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  دهیچک
در مناطق عمده کشت  يماریب نیا یابیشده است. پژوهش حاضر باهدف ردگزارش رانیاز ا راًی) اخVitis vinifera Lمو ( "رسیپ" يماریب

فارس،  يهاشامل استان رانیاز مناطق عمده کشت مو در ا دیبا بازد 1397تا  1392 يهاسال یمنظور ط نیا يانجام گرفت. برا رانیمو در ا
کردستان،  ،یشرق جانیآذربا ،یغرب جانیزنجان، آذربا ن،یسمنان، البرز، تهران، قزو ،یخراسان جنوب ،یخراسان شمال ،يخراسان رضو

 يماریاز برگ و ساقه تاك با عالئم مشکوك به ب ياریهمدان و چهارمحال و بخت ،يمرکز راحمد،یو بو هیلویکرمانشاه، لرستان، کهگ
و   DAS-ELISAکشت،  يهاطیمح يبه سه روش کشت رو Xylella fastidiosa يبه باکتر هانهنمو یشد.  آلودگ يبردارنمونه "رسیپ"

PCR برگ  هیاز حاش یخشک شدن بخش يماریب هی) انجام شد. عالئم اولنیقزو دانهیمو (رقم ب يرو هاهیجدا یبرخ ییزايماریشد. ب یبررس
همچنان متصل به   ت،یچوب کبر هیاما دم برگ، شب کندیم زشیر برگآلوده پهنک يهاو قرمز شدن بافت مجاوراست. در تاك يو زرد

مثبت بودند و از   PCRنمونه با  43 زایباال در ال ينمونه با جذب نور 96نمونه مثبت بودند، از  212 زاینمونه، با ال 365. از ماندیم یساقه باق
کشت جدا شد در هر  طیمح يرو يکه باکتر ییهاکشت جدا شد. نمونه طیمح يرو  X. fastidiosa ينمونه باکتر 26شده نمونه کشت 365

بود، اما بر اساس  X. fastidiosaبه  دیمورد بازد يهاتمام استان یاز آلودگ یحاک DAS-ELISA جیسه آزمون مثبت بودند. اگرچه نتا
زنجان، لرستان،  ن،یالبرز، قزو ،يرضو سانفارس، خرا يهااستان يهااز تاکستان یدر برخ یوجود آلودگ PCR جیو نتا يباکتر يجداساز

  .باشدیم دییتأقابل  X. fastidiosaبه  ياریهمدان و چهارمحال و بخت

  تاکستان، مو رس،یپ ران،یا :کلیدواژه

  sahragardn@yahoo.com :یکیالکترون پست مکاتبات، مسئول *
آموزش و  قات،یسازمان تحق ،ياریچهارمحال و بخت یعیو منابع طب يو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق ،یپزشکاهیگ قاتیبخش تحق اریدانش .1
  رانیشهرکرد، ا ،يکشاورز جیترو

  

DOI: 10.22034/ijpp.2020.43567 
 

 مقاله پژوهشی



  رانيا يهاتاکستان يمو در برخ »رسيپ« يماريب يابيرد :فرامامي
 

2 2 
 

 
 

Detection of Pierce's Disease in some Vineyards of Iran 

 
 

N. Amanifar1 
 

 (Received: 19.1.2019; Accepted: 4.5.2019)  
 
 

Abstract 
Pierce's disease (PD) has been recently reported from Iran. The aim of this study was to detect this disease in 
major vineyards in Iran.To determine the distribution pattern of this disease, during 2013-2018 years, 365 
samples of leaf and stem of grapes of 88 vineyards were collected with PD symptoms. Samples obtained of 
Iranian grape growing provinces of Fars, Khorasan Razavi, North Khorasan, South Khorasan, Semnan, 
Alborz, Tehran, Qazvin, Zanjan, West Azarbaijan, East Azarbaijan, Kurdistan, Kermanshah, Lorestan, 
Kohgiluyeh va BoyerAhmad, Markazi, Hamedan and Chahar Mahal va Bakhtiary. Samples were tested for 
the presence of Xylella fastidiosa by culturing, DAS-ELISA and PCR assay with X. fastidiosa-specific 
primers. Pathogenicity tests, for some isolates, were conducted on grapevine (cv. Bidaneh Qazvin) under 
greenhouse conditions. Early symptoms is leaf scorched, while adjacent tissues turned yellow or red. Some 
grapes showed “matchstick” symptoms in which the leaves dropped from the plant, while petioles remained 
attached. Approximately 56% (212 of 365), 44.8% (43 of 96) and 7.1% (26 of 365) of the samples, by DAS-
ELISA, PCR and culturing, were infected to X. fastidiosa, respectively. Although based on DAS-ELISA all 
of the sampled provinces showed infected to X. fastidiosa, there were by the results of culturing and PCR 
infected to X. fastidiosa is definitive for some vineyards provinces of Fars, Khorasan Razavi, Alborz, 
Qazvin, Zanjan, Lorestan, Hamedan and Chahar Mahal-va-Bakhtiary.
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  مقدمه

ـ  (N.B.Pierce) "رسیپ"که  ی، زمان1892 سال از ن یاول
با عالئـم   يهارا در تاك ییایشبه باکتر يهاکرهیبار وجود پ

ص ی، تشـخ (Pierce 1892)گـزارش کـرد    یبرگ سـوختگ 
ـ ن قرار گرفت. یموردتوجه محقق يمارین بیعامل ا ن یاز اول

 يتا اثبات اصول کخ بـرا  "رسیپ"توسط  يماریمشاهدات ب
)Xf (Xylella fastidiosa ـ توسط د 1978 سال در س و یوی

). Davis et al. 1978حدود هشتاد سال گذشت ( ،همکاران
، یشمال يکاین کشور از آمریاز چند Xf يه هایجدا تاکنون
 يکشـورها  یران) و برخـ یا (تنها از ای، آسيو مرکز یجنوب
ز ین Xylella taiwanensisگونه .شده استگزارش  ییاروپا
  .(EFSA 2018)شده استوان گزارشیاز تا فقط

 یکیو مرفولوژ یکیولوژی، بیژنوم يهایژگیبر اساس و
 .X. fastidiosa subsp يهـا رگونـه یبـه ز  Xf  يهـا هیسـو 

fastidiosa ،X. fastidiosa subsp. multiplex ،X. 

fastidiosa subsp. sandyi ،X. fastidiosa subsp. pauca ،
X. fastidiosa subsp. morus  و X. fastidiosa subsp. 

tashke  انـد شدهمیتقس (EFSA 2018) عامـل   يهـا هی. سـو
 یکیژنت يهال تفاوتیوان به دلیدر تا یگالب یبرگ سوختگ

 .Su et al( قـرار گرفتنـد   X. taiwanensisد یگونه جد در

2016.(   
از بادام، مو و پسته بـر اسـاس    Xfران یمناطق ا یبرخ از

ــا پ ط کشــت، اثبــات یمحــ يرو يونــد، جداســازیانتقــال ب
آر با اسـتفاده   یس یزا و پیو واکنش مثبت به ال ییزايماریب

 شـده گـزارش  ين باکتریا یاختصاص يت و آغازگرهایاز ک
 یو مولکـول  یکی، مرفولـوژ یکیولـوژ یب يهـا یژگیواست. 
 .Xرگونه یمو به ز يه هاینشان داد که جدا  Xf يه هایجدا

fastidiosa subsp. fastidiosa ،پسـته بـه   يه هـا یجدا X. 

fastidiosa subsp. multiplex بادام به هر دو  يه هایو جدا

 ,Amanifar et al. 2014( رگونــه فــوق تعلــق دارنــدیز

Amanifar et al. 2016, Amanifar et al. 2019.(  
ـ کا (از فلوریآمر متحدهاالتیادر  "رسیپ"يماریب دا تـا  ی
ارد یـ لیم 30صنعت  دکنندهیک عامل تهدیعنوان ا) بهیفرنیکال
 .Kyrkou et al( شـود یمحسـوب مـ   يشراب ساز يدالر

 يکشـورها  یاز برخـ  Xf ل گـزارش ین به دلی). همچن2018
ـ ات یـ ل خطـر و اهم یبه خاطر پتانساروپا و  از مـارگر  ین بی

عنـوان  ترانه بهیطقه اروپا و مدطرف سازمان حفظ نباتات من
 EFSA)شـده اسـت   یتلقـ  A1کـالس   يانهیمارگر قرنطیب

2018).  
در اغلـب   Xfاز  یناشـ  يهـا يمارین عالئم بیترشاخص

 هايباکترر یتکثه برگ است که به یحاش یها سوختگزبانیم
مربوط است. عالئم معموالً چنـد هفتـه    یچوب يدر آوندها

شـود و در  یمـارگر ظـاهر مـ   یباه بـه  یـ بعد از آلوده شدن گ
ـ یـ زمان با حداکثر نهم یعیط طبیشرا اه در اواخـر  یـ گ یاز آب

 يهـا زبـان یاز م ).Chatterjee et al. 2010تابسـتان اسـت (  
توان مو، بـادام، مرکبـات، خرزهـره،    یم Xf يمهم و اقتصاد

 .Costa et al، بلوط، قهوه و هلو را نام برد (یونجه، گالبی

2004, Amanifar et al. 2016, EFSA 2018( نی، همچنـ 
پسـته ،   یعامـل بـرگ سـوختگ    عنوانبهمارگر ین بیوجود ا

ـ مناطق ا یراً از برخیاخا، ین گزارش از دنیاول يبرا ران بـه  ی
ــ ــات رس ــانیم).  Amanifar et al. 2019د(یاثب ــازب  يه

 یزبـان یبه دامنه م يدر مناطق آلوده تا حدود Xfشده گزارش
). اطالع و دانش در Blua et al. 1999ن وابسته است (یناقل

ـ مورد منبـع ما  مـؤثر   يتوسـعه راهبردهـا   يبـرا  يمـار یه بی
ـ اسـت، ز  يضـرور  يمـار یت بیریمد  یزبـان یدامنـه م  Xfرا ی
اه یـ توانـد در گ یحاالت مـ  ین در برخیدارد، همچن یعیوس

 Purcellوجود داشته باشد ( یت فراوانیبدون عالئم با جمع

& Saunders 1999.(  
 یمو و برگ سـوختگ  "رسیپ"مانند  ییهايماریتوسعه ب
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بادام وابسـته بـه وجـود ارقـام حسـاس، حشـرات ناقـل و        
ـ تغذ يمناسب بـرا  یاهیگ يهاگونه ه ناقـل اسـت. بعـد از    ی

، حرکــت ير بــاکتریــتکث Xfزبــان بــه یاه میــآلــوده شــدن گ
 ازجملـه  یاملوبه ع یبستگ يماریان عالئم بیک و بیستمیس

 & Almeidaدارد ( يبـاکتر  هیسـو و  یدمـا، زمـان آلـودگ   

Purcell 2003, Feil et al. 2003.(  زان وقـوع  یـ ن میبـاالتر
کـه   اسـت  ییهاا در تاکستانیفرنیمو در کال "رسیپ" يماریب

کـه   هستآب  یکاف با منابع یاهیها پوشش گه آنیدر حاش
. باشـد یمناسب مـ  Xfناقل  يهار زنجركیه و تکثیتغذ يبرا

منـاطق   یاهیـ گ يهـا ها از پوششتاکستانش فاصله یبا افزا
 Tubajikaابـد ( ییکاهش م "رسیپ" يماریزان بیم یساحل

et al. 2004.(  
 بـه  مربـوط  رانیا یمحصوالت باغ دیتول میزان دوم رتبه

 از درصـد 2/15 سهم و تن میلیون 2/3 حدود تولید با انگور

 فارس يهااستان که بوده باغبانی تولید محصوالت میزان کل

 درصـدي،  1/12 سـهم  بـا  همـدان  درصـدي،  2/18 سهم با

 7/10 سهم با خراسان رضوي و درصدي 11 سهم با قزوین

 انگـور  تولیدکننـدگان  چهـارم  تـا  اول يهارتبه در درصدي

 52 حـدود  در جمعـاً  اسـتان  این چهار .اندداشته قرار کشور

(آمارنامـه  اندنمـوده  تأمین را کشور انگور تولید کل از درصد
نکـه وجـود   ی). با توجه بـه ا 1396، يجهاد کشاورزوزارت 

ران به اثبـات  یا يهاتاکستان یقبالً از برخ "رسیپ" يماریب
 يماری) و چون عامل بAmanifar et al. 2014ده بود (یرس
ـ واهـان بـه  یل باال ازنظر خسارت در گیپتانس يدارا ژه مـو  ی

ـ ردن پـژوهش باهـدف   یاست، ا در  "رسیـ پ" يمـار یب یابی
 يمنظور توسعه راهبردهـا ران بهیکشت مو در ا مناطق عمده

 ینـه داخلـ  ین قرنطیژه اعمال قوانیوبه يماریت بیریمؤثر مد
  شد. انجام

  یبررس يهاروشمواد و 
  يبردارنمونه

ــ ــا  یط ــتان و پ ــالییتابس ــاز س ــا  1392 يه از  1397ت
، خراسـان  يفارس، خراسـان رضـو   يهااستان يهاتاکستان
ن، یسـمنان، البـرز، تهـران، قـزو    ، ی، خراسـان جنـوب  یشمال

، کردســتان، یجــان شــرقی، آذربایجــان غربــیزنجــان، آذربا
، همدان و يراحمد، مرکزیه و بویلویکرمانشاه، لرستان، کهگ

بـا   يهـا د به عمل آمد. از تـاك یبازد ياریچهارمحال و بخت
از سـاقه و   ییهـا نمونـه  "رسیپ"يماریب عالئم مشکوك به

بـه   یکیپالسـت  يهـا سـه یداخـل ک هـا  ه شد. نمونهیبرگ ته
تاکسـتان   88نمونه از  365تعداد . نددیشگاه منتقل گردیآزما
  ).2 جدول( شد يآورجمع

  )DAS-ELISAزا (یآزمون ال

 ياچنـد همسـانه   يبـاد یزا، بـا اسـتفاده از آنتـ   یآزمون ال
 Xf يمختلـف بـاکتر   يهـا هیسو يهايبادیشده از آنتفراهم

)Agdia, Inc., Elkhart, IN, USA (ــر اســـاس  و بـ
 یاهیـ نمونـه گ  365 يرو دکننـده یدستورالعمل شـرکت تول 

ـ شده از مناطق مختلف ايآورجمع ج ینتـا  ران انجـام شـد.  ی
و بـا   یصـورت چشـم  ) بهیر رنگ (آبییبر اساس تغون آزم

ـ ر-تیـ اسـتفاده از دسـتگاه پل    ,Bio-Tek KC4در (مـدل  ی

v.3.1630 يف نـور یـ زان جـذب نـور در ط  یـ ) بر اساس م 
  شد.   یابیمتر ارزنانو

  کشت طیمح يرو يماریعامل ب يجداساز

نمونـه   365از  هرکدام، از يبردارنمونهک روز پس از ی
متر از دم بـرگ  یسانت 2-3به طول  یقطعات شده،يآورجمع

ـ موارد از جوانه و شاخه بار ی، در برخیو رگبرگ اصل ک، ی
سـپس  ،  %70قه در الکل اتـانول  یه شد و به مدت دو دقیته
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شـد.   یضـدعفون  يتجار %20دکننده یع سفیقه در مایدو دق
ها چهار بار در آب مقطر سـترون شستشـو شـدند. از    نمونه

، روش (Almeida& Purcell 2003)دا و پرسـل  یروش آلم
 فـر  یامـان ) و روش Schaad et al. 2001شاد و همکاران (

)Amanifar 2014در دیها استفاده گردکشت نمونه ي) برا .
دم بـرگ از هـر    5-8تعداد  ،یپس از  ضدعفون روش آخر،

بـا اسـکالپل در    یجاد شکاف طـول ینمونه انتخاب شد و با ا
درون  PD3و  PWع یط کشـــت مـــایهـــا داخـــل محـــآن
و  بستهلم یها با پارافدرب لوله .قرار داده شدند شیآزمالوله

سپس  .شدند يدارنگه Co 28 يساعت در دما 48به مدت 
 يحـاو  يع درون ظـروف پتـر  یاز مـا تر یکرولیم 100مقدار 
د و ظروف مزبور بـه مـدت   یط کشت جامد پخش گردیمح

 Amanifar(داشـته شـدند  نگـه  Co 28 يشش هفته در دما

 NA) (Schaad et( يآگارمغذ يهاط کشتی. از مح)2014

al. 2001 ،(PW )Schaad et al. 2001 ،(Xf-D1 
)Almeida et al. 2004 ،(PD3 )Davis et al. 1980 و (

PD2 )Schaad et al. 2001رات استفاده شد.ییتغ ی) با اندک 
شـده در منـابع   هیعالوه بر مواد توصـ  PD3ط کشت یدر مح

ـ  ن یسـتئ ین و سیآسـپاراژ  يهـا نهیدآمیم گـرم از اسـ  یمقدار ن
، ين سرم گاویآلبوم يحاو يهاط کشتیاضافه شد. در مح

 آن اســتفاده شــد  شــدههیمقــدار توصــ  %70از غلظــت 
)Amanifar 2014با اسـتفاده از  يباکتر يها). وجود پرگنه  

  
اي پلیمراز در واکنش هـاي  . مقادیر اجزاء واکنش زنجیره1جدول 

 میکرولیتري   50و   20
Table 1. Quantities of Polymerase Chain Reaction 
components in 20 and 50 µL reactions 

50 μl 20 μl  
25 μl 10 μl HotStarTaq Master Mix 
2 μl 1 μl Primers (each of) (10mM) 
3 μl 2 μl Template DNA  
20 μl 7 μl H2o  

ساعت بعد از کشت  48شد. اگر تا  ینوکولر روزانه بررسیب
عنـوان  ظـاهر شـد بـه    يکشت پرگنه باکتر يهاطیمح يرو

د و حـذف شـد.   یگرد یت تلقیساپروف يهايآلوده به باکتر
 دو بـه  کیبه نسبت  PD2و  PWع یما يهاط کشتیاز مح
 -Co 20 يدر دما Xf يهاهیجدا ينگهدار يسرول برایبا گل

  ).Schaad et al. 2001استفاده شد (

  ياه و باکتریاز گ يان ا ياستخراج د

کـه   یاهیـ نمونه گ 96 از  ، کل يان ا ياستخراج د يبرا
فنـول،   يهـا روشبـاال داشـتند، از    يزا  جـذب نـور  یدر ال

CTAB )Sambrook & Russell 2001; Minsavage et 

al. 1994(اه یـ از گ يان ا يت اسـتخراج د ی) و کQiagen, 

Inc(   بـر اسـاس    يان ا ياستفاده شد. مراحـل اسـتخراج د
استخراج  يت انجام شد. برایسازنده ک دستورالعمل شرکت

از روش  ط کشـت، یمحـ  ي، جدا شده رويباکتر يان ا يد
ل یـ بـه دل  ).Gai et al. 2011و همکاران استفاده شد ( يگا

 یاهیگ ییهانمونهاز   يان ا ينه استخراج دیهزت یمحدود
ـ برابـر   يزان جـذب نـور  یـ زا میکه در آزمون ال شـتر از  یا بی

بعـالوه سـه    یکنتـرل منفـ   يهـا نمونه ين جذب نوریانگیم
 نمونه) انجام شد. 96داشتند ( هاآنار یبرابر انحراف مع

  آر) یس یمراز (پیپل يارهیواکنش زنج

 20 يهـا ک بستر با حجمیمراز در یپل يارهیواکنش زنج
 TaKaRa Taqم یبـا اسـتفاده از آنـز    يتـر یکـرو ل یم 50ا ی

DNA polymerase از شــرکت تاکــارا ژاپــنHot Start 

TaKaRa Taq DNA polymerase)( انجام شد)1 جدول( .
 Thermal)کلر یک ترمــال ســایــآر در  یســ یواکــنش پــ

cycler)  ساخت شرکتBiotech   يهـا انگلستان بـا برنامـه 
و مــراز بســته بــه ژن   یپل يارهیــمتفــاوت واکــنش زنج 

ي) بـرا 2 جـدول ( Xf یابیرد يشده برایطراح يآغازگرها
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 Xylella fastidiosaآغازگرهاي مورداستفاده براي تکثیر قطعاتی از ژنوم  .2جدول 
Table 2. Perimer sets used for amplification of fragments of Xylella fastidiosa genome 

Reference Amplicon 
Length 
(bp) 

Annealing 
Temperature 
(°C) 

Primer Sequences 
(5’ to 3’) 

Primer GeneTarget  

Minsavage et 
al. 1994 

733 55 GCGTTAATTTTCGAAGTGATTCGATTGC RST31* RNA polymerase 
sigma-70 factor 
gene 

CACCATTCGTATCCCGGTG RST33 

Pooler & 
Hartung 1995 

600 56 5'-CTGCACTTACCCAATGCATCG-3' 272-1-int** Hypothetical 
protein gene 5'-GCCGCTTCGGAGAGCATTCCT-3' 272-2-int 

Chen et al. 
2007 

847 57 5'-AACAACTAGGTATTAACCAATTGCC-
3' 

Dixon454fa* 16S r DNA 

5'-CCTTTTGTTGGGGAAGAAAA-3' Dixon1261rg 
Gai et al. 
2011 

1100 58 5' –CGGTGTGTACAAGGCCCGGGAACG-
3' 

R1378** 16S r DNA 

5'–GAGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3' PO27F 
  IDT  * Prepared from IDTشده از شرکت تهیه* 

 Macrogen  ** Prepared from Macrogenشده از شرکت تهیه **

  
 .Minsavage et alچرخـه انجـام شـد      30-40ر در یـ تکث

1994, Pooler & Hartung 1995, Chen et al. 2007, 
Gai et al. 2011)   .(يدما  Denaturation  و Extension  

آر در ژل آگـاروز   یس یبود. محصول پ  کسانیهمه  يبرا
ـ متـر بـه مـدت    یان پنج ولت بر سانتیجردر شدت 1% ک ی

 ژل از محلـول  يزیـ آمرنـگ  يبـرا ساعت الکتروفورز شـد.  
ـ تر از محلـول پا یکرولیم 10يد (حاویوم برومایدیات  10) هی

mg/ml)  قـه  یدق 10بـه مـدت    تر آب مقطـر) یلیلیم 100در
استفاده شد. پس از شستشـو ژل در آب مقطـر در دسـتگاه    

ه یــرشــده و تهیمشــاهده قطعــات تکث يمستندســاز ژل بــرا
ر یـ تکث ي. بـرا (Costa et al. 2004)عکـس قـرار گرفـت    

ــاقطعـــات ژن ــا يهـ ســـاخت  ییمـــوردنظر از آغازگرهـ
و شــرکت  یکشــور کــره جنــوب Macrogen يهــاشــرکت

IDT(Integrated DNA Technologies) کـا  یاز کشور آمر
ها با استفاده نمونه يآر تعداد یس یاستفاده شد. محصول پ

 Sambrook & Russell( يسـاز م خـالص یاز استات سـد 

کـره   Macrogenن تـرادف بـه شـرکت    ییتع ي) و برا2001
  د.یارسال گرد یجنوب

  ییزايماریاثبات ب

ــات ب ــاریاثبــ ــیزايمــ ــد  یــ ــه روش آلمــ ا و ی، بــ
نهال  يرو رییتغ ی) با اندکAlmedia et al. 2003همکاران(

ـ ن) انجام شـد. شـش جدا  یدانه قزوی(رقم بمو  ن یه از قـزو ی
ک یــه)، البــرز (یــ(دو جدا يه)، خراســان رضــویــ(دو جدا

ـ ک جدایه) و همدان (یجدا  یـی زايمـار یاثبـات ب  يه) بـرا ی
ــ  ــد. سوسپانس ــتفاده ش ــت   یونیاس ــا غلظ  ml CFU/ 610ب

)= 0.4 600OD  فســفات  -تراتیسـ -ناتی) در بـافر سوکسـ
)SCP) (1/0% م یســد يتــر %2/0نات، یم سوکســیســد يد

ــ )  4PO2KH ،pH=7 %05/0و  4HPO2K %075/0ترات، یسـ
 ونیسوسپانسـ تـر) از  یلیلـ یم 2/0(حدود  ياه شد. قطرهیته
ـ  يرو ن دو گـره) قـرار داده شـد و بـا     یساقه کنار جوانه (ب

از داخل قطره بافت سـوراخ   یشناسسوزن نمره صفر حشره
ان گـره  یان گره اول تا مین مید. حداقل در پنج محل بیگرد

از  يهـا در گلخانـه عـار   انجـام شـد و نهـال    یزنهیپنجم ما
شــدند.  ينگهــدار  Co 8± 25ییط دمــایحشــرات در شــرا

ـ ما SCPبا بافر  اهان شاهدیگ ـ هی ـ گرد یزن د. زمـان ظهـور   ی
ـ تـا   يماریشرفت بین عالئم و روند پیاول ک سـال بعـد از   ی
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ـ ما يادداشـت شـد. دوازده نهـال مـو بـرا     ی یزنهیما ـ هی  یزن
ـ هیاهان مایاستفاده شد. پس از ظهور عالئم در گ شـده،   یزن

ـ عالئـم نسـبت بـه باز    ياهان بدون عالئـم و دارا یاز گ  یابی
ن ید. عالوه بر ایط کشت اقدام گردیمح يرو يماریعامل ب
اهان استفاده ین گیدر ا Xf یابیرد يآر برا یس یزا و پیاز ال
 شد.

  جینتا
 Xfبـه   یآلـودگ  ییدر مـو عالئـم ابتـدا   : يمـار یعالئم ب

شـده  خشـک  يهـا ه برگ است. قسـمت یخشک شدن حاش
شـده  ک هاله زرد تـا قرمـز احاطـه   یمعموالً بافت مرده و با 

ـ بـرگ ر قسمت پهنـک  یاست. گاه زش کـرده و دم بـرگ   ی
مانـد کـه   یم یباق ،یتیکبرصورت چوبمتصل به شاخه، به

ز بـا  ییزمـان در پـا  است و هم "رسیپ"ن عالئم یترشاخص
 "رسیـ پ" يمـار یکند. در بیزش میسالم ر يهازش برگیر
افتـه،  یهـا توسـعه  بـرگ  يبعـد زرد  يهـا ج در سـال یتدربه

و سـبز   يانـامنظم قهـوه   يهالکهده شده و یها چروکخوشه
 شـکل شـود ( یدار میساقه پد ي) دررويارهیصورت جز(به
ـ و کاهش رشد درختـان درنها  ی، کوتولگيرشد). کم1 ت ی

 شود.  ممکن است منجر به مرگ تاك

  مارگریب یو پراکندگ یابیرد

ن جـذب  یانگیـ م ین بررسیدر ا ):DAS-ELISAزا (یال
ن جـذب  یانگیو م 2/2 ± 4/0کنترل مثبت  يهانمونه ينور
ار یـ بعالوه سه برابر انحراف مع یکنترل منف يهانمونه ينور
 365نمونـه از   212(  ییهـا نمونـه بود.  57/0 ± 04/0 هاآن

آلـوده محسـوب شـد کـه      عنـوان بـه زا یـ نمونه) بر اساس ال
 هـا نمونـه از  یبود. در برخـ  8/0 هاآن يحداقل جذب نور

ـ یت ریبا دستگاه پل، يب نورزان خوانش جذیم ش از یدر، ب
استان خراسان  يهانمونهت در ین وضعیا یبود، فراوان 5/3

مورد  يهااستان ین اساس از تمامیبر ابود.  ترشیب يرضو
 آلـوده بودنـد   Xf ک تاکسـتان بـه  یاز  هانمونه ید برخیبازد

  .)2 شکل(
) 3 جـدول نمونـه (  365از   %1/7: از حـدود  يجداساز

ــجدا 26 ــ يرو Xf هیـ ــاطیمحـ  PD2و  PWکشـــت  يهـ
ــاز ــه جداشــد.  يجداس ــپرگن ــاهی محــدب، صــاف و  يه

 10هـا حـدود   . پرگنـه ه مشخص بودنـد یرنگ با حاشيریش
 يدر دمـا  PWو  PD2 يهـا طیمح يروز بعد از کشت رو

Co 28 .يکدام قـادر بـه رشـد رو   چیهها هیجداظاهر شدند 
 يباکتر يزج جداساینبودند. بر اساس نتا يط آگار مغذیمح

آغــازگر  مــراز بــا دو جفــت   یپل يارهیــزنجو واکــنش 
RST31/RST33  1-272و-int/272-2-int،   بــا اســتفاده از

تـوان گفـت   یمـ  طورقطـع به، يباکتر يهاهیجدا يهاپرگنه
، يفـارس، خراسـان رضـو    يهـا اسـتان  يهاتاکستان یبرخ

ن، زنجــان، لرســتان، همــدان و چهارمحــال و یالبــرز، قــزو
 هـا نمونـه  ی). از برخـ 2ه هستند (شکل آلود Xfبه  ياریبخت
ـ ها جـدا گرد يباکتراز  يکندرشد يهاهیجدا ار ید کـه بسـ  ی
مراز با استفاده یپل يارهیزنجبودند اما در واکنش  Xfه به یشب

 ر نشد.یتکث ياقطعهچ یه مورداشاره ياز آغازگرها

واکـنش   يبـرا  ییهـا نمونـه : مرازیپل يارهیزنجواکنش 
زا خـوانش  یـ مراز استفاده شد که در آزمـون ال یپل يارهیزنج

 بـود.  8/0شتر از یدر بیت ریبا دستگاه پل هاآن يجذب نور
زا پـس از اسـتخراج   یـ باال در ال ينمونه با جذب نور 96از 
) در واکـــنش 3نمونـــه (جـــدول  43 دم بــرگ  يان ا يد

آغــازگر مــراز بــا اســتفاده از دو جفــت    یپل يارهیــزنج
RST31/RST33  1-272و-int/272-2-int   ــورد ــه مـ قطعـ

ــار تکث ــانتظ ــدی ــتفاده از  ؛ ر ش ــا در اس ــازگر  ام ــت آغ جف
Dixon454fa/ Dixon1261rg  ر نشـد  یـ تکث ياقطعـه چ یهـ

ج یو نتـا  مـراز  یپل يارهیـ زنج). بر اساس واکـنش  3 شکل(
یبرخــگفــت  تــوانیمــ يریــن تــرادف قطعــات تکثیــیتع
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 هابرگریزش پهنک -پ ،قزوین) -تک تاك آلوده در باغ (تاکستان-برگ سوختگی مو، ب -روي مو. الف "پیرس"عالئم مختلف  .1شکل 

ها در ها و نکروز انتهاي آنکبریتی شدن دم برگچوب -ت همدان)،-(مالیر )دم برگیتی شدن کبرمو (چوب و باقی ماندن دم برگ روي تنه
جزایر سـبز روي سـاقه    -ج )،قزوین-تاکستان(دانه ها در رقم بیکبریتی شدن دم برگچوب -ث خراسان رضوي)،-آبادخلیل(رقم پیکامی 

ي هاحبهبرگ سوختگی و پالسیدگی  -فارس)، ح-(فاروق برگپهنکبرگ سوختگی شدید مو و ریزش  -)، چقزوین-تاکستان(دانه رقم بی
مو پیکامی در حال زوال با عالئم شدید برگ  -البرز)، د -یمکررباطمو ( برگپهنکریزش  -رقی)، خآذربایجان ش -انگور بیدانه سفید (بناب

 -برگ سوختگی مو رقم عسکري (گهـرود  -ر لرستان) و -آبادخرمي انگور (هاخوشهخشکیدگی  -خراسان رضوي)، ذ -سوختگی (کاشمر
  چهارمحال و بختیاري).

Fig. 1. Various symptoms of Pierce disease on grapes. a. leaf scorched, b. single tree with symptoms of Pierce 
disease in vineyard (Takestan-Qazvin), c. symptoms leaves dropped, while petioles remained attached 
(“matchstick”) (Malayer-Hamadan), d- “matchstick” symptoms in Pikami cultivar (Khalilabad-Khorasan 
Razavi), e- “matchstick” in Bidaneh cultivar (Takestan-Qazvin), f-green islands on twig of Bidaneh cultivar 
(Takestan-Qazvin), g- leaves dropped and severe leaf scorched (Farooq-Fars), h- grape dehydration and leaf 
scorched (Bonab-East Azerbaijan), i- leaves dropped (Rabat Karim-Alborz), j- decline and leaf scorched in 
Pikami cultivar (Kashmar- Khorasan Razavi), k- drying of grape clusters (Khorram Abad, Lorestan) and l- leaf 
scorched in Askari cultivar (Goharrood- Chaharmahal va Bakhtiary). 
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 و جداسازيمو در مناطق عمده کشت مو در ایران بر اساس سه روش الیزا، پی سی آر  "پیرس"بیماري  . نقشه گزارش وجود2شکل 

Fig. 2. Map of the report "Pierce" disease  in the major regions of grape cultivation in Iran based on DAS-
ELISA, PCR and culturing methods 
 

  
با جفت آغازگر  PCRمحصول  .Xylella fastidiosaاختصاصی  ينقوش الکتروفورزي محصول پی سی آر با استفاده از آغازگرها .3شکل 

RST31/RST33 هاي جدایـه  )، از پرگنه3راهک )، از نمونه دي ان اي دم برگ مو (2و  1باکتري جداشده از مو (راهک هاي  هاياز پرگنه
)، از نمونه دي 5(راهک  باکتري جداشده از پسته از پرگنه Dixon454fa/ Dixon1261rgبا جفت آغازگر  PCR). محصول 4بادام (راهک 

 PCRل ، تکثیر نشده). محصـو 9هاي جدایه مو (راهک ) و از پرگنه8هاي جدایه بادام (راهک )، از پرگنه7و  6ان اي دم برگ بادام (راهک 
)، و از 11)، از نمونـه دي ان اي دم بـرگ پسـته (راهـک     10هاي جدایـه بـادام (راهـک    از پرگنه int/272-2-int-1-272با جفت آغازگر 

  ).M(راهک  bp 100). مارکر دي ان اي 14) و از نمونه دي ان اي دم برگ مو (راهک 13و  12هاي جدایه مو (راهک پرگنه
Fig. 3. Gel electrophoresis pattern of PCR amplification products using Xylella fastidiosa specific primers. PCR 
products with primers RST31/RST33 from bacterial colonies isolated from grape (lane 1 and 2), from DNA of 
grape petioles (lane 3), from bacterial colonies isolated from almond (lane 4). PCR products with primers 
Dixon454fa/Dixon1261rg from bacterial colonies isolated from pistachio (lane 5), from DNA of almond petioles 
(lanes 6 and 7), from bacterial colonies isolated from almond (lane 8), from bacterial colonies isolated from grape 
(lane 9). PCR products with primers 272-1-int/272-2-int from bacterial colonies isolated from almond (lane 10), 
from DNA of pistachio petioles (lanes 11), from bacterial colonies isolated from grape (lane 12 and 13) and from 
DNA of grape petioles (lane 14). 100 bp DNA ladder (lane M). 
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  Xylella fastidiosaردیابی  يهادر ایران و مقایسه روش "پیرس"وضعیت آلودگی مناطق عمده کشت مو به بیماري  .3جدول 
Table 3. State of infection to Pierce's disease in major regions of grapevine cultivation in Iran and comparison of 
Xylella fastidiosa detection methods 

Sampling region 
(Province) 

Sampling time Assay results (positive/tested)  
Results DAS-ELISA PCR Culturing 

Qazvin August 2013 9/16 2/4 2/16 Detected 
Detected 
Detected 
Detected 
Detected 
Detected 

September 2014 14/23 3/6 1/23 
August 2015 11/17 2/5 2/17 
August 2016 11/20 1/3 1/20 
September 2017 12/18 2/4 1/18 
October 2018 8/15 1/2 3/15 

Khorasan Razavi Sep. 2014 6/10 1/3 0/10 Undetected 
Detected 
Detected 

Sep. 2016 15/21 3/7 2/21 
October 2017 12/16 3/5 2/16 

Chaharmahal va Bakhtiary  October 2013 2/3 1/1 0/3 Undetected 
Undetected 
Undetected 
Detected 
Detected 

September 2014 3/4 0/1 0/4 
August 2015 2/3 0/0 0/3 
October 2016 2/4 1/1 1/4 
August 2018 2/5 1/2 1/5 

Fars August 2013 5/7 1/3 0/7 Undetected 
Detected 
Detected 

October 2014 4/10 0/3 1/10 
September 2015 5/9 1/2 1/9 

Hamedan August 2013 7/11 1/3 0/11 Undetected 
Detected 
Detected 

October 2015 6/11 2/5 1/11 
September 2016 4/6 0/2 1/6 

Lorestan August 2015 8/11 1/3 1/11 Detected 
Southern Khorasan August 2014 3/4 1/3 0/4 Undetected 

Undetected October 2016 0/3 0/0 0/3 
Semnan October 2015 3/3 1/1 0/3 Detected 

Undetected August 2017 1/3 0/1 0/3 
Esfahan September 2013 1/3 0/1 0/3 Undetected 

Undetected August 2016 3/8 0/1 0/8 
Zanjan October 2014 3/4 1/1 1/4 Detected 

Detected 
Detected 

August 2015 3/5 1/2 0/5 
August 2016 4/6 1/1 1/6 

Western Azerbaijan August 2014 2/3 1/1 0/3 Undetected 
Detected 
Undetected 

August 2015 0/2 0/0 0/2 
September 2016 2/5 1/1 0/5 

East Azarbaijan August 2014 3/5 1/3 0/5 Detected 
Undetected 
Undetected 

August 2015 0/3 0/0 0/3 
September 2016 4/10 1/2 0/10 

Alborz August 2013 11/14 3/3 2/14 Detected 
Undetected 
Detected 

August 2015 2/4 0/1 0/4 
September 2018 7/10 1/3 1/10 

Kurdistan September 2014 2/3 1/1 0/3 Undetected 
Detected September 2016 1/2 0/1 0/0 

Kermanshah September 2016 3/6 1/1 0/6 Detected 
Northern Khorasan September 2018 2/5 0/1 0/5 Undetected 
Markazi September 2017 1/4 0/0 0/4 Undetected 
Tehran September 2018 2/5 1/1 0/5 Detected 
Kohgiloyeh va Boyerahmad September 2018 1/5 0/1 0/5 Undetected 
Total  212/356 43/96 26/365 
Infectivity percent  56% 44.8% 7.1% 
Detected: Positive reaction based on ELISA, PCR and isolation on media culture 
Undetected: No isolation on media culture 
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از مو روي قلمه مو رقم بیدانه قزوین در گلخانه. ظهور عالئم اولیه برگ سـوختگی   Xylella fastidiosaزایی جدایه اثبات بیماري .4شکل 

عالئم جزایـر سـبز روي    یتی) وکبرچوببه ساقه چسبیده( دم برگکه یدرحال، برگپهنکریزش  (چپ) و زنییهمو حدود دو ماه بعد از ما
  .زنی (راست)یهشاخه مو حدود هشت ماه بعد از ما

Fig. 4. Pathogenicity of Xylella fastidiosa isolates on Bidaneh cultivar of grape in greenhouse conditions. Left-
Appearance of the early symptoms of leaf scorch on grape leaves about two months after inoculation. Right- 
Leaves dropped, while petioles remained attached (“matchstick”) and Green islands symptoms on grape twigs 
about eight months after inoculation. 
 

  

خراسـان   ،يفارس، خراسـان رضـو   يهااستان يهاتاکستان
جـان  ین، زنجـان، آذربا یسمنان، البرز، تهـران، قـزو   ،یجنوب
، کردســتان، کرمانشــاه، لرســتان، یجــان شــرقی، آذربایغربــ

(شـکل   آلوده هستند Xfبه  ياریو چهارمحال و بخت همدان
3(. 

ـ جدا شـش هر  :ییزايماریب  يهـا بـرا  ه مـو کـه از آن  ی
دانه یمو رقم ب يط گلخانه رویاستفاده شد، در شرا یزنهیما
. حدود پنجاه روز بعـد از  )4 شکل( زا بودنديمارین بیقزو
ف یـ خف یصـورت سـوختگ  بـه  يماریه بیعالئم اول یزنهیما

 یسوختگ جیتدرها بهه برگ ظاهر شد. در همه گلدانیحاش
بـرگ را  تمـام پهنـک   یشـرفت کـرد و گـاه   یه برگ پیحاش

ـ ردبرگ از دم برگ گفراگرفت و باعث جدا شدن پهنک د. ی
ـ عالئم جزا يحدود هشت ماه بعد از آلوده ساز  ر سـبز در ی

کـدام از  چی. در ه)4(شکل  دیها مو مشاهده گردنهال یبرخ

سال بعـد از   سه یاه حتیش مرگ گیمو مورد آزما يهانهال
 شـش ط گلخانـه مشـاهده نشـد. هـر     یدر شـرا  يآلوده ساز

و  PD2ط کشـت  یمحـ  يعالئـم رو  ياهان دارایه از گیجدا
PW يارهیزنجواکنش با  يباکتر يهاهیافت شدند. جدایباز 
مـورد   RST31/RST33با استفاده از جفت آغـازگر   مرازیپل

در  د.یبـه اثبـات رسـ    Xfش قرار گرفتنـد کـه وجـود    یآزما
 د.یمشاهده نگرد یگونه عالئمچیشاهد ه يهاگلدان

  بحث
مـراز و  یپل يارهیـ زا، واکـنش زنج یبر اساس سه روش ال

ــ يجداســاز تــوان گفــت یط کشــت مــیمحــ يرو ياکترب
ـ مو در منـاطق مختلـف ا   "رسیپ" شـود.  یمـ ران گـزارش  ی

، يخراسـان رضـو   يهـا در اسـتان  يماریب یشدت و فراوان
  هاست.ر استانیشتر از سایب يارین و چهارمحال و بختیقزو
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نشان ن پژوهش یآر در ا یس یو پ يزا، جداسازیج الینتا
ـ رد ين رونـد بـرا  یبهتر داد که غربـال   Xfص یو تشـخ  یابی

زا و اسـتفاده از  یـ بـاال در ال  يبا جذب نور يهاکردن نمونه
ط کشـت  یمحـ  يرو يبـاکتر  يجداسـاز  يها بران نمونهیا

آر با  یس یدر پ يباکتر يهاپرگنه يریکارگو به یاختصاص
 Minsavage et al. 1994 ،Pooler( یاختصاص يآغازگرها

& Hartung 1995  وChen et al. 2007  ( .حـدود   اسـت
ــه 56% ــااز نمون ــه    يه ــکوك ب ــم مش ــا عالئ ــپ"ب  "رسی

 یبـه عبـارت   نشان دادنـد  یآلودگ Xfزا به یمورداستفاده در ال
. از حـدود  زا محرز شـد یبا ال هانمونهن یرس در ایپ يماریب

ط کشـت جـدا   یمح يفوق رو يباکتر نمونه 365 از  1/7%
ــه%8/44از و  شــد ــرا ، ک ــا  يان ا ياســتخراج د يب کــل ب
اسـتفاده شـد در    يان ا يد یتجـارت  يهـا تیک يریکارگبه

، و   Xf یاختصاصـ  يمراز با آغازگرهایپل يارهیواکنش زنج
، واکـنش مثبـت نشـان    يریـ ن ترادف قطعات تکثییج تعینتا

ن در یر محققـ یج سـا یبـا نتـا   يج تـا حـدود  ین نتایادادند. 
 & Pooler( درمـارگر مطابقـت دا  ین بیا یابیرد يهاروش

Hartung 1995, Bextine & Miller 2004( کـه   ی. زمـان
ـ ن اسـت رد ییپـا  یلیاه و ناقل خیدر گ يت باکتریجمع  یابی

Xf که بـه مشـکل بـودن     یلیآر ناکارآمد است. دل یس یبا پ
 یاه و قطعات دهانیاز بافت گ ییایباکتر يان ا ياستخراج د

ــ ــبت داده  یو پ ــل نس ــرات ناق ــده حش ــود  ش مع ــد وج ان
 Bextine & Miller( آر اسـت  یس یپ يبرا ییهابازدارنده

احتمـال واکـنش    آر یس یزا و پی. در هر دو روش ال)2004
ـ شه دالیکاذب وجود دارد که هم یمثبت کاذب و منف ل آن ی

ـ از دال یکـ یسـت، امـا   یمشخص ن  يهـا یل عمـده آلـودگ  ی
ــا  ییایــباکتر  ,Sherald & Lei 1991اســت ( Xfهمــراه ب

Minsavage et al. 1993, Pooler & Hartung 1995, 

Chen et al. 1995 .(ـ ز جداین ین بررسیدر ا کنـد   يه هـا ی
رشـد   PD2و  PWط کشـت  یهـا در محـ  يباکتراز  يرشد

  بودند. Xfه یار شبیبس یکیکردند که از نظر مرفولوژ
زا یـ تـوان گفـت ال  یج پـژوهش حاضـر مـ   یبر اساس نتا

ماننـد   Xf یکیولـوژ یب يهـا جنبه یبررس ين روش برایبهتر
ــتغ ــلیی ــجمع یرات فص ــاکتری ــاکتريت ب ــت ب در  ي، غلظ

ک و مقاومت ارقـام  یولوژیدمیمختلف، مطالعات اپ يهااندام
 ين روش بـرا یتـر زا مناسـب یـ اسـت. ال  يمـار یو پراکنش ب

نـان از  یاطم ينمونه اسـت و بـرا   يادیغربال کردن تعداد ز
شتر از حـد اسـتاندارد   یزا بهتر است آستانه حداقل بیج الینتا
بعـالوه سـه    یکنتـرل منفـ   يهانمونه يب نورن جذیانگی(م

 ين روش بـرا یتـر مناسـب  زایـ ار) باشد. الیبرابر انحراف مع
و تـراکم   Xfهماننـد وجـود    یکمک در پاسـخ بـه سـؤاالت   

 & Purcellپنهـان اسـت (   یط آلودگیشرا ژهیوت، بهیجمع

Hopkins 1996, Sherald & Lei 1991ن پژوهشیا ). در 

بعـالوه سـه    یکنتـرل منفـ   يهـا نمونه ين جذب نوریانگیم
 يهـا نمونـه بود، اما  57/0 ± 04/0 هاآنار یبرابر انحراف مع
نمونـه آلـوده بـا روش     عنوانبه 8/0ش از یب يبا جذب نور

ـ یبودن نتـا  یتوان گفت منفیمشد.  یزا تلقیال آر  یسـ  یج پ
ــودگ  & Poolerســت (یمــارگر نیبــه ب یدال بــر عــدم آل

Hartung 1995, Bextine & Miller 2004.(  
) باعـث  یسـال گسترش تنش کمبود آب (ماننـد خشـک  

ـ ده بـر ا یشود و عقیم "رسیپ"د عالئم یتشد ن اسـت کـه   ی
 ییهـا شوند نسبت به تاكیکه دچار کمبود آب م ییهاتاك

ترنــد حســاس "رسیــپ" يمــاریرآب هســتند بــه بیکــه ســ
)Hopkins 198997 يهـا سـال  یط یدانیم يهای). بررس-

ن است یاز ا یران حاکیمناطق مختلف ا يهااندر تاکست 88
رونـد   یزان آلـودگ یـ مـو و م  "رسیـ پ" يمـار یکه شـدت ب 

کاشـمر   يهـا ت در تاکستانین وضعیداشته است. ا یشیافزا
ار و ین)، شهری)، تاکستان (قزوي(خراسان رضو آبادلیو خل
کـامالً   ر (همدان) و فاروق (فارس)یم (تهران)، مالیکررباط

 يهـا در سـال  یسـال مشهود است. با توجه به دوره خشـک 
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 يمـار ین بیا ر شدنیچشمگل یاز دال یکید بتوان یر شایاخ
ـ تنش کـم  ییافزامناطق کشور را به اثر هم یدر برخ در  یآب

 ی، بـه عبـارت  نسـبت داد  Xf يهاهیتوسط سو يماریجاد بیا
 يبـرا  )predisposing( یش آمودگیعامل پ عنوانبه یآبکم
  مو است. "رسیپ"

) نشـان دادنـد   Thorne et al. 2006تورن و همکـاران ( 
ـ در معرض تـنش کـم   Xfآلوده به  يهاتاك یوقت قـرار   یآب
کـه   ییهاسه با تاكیدر مقا "رسیپ"رند، شدت عالئم یگیم

 ي، موهـا حـال نیشتر است. بـاا یکنند بیافت میدر یآب کاف
ـ یو س یآبدر هر دو گروه تنش کم Xfآلوده به  عالئـم   یر آب
ر سبز، جدا شدن پهنک از یجزا یعنی "رسیپ"فرد منحصربه
ه ینـامنظم حاشـ   یو سـوختگ  شدن) یتیکبرچوب( دم برگ

ـ تحـت تـنش کـم    يدهند؛ اما در موهایبرگ را نشان م  یآب
ـ بـرگ و ر کنواخت پهنکی يزرد Xfبه  یبدون آلودگ زش ی

ـ برگ به همراه دم برگ د  شـود. کمبـود آب باعـث   یده مـ ی
شـود امـا در   یه جداکننده دم بـرگ از سـاقه مـ   یتوسعه ناح

بـا   "رسیـ پ"شـود. عالئـم   یده نمید ین حالتیچن "رسیپ"
 یآبشود، اما کمیجاد نمیکمبود آب ا يمارهایکدام از تچیه

 ین، عـوامل یکند؛ بنابراید میرا تشد "رسیپ" يماریعالئم ب
د. ل هسـتن یـ دخ "رسیپ"جاد عالئم یر از کمبود آب در ایغ
اسـت کـه در    شـده رفتـه یطـور گسـترده پذ  ه بـه ین فرضـ یا

اسـت کـه    يکمبود آب همراه با باکتر Xfآلوده به  يهاتاك
و بـرگ   بـرگ ر سـبز، جـدا شـدن پهنـک    یجاد جزایباعث ا
 Thorneشود (یاه میگ یو مرگ احتمال یموضع یسوختگ

et al. 2006.( يکـه دارا  ییهـا نمونهز از ین پژوهش نیدر ا 
 یتـ یکبرچـوب به ساقه ( دم برگر سبز و اتصال یعالئم جزا

ـ 2شدن) بودند(شکل  ط یمحـ  يرو Xf يجداسـاز  ی) فراوان
بـود کــه فقـط عالئــم بــرگ    ییهــانمونـه شــتر از یکشـت ب 
  داشتند. یسوختگ
باعـث   Xfاز  یشـده ناشـ  شناخته يهايماریاز ب ياریبس

مـو در   "رسیپ" يماریمثال بعنوانشوند. بهیزبان میمرگ م
سـبب   یحساس در عرض چند سـال بعـد از آلـودگ   ارقام 
 ).Goodwin et al. 1988(شـود  یمـ  ها از تاك یبرخمرگ 
ــپ" يمــاریشــرفت بیرونــد پ  يهــاتاکســتاندر  مــو "رسی

ر کـامالً  یـ اخ يهـا سـال در  يآباد استان خراسان رضولیخل
ـ بازدکـه در  يطـور بـه مشهود است،   1396تابسـتان   يدهای

ـ مـو در ا  یپزشـک اهیـ گن معضل یترمهم عنوانبه ن منطقـه  ی
کامـل   يمرگ و نابود باعثموارد  یمطرح است و در برخ

رسد یمشده است. به نظر  هاتاکستان یمو در برخ يهاتاك
ـ ن سـطح ز یشتری، که بیکامیمو رقم پ ر کشـت شهرسـتان   ی

حسـاس   Xf اسـت، بـه   شدهدادهآباد به آن اختصاص لیخل
  باشد.

شـود  یمـ ر یـ کث(قلمـه) ت  یرجنسـ یچون مو بـه روش غ 
 يآونـد  يمارگرهـا یژه بیوبهمارگرها یاحتمال انتقال انواع ب

 يهاهیسو یزبانیدامنه م یاد است، از طرفیدر آن ز Xf مانند
ــا ــو ین بی ــارگر در م ــم ــاعیوس ــر از س ــور یت ــت هیس هاس
)Amanifar 2014ن احتمال وجود دارد که پراکنش ی)، لذا ا
ـ شـده در ا هیـ تهتـر از نقشـه   عیوسران یمارگر در این بیا ن ی

ن یمهم ا يهازبانیمر یسا يپژوهش باشد و آهنگ خطر برا
 است.و زیتون مرکبات  ازجملهمارگر یب

در مناطق مختلـف   هاتاکستان ینکه در برخیبا توجه به ا
ـ (تعداد اندك تاك مـو) د  يالکه صورتبهکشور عالئم  ده ی
ـ  هـا تاکسـتان ن یاز ا یقدمت برخ یشد، از طرف  20ش از یب

ش یاز افـزا  یحـاک  یدانیـ م يهایبررسن یسال است همچن
ن یر اسـت، بنـابرا  یاخ يهاسالدر  يماریو شدت ب یفراوان
کنـد  یمت یرا تقو یعین) طبیناقلناقل (ت فوق وجود یوضع

ـ در ا Xfن) یناقـل (نـاقل   ییکارآ یو بررس ییلذا شناسا ران ی
  است. يضرور

 یلو مولکـو  یکی، مرفولـوژ یکیولوژیب يهاتفاوتچون 
 .Amanifar et alاز بــادام ( Xf یرانــیا يه هــایــدر جدا
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) و مو وجـود دارد،  Amanifar et al. 2019)، پسته (2016
 یو ژنـوم  یکی، مرفولـوژ یکیولـوژ یب يهایژگیولذا مطالعه 

ـ مختلف، از ا يهازبانیم از،  Xf مختلف يه هایجدا ران و ی
  طلبد.یمر کشورها را یسا يهاهیسوبا  هاآنسه یمقا

  يسپاسگزار
سـازمان جهـاد    یاز کارشناسان حفـظ نباتـات و باغبـان   

خراسـان   يهـا اسـتان  یپزشکاهیگ يهاکینیکلو  يکشاورز
ن، ی، قـزو یجان شرقی، لرستان، فارس، سمنان، آذربايرضو

بـه خـاطر    يراحمد، همدان و مرکزیه و بویلویزنجان، کهگ

مـو مشـکوك    يهانمونها ارسال یه نمونه و یدر ته يهمکار
ـ سپاسـگزارم. ا  "رسیپ" يماریبه ب از  ین پـژوهش قسـمت  ی
 و 0-42-16-87019شـماره  بـه   یقـات یج دو پروژه تحقینتا

قـات، آمـوزش و   یمصوب سازمان تحق ،92128-16-42-4
از اعتبـارات مربوطـه    یکـه بخشـ   ، اسـت يج کشاورزیترو

ــاورز  ــاد کش ــازمان جه ــط س ــال و  يتوس ــتان چهارمح اس
 یله از سـازمان فـوق قـدردان   یوسـ نیبدشد، نیتأم ياریبخت
  .شودیم
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