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  درختان شانکر و لکه برگی باکتریایی و همراه بررسی عوامل مولد 
  در استان گلستاندار  میوه هسته
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  5بو میثم تقی نص
دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشگاه علوم 2 ،طبیعی گرگان شناسی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع ارشد بیماري دانشجوي کارشناسی1

استادیار گروه 4، طبیعی ساري دانشگاه علوم کشاورزي و منابع استاد گروه گیاهپزشکی،3 ،طبیعی گرگان کشاورزي و منابع
  طبیعی گرگان  آموزشی دانشگاه علوم کشاورزي و منابعمربی5 ،طبیعی گرگان رزي و منابعوم کشاولدانشگاه ع گیاهپزشکی،

  19/8/90:  ؛ تاریخ پذیرش10/5/88: تاریخ دریافت
  چکیده

به ایران شمال هاي درختان میوه هسته دار در جهان و  شانکر و لکه برگی باکتریایی مهمترین بیماري
دار استان گلستان از  درختان میوه هسته هاي از سطح باغ) 1387- 1386(طی بررسی دو ساله . آیند شمار می

ها و  زایی روي شاخه برداري و پس از اثبات بیماري هاي داراي عالیم شانکر و لکه برگی نمونه بافت
هاي بیوشیمیایی، فیزیولوژیکی،  بر اساس انجام آزمون. زا شناسایی گردیدند هاي بیماري هاي هلو، جدایه برگ

 و D21هاي اختصاصی  با آغازگر لی و انجام واکنش زنجیري پلیمرازوژیکی، الگوي پروتئین کل سلومورفول
D22 هاي  باکتريPseudomonas syringae pv. syringae، Xanthomonas arboricola pv. pruni 

 1الب بیماري درعامل غ. داران در این استان شناخته شدند عنوان عوامل ایجاد کننده شانکر باکتریایی هسته به
اما در مناطق غرب استان مانند .  شناسایی گردید.Pssهاي مورد بررسی مناطق شرق استان باکتري  نمونه

عنوان عامل   بهP.viridiflavaهمچنین باکتري .  بود Xapکردکوي جمعیت غالب جداسازي شده باکتري
عنوان عامل   بهP.viridiflava بار اولیندر این تحقیق براي .  گرگان جداسازي شدهاي همراه بیماري از باغ

عنوان  به arboricola pv. pruni  Xanthomonasوداران از شمال ایران  همراه شانکر باکتریایی هسته
 . گردد عامل بیماري از استان گلستان معرفی می

  ییزا دار، جدایه، بیماري درختان میوه هستهشانکر و لکه برگی باکتریایی،  : کلیديهاي واژه

                                                
 hd_mahmoudi@yahoo.com: مسئول مکاتبه*
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  قدمهم
ایجاد  Van Hall 1901( Pseudomonas syringae( وسیله پاتوارهاي هشانکر باکتریایی که ب

 ،همکارانت و نویس(رود شمار میه در سراسر جهان بداران هستهشود، از معضالت اصلی تولید  می
 موجب نابودي  جوانهاي  در باغان برآورد کرد اما معموالًتوخسارت دقیق این بیماري را نمی). 2004

 باکتري عامل بیماري شانکر اولین بار). 1997 ،اگریوس (شود درصد می75 تا 10درختان به میزان 
به این نام توسط وان هال  1902 در سالاز روي یاس جداسازي و  1986 سال در توسط برژینسکی

ایی روي درختان زردآلو در ایران اولین بار بیماري شانکر باکتری. )2007 هیرانو و آپر،( نامگذاري شد
 ،بهار و همکاران(گردید  درصد ذکر 22-50 و میزان خسارت ناشی از آن را گزارشدر اصفهان 

 تشخیص P. s.pv. syringae درختان گیالس در اطراف تهران پاتووار این بیماري روي عامل .)1985
هاي درختان   جدایهدادندنشان  ،)1997(شمس بخش و رحیمیان . )1990 بناپور و همکاران،( ه شدداد

نیا و   الهی.ت دارد مطابقPss با مشخصات پاتووار  در استان مازندراندار آلوده به شانکر میوه هسته
دار در منطقه  عنوان عامل بیماري شانکر درختان میوه هسته  را بهPssباکتري ، )1992(رحیمیان 

واسط هاي حد ارها و یا فرمو پاتوجود مخلوطی از. نمودند کالردشت و حومه شناسایی و معرفی
 براي P. viridiflava گونه .)2007ویسنت و روبرتز، ( خیص عامل بیماري را مشکل می سازدتش

 اسکورتیچینی و مورون،(عنوان عامل بیمارگر و همراه شانکر روي هلو گزارش شد  اولین بار را به
دار آلوده  ایزوله از درختان میوه هسته 280نیز با جداسازي ) 2008(سولیکوسکا و سوبیزوسکی ). 1997

در ایران این باکتري . عنوان عامل همراه این بیماري گزارش کردند را به P.viridiflavaبه شانکر گونه 
دار در منطقه فارس گزارش شده است  به عنوان عامل مولد هسته یخ روي درختان میوه هسته

 امروزه از تمامی کشورهاي جهان گزارش شده  نیزیلکه برگی باکتریای). 1997صحراگرد و همکاران، (
باکتري . )2001 و همکاران لئوگ (تواند چشمگیر باشدو در مناطق گرم و مرطوب خسارات آن می

را  Prunusهاي جنس ها و هیبرید تمام گونه  Xanthomonas arboricola pv. pruniعامل بیماري
ها  طور مستقیم با کاهش بازارپسندي میوه یماري به خسارت اقتصادي این ب ودهدمورد حمله قرار می

را از درختان   Xapباکتري  ،)2004( در ایران جامی و همکاران .)1997 ،استار و همکاران (استهمراه 
، نیز با )2005(نسب و همکاران  تقی. دار در استان گیالن جداسازي و گزارش نمودند میوه هسته

  از درختان آلوده به شانکر در استان گلستان پیشنهاد Xamthomonasجداسازي چندین جدایه جنس 
  . موثر استایرانداران شمال  کردند که بیش از یک پاتوژن در شدت بیماري شانکر در هسته
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ها با   و شباهت برخی عالیم آننکر و لکه برگیا عامل ش وجود شرایط مساعد براي هر دو باکتري
در یک منطقه را دشوار نموده و در نتیجه درك درستی از یکدیگر تفکیک بر اساس مشاهدات باغی 

برداري طی دو سال زراعی   با نمونه تالش گردیدپژوهش در این رو از ایندهد  عامل بیماري به ما نمی
ها  داران استان گلستان عوامل مولد و همراه این بیماري  از مناطق عمده کشت هسته1387 و 1386

  . شناسایی گردد
  

 ها مواد و روش
کوك به لکه برگی و  مشهاي نمونه از 1387 تا خرداد 1385از اسفند  : و جداسازيبرداري نمونه

هاي کردکوي، شهرستان(آلوي استان گلستان  دار هلو، آلو، شلیل و زرد ی درختان هستهشانکر باکتریای
ها با اتانول  افتپس از ضدعفونی ب .صورت گرفتبرداري  نمونه) شهر ، رامیان و آزادآباد گرگان، علی

هاي استریل حاوي چند قطره قطعاتی از حد فاصل قسمت آلوده و سالم جدا و داخل پتري،  درصد70
یک قطره از سوسپانسیون فوق روي محیط آگار  نیم ساعتو بعد از  شدهآب مقطر استریل خرد 

  ).1994 رحیمیان،(  به صورت مخطط گردید1مغذي
هاي بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی طبق  آزمون:ها  جدایهاي  و تغذیهفنوتیپیبررسی خصوصیات 

عنوان یک  به Geotrichum candidumتولید توکسین با استفاده از قارچ  و هاي متعارف روش
ها  بررسی طیف منابع کربنی قابل استفاده جدایه .)2001شاد و هکاران، (ارگانیسم شاخص ردیابی شد

 به روش 2استخراج رنگدانه زانتومونادین . شدانجام) 2001شاد و هکاران، (روش متداول اساس  بر
  . انجام گردید)2002(چون 

 50هاي جوان و سالم هلو و آلو به طول  سرشاخه:هاي هلو سرشاخهبرگ و زایی روي  اثبات بیماري
 600 واحد در 01/0 باکتري با چگالی نوري وسیله سرنگ سوسپانسیون هسانتی متر جدا شده و ب

) منظور حفظ رطوبت به(ها داخل آب در محفظه پالستیکی  شاخه.  زیر پوست تزریق شدبه نانومتر 
 در 01/0 کدورت ابهاي سالم جدا و سوسپانسیون باکتري  هاي داراي برگ سرشاخه. ندنگهداري شد

 آب مقطر استریل. هشت محل تزریق شد برگ در پشتهاي بدون نوك به  وسیله سرنگ ه ب نانومتر600
  .)2001  و محمدي و همکاران،1994رحیمیان و همکاران ( اهد منفی استفاده شدعنوان ش به

                                                
1- Nutrient Agar 
2- Xanthomonadin pigment 
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لیتر آب مقطر   میلی500 در باکتري ساعت 24سوسپانسیونی از کشت  :ها ین از نمونهاستخراج پروتئ
 نانومتر برابر یک تنظیم 600سپس جذب نوري آن در دستگاه اسپکتوفتومتر با طول موج . تهیه گردید

 5-4مدت  اضافه شد و به) حجم سوسپانسون SDS) 1/0  میکرولیتر50ها  ظور لیز شدن سلولمن به. شد
 ثانیه با دستگاه اولترا سونیک کامالً 10مدت  ها به نمونه. قرار گرفت) دماي جوش( دقیقه در بن ماري

اشته و الیه رویی به آرامی برد. سانتریفیوژ شدندrpm10000 دقیقه در 10مدت  گن و در ادامه به هم
آمپر   میلی20الکتروفورز در جریان ثابت .  پلی اکریالمید ریخته شدهاي ژل عنوان پروتئین در چاهک به

   .)1994رحیمیان، ( انجام و با رسیدن رنگ برمو فنل بلو به انتهاي ژل، پایان پذیرفت
اکتري روي   ساعته ب  24از کشت   . روش لیز قلیایی انجام شد      به DNAاستخراج   :نگاري ژنومی  انگشت
سوسپانسیون تهیه شده در شرایط .  نانومتر تهیه شد600 در 1 سوسپانسیونی با جذب نوري  KBمحیط  

شفاف شـدن سوسپانـسیون   .  درصد لیز شده و یک دقیقه در آب جوش گذاشته شد         5استریل با پتاس    
 سانتریفیوژ و rpm10000   دقیقه در5ها به مدت   نمونه. هاي باکتري تلقی گردید نشانه لیز شدن سلول

عربـی و همکـاران،     (  نگهداري شد   درجه سانتی گراد   20منفی برداشته و در     DNAعنوان   الیه رویی به  
2006.(  

 میکرولیتر 25/6 میکرولیتري شامل 12 در حجم PCRنش کوا :PCR(1( واکنش زنجیري پلیمراز
Mastr kit) میکرولیتر 1، )خریداري شده از شرکت سیناژن DNAمیکرولیتر از هر کدام 5/0 ،  ژنومی 

 5 TGA CTG (D22 و ) D21) 5 AGC CGT AGG GGA ACC TGC GG 3ي گرهااز آغاز

CCA AGG CAT CCA CC 3( ،75/4تکثیر با برنامه زمانی .  میکرولیتر آب مقطر دیونیزه انجام شد
 72یقه در قد 1و  درجه 60قیقه در  د1،  درجه94دقیقه در  2  شامل چرخه30و درجه  95 دقیقه در 7

ناقص  قطعات سنتز. انجام شد CG1-96 مدل Corbet Research در ترموسایکلرگراد  درجه سانتی
گراد   درجه سانتی20منفیها در  نمونه .شدتکمیل  دقیقه 2به مدت درجه  72ها در  با نگهداري نمونه

 . جام گرفت درصد ان5/1 الکتروفورز در ژل آگارز .)1997مانسیو و هورویز، (  شدندنگهداري
  

  نتایج و بحث
، ) جدایه80(هاي آلوده شاخه و برگ درختان هلو   جدایه از نمونه165 در مجموعدر این بررسی 

 .وي محیط آگار مغذي جداسازي شد، ر) جدایه18(آلو  و زرد)  جدایه38(، شلیل ) جدایه29(آلو 
                                                
1- Polymerase chain reaction 
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هایی کرم رنگ و  پرگنهه اول گرو. ، در سه گروه قرار گرفتند YDCها بر اساس رنگ روي محیط جدایه
هاي گروه اول  جدایه .داشتندهایی سفید رنگ  پرگنهرنگ و گروه سوم   هایی زرد پرگنهلزج، گروه دوم 

  .  رنگدانه فلورسنت تولید کردندKB 1، روي محیط) جدایه58( درصد آنها 87همگی گرم منفی بوده و 
. هوازي نبودندهاي این گروه قادر به رشد بی جدایه:هاي گروه اول هاي شناسایی جدایه نتایج آزمون

.  درصد اکسیداز مثبت و بقیه اکسیداز منفی بودند27که  طوري ر بود بهها متغی واکنش اکسیداز بین جدایه
 درصد لوان مثبت و 70  کهزمینی بوده  هاي سیب ، قادر به لهانیدن ورقه) جدایه6( درصد جدایه ها 13

 جدایه واکنش فوق 30 جدایه فلورسنت 58از بین . ر بودن آنها نیز متغینین دهیدروالز بیواکنش آرژ
هاي سري  دست آمده از آزمون هبر اساس نتایج ب.  ساعت روي شمعدانی بروز دادند24 حساسیت بعد از

زمینی منفی، آرژنین دهیدروالز منفی و فوق حساسیت  لوان مثبت، اکسیداز منفی، لهانیدن سیب(لوپات 
هاي تکمیلی   تشخیص داده شد و آزمون P. syringaeعنوان گونه  جدایه به26، )عدانیروي شممثبت 

ها  کدام از جدایه  هیچ.یر بوده هیدرولیز ژالتین و اسکولین متغها ب واکنش جدایه. ها انجام گرفت روي آن
 تعدادي از ، درصد نمک5درصد نمک طعام نبودند اما در محیط کشت حاوي  7قادر به رشد در 

سایر نتایج  .، توانستند از دي تارترات استفاده کنند) جدایه3( درصد 12همچنین .  کردندها رشد دایهج
شاد و همکاران، ( استاندارد هاي ولها با جد با توجه به نتایج فوق و مقایسه آن . آمده است)1( در جدول

 و هیدرولیز اسکولین مثبت و ذوب ژالتین.  تایید شدندP.syringae عنوان گونه ها به ، این جدایه)2001
.  استPssهاي پاتووار  ، از ویژگی)2004 (ویسنت و همکارانمصرف تارترات منفی بود که طبق نتایج 

هاي شلیل   درصد و تمامی جدایه62هاي آلو   جدایه5ها، در بین   درصد جدایه84 جدایه هلو 10در بین 
  .  تشخیص داده شدندPssهمگی 
 هاله بازدارنده رشد روي قارچ Pssهاي  همه جدایه : توکسینسنجی تولید زیست آزمون

Geotrhicum candidumیر بودمتر متغ  میلی2-20ها از  قطر هاله بازدارنده بین جدایه.  ایجاد کردند .
  تفاوت میزان توکسینPssهاي  ، نیز با بررسی تولید توکسین در جدایه)2001(محمدي و همکاران 
  . د که نتایج ما با آن مطابقت داردنر گزارش دا را متغیها تولید شده بین جدایه

 روز عالیم نکروز 5ها بعد از  در همه جدایه :برگ  و روي شاخهPssهاي  زایی جدایه آزمون بیماري
طول ناحیه نکروز بین . روي شاخه مشاهده گردید که پس از مدتی به سمت پایین گسترش یافت

                                                
1- King B 
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 روز از زمان 10ها با گذشت  در برخی نمونه) 1شکل (یر بود متغمتر   سانتی9/4 تا 6/0ها از  جدایه
هاي جداسازي شده از این نواحی با  باکتري. تلقیح در حاشیه محل نکروز صمغ نیز مشاهده گردید

هاي آبسوخته  لکه. گونه نکروز مشاهده نشد در تیمارهاي شاهد هیچ. اي اولیه کامال مشابه بودنده جدایه
تدریج از قسمت مرکزي  نکروز  ها به لکه. هاي تلقیح شده مشاهده گردید روي برگ روز 5 تا 4پس از 

.  باکتري اولیه جداسازي شد،هاي نکروز از کشت لکه. شده و بعد از چند روز از بافت برگ جدا شدند
  .)1( شکل

    
  )ب(  )الف(

  )ب( AA4، جدایه )الف( Ps16جدایه . هلو  روي شاخه و برگPssهاي   اثبات بیماریزایی جدایه-1شکل 
  

ها با  ها با مقایسه پروفیل پروتئین آن  تشخیص جدایه:Pssهاي  نقوش الکتروفورز پروتئین جدایه
 سطح باالیی از تشابه بین Pssهاي  مقایسه نقوش پروتینی جدایه. جدایه استاندارد انجام گرفت

آلو  هاي آلو و زرد  در مقایسه با جدایههاي هلو جدایه). 2شکل (ها با جدایه استاندارد نشان داد  جدایه
طی یک بررسی نشان داده شد نقوش پروتئینی . در یک باند مشابه ضخامت بیشتري نشان دادند

اما  مقایسه ) 1994 رحیمیان،( دار تفاوت دارند هاي درختان میوه هسته  نیشکر با جدایهPssهاي  جدایه
هاي مختلف هلو، آلو، شلیل و زردآلو نشان  ن جدایهپروفیل پروتئین در این بررسی شباهت زیادي میا

  . داد
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   دارشده از درختان میوه هسته  جدا P. syringae*هاي  جدایهفیریولوژیکی خصوصیات مورفولوژیک، بیوشمیایی و - 1 جدول
  واکنش  خصوصیت  واکنش  خصوصیات  واکنش خصوصیت

  +  کاتاالز  +  گلوکز  -  گرم
  -   از پپتونH2Sتولید   +  آرابینوز-L  کرم  YDCرنگ روي 

  قلیایی  اثر بر شیر لیتموس  +  مانوز  -  اوره آز
  -  هیدرولیز نشاسته  -  تارتارات -D  +  رشد هوازي

  -  تولید ایندول  -  آدونیتول  -  هوازيرشد بی
  -  احیاء نیترات  +  گاالکتوز  +  تولید رنگدانه فلورسنت

  -   درصد7رشد در نمک طعام   +  فروکتوز  +  تولید لوان
 v   درصد5رشد در نمک طعام   -  رافینوز  -  سیدازاک

  -  گراد  درجه سانتی40رشد در   -   رامنوز-L  -  زمینی لهانیدن سیب
  +  گراد  درجه سانتی37رشد در    -  هالوزتري  -  آرژنین دي هیدروالز

  v  مانیتول  -  مالتوز  +  فوق حساسیت روي توتون
  +  سلوبیوز  +  سوربیتول-v D  هیدرولیز ژالتین

  -  دلیستول  -  الکتوز v  رولیز اسکولینهید
  -  اتانول  +  گلیسرول  +  سوکروز
      +  یخ تولید هسته  +  اینوزیتول

  v  : شدند  ها بکار گرفته  جدایه در این آزمون 26  :*                                ر بودها متغی واکنش جدایه.  
   واکنش منفی : -                                             واکنش مثبت+:   
  

  
  

  از هلـو، Ps17 ،Ps15هـاي   جدایه 3 و 2نمونه  استاندارد،  Pss،1نمونه  Pss.هاي   نقوش پروتئینی جدایه-2شکل 
  از آلـو و Alshco1 ،Alshco3 هـاي   جدایـه 7 و 6هـاي    نمونه از شلیل، SS3 و   SS2 هاي  جدایه 5 و   4هاي   نمونه
  .  از زردآلو جدا شدندZgm11 و Zam11 ،Zam23اي ه  جدایه10 و 9، 8هاي  نمونه
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 روي PCRها بعد از الکترفورز محصول  جدایه:ي پلیمرازا ه با واکنش زنجیرPssهاي   تشخیص جدایه 
). 3شـکل ( نشان دادند که کامال با قطعه تکثیر شده در جدایه استاندارد مشابه بود              bp550ژل یک باند    

را ) 23SrDNA و 16SrDNAناحیـه بـین    (ITS 1 ناحیه PCR در واکنش D22 وD21  هاي آغازگر
شـود    اسـتفاده مـی  P. syringaeهـاي   ها بـراي تـشخیص پـاتووار    از این جفت آغازگر. کنند تکثیر می

   ).2001  شاد و همکاران،؛1997مانسائو و هوروایز، (
  

 
   
 و  D21هـاي     آغـازگر   بـا  PCR حاصل از واکـنش      Pssهاي    ژنومی جدایه  DNA انگشت نگاري ژنتیکی     -3کلش

D122 .   ــپ ــه چ ــت ب ــه : از راس ــولی، جدای ــرم مولک ــتاندارد ج ــاي  اس  Ps14 ،Ps15 ،Ps16 ،Ps17 ،Ps18ه
  ).زردآلو (ZAM11 استاندارد Pss، )زردآلو (Zgm11، )آلو ( Alshco3،)هلو(
  

  زردپرگنه، YDC جدایه گروه دوم که همگی روي محیط 28از بین  :هاي گروه دوم شناسایی جدایه
منظور  ابتدا چند آزمون کلیدي به. ها منفی بود انتخاب شدند  جدایه که واکنش گرم آن22 ،داشتند

هوازي بودند که احتماال ده جدایه قادر به رشد در شرایط بی. تشخیص در سطح جنس انجام گرفت
منظور  ها منفی بود به هفت جدایه که آزمون اکسیداز آن. باشند می2 انتروباکتریاسهمربوط به خانواده

این صورت   ها انجام گرفت که نتایج آن به هاي تکمیلی روي آن تر انتخاب و آزمون شناسایی دقیق
 جدایه با بقیه تفاوت داشته و سرعت 7 این YDCاز نظر رنگ و شکل کلونی روي محیط . باشد می

 ساعت بعد از 72ها  اي آنه  به طوري که تک کلنی،ها در محیط آگار مغذي بسیار کند بود رشد آن
 ساعت روي 24ها بعد از  جدایه. ها زرد روشن بود ها لزج و رنگ آنکلونی. کشت ظاهر شدند

                                                
1- Intergene spacer 
2- Enterobactericae 
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ها همگی کاتاالز مثبت، اکسیدار منفی، هوازي اجباري  جدایه. دادندنشان شمعدانی فوق حساسیت 
ز و احیا نیترات را نداشته و روي هاي آرژنین دهیدرالز، اوره آ کدام توانایی تولید آنزیم بودند و هیچ

ها همگی از نظر تولید لوان در  این جدایه.  درصد نمک طعام رشد نکردند7 و 5محیط کشت حاوي 
گراد، ذوب   درجه سانتی40 و 35 درصد، رشد در دماهاي 2رشد در نمک طعام  محیط حاوي سوکروز

کدام از  هیچ. ه هیدرولیز اسکولین نبودندکدام قادر ب  از پپتون مثبت بوده و هیچH2Sژالتین و تولید 
رامنوز، رافینوز، مالتوز، -سوربیتول، ال- ها نتوانستند از گلیسرول، الکتوز، اتانول، مانیتول، دي جدایه

ها از گلوکز،  تمامی جدایه. عنوان منبع کربن استفاده کنند زایلوز و تریپتوفان به–آدونیتول، ال و دي 
نتایج فوق و مقایسه با جداول استاندارد   با توجه به .و آرابینوز استفاده کردندگاالکتوز، مانوز، سوکروز 

  Xap(arboricola pv. pruni  Xanthomonas (عنوان ها به  این جدایه)2001شاد و همکاران، (
زایی روي  نتومونادین و اثبات بیمارياتشخیص داده شده و آزمون اختصاصی نظیر آنالیز رنگدانه ز

  .جام گرفتها ان آن
 ،هاي هلو بعد از هفت روز  روي شاخه Xapهاي تمامی جدایه : Xapهاي  زایی جدایه آزمون بیماري  

 .ها کمتر بود  طول ناحیه نکروزه در این جدایهPssهاي  اما در مقایسه با جدایه. نکروز ایجاد کردند
ها از  این لکه.  ایجاد کردندهاي آبسوخته روي برگ در محل تلقیح  روز لکه6 الی 4ها بعد از  جدایه

  .  روز از بافت برگ جدا شدند7قسمت وسط نکروز شده و با گسترش قسمت نکروز بعد از 
وسیله روش اسپکتوفتومتري  ه بXapهاي  رنگدانه استخراج شده از جدایه: بررسی رنگدانه زنتومونادین

). 4شکل (نانومتر نشان دادند  445هاي مورد بررسی حداکثر جذب را در طول موج  جدایه. بررسی شد
گوئل   ،X. arboricolaهاي زانتوموناس از جمله  بررسی این رنگدانه در گونه، با )1997(استار و همکاران 

حداکثر جذب را در  X. juglandisو pv. oryzae X.oryzae با بررسی رنگدانه در) 2001(و همکاران 
 هستند که منحصرا توسط 1هاي شبه کارتنوئیدي رنگدانهها  زانتومونادین. دست آوردند به 445طول موج 

هاي بیولوژیکی این رنگدانه محافظت باکتري  یکی از نقش. شوند  تولید میXanthomonasهاي جنس  گونه
تضمین بقاء اپیفیتی و تشدید عالیم ). 2001 و همکاران، گوئل(  نور خورشید استUVاز خطرات اشعه 

اکثر . رود شمار می هاي آن به  از دیگر نقش در گیاه استقرار باکتريو بیماري از طریق کمک به نفوذ 
 و اپیفیت دیده گندروهاي مختلف بیمارگر،  صورت هاي زانتوموناس در ارتباط با گیاه بوده و به گونه

                                                
1- Carotenoid like pigment 
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 و همکاران، وئلگ (دو مشخصه عمده این جنس تولید رنگدانه زانتومونادین و صمغ زانتان است. شوند می
دار در استان گیالن جداسازي و  را از درختان میوه هسته Xapباکتري  ،)2004 (جامی و همکاران. )2001

هاي هلو نشان   در استان مازندران دخالت این باکتري در سوختگی شکوفهطی یک بررسی. گزارش نمودند
جدایه جنس ندین  با جداسازي چ،)2005 (نسب و همکاران تقی. )2004 رحیمیان و همکاران،(ه شد داد

Xamthomonas   که بیش از یک پاتوژن در پیشنهاد کردنداز درختان آلوده به شانکر در استان گلستان 
 پژوهشدر این . هاي ما آن را تایید نمود  موثر باشد که یافتهایرانداران شمال  شدت بیماري شانکر در هسته

 عامل بیماري از استان گلستان معرفی انعنو هب pv. Pruni arboricola Xanthomonas  بار اولینبراي 
  .گردد می

  
  
دار در اسـتان   هاي عامل لکه برگی و شانکر درختان میوه هسته    طیف جذبی رنگدانه استخراج شده از جدایه       -4کل  ش

  .دست آمد هنانومتر ب  445، جذب در طول موج )بیشینه(حداکثر . گلستان
      

 جدایه لوان 6هاي فلورسنت گروه یک،  از بین جدایه:P.viridiflavaهاي  فنوتیپی جدایهصوصیات خ
ذوب .  درجه رشد کردند37ها در  تمامی جدایه. زمینی بودند هاي سیب ورقهمنفی و قادر به لهانیدن 

ه آمد) 5(هاي تشخیصی در جدول   سایر نتایج آزمون.ر بود مثبت اما هیدرولیز اسکولین متغیژالتین
  Burkholder (Dowson(عنوان گونه  ها به  با توجه به خصوصیات فوق، این جدایه.است

P. viridiflava  ها تولید هسته یخ کرده و روي شمعدانی واکنش فوق  تمامی جدایه. شناخته شدند
هاي  یر و نسبت به جدایه اما واکنش فوق حساسیت آنها متغ، ساعت نشان دادند24حساسیت بعد از 

Pssروز بعد از تلقیح لکه برگی دادند اما 4هاي هلو   روي برگها تمامی جدایه. تر بود عیف ض 

 )نانومتر(طول موج 

ور 
ب ن

جذ (نور
متر

انو
ن

( 
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عنوان یک بیمارگر  این باکتري به. هاي هلو و آلو نکروز ایجاد نکردند ها روي شاخه کدام از جدایه هیچ
ه و در این باکتري دامنه میزبانی وسیعی داشت. فیت در بسیاري از گیاهان گزارش شده است و اپی

 ).1997شمس بخش و رحیمیان،(کند  بسیاري از گیاهان، شانکر، بالیت و لکه برگی ایجاد می
عنوان عامل بیمارگر روي هلو   را بهP.viridiflava  براي اولین بار)1997(اسکورتچینی و مورون 

یوه  ایزوله از درختان م280با جداسازي  نیز )2008(سولیکوسکا و سوبیزوسکی  .نمودندگزارش 
در  .کردندعنوان عامل همراه این بیماري گزارش  را به P.viridiflavaدار آلوده به شانکر گونه  هسته

 بیمارگر ثانویه و اپیفیت مطرح بوده و قابلیت عنوان یک دار به رختان میوه هستهمجموع این باکتري در د
یج بررسی حاضر نیز آن را تایید  نتاکه )2001 شاد و همکاران،(است ایجاد هسته یخ آن نیز اثبات شده 

عامل مولد هسته یخ روي درختان میوه عنوان  ، نیز این باکتري را به)1997(صحراگرد و همکاران . نمود
از این رو اهمیت آن در کنترل صدمات ناشی از سرمازدگی . کردنددار در منطقه فارس گزارش  هسته

 P.viridiflavaین تحقیق براي نخستین بار  در ا.تواند مورد توجه قرار گیرد این محصوالت می
  .گردد داران از شمال ایران معرفی می عنوان عامل همراه شانکر باکتریایی هسته به

  

  .P .viridiflavaهاي   خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی جدایه-5 جدول
  واکنش  خصوصیت  واکنش  خصوصیت  واکنش  خصوصیات

  +  گاالکتوز  +  سوربیتول  -  واکنش گرم
  -  مالتوز  -  اتانول  +  زمینی لهانیدن سیب
  -   تارتارات-دي  -  لوان  +  ذوب ژالتین

  +  دکستروز  +  اینوزیتول -  هیدرولیز اسکولین
  -  تري هالوز  +   مانیتول-دي  قلیایی  واکنش شیر لیتموس

  -  رامنوز  -  اکسیداز  -  احیا نیترات
  +  گلوکز v   درصدنمک5تحمل   +  تولید رنگدانه فلورسنت

  +  گلیسرول  -  تولید ایندول  -  رژنین دهیدروالزآ
  -  سوکروز  -  اوره از  +  فوق حساسیت روي شمعدانی

  +  آرابینوز  -  الکتوز  -   درجه41رشد در 
      -  رافینوز  +   درجه37رشد در 

      +  فروکتوز  -  مواد احیا کننده از ساکارز
v :واکنش منفی :-واکنش مثبت  .  + : کار گرفته شد ها به  جدایه در این آزمون6ها متغییر بود           واکنش جدایه  
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در مناطق شرق استان از جمله :برداري مورد نمونه داران در مناطق عوامل غالب مولد شانکر هسته
در منطقه .  جداسازي شدP.s. pv. syringaeهاي آلوده فقط باکتري  آباد، آزادشهر و دلند از نمونه علی

، ) جدایه8( arboricola  Xanthomonaspv. pruni هاي وطی از گونه، مخل)کردکوي(غرب استان 
 گرگان هاي  فقط از باغP.viridiflava جدایه 6. ، شناسایی گردید) جدایهP. s. pv. syringae) 2و 
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Abstract 

Bacterial canker and leaf spot are typical symptoms and of the most important 
diseases of stone fruit trees in world and in North your country. Significant 
management of plant disease is possible by identification and diagnosis plant 
pathogenic casual and associated agents. Various samples of canker and leaf spot 
tissues during 2007-2008 collected from different orchards of stone fruit trees of 
Golestan province and pathogenicity tests was demonstrated on peach young 
branches and leaf tissues by various bacterial isolates. Based on the morphological, 
nutritional, biochemical, physiological, total cellular protein pattern and PCR 
reaction with d21 and d22 primers Pseudomonas syringae pv. syringae  (Pss), and 
Xanthomonas arboricola pv. pruni identified  as casual agents of bacterial canker 
in this province. Pss was the major agent disease on the east regions such as Ali-
Abad and Azad shahr but in west regions such as Kordkooy Xap was major agent. 
P.viridiflava isolated from gorgan areas only as associated agent with disease. This 
research is the first report on Xap, the casual agent of bacterial canker in stone fruit 
trees Golestan Province and also first report on P.viridiflava, as associated agent 
with bacterial canker stone fruit trees on the north regions Iran.  
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