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  يهازبانيک جدا شده از ميتي پکتولياهايني ارويپي و ژنوتيپي تنوع فنوتيبررس

  *راني از شمال اييها در بخشينتيز

  

  

PHENOTYPIC AND GENOTYPIC DIVERSITY OF PECTOLYTIC 
ERWINIAS ISOLATED FROM ORNAMENTAL HOSTS IN SOME 

NORTHERN PARTS OF IRAN  
 

  

   ۱يناصر صفائ و ۲رحيميان... حشمت ا، **۱ود شمس بخشمسع، ۱يساره بقائي راور
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  دهيچك

 تنـوع   ي و بررسـ   يمـار يق عامل ب  ي دق ييشناسا. شوندي م ينتياهان ز يک سبب خسارت به گ    يتي پکتول يهاي از باکتر  يعيف وس يط

 يهـا  از برگ و قـسمت     يه باکتر ي جدا ۳۸تعداد  .  است يثر، ضرور ؤ کنترل م  يهاش اعمال رو  يها، برا ي باکتر يپي و ژنوت  يپيفنوت

هـا از   هيجدا. شد يالن، گلستان، شرق مازندران و شهر مشهد جداساز       ي گ يها مختلف استان  يها از گلخانه  ينتياهان ز ي گ يگوشت

ـ  مـورد مقا   ي ژنوم يDNA يگشت نگار  و ان  ي سلول يهاني پروتئ ي، نقوش الکتروفورز  ييزايماري، ب يپي فنوت يهايژگينظر و  سه ي

ـ ، جدا ي افتراق يپيات فنوت يبر اساس خصوص  . قرار گرفتند  ن آنهـا   ينـاب يو ب  Pectobacterium  ،Dickeya  يهـا هـا در جـنس    هي

 گـروه   ۱۲ بـاال در     يها منتسب به جنس   يهاهي، جدا ي افتراق يکيولوژيزي و ف  ييايميوشيات ب ي خصوص يز عدد يدر آنال . قرارگرفتند

ها هي جدا ي مقدمات يبندن روش در دسته   يا.  متنوع بودند  ي سلول يهاني پروتئ ي در الگو  ينتياهان ز يگ يهاهيجدا.  شدند يبنددسته

 جدايـه   ۱۱نده به همـراه     ي نما يهاهي جدا ي ژنوم ي DNA ، قطعات BOX و   ERIC  ،REP ي آغازگرها يريکارگه  با ب . د بود يمف

ـ ياهـان ز ي گيهـا هيدست آمده از هر سه آغازگر، جداه  بياساس الگوبر  . دير و الکتروفورز گرد   ياستاندارد تکث   بـا اخـتالف   ينت

ت يک از قابليتي پکتوليايني ارويهاهي جدايبند در گروهrep- PCRرسد يبه نظر م . شدنديبند در کنار استانداردها گروهياديز

   .ستي برخوردار نيکاف

  

  rep-PCR، ينتيهان زاي نرم، گيدگي، پوسيلکه برگ : يدي كل يها واژه
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