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برگی و شانکر  با بیماري لکه .Stenotrophomonas spگزارش همراهی نخستین 
  داران هسته

The first report of Stenotrophomonas sp. associated with canker and leaf 
spot disease of stone fruits in Iran 
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برگـی، شـانکر و سرخشـکیدگی،     از درختان هلو، زردآلو و آلبالو در اسـتان البـرز، داراي عالئـم لکـه    1391در پاییز سال 

 .Pseudomonas syringaepvهـاي  دند کـه توسـط بـاکتري   این عالئم مشابه با عالئمی بو. تعدادي باکتري جداسازي گردید

syringae(Pss)  وXanthomonasarboricolapv. pruniهاي بیمارگر قبال در منـاطقی از شـمال    این باکتري. گردند ایجاد می
یمـار،  هـاي ب  هاي جداسازي شـده از نمونـه   باکتري).Aldaghi, et al., 2010; Mahmoudiet al., 2012(اند شدهایران گزارش 

. تولید نمودنـد  (NAS)هاي گرد، برجسته، لعابی و اندکی رنگ زرد روي محیط آگار غذایی حاوي نیم درصد سوکروز  کلنی
زایی، ده برگ جداسازي شده از نهال جوان زردآلو، هلو و گیالس بصـورت مجـزا، شستشـو وضـدعفونی      در آزمون بیماري

سـلول  108هر برگ با سوسپانسیونی از باکتري با رقـت  . قرار گرفت اي حاوي یک درصد آگار سطحی شده و بر روي بستره
 X. a. pv. pruniدر آزمونی دیگر براي مشاهده و مقایسه عالئمی مشخص، از سه جدایه مرجـع . پاشی گردید لیتر مه در میلی

ICMP17186, 
Pss ATCC19310 ،Erwinia amylovora ICMP1540   ـ هـاي بیمـارگر بـا     جدایـه .دنیز به عنوان شاهد مثبت اسـتفاده گردی

 ,.Palleroni, & Bradbury(اســتفاده از تعــداد محــدودي آزمــون بیوشــیمیایی مــورد شناســایی مقــدماتی قــرار گرفتنــد  

1993.;Schaadet al., 2001.(.اي مـورد سـنجش قـرار     هاي یخ با استفاده از روش بررسی قطره ها در ایجاد هسته توان جدایه
براسـاس  . تعلـق نداشـتند   X. a. pv. pruniیـا  Pssهـاي   هـا بـه گونـه    ی، هیچکـدام از جدایـه  هاي فنوتیپ طبق ویژگی. گرفت
ها گرم منفی و هوازي اجباري بوده و توانایی القا واکـنش فـوق حساسـیت در توتـون را      هاي تعیین شده، همه جدایه ویژگی
آز، تولید مـواد   هاي اوره واکنش. هیچکدام توانایی هیدرولیز کازئین، نشاسته، تایروزین، تولید اندول و لوان را نداشتند. داشتند
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درصـد نیـز در آنهـا منفـی      5نده از ساکاروز، اکسیداز، لستیناز، آرژنین دهیدروالز، احیا نیترات و تحمل نمـک طعـام   احیا کن
هاي تولیـد   ها در آزمون جدایه. ها توانایی تولید اسید از ترهالوز، الکتوز و مالتوز را نداشتند هیچکدام از جدایه. ارزیابی گردید

القـا  . درجـه سلسـیوس مثبـت ارزیـابی شـدند     37و پپپتون، تولید پروتئاز و رشد در دماي گاز سولفید هیدروژن از سیستئین 
. ها در بیمارگري تلقی گردید هاي توتون و شمعدانی به عنوان توان احتمالی این جدایه واکنش فوق حساسیت سریع در برگ
زنـی شـده    در طبیعـت بـود و از بافـت مایـه     زایی کامال، مشابه با عالئم مشاهده شـده  عالئم پدید آمده پس از آزمون بیماري

. هاي ذکـر شـده شناسـایی گردیدنـد     هاي جداسازي شده مجددا به روش باکتري. جمعیت باالیی از باکتري جداسازي گردید
یـابی   هـا، تکثیـر وتـوالی    در نمایندگانی از جدایه 1384rو  63fبا استفاده از آغازگرهاي عمومی  16s rDNA بخشی از ناحیه

هاي موجود در بانـک ژن   یابی شده با سایر توالی توالی rRNAهزار و صد نوکلوتید از ناحیه).Marchesiet al., 1998( گردید
) KF752591شمار  رس( 106هاي منتخب شماره  نتایج این بررسی نشان داد که جدایه. همردیف و مورد مقایسه قرار گرفت

بـا تـوالی جـنس     16s rDNAشـده از ناحیـه     یـابی  ر بخش تـوالی درصد تشابه د 99داراي ) KF7440537شمار  رس( 81و 
Stenotrophomonas فیت بـوده   هاي مولد هسته یخ اپی بیشتر باکتري. ها توانایی تولید هسته یخ را داشتند همه جدایه. هستند

د یـخ در دمـاي   توانند سبب افـزایش سـرعت ایجـا    هاي مولد هسته یخ می باکتري.کنند و روي سطح اغلب گیاهان زندگی می
دو گونـه از ایـن جـنس    . درجه سلسیوس شده و موجب سرمازدگی و ایجاد خسارت در گیاهان حساس گردند -2کمتر از 
ایـران  به عنوان عوامل همراه با بیماري بالست مرکبـات از اسـتان گلسـتان در شـمال     S. Rizophilaو S. maltipholia شامل

در پژوهش مذکور تـوان ایجـاد   )Alimiet al., 2012(گزارش شده و از نظر توان ایجاد هسته یخ مثبت ارزیابی گردیده بودند
براساس اطالعات مـا  . بیماري و یا امکان دخالت این عوامل در افزایش احتمالی شدت بیماري مورد سنجش قرار نگرفته بود

داران اسـتان البـرز    برگی و شانکر باکتریـایی در هسـته   ارش از وجود این جنس و دخالتآندر ایجاد عالئم لکهاین نخستین گز
  .باشد می

  
زنی روي  عالئم ایجادشده هشت روز پس از مایه). سمت راست(شده در باغ  آوري هاي جمع نمونه :عالئم بیماري روي برگ هلو.1شکل 

  ).سمت چپ(برگ هلو در شرایط آزمایشگاهی 
Fig. 1. Symptoms on the leaves of peach: Collected from the field, (right). Observed symptoms in pathogenici-
ty test after 8 days on peach leaf in vitro (left). 
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