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   ۱ي و فائقه شرافتيصداقتم يگان، ابراهيپژمان خدا

  عصر رفسنجان  دانشگاه ولي،پزشکي گروه گياه. ۱
  

  

آلود چوب درختان يا چوب خيس از جمله عوارضي است که باعـث ايجـاد پوسـيدگي در نـواحي                     بيماري پوسيدگي کف  

دار و جنگلــي نظيــر چنــار، زبــان گنجــشک، صــنوبر، بلــوط، افــرا و نــارون  مرکــزي چــوب برخــي از درختــان ســايه

عالئم اصلي آلودگي، تغيير رنگ چوب بخصوص در مناطق مرکزي تنـه اسـت کـه    .  (Scortichini et al. 1991)گردد مي

آلـود   در اين مناطق مقداري گاز توليد شده که در اثر فـشار آن ترشـحات کـف   . باشد  توام با حالت خيسي و پوسيدگي مي      

ع باکتري جداسازي شده است، اما دخالـت قطعـي هـر يـک از     از درختان آلوده چندين نو  . گردد  زيادي از بافت خارج مي    

ـ . (Murdoch & Campana 1983) باشد عوامل در ايجاد بيماري مورد ترديد مي بع بـه دخالـت بـاکتري    ادر برخي از من

Enterobacter nimipressuralis   در ايجاد بيماري اشاره گرديـده اسـت(Brenner et al. 2005)  .   در ايـران گـزارش

 عالئمي از وجود يـک بيمـاري مـشابه در درختـان نـارون         ۱۳۹۰در بهار   .  از وجود اين بيماري در دسترس نيست       مستدلي

درختان بيمار دچار زوال تدريجي بوده، خطوط سفيد تا خاکستري در پوسـت آنهـا مـشاهده           . ديده شد شهرستان رفسنجان   

در چند نوبت، از پوست ناحيه کـامبيوم        . ها، جاري بود   آلودي از منافذ پديد آمده در تنه و سرشاخه          شد و ترشحات کف     مي

 و NA ،Kings B ،YDC  هـاي کـشت   هايي جداسازي و پس از ضدعفوني سـطحي بـر روي محـيط    درختان آلوده نمونه

EMB شد کشت.  

هـاي مرفولوژيـک و       سازي و برخـي از ويژگـي        هاي رشد يافته در سطح محيط کشت، خالص         گنه  ساعت پر  ۴۸پس از   

در تمـامي  . (Schaad et al., 2001) شدشناسي تعيين  هاي متداول باکتري هاي غالب، با استفاده از روش گنه يي پربيوشيميا

 توليد هاله سـبز متاليـک       EMB باال از يک باکتري گرم منفي، که روي محيط کشت            دست آمده جمعيتي نسبتاً    ههاي ب   نمونه

، منفـي   هـا هيدروالز در آن   ديهوازي اختياري بوده و واکنش اکسيداز و آرژنين           هاي مذکور بي    جدايه. نمود، مشاهده شد    مي

 نبودنـد و واکـنش   ۸۰هاي شمعداني، هيدروليز ژالتين و تـويين    واکنش فوق حساسيت در برگ  لقایها قادر به ا     جدايه. بود

MR/VP   هـا قـادر بـه اسـتفاده از آرابيتـول، آدونيتـول، دلـسيتول، گليـسرول و                 اين جدايه . بت ارزيابي گرديد   در آنها، مث

بـه منظـور    . مايواينوزيتول به عنوان تنها منبع کربن نبوده اما ازگلوکز، مانيتول، مانوز، سوربيتول و رامنوز اسيد توليد کردند                

وسيله آغازگرهاي  ه ب16S rDNAز قليايي استخراج و بخشي از ژن ها به روش لي  تعدادي از جدايهDNA ،تر شناسايي دقيق

ـ PCRمحـصول  .  (Marchesi et al. 1998)شـد  تکثيـر  1387r و 63fعمـومي    Accu Prep PCRوسـيله کيـت    ه ب
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purification Kitنتـايج نـشان داد کـه تـوالي     . تعيين تـوالي گرديـد  سپس جنوبي تخليص و   ساخت شرکت بايونر کره

 است و بر اساس E. nimipressuralis در باکتري 16S rDNA درصد مشابه با توالي ناحيه ۹۹جدايه نارون، نوکلئوتيدي 

هـاي بيوشـيميايي و تعيـين     با عنايت به نتايج محدود آزمون  . گيرد  مي در يک گروه قرار      گونهدندروگرام ترسيم شده، با اين      

اساس اطالعات ما اين نخستين گـزارش از همراهـي    بر. ه شد تشخيص دادE. nimipressuralisهاي مذکور  توالي، جدايه

 توسـط براي جلوگيري از گسترش بيماري، درختان آلوده        . اين باکتري با بيماري چوب خيس درختان نارون در ايران است          

  .شهرداري رفسنجان امحا گرديد
   


