples collected from citrus plants with and without symptoms
Plant sample
Leaf
PCR
P
P
-

Root
MiSeq
P
N
P
P
N
P
P
P

PCR
LP
LP
P
LP
L
L

Sanitary status
MiSeq
P
N
LP
LP
N
LP
LP
LP

Asymptomatic
Asymptomatic
Asymptomatic
Symptomatic
Symptomatic
Symptomatic
Symptomatic
Symptomatic
Symptomatic

No. tree
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 :Nعدم تجزیهوتحلیل نمونه و یا حذف دادههای پرت :P ،فیتوپالسما ردیابی شد :L ،لیبریباکتر ردیابی شد :– ،هیچکدام از بیمارگرها ردیابی نشدند.
N: not analysed or deleted sample, P: Candidatus phytoplasma was detected, L: Candidatus Liberibacter was detected, -: none of the pathogens were detected.
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در بررسیهای انجامشده با استفاده از روش ،MiSeq
پس از حذف خوانشهای متعلق به اندامکهای گیاهی
(کلروپالست و میتوکندری) درنهایت تعداد 351008
خوانش بررسی شدند .نمونهها بر اساس اندام گیاهی
موردبررسی (برگ یا ریشه) و وضعیت سالمت درختان
(داری عالئم و بدون عالئم زوال) به چهار گروه تقسیم
شدند .نتایج آنالیز مقایسهای جامعه میکروبی درختان
مرکبات بدون عالئم و یا دارای عالئم زوال بر مبنای دو
 Ca. Phytoplasma spp.و
بیمارگر احتمالی
 Ca. Liberibacter spp.در دو روش  MiSeqو PCR
بیانگر حساسیت بیشتر روش  MiSeqنسبت به PCR
است بهگونهای که روش  MiSeqتوانست در برخی از
نمونههایی که  PCRقادر به ردیابی بیمارگرها نبود ،آنها
را ردیابی کند (جدول .)۰
جستجوی اختصاصی operational ( OTU
 )taxonomic unitمربوط به  Ca. Phytoplasmaو Ca.
 Liberibacterنشاندهندة عدم حضور Ca. Liberibacter
در نمونههای برگی موردبررسی است؛ درحالیکه Ca.
 Phytoplasmaبه میزان کمتر از  ۰درصد در برگهای
درختان مرکبات (دارای و فاقد عالئم زوال) ردیابی شد.
در ریشۀ درختان مرکبات دارای عالئم زوال ،فراوانی
 Ca. Liberibacterحداقل پنج برابر بیشتر از
 Ca. Phytoplasmaاست درصورتیکه در ریشۀ درختان
فاقد عالئم ردیابی نشد (شکل .)3

نتایج بررسی توالی نوکلئوتیدی ناحیۀ
در فیتوپالسماهای ردیابیشده نشان دادند که توالی
تمامی نمونهها یکسان بوده و بیش از  11درصد به
توالی نوکلئوتیدی سویههای مختلف گونه
 Ca. Phytoplasma aurantifoliaشباهت دارند که
تحت شمارههای دسترسی  KY990815تا
 KY990820در بانک ژن ذخیره شدهاند .همچنین
آنالیز توالی نوکلئوتیدی نواحی ژنی  16S rRNAو rplJ
لیبریباکترهای ردیابیشده نشان داد که تمامی
نمونهها دارای توالی نوکلئوتیدی یکسان بوده و به
ترتیب بیش از  11/1و  11درصد با توالی نوکلئوتیدی
سویههای مختلف Ca. Liberibacter asiaticus
شباهت دارند .این توالیها به ترتیب تحت شمارههای
دسترسی  KY990821تا  KY990822و KY990823
تا  KY990824در بانک ژن ذخیره شدهاند.
تجزیهوتحلیل دادههای حاصل از ردیابی
پروکاریوتهای بیماریزای گیاهی نشان داد که بدون
در نظر گرفتن اندام موردمطالعه ،در تمامی درختان
دارای عالئم زوال ،دو بیمارگر فیتوپالسما و لیبریباکتر
وجود دارند .عدم حضور  Ca. Liberibacterدر برگها
ممکن است ناشی از شرایط اقلیمی گرم و خشک
منطقه و درنتیجه کاهش بسیار شدید جمعیت
 Ca. Liberibacterدر اندامهای هوایی و مهاجرت
باکتریها در شیرة آوندی به سمت ریشهها باشد.
16S rDNA

12
10
Candidatus Phytoplasma

8

OTUs %

Candidatus Liberibacter

6
4
2
0
Symptomatic leaves

Symptomless leaves

Symptomatic root

Symptomless root

Sanitary status

شکل  .3مقایسۀ فراوانی جمعیت  Ca. Phytoplasmaو  Ca. Liberibacterدر ریشه و برگ درختان مرکبات فاقد عالئم زوال و
درختان دارای عالئم زوال روی پایۀ بکرایی
Figure 3. Comparison between population densities of Ca. phytoplasma and Ca. Liberibacter in root and leaves of
asymptomatic and symptomatic citrus plants on Bakraee root stock
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در چنین شرایطی ریشهها زیستگاه اکولوژیکی
مناسبتری برای این بیمارگرها هستند .پژوهشهای
قبلی نیز نشان دادهاند که جمعیت لیبریباکتر در
بافتها و اندامهای مختلف مرکبات مبتال به بیماری
میوه سبز از توزیع یکنواختی برخوردار نیست
( )Louzada et al., 2016و میتواند متأثر از دمای
محیط باشد (.)Hoffman et al., 2013
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ویروسی در نمونههای دارای عارضه زوال مرکبات
استفاده شد ) .(Jordan & Dodds, 1984نتایج
بهدستآمده که بر اساس تفسیر باندهای حاصله بر
روی ژل آگاروز انجاک شد حاکی از عدم وجود این
قطعات در نمونههای موردبررسی بود .در مواردی
باندهایی در ژل الکتروفورز مشاهده شد (ردیفهای ۰
و  3در شکل  )0-aکه با انجام هضم آنزیمی با RNase
مشخص گردید این باندها مربوط به قطعات RNA
هستند (شکل .)0-b
آزمون  RT-PCRبا استفاده از آغازگرهای
اختصاصی برای تریستزا ،پسوروز و Citrus sudden
 death-associated virusو همچنین عوامل ویروئیدی
ایجادکننده بیماریهای کاچکسیا و اگزوکورتیس
حاکی از عدم وجود عوامل مذکور در نمونههای آلوده
بودند .تأیید مراحل آزمون  PCRبا استفاده از
آغازگرهای اختصاصی نواحی  18srDNAبهعنوان
کنترل داخلی صورت پذیرفت (شکل .)1

ردیابی ویروسها و ویروئیدها

مایهزنی عصارة درختان مبتال به زوال روی گیاهان
محک موجب تشکیل هیچگونه عالئم مرتبط با
بیماریهای ویروسی از قبیل موزاییک ،کلروز ،نکروز،
لکههای سوخته و یا زردی نشد .نتایج آزمون ELISA
حاکی از عدم وجود ویروس تریستزای مرکبات در
نمونههای دارای عالئم بیماری زوال بود (شکل .)۴
در این پژوهش از روش استخراج  dsRNAبهعنوان
یک روش تشخیصی برای بررسی همراهی عوامل

0.8
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0.5
0.4

0.3
0.2
0.1

Absorbance
absorbaceatat405
405nm
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0.6

0

D18

D14

D8
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D1

C15

C3

C12

C9

C1

A8

A6
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A1

CTV-N

P control

N control

Plant samples

شکل  .۴نتایج آزمون  ELISAبا پادتن اختصاصی جهت شناسایی ویروس تریستزا :N control .کنترل منفی :P control ،کنترل
مثبت :CTV-N ،گیاه پرتقال آلوده به تریستزا جمعآوریشده از حومۀ ساریA1, A4, A6, C1, C3, C9, C12, D1, D3, D8, ،
 :D11, D14, D18نمونههای مختلف پرتقال مبتال به بیماری زوال جمعآوریشده از جنوب کرمان
Figure 4. Results of ELISA test with specific antibody of Tristeza. N control: negative control, P control: positive
control, CTV-N: a citrus plant infected by tristeza virus from Sari area, A1, A4, C1, C3, C9, C12, D1, D3, D11, D14,
and D18: samples from citrus with decline symptoms from southern Kerman

شکل  .0پروفایل

استخراج  dsRNAبر روی ژل آگاروز  1درصد )a :قبل از هضم آنزیمی )b ،پس از هضم آنزیمی توسط RNase

(ب) )1 ،مرکبات بدون عالئم زوال )1-۰ ،مرکبات دارای عالئم زوال
Figure 5. dsRNA extraction profile on 1% agarose gel: a) before digestion, b) after digestion by RNase, 1) asymptomatic
citrus tree, 2-6) citrus decline symptomatic trees
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شکل  )a .1ژل الکتروفورز محصوالت  RT-PCRبا استفاده از آغازگرهای اختصاصی ویروسهای تریستزا ،کاچکسیا ،اگزوکورتیس ،پسوروز
و  )b .Citrus sudden death-associated virusژن داخلی  )1- 1.18srDNAنمونههای مرکبات )NC ،کنترل منفی DNA )M ،سایز مارکر
Figure 6. a) Gel electrophoresis of RT-PCR products using tristeza, cachexia, exocortis, psorosis, and citrus sudden
)death-associated viruses’ specific primers. b) 18S rDNA internal gene. 1-9) citrus samples, NC) negative control, M
DNA size marker

بررسی منابع نشان میدهد که عالوه بر تریستزا،
بیماری ویروسی مرگ ناگهانی مرکبات ( Citrus
 )sudden deathنیز میتواند باعث زوال سریع درختان
مرکبات شود .این بیماری در سالهای اخیر باعث از
بین رفتن تعداد زیادی از درختان مرکبات با پایۀ
رافلمون در برزیل شده است )در هر دو بیماری،
درختان آلوده سریع خشک میشوند درحالیکه برگها
و میوهها به درخت متصل میمانند) ( Maccheroni et
 .)al., 2005, Roman et al., 2004علیرغم شباهت
ظاهری عارضه زوال مرکبات در جنوب استان کرمان
با بیماریهای مذکور ،انجام آزمونهای مختلف
سرولوژیکی و مولکولی با پادتنها و آغازگرهای
اختصاصی منجر به ردیابی این ویروسها در نمونههای
موردبررسی نشد .با توجه به نتایج بهدستآمده،
شواهدی مبنی بر نقش عامل ویروسی در بروز زوال
مرکبات جیرفت وجود ندارد.
ردیابی نماتد ریشۀ مرکبات و شبه قارچ Phytophthora

نتایج این پژوهش نشان داد آلودگی به نماتد ریشه
( )T. semipenetransدر تمامی درختان مرکبات بدون
عالئم و دارای عالئم زوال وجود دارد اما جمعیت نماتد
در درختان با عالئم زوال بیشتر است .میانگین تعداد
نماتد مادة بالغ در یک گرم ریشه درختان سالم 1۰/0
عدد است درحالیکه در درختان مبتال به زوال به 110
عدد افزایش مییابد که بر اساس منابع میتواند در حد
بحرانی برای بروز زوال باشد ( & Tanha Maafi
 .)Damadzadeh, 2008, Graham et al., 2013تعداد

الرو سن دو نماتد ریشه مرکبات در یک گرم ریشه
درختان فاقد عالئم زوال از  9۰تا  105و در درختان
دارای عالئم زوال از  9۰تا  010عدد متغیر بود .سطح
بحرانی آلودگی نماتد ریشۀ مرکبات در کشورهای
مختلف متفاوت گزارش شده است ( Le Roux et al.,
 .)2000; Philis, 1989این نتایج نشان میدهند که
نماتد بهتنهایی نمیتواند عامل زوال باشد بلکه آلودگی
به سایر عوامل بیماریزا سبب افزایش جمعیت نماتد
شده و منجر به تشدید عالئم بیماری و زوال درختان
میشود .ردیابی پروپاگولهای شبه قارچ
 Phytophtora nicotianaeدر درختان فاقد عالئم و
دارای عالئم زوال نشان داد که با گسترش عالئم
بیماری ،تعداد پروپاگولها افزایش مییابد .بهطوریکه
تعداد پروپاگولها در ماههای تیر ،مرداد و شهریور در
نمونههای خاک درختان مرکبات بدون عالئم زوال
بهترتیب  9/3 ،8/0و  1/1و در درختان دارای عالئم
زوال بهترتیب  13/3 ،1۴/۰و  11/1عدد در یک گرم
خاک شمارش شد .بر اساس منابع موجود ،وجود تعداد
 15تا  ۰5پروپاگول شبهقارچ  Phytophthoraدر یک
گرم خاک منجر به بروز بیماری ناشی از این شبه قارچ
میشود ( .)Graham, 2011بررسیهای قبلی نشان
دادهاند در درختان مرکبات عاری از هرگونه آلودگی به
 Phytophthoraکه در مراحل اولیه ابتال به بیماری
میوه سبز بوده ولی هنوز عالئم ظاهری برگی را نشان
نمیدهند حدود  35درصد ریشهها از بین میروند
( .)Graham et al., 2013این یافته بیانگر نقش
اصلی باکتری  Ca. Liberibacterدر پوسیدگی ریشه
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درختان مرکبات بوده و نشان میدهد که آلودگی
درختان مرکبات به این باکتری میتواند سبب تسهیل
آلودگیهای بعدی درختان مذکور به شبه قارچ
 Phytophthoraو نماتد ریشه و درنتیجه افزایش
جمعیت آنها شود .اگرچه برهمکنش این دو بیمارگر
تأثیری بر کاهش بیشتر میزان ریشهها نداشته است
( Wu et al., 2017; Graham et al., 2013; Ann et
.)al., 2004
نتیجهگیری نهایی

یافتههای حاصل از این پژوهش ،شامل ردیابی باکتری
 Ca. liberibacter asiaticusدر درختان دارای عالئم
زوال و عدم حضور آن در درختان بدون عالئم ،عدم
حضور ویروسها و ویروئیدهای بیماریزای مرکبات در
درختان موردبررسی ،تفاوت اندک جمعیت
 Phytophthoraو نماتد ریشه در درختان بدون عالئم
با درختان دارای عالئم زوال و مقایسه این نتایج با
یافتههای سایر پژوهشگران ،بیانگر اثبات همراهی
باکتری  Ca. liberibacter asiaticusبا بیماری زوال
سریع درختان مرکبات با پایۀ بکرایی در جنوب استان
کرمان است .از بین رفتن حجم عمدهای از ریشههای
تغذیهکننده گیاه و کاهش چشمگیر میزان جذب آب و
مواد غذایی برای جبران فعالیتهای طبیعی گیاه در
فصل گرم تابستان ،سبب اختالل در فیزیولوژی گیاه و
انتقال آب و درنتیجه بروز عالئم برگشتناپذیر زوال
ناگهانی در این درختان میشود .الزم به ذکر است
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ریشههای بکرایی در مقایسه با سایر پایههای رایج
مرکبات ،بسیار سطحی است که سبب آسیبپذیرتر بودن
آنها بهویژه در فصل تابستان و در پی تنشهای محیطی
میشود .پوسیدگی ریشه در برخی دیگر از بیماریهای
گیاهی ناشی از باکتریهای بیماریزای آوندی ازجمله
بیماریهای ناشی از فیتوپالسماها نیز گزارش شده است
()Graham et al., 2013؛ بنابراین پیشنهاد میشود
برهمکنش عوامل بیماریهای میوهسبز و جاروک و نقش
نوع پایه در پوسیدگی ریشه درختان مرکبات و بروز
بیماری زوال سریع بررسی شود.
بر اساس یافتههای حاصل از سببشناسی بیماری
زوال سریع مرکبات در جنوب استان کرمان ،استفاده
از پایۀ نارنج بهجای بکرایی در توسعه باغهای جدید
(به دلیل دارا بودن ریشههای عمقی و عدم بروز زوال
در درختان با پایۀ نارنج) ،استفاده از نهال سالم دارای
گواهی سالمت ،تغذیه و آبیاری بهینه ،انجام عملیات
مناسب جهت پیشگیری و کنترل بیماریهای نماتد
ریشه و پوسیدگی ریشه ،خودداری از ایجاد هرگونه
تنش در گیاه و هرس مناسب ازجمله اقداماتی هستند
که برای مدیریت عارضه زوال درختان مرکبات در
جنوب استان کرمان توصیه میشود.
سپاسگزاری 
از حمایت مالی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان
و مرکز مطالعات و همکاریهای علمی و بینالمللی از
پژوهش حاضر ،تشکر و قدردانی میگردد
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