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 در استان خراسان رضوی گردو Xanthomonas بررسی فنوتیپی، مولکولی و بیماریزایی جدایه های
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ري در جهان است. ميوه و چوب اين گياه در صنعت ارزش فوق العاده اي دارد. يکي گردو از گونه هاي مهم درختان سخت چوب و خشکبا
 .Xanthomonas arboricola pvاز مهمترين عوامل کاهش کميت و کيفيت گردو، بيمارگرهاي باکتريايي و از جمله باکتري 

juglandis مناطق کشت گردو ايجاد مي نمايد. در  مي باشد که در صورت وجود شرايط مناسب توسعه بيماري، خسارت شديدي را در
توسط اسفندياري از شمال کشور و در سالهاي بعد به طور وسيع از  1327ايران بيماري سوختگي باکتريايي گردو، اولين بار در سال 
هاي تيره لکهها  اي در برگها، لکهعالئم بيماري شامل لکه هاي نکروزه زوايهاستانهاي شمالي، مرکزي و غربي کشور گزارش شده است. 

فرورفته در ميوه که بتدريج به مغز گردو سرايت مي کند و شانکر در بخش هاي انتهايي شاخه مي باشد. با توجه به اهميت بيماري در 
 گردوکاريهاي استان خراسان رضوي، مطالعه حاضر با هدف جداسازي باکتري عامل بيماري و تاييد فنوتيپي، مولکولي و بيماريزايي جدايه

از باغات گردو، نمونه هايي داراي عالئم از مناطق  1393سال بازديدهاي بعمل آمده در  هاي زانتوموناس گردو انجام گرفته است. در
( انجام گرفت. سنجش بيماريزايي YDCکربنات کلسيم )-دکستروز-مختلف جمع آوري گرديدند. جداسازي روي محيط عصاره مخمر

گردو و مايه زني سوسپانسيون باکتري به بخش مزوکارپ بافت انجام پذيرفت. آزمونهاي بيوشيمايي،  جدايه ها بر روي ميوه هاي نارس
فيزيولوژيکي و بررسي رنگدانه زانتومونادين طبق روشهاي متعارف انجام گرديد. تاييد مولکولي جدايه ها با استفاده از واکنش زنجيره اي 

پذيرفت. از کشت نمونه هاي داراي عاليم لکه برگي و سياه شدگي ميوه روي محيط  پليمراز به کمک آغازگرهاي اختصاصي گونه صورت
YDC روز مورد ارزيابي قرارگرفت  10 -15، کلني هاي زرد رنگ، لعاب دار و محدب به دست آمد. نتايج تست بيماري زايي بعد از گذشت

هاي بيماريزا مورد عالئم خاصي مشاهده نگرديد. جدايهر استريل و در محل تلقيح به صورت نواحي نکروزه مشاهده گرديد. در تيمار آب مقط
از اسيد آمينه سيستئين و استفاده از سلوبيوز S2Hبررسي در آزمون هاي فنوتيپي، گرم منفي، کاتاالز مثبت مي باشند. همچنين قادر به توليد 

مثبت است و  %5توليد لوان و رشد محيط حاوي نمک طعام هستند. واکنش تمام جدايه ها به آزمونهاي هيدروليز آسکولين، ذوب ژالتين، 
قابليت رشد نداشتند. ارزيابي رنگدانه زانتومونادين براي جدايه ها حاکي از حداکثر جذب در  % 0.1نيز در محيط داراي تترازوليوم کلرايد 

جفت بازي را نمودند که نشان  402توليد باند نانومتر را دارد. جدايه هاي مورد مطالعه همچنين با آغازگرهاي اختصاصي  450طول موج 
دهنده تاييد مولکولي جدايه ها در سطح گونه است. با توجه به سنجش آزمونهاي بيوشيميايي و فيزيولوژيک، بيماريزا بودن جدايه ها در 

 Xanthomonasاختصاصي، جدايه هاي بدست آمده از گردو هاي خراسان رضوي به عنوان  PCRشرايط آمايشگاهي و آزمون 

arboricola pv. juglandis .شناسايي مي شوند 

 

 .Xanthomonas arboricola pv. Juglandisگردو، سوختگي باکتريايي،  های کلیدی: واژه
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