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چکیده
بهههمنظههور بررسههی عوامههر باکتریههایی ایجادکننههدهی بیمههاری ک هههبرگههی کیههوی در ایههران نمونهههبههرداری گسههتردهای در
 از بههرد دراتههان آلههوده بهها ع هه.دو سههام متههوالی از منهها ک کیههوی ایههز اسههتانهههای شههمالی کشههور انجهها شههد
و لکهههی آبسههواته بهها

 لکههه نههارنجی رنهه، لکهههی سههدید بهها شاشههیهی قهههوهای، لکههه زاویهههای قهههوهایرنهه

 پهها از انجهها آزمههون.سههازیگردیههد

 جدایههه باکتریههایی جههدا و اههال400  بههیا از،آن

در ا ههرا

مخت هه

هالهههی زرد رنهه

 بیسههتوپههنج، سههپا از میههان آنههها. جدایههه بههه عنههوان بیمههارگر شناسههایی شههد130 ، بیمههاریزایههی بههه روشهههای مخت هه
و شههکر ک نههی

 بههر اسههاژ وی گههیهههای مورفولههو یکی نظیههر رنههPseudomonas بههه جههنا

جدایههه مشههکو

 تمههامی جدایهههههها در آزمههون القههای واکههنا فههو.شههده و مههورد بررسههیهههای فنههوتیپی و مولکههولی قرارگرفههت

انتخهها

شساسههیت در توتههون و شههم دانی نتههایج مثبههت ولههی در سههایر آزمههونهههای فنههوتیپی و بیوشههیمیایی نتههایجی متدههاوت
P.

 بیشههتریج شههباهت را بههه گونهههی، نیمههی از جدایههههههای مههورد بررسههی، ایههج نتههایج نشههان داد.نشههان دادنههد

rRNA

 همینهههیج اسههتداده از دو جدهههت آاهههازگر ااتصا ههی راشهههیشههده بهههر اسهههاژ تههوالی. دارنههدsyringae

 نشههههههههان داد کههههههههه جدایههههههههههههههههههای،PsaF3⁄R4  وPsaF1⁄R2  بههههههههه نهههههههها16S–23S (ITS)
 بررسههههی. ت ههههک دارنههههدP.

syringae

pv.

actinidiae  بههههه پههههاتووار230  و20،86،101،138،132،116،194

،rpoD  جدایههههی دیگهههر و عهههد شهههباهت آن بههها ههههی کهههدا از تهههوالیههههای ن16  درrpoD تهههوالی ن

تهههراد

مت ههک بههه گونههههههای موجههود از جههنا سههودوموناژ در بانههژ ن نشههان داد کههه اشتمهها ایههج جدایهههههها گونههههههای
.ناشنااتهای از ایج جنا بوده که ت ییج جایگاه دقیک تاکسونومیکی آنها مست ز بررسیهای بیشتر میباشد
. ایران، سودوموناژ، لکه برگی باکتریایی، کیوی:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
In order to investigate the bacterial factor causing kiwifruit leaf spot disease in Iran, extensive sampling
performed in two consecutive years from the kiwifruit growing areas in the northern provinces. More than
400 bacterial strains isolated from the leaves of infected trees with various signs of leaf spot like brown
angular spot, white spot with brown border, orange color spot and water soaking spot with yellow
penumbra. 130 strains identified as pathogenic factors in different pathogenicity test. Among them, 25
strains were suspicious to have the Pseudomonas genus according to morphological properties such as
color and shape of the colonis and studed from the phenotypic and molecular view point. All the strains
had positive result through the hypersensitive reaction test in tobacco and geranium leaves, but during
other phenotypic and molecular tests, they had different results. These tests proved that half of the strains
in this study have the most similarity to P. syringae. Using two pairs of specific primers that designed
based on the 16S-23S rRNA (ITS) sequence, by the name of PsaF1⁄R2 and PsaF3⁄R4, made it clear that
strains: 20, 86, 101, 138, 132, 117, 194 and 230, are belonging to P. syringae pv actinidiae. This
experience that rpoD gene sequence of other 17 strains and its dissimilarity to any of the rpoD gene
sequences, belonged to the species of genus Pseudomonas in the genebank, proves that these strains are
unknown species of Pseudomonas, makes it necessary that determind the taxonomic status of these strains
further investigations are required.
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مقدمه
ایررران در دو دهر اخیررر یکرری از عمررد تررری
تولیدکنندگان کیوی در جهان بود و توانسرت اسر
در میان هف کشور مطرح در ای زمین  ،جایگا ویژ
و مناسبی را کسب نمود و از سهم قابرل قبرولی در
بازار جهانی برخوردار گردد .بر اساس آخرری آمرار و
اطالعات فائو و مرکز تجارت بی الملل در سال 5112
بالغ بر  51کشور ب عنروان ارادرکنند ی ایر میرو
برشمرد شدند .نیوزلند ،شیلی ،یونان ،ایتالیا ،بلژیک،
هلنررد و ایررران کشررورهایی هسررتند کر در برری
اادرکنندگان کیوی جهان از مزی نسبی ارادراتی
برخرروردار مرریباشررند ( Chizari & Abolhasani,
 .)2012آمارنامر کشرراورزی سررال  1911مش ر
نمود اس س استان گیالن ،مازندران و گلستان بر
ترتیب بیش تری سطح زیر کش کیوی را بر خرود
اختصاص میدهند ک با وسع  151هزار هکتار باغ،
بیش از  9هزار ت کیوی در ای مناطق تولیرد مری-
شود) .(Ahmady, 2018کیروی در ابتردا بر عنروان
گیاهی عاری از بیماری معرفیشد بود ،اما ب تدریج
بررا توسررع ی سررطح زیررر کشرر  ،تعررداد آفررات و
بیمرراریهررای ایرر م صررول نیررز افررزایش یافرر .
بیماری های باکتریایی ازجمل شانکر باکتریایی کیوی
برا عامرل P. syringae pv. syringaeاز مهرمترری
عوامل خسارت زا بود و تاکنون با اپیدمی شدن ایر
بیماری ،خسارتهای متعددی گزارش گردید اسر
ک توسرع اقتصرادی کیروی را بر شردت بر خطرر
می اندازد .اولی عالئم سروختگی شرکوف هرای گیرا
کیوی ناشری از براکتری بیمرارگر  P. viridiflavaدر
نیوزیلند و در سال  1110مشاهد شرد & (Everett
) .Henshall, 1994مطالعررات بعرردی نشرران داد کر
عامل بالیر شرکوف هرا بر گونر ی P. savastanoi
شرربی اس ر  .هرانررد انجرراه آزمررون هیبریداسرریون
اسیدهای نوکلئیک و برخی آزمونهرای بیوشریمیایی
سبب تش ی دقیق جایگا تاکسرونومیکی نبرود و
عنروان Pseudomonas sp.
ای سودوموناسها ت
براقی مانرد) .(Rees‐George et al., 2010در سرال
 1111در ایتالیا عامل ایجادکننرد ی بیمراری نکرروز

شکوف های گل P.syringae pv. syringae ،معرفری
گردید ) .(Balestra & Varvaro, 1997ای در حالی
بود ک عالئم ایجادشد توسط ای باکتری ب عالئرم
ایجادشد توسط براکتری  P. viridiflavaبر عنروان
عامل لک برگی ،بالی و تیرگی شکوف ها (Varvaro
) et al., 1990و عالئم ایجادشد توسط P syringae
 pv. actinidiaeبرر عنرروان عامررل ایجادکننررد ی
لکرر هررای زاویرر ای بررا هالرر ی نکروتیررک و عامررل
پوست پوست شدن و خروج شیراب های قرمرز از تنر
درختران ) ،(Scortichini, 1994شرباه داشر  .در
ایررران برررای ن سررتی بررار در سررال  1110برراکتری
 P.syringae. pv. syringaeب عنروان عامرل شرانکر
باکتریررایی کیرروی معرفرری گردیررد & (Mazarei
) .Mostofipour, 1994اگرا باکتری P. syringae.
 pv. syringaeقرردرت بررادیی در نررابودی درخترران
کیرروی دارد ) (Rossetti & Balestra, 2008ولرری
تاکنون بیشتری مقدار مرگ درختان کیوی ناشری
از  P. syringae pv. actinidiaeبررررود اسرررر
) .(Balestra et al., 2009aعالئم بیمراریهرایی کر
ب وسیل باکتری های مذکور ایجاد مریگرردد عبرارت
اسر از لکر زاویر ای بررگ ،پژمردگری شرکوف هررا،
سوختگی جوان هرا ،زخرم روی شراخ هرای جروان و
تن ی درخ میباشد ک می تواند منجرر بر خرروج
تراوشات زنگ آلود و قرمزرنگ شود .عالئمی همچون
لک زاوی ای برگ و پژمردگی شکوف ها اررفا عالئرم
اختصاارری برراکتریP. syringae pv. actinidiae
نیس و توسرط گونر هرای دیگرری از براکتریهرای
جرررنو سرررودوموناس از جملررر pv. syringae
 P.syringaeو  P. viridiflavaنیرررررز ایجررررراد
میشود) .(Balestra & Varvaro, 1997در نیوزلند و
در اوایررل نرروامبر  5111لکرر برگرری و پوسرریدگی
شکوف ها تنها عالئمی برود کر براکتری actinidiae
 P. syringae pv.ایجاد نمود))Everett et al., 2011
و با افزایش شیوع اپیدمی خسارت فراوانی ب اقتصراد
نیوزلند ت میل کرد .ازآنجاک انع کشر و کرار
کیوی در ایران از جایگا اقتصادی برادیی برخروردار
بود و ب سرع در حال گسترش میباشد توجر بر
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عوامل تهدیدکنند ی ای انع اهمی زیادی دارد.
با وجود آنک وسری ترری و بیشرتری مقردار مررگ

ایران قرار گرف .

درختان کیروی تراکنون توسرط پراتو ن actinidiae

نمونهبرداری ،جداسازی و خالصسازی

 P. syringae pv.رویداد اسر
) 2009bو حضور ای بیمارگر در نقاط م تلف کیوی
خیز جهان ازجمل کشورهای آسیایی مانند ترکیر و
ای مشاهد گردید امرا هنروز گزارشری مبنری برر
حضور ای بیمارگر در ایران ارائ نشد اس  .با توج
ب سطح وسی تباددت بی کشروری و عرده وجرود
سیسررتم قرنطینرر ای مقبررول ،اررادرات کیرروی برر
کشورهایی نظیر روسی  ،عراق ،هندوستان ،افغانستان
ترکی و عالئم لک برگی مشاب با عالئم رؤیر شرد
در نیوزلند ،هدف از ایر پرژوهش شناسرایی عوامرل
باکتریایی ایجادکنند ی بیماری لک برگی کیروی در

طی دو نوب پیاپی از منراطق عمرد کیروی کراری در
شمال کشور ازجمل استانهای گلسرتان ،مازنردران و
گیالن نمون برداری انجراه شرد .نمونر بررداری اول بر
مدت اهار ما متوالی از اواسط بهار تا اواخرر تابسرتان
 1911و نمون برداری دوه طی س ما متوالی از اواسط
تابسررتان تررا اواسررط پرراییز  1911اررورت گرفرر .
نمون هایی متشکل از بررگهرای درخر کیروی رقرم
هایوارد با عالئم م تلف کل برگی (تصویر  )1انت را و
بالفاال جه جداسازی عوامل بیمارگر ب آزمایشرگا
انتقال داد شد.

(Balestra et al.,

مواد و روشها

تصویر  :1عالئم بیماری و لک برگی بر روی برگهای کیوی :1.لک آبسوخت با هال ی زردرنگ :5 ،شروع لک ها از حاشی :9 ،
فراگرفت کل برگ :0 ،لک ی سفید با حاشی ی قهو ای :2 ،لک زاوی ای قهو ایرنگ بدون هال  :6 ،لک نارنجی آجری رنگ

باف بیمار برگ همرا با باف سالم اطراف آن ابتدا
ب مردت د ثانیر برا هیپوکلریرد سردیم نریم درارد
ضدعفونی سط ی شد سپو با آ مقطر اسرتریل دو
مرتب و هر بار ب مدت  91ثانی شست و سرپو خررد
1
شد و یک قطر از آن روی م ریط ذرذایی کینگرز
ب اورت م طط کش گردید .س الی پنج روز پرو از
نگهداری تشتکهرا در دمرای  52درجر ی سلسریوس،
کلنریهررای ظاهرشرد مجررددا روی م رریط کشر

آگارذذایی ،5خال سازی شد و  02ساع بعد از رشد
جدای ها ،ب منظور انجاه سایر آزمونهرا در دمرای 0-1
درج ی سلسیوس نگهداری شدند .ب منظرور نگهرداری
بلندمدت جدای ها سوسپانسیون آبی نمون ها در دمرای
 0درج سلسریوس و سوسپانسریون کردر آنهرا درون
م یط ذذایی مای  9حاوی سیدرارد گلیسررول درون
فریزر منفی هشرتاد درجر سلسریوس نگهرداری شرد
(.)Schaad et al., 2001

1 King's B

2 Nutrient agar
3 Nutrient broth
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زای  P.viridiflava،P.syringae pv. syringeو
 Xanthomonas translucens pv. translucensبر

انجام آزمونهای بیماریزایی

ب منظور انت ا دقیق بیمارگرها آزمون بیماریزایی
روی گیاهان دیگر و جدای های ساپروفی
با حساسی و دق باد ب س روش م تلف در
کنترل منفی استفاد شد (جدول .)1
آزمایشگا و گل ان انجاه گرف  .در ای بررسی جه
آزمون از جدای های بیماری-
اطمینان از روند ا
جدول  :1جدای های استفاد شد در ای پژوهش
میزبان

کد کلسیون

نام جدایه

کیوی

MAFF 30291

P. syringae pv. actinidiae

هسته داران

ATCC 19310

P.syringae pv. syringe

مرکبات

ATCC 1322

P. viridiflava

ب عنوان

گندم

ICMP 5752

Xanthomonas translucens pv. translucens

باکتری ساپروفیت و فاقد میزبان

کلکسیون ش صی

Bacillus subtilis

باکتری ساپروفیت و فاقد میزبان

کلکسیون ش صی

P. chlororaphis

روش اول :مایهزنی بیمارگر به برگ های جداشده
کیوی
سوسپانسیونی از هر باکتری برا ذلظر  11سرلول در
هر میلی لیترر ،برا کمرک اسرپکتروفتومتر تهیر شرد و
توسط سرنگ استریل ب برگ های برید شرد ی جروان
کیوی با س  10الی  51روز و باف نره و ذیر خشربی
ب اورت لک های دایر ای شکل ب قطر نیم سانتیمترر
تزریق گردید .برگها در شرایط سرترون و برا رطروبتی
معررادل  11تررا  111دراررد و دمررای  91-52درجرر
سلسیوس درون انکوباتور ب مدت دو هفت قرارگرفت و
ب اورت روزان ارزیابی گردید (.)Beiki et al., 2012
0

روش دوم :مایهزنی بیمارگر به برگ جدا شدده ی
کیوی از قسمت حاشیهی برگ
ب منظور امکان سنجی احتمال ورود پاتو ن از روزن -
های آبی ک در حاشی ی برگهای کیوی قرارا دارد بر
درون برگ و ایجاد بیماری ،مای زنری بررگهرا توسرط
باکتریهای جوان رشرد یافتر برر روی م ریط کشر
اورت گرف و بررگهرا در شررایط رطروبتی 11 -21
دراد و دمای  91-52درج ی سلسیوس ب مردت دو
هفت نگهداری و ب طور روزان بررسی گردید.
روش سوم :مایهزنی بیمارگر بر روی نهال کیوی
سوسپانسیونی از باکتریهرای منت رب ،برا ذلظر 112
سلول در هر میلی لیتر با کمک اسپکتروفتومتر تهیر و

بر روی برگهای نهال یکسال ی کیروی رقرم هرایوارد
مرر پاشرری شررد .پاشررش تررا زمرران جرراری شرردن
سوسپانسیون از سطح بررگ ادامر یافر  .نهرالهرا در
شرایط گل ان با رطوب نسبی  11درارد نگهرداری و
ب مدت یک ما موردبررسی روزان قرار گرفتند .پو از
مشررراهد ی هرررر نررروع عالئرررم در همرر روشهرررای
بیماری زایی ،بازیابی مجدد باکتری هرا ،برا کشر روی
م یط آگار ذذایی و شناسایی مقردماتی براکتریهرای
جداسازی شد انجاه شد).(Everett et al., 2011
بررسیهای فنوتیپی و بیوشیمیایی
بررسی تولید رنگدان ی فلورسن روی م یط کشر
 ،King's Bگرررو آزمررونهررای  LOPATو  GATTaو
برخی آزمون های فنروتیپی و بیوشریمیایی مربروط بر
جرنو  Pseudomonasانجراه شرد ( Schaad et al.,
 .)2001بررسی توان رشد باکتریها در شررایط هروازی
یرا بریهروازی ( )Hugh & Leifson, 1953و آزمررون
استفاد از مناب م تلرف کررب و نیتررو ن در م ریط
پای ی آیر انجراه شرد ( .)Schaad et al., 2001جهر
بررسری و مقایسر در تمرامی آزمرونهرای فنرروتیپی و
بیوشریمیایی از جدایر هرای بیمراریزای pv. syringe
 P. viridiflava،P.syringaeو P. syringae pv.
 actinidiaeب عنوان جدایر هرای مرجر ککرشرد در
جدول  1استفاد گردید.
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شناسایی مولکولی جدایه های  Pseudomonasبدا

شناسایی آن ها ب کمک آذازگرهای اختصااری میسرر
نبود ،تک یر و توالی یابی شد .برنام ی واکنش زنجیر -

اسیدنوکلئیک جدای هرای بیمراریزا بر روش معمرول
فنررل -کلروفررره ،بررا انرردکی تغییررر اسررت راج گردیررد.
ب منظور تش ی باکتریهای جرنو Pseudomonas
از جفر آذررازگر  Ps-For, Ps-Revبررا قابلیر تک یررر
قطع ی  111جف بازی در سرودوموناسهرا اسرتفاد
شررد ( .)Widmer et al., 1998واکررنش زنجیررر ای
پلیمراز در حجرم نهرایی  15میکرولیترر برا اسرتفاد از
آذازگرهای ککرشد و م لوط واکنش آماد  0م صرول
شرررک آمپلیکررون ،2مطررابق بررا دسررتورالعمل شرررک
سازند و با دمای اتصال  12درج ی سلسریوس انجراه
شد.

ای پلیمراز ب اورت یک ارخ واسرشت سرازی اولیر
در دمای  12درج ی سلسیوس ب مدت اهار دقیق و
سپو  91ارخ متشکل از واسرشت سرازی در دمرای
 10درج ی سلسیوس و اتصال در دمرای  25درجر ی
سلسیوس هرکداه ب مدت یرک دقیقر و گسرترش در
دمررای  15درجر ی سلسرریوس بر مرردت دو دقیقر و
گسترش نهرایی در دمرای  15درجر ی سلسریوس بر
مدت هفر دقیقر تنظریم شرد ( Parkinson et al.,
 .)2011تعیی ترادف تروالیهرای تک یرشرد بر روش
سنگر 1انجاه شرد و بررسری مشرابه تروالی نهرا برا
اطالعررات موجررود در بانررک ن مرکررز ملرری اطالعررات
1
بیوتکنولو ی ( )NCBIو با استفاد از برنامر BLAST
اورت گرف  .توالی تمامی آذازگرهای اسرتفاد شرد
در ای پژوهش در جدول شمار  5مشهود میباشد.

استفاده از آغازگرهای اختصاصی

تشخیص مولکدولی جدایدههدای Pseudomonas

 syringaeبا استفاده از آغازگرهای اختصاصی
ب منظور تش ی  P. syringaeاز میان جدای هرا،
از آذررازگر اختصاارری  Psy-F,Psy-Rباقابلیرر تک یررر
قطع ی  100جف بازی اسرتفاد شرد .شررایط انجراه
واکنش زنجیر ای پلیمراز مشراب برا شررایط ککرشرد
دربند قبلی بود (.)Borschinger et al., 2016
ردیددابی مولکددولی پدداتووار P. syringae pv.

 actinidiaeبا استفاده از آغازگرهای اختصاصی
ب منظور تش ی مولکرولی پراتووار P. syringae pv.
 actinidiaeاز میان جدای های گون ی  ،P. syringaeاز
دو جف آذازگر اختصاای طراحیشد بر اساس توالی
 (ITS) rRNA16S–23Sبرر نرراه  PsaF1⁄R2باقابلیرر
تک یر قطع ی  521جف برازی و آذرازگر PsaF3⁄R4.
باقابلی ر تک یررر قطع ر ی  112جف ر بررازی اسررتفاد
گردیرد ( .)Rees-George J. et al., 2010واکرنش در
دمای اتصال  12درج ی سلسیوس انجاه شد.
تکثیر و تعیین ترادف ژن rpoD

ب شرری از ن  rpoDدر تعرردادی از جدایرر هررا کرر
4 Taq DNA Polymerase 2x Master mix RED
5 Ampliqon

نتایج
بررسی باذات و نمون برداری از  11منطق م تلف در
استانهای گیالن ،مازندران و گلستان ،نشانگر وجود
اهار نوع م تلف عالئم لک برگی بود .ای عالئم شامل
لک زاوی ای قهو ایرنگ بدون هال  ،لک ی سفید با
حاشی ی قهو ای ،لک های نارنجی آجری رنگ و لک ی
آبسوخت با هال ی زردرنگ در اطراف آن ،بود .در بی
عالئم مشاهد شد  ،آبسوختگی یا هال ی زردرنگ در
بیشتر باذات وجود داش (تصویر . )1
ای عالئرم اذلرب از حاشری ی بررگ ،آشکارشرد و
ب مرور کل پهنک را فراگرفت تا جایی ک بررگ کرامال
خشکشد و میریزد .در روند جداسازی ،بیش از 011
ایزول ی ناهمگ باکتریایی بر دسر آمرد کر ازنظرر
شکل و رنگ در  10دست ی م تلرف قررار گرفتنرد .از
میان آنها ،جدای هرایی بر رنرگ سرفید نبراتی ،کرره
شیش ای و کره مایل بر زرد از تمرامی منراطق مرورد
نمون برداری با عالئم لک های آبسوخت ی دارای هال ی
زردرنگ ،جداسازی شد و از ای بی  52عدد از جدایر

6 Sanger
7 National Center for Biotechnology Information
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های مذکور با توج ب شکل و رنگ کلنی مشکوک بر
جنو  Pseudomonasارزیابی گردید و مرورد بررسری

های منت ب همگی از عالئم لک های آبسوخت با هال -
ی زردرنگ جداسازی گردید (تصویر .)1

های دقیق تر قرار گرف  .دزه ب ککر اس ک جدای -
جدول : 5آذازگرهای مورد استفاد در ای پژوهش
منبع

طول قطعه تکثیر شونده

)'(5'->3توالی آغازگر

آغازگر

(جفت باز)
Widmer et al., 1998

111

Guilbaud et al., 2016

100

Rees-George J. et al., 2010

521

Rees-George J. et al., 2010

112

Parkinson et al., 2011

111

GGTCTGAGAGGATGATCAGT

Ps-for

TTAGCTCCACCTCGCGGC

Ps-rev

ATG ATC GGA GCG GAC AAG

Psy F

GCT CTT GAG GCA AGC ACT

Psy_R

TTTTGCTTTGCACACCCGATTTT

psaf1

CACGCACCCTTCAATCAGGATG

psaf2

ACCTGGTGAAGTTGGTCAGAGC

psaf3

CGCACCCTTCAATCAGGATG

psaf4

TGAAGGCGARATCGAAATCGCCAA

YGCMGWCAGCTTYTGCTGGCA

PsrpoD FNP1
)(rpoD
PsrpoD nprpcr1
)(rpoD

آزمون بیماریزایی
س تا اهار روز پو از مای زنری براکتری برر روی
برگهای برید شد  ،لک های آبسوخت در م ل تزریرق
ظاهر گردید .آبسروختگی بر وضروح گسرترشیافتر و
عالئم ب تدریج ب رنگ قهرو ای تیرر درآمرد .در انرد
مورد نیز اطراف لکر هرای آبسروخت هالر ی زردرنرگ
مشررراهد گردیرررد (تصرررویر  .)5در سرررنجش تررروان
بیماریزایی ب روش مای زنی بیمارگر بر بررگ کیروی
برید شد از قسم حاشی ی برگ ،شروع عالئم بسیار
سری تر بود ب گون ای ک در کمتر از  02ساع عالئرم
آبسوختگی ظراهر گردیرد و پیشرروی نمرود .در ایر
بررسی در م ل مای زنی برخری از براکتریهرا شریراب
قرمزرنگ ترشح گردید .در بررسی تروان بیمراریزایری
جدای ها بر روی نهال ،در برخی موارد لک های قهو ای
آبسوخت از حاشی ی برگ شروعشد  ،بر وسرط بررگ
را یافر و بر مرررور پیشرروی کررد تررا کرل برررگ را

فراگرفت ر و خشررک نمررود .همچنرری در انررد مررورد
آبسرروختگی برر ده برررگ و سرراق پیشررروی نمررود و
درنهای ب سبب شدت آلودگی کل نهرال فاقرد بررگ
گردید (تصویر  .)5در هری کرداه از روشهرای مرذکور
جدایرررر ر هررررررای syringae
viridiflava

Pseudomonas

 P.syringae pv.و
Xanthomonas

translucens pv. translucensو جدای ی سراپروفی
اسررتفاد شررد ب ر عنرروان جدای ر ه رای شرراهد ،عالئررم

آبسوختگی یا نکروز بر روی برگ از خود نشان ندادند.
در تمامی موارد ،مای زنی با آ مقطر استریل نیرز
هی گون عالئمی ایجاد نکرد .در تماه مرواردی کر برر
روی برگ عالئمی دال بر بیماریزایی مشاهد گردیرد،
جمعی ر بررادیی از برراکتری از باف ر مای ر زنرری شررد
جداسازی و پو از سنجش مقدماتی ،تشراب کامرل برا
باکتری مای زنی شد داش .
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تصویر  :5آزمون بیماریزایی
شمار های  1الی :1مربوط ب مای زنی

جدای های باکتریایی ب برگ جداشد کیوی :1 .برگ مای زنی شد با جدای ی بیمارگر در روز اول :5 .برگ مای زنی
شد با جدای ی بیمارگر در روز سوه و ایجاد و پیشروی عالئم آبسروختگی :9 .عالئرم آ سروختگی از نمرای نزدیرک:0.
برگ مای زنی شد با باکتری ذیر بیمارگر کیوی در روز اول :2 .برگ مای زنی شد با باکتری ذیر بیمارگر کیروی در روز
هفتم و عده ایجاد آبسوختگی :1 .عده ایجاد آبسوختگی از نمای نزدیک .شمارههای  7الی :21مربوط ب مای زنی جدایر -
های باکتریایی ب حاشی ی برگ جداشد کیوی :1 .برگ مای زنی شد با جدای ی بیمارگر در روز اول :2 .برگ مای زنری
شد با جدای ی بیمارگر در روز سوه و ایجاد و پیشروی عالئم آبسوختگی :1 .عالئرم آ سروختگی از نمرای نزدیرک:11.
برگ مای زنی شد با باکتری ذیر بیمارگر کیوی در روز اول :11 .برگ مای زنی شد با براکتری ذیرر بیمرارگر کیروی در
روز هفتم و عده ایجاد آبسوختگی :15 .عده ایجاد آبسوختگی از نزدیک شمارههای  21الی :21مربوط ب مای زنی بیمرارگر
ب برگ نهال کیوی :19 .برگ م پاش شد با جدای ی بیمارگر در روز اول :10 .برگ م پاش شد با جدایر ی بیمرارگر
در روز هفتم  :12ایجاد و پیشروی عالئم در روز دهم :11 .عالئم آ سوختگی برگ در روز بیستم
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ویژگیهای فنوتیپی و بیوشیمیایی

آزمونهای بعدی نیز ب عنوان پاتووار P. syringae pv.

از میان  191جدای ک در بررسی آزمون بیماریزایری،
ترروان ایجرراد یررا بررروز عالئررم را داشررتند  52جدایرر
انت ا شد ک ای جدای ها از نظر شکل و مورفولرو ی
ب اورت کلنیهای کره رنگ یا شیری رنرگ و لعرا
دار و بررراق بررود و برخرری از آنهررا توانررایی تشررکیل
رنگدان ی فلورسن بر روی م یط کشر  King's Bرا
نیز داشت و بیشتری احتمال شباه با سدوموناس ها
را در بی سایر کلنی های موجود بر ارورت تقریبری
دارا بودنررد .سررپو جدایرر هررای منت ررب توسررط
بررسی های فنوتیپی و بیوشیمیایی مورد ارزیرابی قررار

 actinidiaشناسررایی شرردند ،فاقررد توانررایی ایجرراد

گردیررد تعرردادی از جدای ر از جمل ر
گرفت رو مش ر
جدایر ر هرررای  51،21،192،195،110و  591کر ر در

رنگدان ی فلورسن برر روی م ریط  King's Bمری-
باشند .ای جدای ها همگ نبود و تفاوتهرایی ازنظرر
شکل پرگن و برخی خصوایات دیگر داشتند .در ایر
بررسیها جدای ها در لهانیدن برشهای سریبزمینری،
منفی و در ایجاد فوق حساسی در توترون م بر و در
سایر آزمونهای بیوشیمیای ماننرد توانرایی اسرتفاد از
مناب کربنی متغیر ارزیابی گردیدنرد .تجزیر وت لیرل
خوش ای داد های حاال از ای آزمونها نشان داد ک
جدای های موردمطالع در سطح تشراب  22درارد در
 15خوش فنوتیپی متمایز قرار میگیرند (تصویر .)9

هشتاد و پنج درادP. syringae pv. :PSA .

شکل  :9دندروگراه ترسیم شد بر اساس خصوایات فنوتیپی .با ضریب تشاب
 ،actinidiaeکد ،PSS P. syringae pv. syringaeکد  ،P. viridiflava :PVکدهای دارای حرف :Aجدای های مورد بررسی ک
توسط یک یا هر دو آذازگر اختصاای  P. syringae pv. actinidiaeب ناههای  PsaF1⁄R2یا  PsaF3⁄R4ب عنوان پاتوار P.
 syringae pv. actinidiaeشناسایی شد اند .کدهای فاقد حرف  :Aجدای های مورد بررسی ک توسط هی کداه از آذازگرهای
اختصاای  P. syringae pv. actinidiaeب ناه  PsaF1⁄R2یا  ،PsaF3⁄R4ب عنوان پاتووار  P. syringae pv. actinidiaeمش
نشدند.
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اساس تروالی  ،(ITS) 16S–23S rRNAهشر جدایر
ب عنوان پاتووار  P. syringae pv. actinidiaeشناسایی

بررسیهای مولکولی
کراربرد آذرازگر اختصااری  Ps-For, Ps-Revطراحری
شررد بررر اسرراس ن حفاظرر شررد ی 16S rRNA
سرردوموناسهررا ،در  51جدایرر از میرران جدایرر هررای
منت ب سبب تک یر قطع ی  111جف بازی گردید و
برردی ترتیررب تعلررق ایرر جدایرر هررا برر جررنو
 Pseudomonasم رررز شررد (تصررویر  .)0همچنرری
آذازگرهررای Psy-Fو  Psy-Rطراحرری شررد بررر اسرراس
نواحی 111جف بازی در همسایگی دو ن کد کننرد
فسررفولیپید اسرریدهای اررر ب ر نرراه  plsXو ن کررد
کنند ی پروتئی ریبوزومی  L32ب نراه  ،rpmFسربب

2

گردید در واکنشهای زنجیر ای پلیمراز تکی در ایر
جدای ها ب ترتیب توالی  521جف بازی و  112جف
بازی توسط آذازگرهای مرذکور بر خروبی تک یرر شرد
(تصررویر  1و  .)1تعیرری ترررادف ن  rpoDو بررسرری
میزان مشابه توالی ن ها با اطالعات موجود در بانک
ن مرکررز ملرری اطالعررات بیوتکنولررو ی در  1جدایرر
باقی ماند با استفاد از برنامر  BLASTنشران داد کر
ای جدای هرا از جرنو  Pseudomonasبرود ولری برا
هی کداه از سودوموناسهای بیمارگر گیاهی ثب شرد
در بانک ن دراد شرباه قابرل اسرتنادی نداشرت و
شناسایی دقیق ترر آن هرا مسرتلزه انجراه آزمرونهرای
مولکولی دقیقتر مانند آنالیز توالی اند نی میباشد.

تک یر قطع ی  100جف بازی در  10جدایر از میران
جدای های متعلق ب جنو  Pseudomonasگردید .در
نتیجر ایر جدایر هرا در گونر ی  P. syringaeقرررار
گرفتنرد (تصرویر  .)2در ردیرابی مولکرولی پراتووار P.
 syringae pv. actinidiaeبرا اسرتفاد از آذازگرهرای
اختصااری  PsaF1⁄R2و  ،PsaF3⁄R4طرحری شرد بررر

تصویر  :0قطع ی  111جف بازی تک یرشد در 52جدای یبیماریزای منت ب و مشکوک ب  - Pseudomonasتوسط آذازگر اختصاای Ps-For, Ps-
:c+ .Revکنترل م ب :C- . P. syringae pv. actinidiaeکنترل منفی(م لوط واکنش فاقد :L .(DNAنشانگر با وزن مولکولی  1111جف
بازی.

تصویر  :2قطع  100جف بازی تک یرشد توسط آذازگر اختصاای  Psy-Fو  Psy-Rدر تعدادی از جدای های شناسایی شد ب عنوان
:c+.Pseudomonasکنترل م ب :C-.P. syringae pv. actinidiaeکنترل منفی(م لوط واکنش فاقد  :L.(DNAنشانگر با وزن مولکولی
 111جف بازی
1 Simplex PCR
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تصویر  :1قطع ی  521جف بازی تک یر شد توسط آذازگر اختصاای  PsaF1⁄R2در تعدادی از جدای های شناسایی شد ب عنوان P.
:c+..syringaeکنترل م ب :C- .P. syringae pv. actinidiaeکنترل منفی(م لوط واکنش فاقد :L .)DNAنشانگر با وزن مولکولی  111جف
بازی

تصویر  :1قطع ی  521 112جف بازی تک یر شد توسط آذازگر اختصاای  PsaF3⁄R4در تعدادی از جدای های شناسایی شد ب عنوان P.
:c+.syringaeکنترل م ب  :C- .P. syringae pv. actinidiaeکنترل منفی(م لوط واکنش فاقد  :L .)DNAنشانگر با وزن مولکولی 111
جف بازی

بحث
با توج ب سهم قابلقبول کشور در بازار جهانی تولیرد
کیوی ،توج ب آفات و بیماری های تهدیدکنند ی آن،
از اهمی زیادی برخروردار مریباشرد .از میران عوامرل
بیمررارگر باکتریررایی مهررم تهدیدکننررد ی ایرر گیررا
مرریترروان ب ر گون ر هررای م تلررف برراکتری از جررنو
 Pseudomonasاشررار نمررود .جررنو Pseudomonas
ازجمل باکتریهای گره منفی برود کر متنروعترری
برراکتریهررای گیرراهی و بیشررتری تعررداد گون ر را در
برمیگیرد ( .)Gomila et al., 2015یکی از مهرمترری
گون هرای ایر جرنو ،براکتری بیمرارگر گیراهی P.
 syringaeمیباشد ک گون های متعددی از گیاهران را
آلود می کند .شواهد زیادی مبتنی بر اختصاصیافتگی
میزبررانی در جدایرر هررای  P. syringaeوجررود دارد
برر طرروریکرر مجموعرر  syringaeشررامل  12گونرر
سررودوموناس و  10پرراتووار از  P. syringaeمرریباشررد
( )Gomila, et al., 2017از ویژگیهای مهم ای پاتو ن
دامن بیمارگری آن اس ک میتواند طیف وسریعی از

گیاهان ازجملر درختران میرو  ،سربزیجات و گیاهران
زینتی را آلود نماید .در گیاهان اوبی عالئمی ازجمل
پژمردگی گلها ،مرگ جوان ها ،لکر برگری نکروتیرک،
لک روی میو ها ،شرانکر سراق  ،خشرکیدگی سرشراخ
ایجاد نمود ( )Moore, 2008و همچنی توانایی ایجاد
لک ر باکتریررایی ،لک ر قهررو ای و بالی ر هال ر ای را دارا
مرریباشررد .در ای ر بررسرری عالئررم م تلررف و متنرروع
کل برگی ازجمل لک زاوی ای قهو ای رنگ بدون هالر ،
لک ی سفید برا حاشری ی قهرو ای ،لکر هرای نرارنجی
آجری رنگ و لک های آبسوخت با هالر ی زردرنرگ در
اطراف آن ،بر روی برگهای کیوی مشاهد گردید کر
در بی آنها عالئم آبسروخت برا هالر ی زرد رنرگ در
بسیاری از باذات دید شد .در بررسیهرای اولیر  ،ایر
عالئم بسیار شبی عالئم دیرد شرد ایجادشرد توسرط
یکی از پاتووارهای  P. syringaeبر نراه P. syringae
 pv. actinidiaeدر باذرات نیوزلنرد ( Everett et al.,
 )2011و ایتالیررا ( ،)Balestra et al., 2009ارزیررابی
گردید ک ای امر لزوه بررسی بیشتر برای یافت عامل
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 pv. translucensبیمارگر جو و جدای هرای Bacillus

یا عوامل ایجادکنند ی ای عالئم را رقم زد.
از آنجا ک براکتری  P. syringaeتوانرایی اسرتقرار

 subtilisو Pseudomonas chlororaphisدر هی کداه

ب اورت فاز رورس روی میزبران را دارا برود و مری-
تواند روی میزبران تک یرر کررد و زاد مایر دزه بررای
ایجاد بیماری در شرایط مساعد م یطی را فراهم نماید
( )Hirano & Upper, 2000و همچنری مریتوانرد در
سطح گیا ب اورت اپیفی بقا داشت باشد (Schaad
)et al., 2001؛ همراهری براکتری برا گیرا  ،دلیلری برر
بیماری زایی آن نبود و انجاه آزمونهای بیمراریزایری
دقیق و تکرارپذیر برای انت را جدایر هرای بیمرارگر،
بسرریار ضررروری اس ر  .هرانررد القررای واکررنش فرروق
حساسرری نیررز نشرران قابررلاعتمررادی از پتانسرریل
بیماری زایری براکتری مریباشرد .تمرامی  52جدایر ی
موردبررسی در ای پژوهش توانایی ایجاد واکنش فروق
حساسی در برگ های شمعدانی و گیرا توترون را دارا
بودند .همچنی ای  52جدای در آزمون بیماریزایری،
بر روی برگ برید شرد ی کیروی در آزمایشرگا برا دو
روش و س تکررار و برر روی نهرال در شررایط گل انر
بیماریزا ارزیابی گردیدند .در بررسی گل ان ای بر روی
نهال ،عالئم لک برگی در برخی جدای ها مانند جدایر -
ی شمار  591عالئم از حاشی شروعشد و ب قسرم
میانی برگ انتقال یاف  .ای اتفاق شاید ب ایر دلیرل
اس ک باکتری می تواند از طرق م تلفی م ل روزنر -
های برگ ،روزن های آبی ،عدسک هرا و زخرم ناشری از
افتادن برگها ب درون برگ نفوک کند Spinelli et al.,
) .)2010در برخی جدای ها بیماری از برگهرای مایر -
زنی شد ب برگهای مای زنی نشد نیز منتقل گردیرد
ک می تواند ناشی از قطرات حاال از آبیراری پاششری
یا برخورد مکانیکی برگها ب هم باشد .در ایر مروارد
نیز بیماری در برگهای جدید شروع ب پیشروی نمود.
در برخرری جدایرر هررا پیشررروی عالئررم در ده برررگ و
قسمتی از ساق نیز دید شرد و درنهایر نهرال فاقرد
برگ گردید .ای در حالی اسر کر علریرذرم فرراهم
شدن بسرتر ی ذرذایی و دمرایی مناسرب بررای رشرد
باکتریها ،سایر باکتریهای ذیر مررتبط ازجملر pv.
 P.syringae syringaeو Pseudomonas viridiflava
بیمارگرهرای مرکبراتXanthomonas translucens ،

از روشهای مذکور عالئمی از خرود نشران ندادنرد کر
آزمون بیمراریزایری را نشران مریدهرد
ای امر ا
ب گون ای ک در ارورت مطلرو شردن شررایط بررای
ایجاد بیماری ای قابلی رادارند ک درخ را بر مررز
نابودی برسانند.
شناسایی دقیق ایر عوامرل و آگراهی از مکانیسرم
ایجاد بیماری توسرط آنهرا بررای پیشرگیری از وقروع
فاجع ی اپیدمی بسیاری ضروری میباشد .تشر ی و
شناسایی گون و پاتووارهای سودوموناس ب روشهرای
م تلف فنوتیپی و مولکولی اورت میگیرد .ب طورکلی
 12آزمون معی برای افتراق سودوموناسهای بیماری-
زای گیاهی  Pseudomonas sppاستفاد میشرود کر
درای بی آزمونهای متداول در تشر ی گونر هرای
سودوموناس میتوان ب آزمون هرای سرری  LOPATو
 )Latorre & Jones, 1979( GATTaاشار نمرود؛ امرا
ازآنجاک آزمون های فنوتیپی ب تنهرایی کرافی نبرود و
قدرت تفکیک جدای ها از یکدیگر را ندارند Guilbaud,
) )et al., 2016لررذا انجرراه آزمررونهررای مولکررولی
اجتنا ناپذیر اس .
در بی روش های مولکولی موجود برای تشر ی ،
واکنش زنجیر ای پلیمراز خصواا از نوع ساد برا یرک
جف آذازگر ،ب عنوان یک ف قابلاعتماد ،با حساسی
باد و دق کافی میتواند ب عنروان یرک روش مناسرب
در جه تش ی ب موق و شناسایی دقیق بیمارگرها
مورداسررتفاد قرررار گیرررد .در ایرر روش اسررتفاد از
آذازگرهای اختصاای طراحیشد بر اساس توالیهرای
نیم حفاظ شد در نوه باکتریها بسیار کارآمد می-
باشد .برای ای منظور می توان از آذرازگر  Psyکر بر
منظورردیابی سری باکتریهای متعلق ب گونر ی P.
 syringaeطراحی شرد اسر بررای تشر ی  ،تعلرق
باکتری ب ای گون استفاد نمودد ( Guilbaud et al.,
 .)2016در ای پژوهش با استفاد از ای جف آذرازگر
گردید کر  51جدایر از بری 52
اختصاای مش
جدای ی بیمراریزای منت رب ،بر گونر P. syringae
تعلق دارند .همچنی سازمان حفاظ از گیاهان اروپا و
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در گرو های نزدیک ب هم مشاهد گردید و ای امر تا
بررسرریهررای فنرروتیپی و
حرردودی مدیررد ارر

مدیتران
در مورد شیو شناسایی و ردیابی پراتوار P. syringae
 pv. actinidiaeب اورت سری و دقیق روشی را ارائر
داد ک در آن روش برای ردیابی سرری ایر پراتو ن از
(Stefani,
واکنش زنجیر ای پلیمراز استفاد شد اس
) .& Loreti, 2014در ایر دسرتورالعمل تائیرد شرد ،
می توان ب دو جف آذازگر اختصاای اشرار کررد کر
در سال  5111ب منظور تش ی مولکولی پراتووار P.
 syringae pv. actinidiaeاز میان جدای هرای گونر ی
 ،P. syringaeبر اساس توالی (ITS) 16S–23S rRNA
ب ناه  PsaF1⁄R2باقابلی تک یرر قطعر ی  521جفر
بازی و آذازگر  PsaF3⁄R4.باقابلی تک یر قطع ی 112
جف بازی طراحی شد و پو از سرنجش اختصااری
آن ها و کیفی شناسایی درنهای ب عنوان آذازگرهرای
اختصاای برای شناسایی جدای های حاال از درخر
کیوی معرفی گردید ).)Rees-George J. et al., 2010
از آن موق تاکنون در ت قیقات م تلفی برای ردیرابی
ای پاتو ن در کشورهای م تلف جهان نظیرر نیوزلنرد
) ،(Everett et al., 2011ترکی (Bastas & Karakaya,
) 2012فرانسرر ) (Cunty et al., 2014و یونرران
( )Holeva et al., 2015از ایرر جفرر آذازگرهررا
استفاد شرد اسر  .بالسرترا و همکراران نیرز در سرال
 5111برای اولی بار حضور ای بیمرارگر را در اسرپانیا
ب ر کمررک ای ر آذازگرهررا مشرراهد و اعرراله نمودنررد
) .(Balestra et al., 2011ردیرابی P. syringae pv.
 actinidiaeاز بی جدای هرای متعلرق بر گونر ی P.
 syringaeتوسط جف آذرازگر اختصااری مرذکور در
ای پژوهش نیز تعلق  2جدای از جدای هرای بیمرارگر
کیوی در ایران را ب ای پاتووار نشان داد.
در تفسرریر دنرردروگراه ترسرریمشررد بررر اسرراس
خصوایات فنوتیپی و بیوشیمیایی و مقایسر ی آن برا
نتایج مولکولی در ایر پرژوهش مشراهد گردیرد کر
جدای های تعیی شرد بر عنروان  P.syringaeتوسرط
آذازگرهرررای اختصااررری  Psyدرگروهرررای فنررروتیپی
متفراوتی قررار گرفر  .بر گونر ای کر تنهرا برخرری از
جدای ها در فاال ی نزدیک با جدای ها استاندارد قررار
می گیرد .ای در حالی اس ک جدایر هرای اسرتاندارد

بیوشیمیایی می باشد .در سال  5111بیگی و همکراران
طی مطالع ای ب منظور بررسری پراتو نهرای بیمرارگر
مرکبات توانسرتند جدایر هرای بیمرارگر را بر کمرک
آزمررونهررای فنرروتیپی و تعیرری ترررادف ب شرری از ن
 rpoDدر  11گرررو مرررتبط بررا سررودوموناسهررای
فلورسن دست بندی کنند).( Beiki et al., 2016
همچنرری جدایر هررای شناسرراییشررد بررا آذررازگر
اختصاای ویژ ی  P. syringae pv. actinidiaeتقریبا
ب اورت پراکند در تمامی گروهای فنوتیپی مشراهد
گردید و تنها یکی از ای پاتووارهرا در گررو فنروتیپی
حاوی جدای ی استاندارد ای پراتووار قررار گرفر و از
خصوارریات فنرروتیپی مشررابهی بررا آنرررا دارا بررود.
ازآنجایی ک تفاوت در برروز ارفات فنروتیپی خصوارا
تفاوت در استفاد از مناب کربنری مریتوانرد ناشری از
تفاوت در نوه ایر پاتووارهرا باشرد بررسری بیشرتر و
انجاه بررسیهای انرد نی الزامری مریباشرد .بررسری
انجرراهشررد در سررال  5111بررر روی پاتووارهررای P.
 syringae pv. actinidiaeنشان داد ک ای جدایر هرا
گردیرد کر
همسان نیستند .در ای مطالعر مشر
استری جداسازی شد در سال  5112با استری هرایی
ک در سالهای قبل یاف شد بود متفاوت بود و پو
از انجاه مقایسات توالی اند ن در گرو های متفراوتی
از سایر جدای های دنیا قرار گرفر  .الگروی اثرانگشرتی
ب دس آمد از آزمون  ،REP-PCRنیز همی تفاوتهرا
را نمررایش داد).(Ferrante & Scortichini, 2010
خسارت پدید آمد در کشور ایتالیا ب دلیل شیوع ایر
بیماری در سال  5112 -5111برابر با دو میلیون یورو
برآورد گردید ) (Balestra et al., 2009aو ایر زیران
بسیار بیشتر از خسارتهای سرالهرای قبرل برود .لرذا
بررسی تفاوت در جدای های عامل بیماری در سالهای
م تلف اهمی زیادی داش  .اگرا بیشتر جدای هایی
کرر از منطقرر ی بررای آف پلنترری 2واقرر در نیوزلنررد
جداسازی شدند شبی جدای های یاف شد در ایتالیرا
بعد از سال  5112میباشند اما بعضی از باکتریها کر
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از عالئم لک برگی در خارج از منطق ی بای آف پلنتری
جداسازی شد بود و شناسایی شدند در توالی ن cts

پژوهشی ب منظور یرافت عامرل بیمرارگر مرکبرات در
ایران نیز پو از مطالعات اند نی ب گون ی ناشناسری

و الگوی اثرانگشرتی نیرز تفراوت داشرتند .لرذا بررسری
تفاوتهای احتمالی میان جدای های یاف شد در هرر
پژوهش ،ضروری برود و در ممانعر از همر گیرری و
انجاه مطالعات مدیریتی حائز اهمی فراوان اس .
پاتووارهای مذکور در ایران از پراکندگی جغرافیرای
خاای در منراطق کیروی خیرز کشرور برخروردار برود
برر طرروریکرر تقریبررا در تمررامی اسررتانهررای مررورد
نمون برداری مشاهد گردید .ای امر می توانرد هشردار
جدی برای مناطق کیوی خیز کشور باشرد بر گونر ای
شررایط آ و هروایی خراص توانرایی فراگیرر
ک ت
شدن و ت میل خسارت سنگی ب باذات را دارا خواهد
بود .تجرب کشور نیوزیلنرد نشران داد اسر در اوایرل
نرروامبر  5111تنهررا عالئررم مشرراهد شررد از برراکتری
 P. syringae pv. actinidiaeلک برگری و پوسریدگی
شکوف هرا برود ( (Everett et al., 2011و بعردازآن برا
افرزایش شرریوع اپیردمی خسررارت فراوانری بر اقتصرراد
نیوزلند ت میل گردید.
با توج ب مستندات حاال از ای پژوهش نشران -
هایی از حضور P. syringae pv. actinidiaeدر ایرران
م رررز مرریگررردد .از آنجررا ک ر بیکرری و همکرراران در

از سودوموناس ها برخورد کردند ک با گون های موجود
شررباه قابرررل قبرررولی دارا نبررود و ت رر عنررروان
 Pseudomonas sppاز آن ناهبرد شرد Beiki et al.,
) )2016و با بررسریهرای تکمیلری گونر هرای جدیرد
ب عنوان عوامرل بیمراریزای بالسر مرکبرات معرفری
شدند ( .)Beiki et al., 2016ای احتمرال وجرود دارد
ک در مورد بیماری لک برگی کیوی نیز برا گونر هرای
ناشناس و جدیردی از سرودوموناس هرا مواجر باشریم.
ضروری می باشد ک جایگا دقیق تاکسونومیکی تمامی
جدای ها ب کمرک بررسری هرای فنروتیپی و مولکرولی
ب مراتب بیشتر از ای پژوهش و با دق تماه مشر
گردد .همچنی با توج ب نزدیک بودن باذات کیوی و
باذات مرکبات در مناطق شمالی کشور ضرروری اسر
ک دامن ی میزبانی جدایر هرای مرذکور موردسرنجش
قرارگرفتر و بررسری مکانیسرم بیمرار گرری و شررایط
مطلو برای هم گیرر شردن و افرزایش خسرارت ایر
بیمارگرها بررسی گردد .ایر احتمرال وجرود دارد کر
پاتو نهای مشترکی برای ای م صودت وجود داشرت
باشد .جه بررسیهای مذکور آزمایشات دزه طراحری
و در دس اجرا میباشد.
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