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شناسايی باکتری عامل بیماری شانکر پوستی گردو آن در دماوند
Occurrence of Shallow Bark Canker of Walnut Trees in Damavand
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چکیده
در سالهاي اخير بيماري شانکر پوستي گردو با عامل Brenneria nigrifluensاز مناطق مختلفي از ایران گزارش
شـده است .به منظـور شنـاسـایي عامل بيماري و پراکنش این بيماري در منطقه دماوند از اوایل تابستان 1392
نمونهبرداري از تنه درختان داراي عالئم شانکر پوستي به همراه ترشح شيرابه سياه انجام شد .نمونههاي مورد نظر در
محيط  )Agar Eosin methylene blue( EMBAgarکشت و کلني هاي با توانایي توليد رنگ سبز متاليک انتخاب
شدند .در مجموع  46جدایه باکتري گرم منفي و بيهوازي اختياري از بافتهاي آلوده که قادر به ایجاد عالئم مشابه
در نهـالهاي گردو بودند ،جدا گردید .باکتريهاي جداشده داراي خصوصيات فنوتيپي مشابهي بودند .براساس
ویژگيهاي مرفولوژیک ،بيوشيميایي و فيزیولوژیک جدایهها و نيز تعيين توالي قطعه (RNA polymerase beta rpoB
) subunitجدایههاي منتخب گونه  Brenneria nigrifluensبه عنوان عامل بيماري شانکر پوستي درختان گردو
تعيين گردید .این اولين گزارش از این بيماري در دماوند روي درختان گردو ميباشد.
واژگان کلیدی:گردو ،دماوند rpoB ،و Brenneria nigrifluens

 1و  -3دانشيار و دانشجویسابق کارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد ورامين -پيشوا ،دانشکده کشاورزي ،گروه بيماريشناسي
گياهي ،ورامين ،ایران
 -2استادیار بخش تحقيقات بيماريهاي گياهي ،موسسه تحقيقات گياهپزشکي کشور ،تهران ،ایران
نويسنده مسئول مکاتباتghasemi@gmail.com :
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مقدمه
بيماري شانکر باکتریایي گردوبا عامل  Brenneria nigrifluensاولين بار درسال  1957ميالدي در منطقه
کاليفرنياي آمریکا مشاهده شد و پس از آن در برخي نواحي دیگر از قبيلColusu ،Sutterو  Yoloگزارش گردید
( .)Wilson et al., 1957سپـس این بيمـاري در سال 1994در کشـور اسپانيا ( ،)Lopez et al., 1994کشور ایتاليا
( )Saccardi et al., 1998; Morone et al., 1998; Scortichini, 1999; Carella et al., 2003; Loreti et al., 2005و
فرانسه مشاهده شد ( .)Menard et al., 2004در ایران بيماري بالیت باکتریایي گردو اولين بار در سال  1326توسط
اسفندیاري (بهداد )1366 ،و  1977ميالدي توسط اماني گزارش شده است ( .)Amani, 1977بيماري شانکر پوستي
گردو اولين بار در سال  1365در نقاط محدودي از استان مازندران (زاغمرز و نکا) با عامل Erwinia nigrifluens
شنـاسـایـي وگـزارش گردید .در آن سال اطالعـي در مورد وجـود این بيماري در سایر مناطق استان مازندران و
منـاطق همجـوار وجـود نداشت ( ،)Rahimian, 1989سپس این بيماري در شيراز و کهگيلویه و بویراحمد
( ،)YousefiKopaei et al., 2004کرمان ( ،)Baradaran and Ghasemi, 2004کردستان ( ،)Harighi, 2006گيالن و
گلستان ( )Jamalzade et al., 2009مشاهده شد.
عالثم بيماري شامل نواحي نکروزه به رنگ قهوهاي روشن تا تيره در الیههاي بيروني پوست تنه و انشعابات اصلي
درخت بوده که در مراحل اوليه به صورت نقاط تاول مانند کروي به قطر حدود یک ميليمتر و بلندي تقریبي یک
سانتيمتر در ناحيه کورتکس و در زیر خارجيترین الیه پوست تشکيل ميشود .در فصل تابستان این جوشها به
یک روزنه یا شکاف پاره شده با شيرابه قهوهاي رنگ تبدیل ميشود .با توسعه آلودگي و ازدیاد تعداد جوشها سطح
وسيعي از پوست تحت تاثير قرار گرفته و ترشح شيرابه قهوهاي به صورت گستردهاي نمایان ميشود .عالئم بيماري
روي سایر اندامها (برگ ،جوانهها و ميوه) گزارش نشده و حتي با تزریق نيز عالئم روي برگ ایجاد نشده است
(.)Wilson et al., 1957
یوسفي کوپایي ،تقوي و بنيهاشمي ( )1383در تحقيق خود با عنوان «پراکنش و سببشناسي بيماري شانکر
پوستي گردو در استانهاي فارس ،کهکيلویه و بویراحمد» با نمونهبرداري از درختان آلوده 61 ،جدایه باکتري را از
نظر خصوصيات فنوتيپي ،حساسيـت به آنتي بيوتيکها ،الکتروفورز پروتئين سلولي و سرولوژي مورد بررسي و
مقایسه قـرار دادنـد .در نـهایت با انـجـام آزمونهـاي فـوق (از جـمله آزمونهـاي بيمـاريزایي) ،عامل بيمـاري را
 Brenneria nigrifluensشناسایي نمودند .نامبردگان تنوع بسيار کم خصوصيات فنوتيپي بين جدایهها و شباهت
زیاد نقوش الکتروفورزي در باکتريها را بيانگر تنوعپذیري محدود این گونه دانسته و ضمن بيان گستردگي وسيع
بيماري شانکر پوستي گردو در دو استان مورد برسي خود ،اولين گزارش از وجود بيماري مذکور را در فارس و
کهکيلویه و بویر احمد ارائه کردند .منارد و همکاران ( )Menard et al., 2004از روي ارقام مختلف گردو از گونه
 Juglans regia L.در فرانسه ،بيماري شانکر پوستي را با خسارت شدید مشاهده نمودند .نامبردگان با بررسي  13باغ
بزرگ و نهالستان گردو در جنوب غربي ،جنوب شرقي و غرب فرانسه ،شانکرهاي عمودي با ترشح شيرابه بر روي تنه
و شاخههاي درخت را مشاهـده کردند .سپس با انتقـال نمونههاي بيماري به آزمایشگاه و براساس خصوصيات
بيمـاريزایي ،فيزیـولـوژیکـي و بيـوشيميایي استـرینهـاي باکتـري ،براي اوليـن بـار از فرانسـه باکتـري
 Brenneria (Erwinia) nigrifluensرا گزارش نمودند.
براي شناسایي و تعيين فيلوژني باکتريها در حال حاضر از روش تعيين توالي قسمتهایي از ژنوم باکتريها
استفـاده ميشـود که از محـافظتشدگي باالیي برخـوردار باشـد .این قطعـات تحت نـام ژنهاي خـانـهداري
( )House Keeping Genesشناخته ميشوند و ژن خانهدار آراناي پليمراز  RNA polymerase beta sub unitیکي
از ژنهاي مناسب در خانواده انتروباکتریاسه ( )Entrobacteriaceaeميباشد ).(Waleron et al., 2002
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مواد و روشها
نمونهبرداری و جداسازی عامل بیماری:
در تابستان  1392تعداد 128نمونه تنه درختان گردو که ترشح شيره سياه از شکافهاي پوستي داشته و پوست
داخلي آنها قهوهاي رنگ شدهبود از مناطق مختلف دماوند جمعآوري گردید .نمونههاي جمعآوري شده در زیر شير
آب به منظور حذف گرد و غبار و عوامل ساپروفيت به طورکامل شستشو و دو بار نيز در آب مقطر سترون شستشو و
سپس در تشتک پتري حاوي چند ميليليتر آب مقطر سترون خرد گردیده و بعد از ده دقيقه ،سوسپانسيون حاصل
در محيط کشت ائوزین متيلن بلو آگار ( )Eosin methylene blue Agarمخطط و در دماي  26درجه سانتيگراد
نگهداري شدند .پس از گذشت چهار روز کلنيهاي ریز با طيف رنگي سبز متاليک انتخاب و به محيط آگار مغذي
منتقل شدند (.)Harighi and Rahimian, 1997
آزمون بیماریزايی جدايهها
استرینها به مدت  48ساعت در محيط آگار غذایي حاوي عصاره مخمر ( )YNAکشت شدند و سپس
سوسپانسيوني به رقت تقریبي  107سلول باکتري در ميليليتر در آب مقطر تهيه و با استفاده از سرنگهاي پنج
ميليليتري به زیر پوست ساقه نهالهاي دو ساله گردو تزریق گردید .بروز عالئم بيماري همراه با ترشح شيرابه تا سه
ماه مورد بررسي قرار گرفت (.)Schaad et al., 1973; Harighi and Rahimian, 1997
آزمونهای فنوتیپی
جدایهها از نظر واکنش گرم با حالليت در  KOHسه درصد ،آزمون رشد هوازي و بيهوازي ( ،)O/Fفوق
حساسيت در توتون ،آزمونهاي کاتاالز ،هيدروليز نشاسته ،اسکولين ،فسفاتاز ،توليد مواد احيا کننده از سوکروز،
هيدروليز ژالتين ،لهانيدن ورقههاي سيبزميني و رشد در دماي  37درجه سانتيگراد ،آزمون اکسيداز ،آرجنين
دهيدروالز ،دياکسي ریبونوکلئاز ،توليد اندول ،متيلرد و استوئين ،لستيناز و هيدروليز کازئين و نيز براي بررسي
توليد اسيد از کربوهيدراتهاي مختلف و استفاده از اسيدهاي آمينه و آلي از محيط پایه آیر با غلظت نهایي 0/2
درصد استفاده شد .حساسيت استرینهاي مورد بررسي نسبت به اریترومایسين با استفاده از دیسکهاي آنتيبيوتيک
در محيط کشت آگار غذایي به روشهاي ذکر شده توسط شاد و همکاران بررسي شد ()Schaad et al., 2001
شناسايی فیلوژنتیکی باکتری عامل بیماری
 DNAژنوميک جدایهها ،طبق پروتکل  Rademakerو همکاران ( )Rademaker and De Bruijn, 1997استخراج
گردید .بدین منظور ،بخشي از کلنيهاي باکتري توسط لوپ سترون به  100ميکروليتر آب مقطر سترون منتقل
گردید .سپس  10ميکروليتر از سوسپانسيون باکتري به  100ميکروليتر  0.05 NaOHموالر اضافه شد .تيوبهاي
حاوي  NaOHبه همراه باکتري به مدت ده دقيقه در حمام آب گرم با دماي  95درجه سانتيگراد قرار گرفته و پس
از آن نمونهها در  13000دور به مدت  2دقيقه سانتریفيوژ گردیدند .و در نهایت  100 -50ميکروليتر از فاز رویي یه
تيوبهاي جدید منتقل و جهت انجام  PCRاستفاده شد ( .(Rademaker et al., 1997براي تعيين جایگاه
فيلوژنتيکي جدایههاي مورد نظر ،قطعه  637جفت بازي ژن  RNA Polymerase beta sub unitبه عنوان یک ژن
خانه داري با ميزان حفاظتشدگي باال در گونهها با استفاده از آغازگر ( CM32ropB /CM81جدول )1تکثير شد.
مخلوط واکنش  PCRشامل  5ميکروليتر  MgCl2 ،PCR Buffer 10Xدو ميليموالر 10 dNTP ،ميليموالر به ميزان
 0/5ميکروليتر ،از هر یک از پرایمرهاي  10پيکومول به ميزان  1ميکروليتر ،آنزیم  taqدياناي پليمراز  1/5واحد و
یک ميکروليتر از  DNAژنومي هر یک از جدایهها اضافه و حجم کل با آب مقطر به  50ميکروليتر رسانده شد
).(Waleron et al., 2002
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محصول  PCRبا دستگاه الکتروفورز افقي مينيژل مدل سيگما روي ژل آگارز  1/2درصد الکتروفورز بررسي شد.
بافر مورد استفـاده در ژل و در محفظـه الکتروفـورز ،بافـر  TAEبـود .ابتـدا ژل آگارز در بافـر  TAEتهيـه و براي
رنگآميزي  ،DNAبه آن محلول اتيدیوم بروماید با غلظت  1 mg/Lاضافه گردید .ماده رنگي پيشرو ( 6xحاوي
گليسرول  60درصد 60EDTA ،ميليموالر ،بروموفنول بلو  0/09درصد و زایلن سيانول  0/09FFدرصد) به نسبت
یک به شش با محصول  PCRمخلوط و روي ژل آگارز با ولتاژ ثابت  70ولت به مدت  1ساعت الکتروفورز گردید.
براي ارزیابي اندازه قطعات محصول  ،PCRاز مارکر استاندارد  100bpاستفاده شد .پس از پایان الکتروفورز ،ژل در
دستگاه  UVdocمشاهده شد (.)Rademarker et al., 1997
قطعات تکثير شده توسط شرکت ( )Macrogen, Koreaبا استفاده از دستگاه اتوماتيک  ABI 3730 XLتعيين
توالي گردید .تواليها با برنامه ) ،BLAST (NCBIبا تواليهاي دیگر موجود در بانک ژن به روش آلتشـول و همکاران
) (Altschul et al., 1990مقایسه شدند .دندروگرام مربوطه با نتایج موجود در بانک اطالعاتي  NCBIبا استفاده از
نرمافزار  Mega6بهروش  Bootstrap-Neighbour Joiningبه روش تامورا و همکاران ( )Tamura et al., 2013ترسيم
گردید.
تعيين توالي نوکلئوتيدي ژن  rpoBبراي تعيين جایگاه فيلوژنتيکي جدایهها
تعيين توالي نوکلئوتيدي بر اساس ژن  rpoBانجام گرفت که توالي پرایمر در جدول زیر آمده است:
جدول  -1توالي آغازگر ژن خانهدار آراناي پليمراز ()CM81/ CM32
Table 1. primer sequencing of housekeeping genes primer of RNA polymerase beta sub unit
اندازه قطعه
Size

637bp

Sequence
)`(5`CAG TTC CGC GTT GGC CTG3

نام آغازگر
Primer
rpoB CM81F

توالي

)`(5`CGGACCGGC CTG ACG TTG CAT3

rpoB CM32R

نتايج
جداسازی عامل بیماری :در این تحقيق تعداد 46جدایه از تنههاي درختان گردو با عالئم شانکر و ترشح
شيرابه سياهرنگ از 128نمونه درخت نمونهبرداري شده بهدست آمد که مشخصات مکاني هریک از نمونهها از
شهرستان دماوند در جدول یک آمده است.
خصوصیات فنوتیپی استرينهای باکتری جدا شده از گردو
از ميان جدایههاي متعددي که در محيط کشت  EMB Agarمتاليک بودند ،بيماريزایي پنج استرین نماینده در
آزمون بيماريزایي مورد بررسي قرار گرفت که قادر به ایجاد نکروز و ترشح شيرابه در ساقه نهالهاي گردو بوده و
همگي بيماريزا تشخيص داده شدند .استرینها در آزمونهاي فنوتيپي و بيوشيميایي گرم منفي و بيهوازي
اختياري بوده و در توليد اندول و واکنش فوق حساسيت در توتون و احيائ نيترات ،اکسيداز ،تجزیه پکتات و توليد
رنگ صورتي در محيط  YDCمنفي بودند .همچنين در توليد استویين و فسفاتاز مثبت و قادر به مصرف قندهاي
اینوزیتول ،سوربيتول ،زایلوز ،ریبوز ،مانوز ،را منوز ،رافينوز ،مليبيوز ،گليسرول و مانيتول بودند .سایر خصوصيات در
جدول ( )2آمده است .براساس نتایج فوق باکتري عامل بيماري  Brenneria nigrifluensشناسایي شد.
فیلوژنی جدايههای مورد بررسی
با توجه به اینکه در آزمونهاي فنوتيپي جدایههاي با نتيجه بيش از  %85به عنوان مثبت یا منفي در نظر گرفته
شدند ،براي اثبات دقيق همسـاني جـدایـههاي دمـاوند با دادههاي ژنتيـکي ذخـيره شده در پایـگاه NCBI
) (National Center for Biotechnology Informationقطعـه ژني )rpoB( RNA Polymerase beta sub unit
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تعدادي از نمونههاي منتخب جدا شده از شانکر پوستي گردو ،مورد مطالعه قرار گرفت .سه جدایه مورد بررسي در
این تحقيق ،یک قطعه با اندازه تقریبي  637جفت بازي را در ژل آگارز نشان دادند (جدایههاي  B1و  )B5 ،B12که
تعيين توالي قطعـه مورد نظـر نشـان داد ،جـدایـههاي مذکـور بـه ميـزان ،نـزدیک بـه 100درصـد با تـوالـي
نمونههـاي  Brenneria nigrifluensموجود در بایگاني  NCBIبر اساس توالي ژن  rpoBشباهت داشته و به این گونه
تعلق دارند و از سایر گونههاي این جنس متمایز و با فاصله زیاد ژنتيکي قرار گرفتهاند .در این تحقيق هيچیک از
جدایهها به عنوان شانکر عمقي با گونه  Brenneria rubrifaciensشناسایي نشدند (شکل .)2
جدول -1مشخصات جدایههاي مورد مطالعه براساس محل نمونهبرداري از باغهاي گردو و شماره هر یک در شهرستان
دماوند
Table 1. Characteristics of studied isolates based on sampling of walnut gardens and number of each in
Damavand city
شماره جدایه
Isolate
number

محل جمعآوري
Collecting
location

محل جمعآوري
Collecting
location
سياهرود – وسکاره
Siahrood-Vaskareh

Bn1

تاررود – خرمده

Siahrood-Vaskareh

Bn2

Tarrood-Ure

Bn3

Tarrood-Ure

Bn4

Tarrood-Ure

Bn5

Tarrood- Dasht-e
Mazar

Bn6

Tarrood- Dasht-e
Mazar

Bn7

Tarrood- Dasht-e
Mazar

Bn8

Tarrood- Dasht-e
Mazar

Bn9

سياهرود – وسکاره
تاررود – اوره
تاررود – اوره
تاررود – اوره
تاررود – دشت مزار
تاررود – دشت مزار
تاررود – دشت مزار
تاررود – دشت مزار
تاررود – جيالرد
Tarrood- Jilard

تاررود – جيالرد
Tarrood- Jilard

تاررود – جيالرد
Tarrood- Jilard

تاررود – مرا

Bn10
Bn11
Bn12

Tarrood- Mera

Bn13

Tarrood- Mera

Bn14

Tarrood- Mera

Bn15

تاررود – مرا
تاررود – مرا
تاررود – خرمده
TarroodKhoramdareh

Bn16

شماره جدایه
Isolate
number

Tarrood-khorramdarreh

تاررود – خرمده
Tarrood-khorramdarreh

تاررود – خرمده
Tarrood-khorramdarreh

تاررود – خرمده
Tarrood-khorramdarreh

تاررود – خرمده
Tarrood-khorramdarreh

تاررود – خرمده
Tarrood-khorramdarreh

ابر شيوه – سربندان
Abarshiveh-Sarbandan

ابر شيوه – سربندان
Abarshiveh-Sarbandan

ابر شيوه – سربندان
Abarshiveh-Sarbandan

ابر شيوه – آرو
Abarshiveh-Aro

ابر شيوه – آرو
Abarshiveh-Aro

ابر شيوه – آرو
Abarshiveh-Aro

ابرشيوه – آیينه ورزان

Bn17

Bn18

Bn19

Bn20

Bn21

تاررود – چنار شرق
Tarrood- Chenar-e

Bn36

تاررود – چنار شرق
Tarrood- Chenar-e

Bn37

Shargh

Bn22

تاررود – چنار شرق
Tarrood- Chenar-e

Bn38

Shargh

Bn23

Bn24

Bn25
Bn26
Bn27
Bn28

Abarshiveh- Ayeneh
Varzan
Abarshiveh- Ayeneh
Varzan

Bn31

Siahrood - Chenar-e
Gharb

Bn32
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تاررود– چنار شرق
Tarrood- Chenar-e

Bn35

Shargh

Bn30

سياهرود – چنار غرب

تاررود – چنار شرق
Tarrood- Chenar-e

Bn34

Shargh

Abarshiveh- Ayeneh
Varzan

ابرشيوه – آیينه ورزان

Siahrood- Chenar-e
Gharb

Bn33

Shargh

Bn29

ابرشيوه – آیينه ورزان

محل جمعآوري
Collecting
location
سياهرود– چنار غرب

شماره جدایه
Isolate
number

ابرشيوه – جابان
Abarshiveh-Jaban

ابرشيوه – جابان
Abarshiveh-Jaban

ابرشيوه – جابان
Abarshiveh-Jaban

جمع آبرود – وادان
JamAbrood-Vadan

جمع آبرود – وادان
JamAbrood-Vadan

جمع آبرود – وادان
JamAbrood-Vadan

جمع آبرود – وادان
JamAbrood-Vadan

جمع آبرود – وادان
JamAbrood-Vadan

Bn39

Bn40

Bn41
Bn42
Bn43
Bn44
Bn45

Bn46
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 جدا شده از گردوE. nigrifluens  خصوصيات فنوتيپي استرینهاي-2 جدول
Table 2. Phenotypic characteristics of E. nigrifluens strains isolated from walnuts
نتيجه
Result

آزمون

Test

+

Consumption of format

+

Consumption of tartarat

-

Oxidation of gluconate
Acid production from

مصرف فرمات
تارتارات

مصرف

نتيجه
Result

Test

*+

Anaerobic growth

آزمون
رشد بي هوازي

**-

Warm reaction

Consumption
of
اکسيداسيون گلوکونات
tartarat

واکنش گرم

-

Oxidase

اکسيداز

:توليد اسيد از

+

Catalase

کاتاالز

+

Sorbitol

سوربيتول

-

Extra sensitivity in
tobacco and geranium

فوق حساسيت در
توتون و شمعداني

+

Zaylose

زایلوز

-

Pink color production
on YDC

توليد رنگ صورتي
YDCروي

+

Growth in 36°C

36

Cدر

رشد

Zaylose

زایلوز

+

+

Ribose

ریبوز

-

in 5% Salt tolerance

+

Manose

مانوز

+

Acetoin

+

Ramenoz

رامنوز

d

Phosphatase

+

Raffinose

رافينوز

+

H2S production

H2S توليد

+

%5نمک36°C
تحمل
استوئين
فسفاتاز

Melibiose

مليبيوز

-

Endol production

توليد اندول

+

Glycerol

گليسرول

-

Nitrate recovery

احيا نيترات

+

Manitol

مانيتول

-

Production of sucrose
reducing agents

-

Cytrat

سيترات

+

Metallic paint on EMB

+

Inositol

اینوزیتول

-

Melt gelatin

-

Starch hydrolysis

توليد مواد احيا
کننده از سوکروز
رنگ متاليک روي
EMB
ذوب ژالتين
هيدروليز نشاسته

. به عنوان مثبت در نظر گرفته شدند، جدایهها مثبت بودند%85 *بيش از
. به عنوان منفي در نظر گرفته شد، جدایهها مثبت بودند%15 **کمتر از
*More than 85% of the isolates were positive, considered as positive.
**Less than 15% of the isolates were positive, considered as negative.
B1
B5
65
100

B12
JF311838 Brenneria nigrifluens
JF311837 B. nigrifluens

70

JN591390 B. nigrifluens
56

.KJ951011 B. populi
JN544238 B. goodwinii
KF308330 B. roseae subsp. americana
KJ818451 P. carotovorum

48

KC481243 Lonsdalea sp.

0.01

) در مقایسه با تعدادي از گونههاي شناخته شده درB5 ،B2 ،B1(  دندروگرام فيلوژنتيکي جدایههاي جدا شده از گردو-2 شکل
 بوتسترپ1000  با6- با استفاده از نرم افزار مگاRNA Polymerase beta subunit خانواده انتروباکتریاسه بر اساس توالي ژن
Fig.2. Phylogenetic dendrogram of isolated isolates from walnut (B1, B2, B5) in comparison with a
number of known species in Enterobacteriaceae family based on the RNA Polymerase beta subunit
gene using MEGA-6 software with 1000 bootstrap
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بحث
خصوصيات بيوشيميایي ،فيزیولوژیکي و مرفولوژیکي جدایههاي بدست آمده از درختان گردو داراي عالئم شانکر
پوستي شامل واکنش گرم و اکسي داز ،مثبت بودن کاتاالز و مثبت بودن واکنش اوره آز با خصوصيات گونه
 Brenneria nigrifluensمطابقت داشتند ( .)Schaad et al., 2001همچنين خصوصيات جدایهها از جمله توليد مواد
احيا کننده از ساکارز ( ،)Fahy and Hyvard, 1983بيهوازي اختياري بودن ( ،)Hugh and Leifson, 1953عدم
هيدروليز ژالتين ،نشاسته ،رشد در دماي  36درجهسانتي گراد ،عدم رشد در دماي  39درجهسانتيگراد با دیگر از
ویژگيهاي گونه  Brenneria nigrifluensمطابقت داشتند (.)Schaad et al., 2001
تاکنون بيماري شانکر پوستي درختان گردو در مناطق تنکابن ،نوشهر ،چالوس ،سياوش کال ،بابلسر ،ساري ،جویبار،
زاغمرز ،نوکنده ،عباس آباد و نشاترود استان مازندران توسط حریقي و رحيميان گزارش شده بود( Harighi and
 .)Rahimian, 1997در تحقيقي دیگر این بيماري از مناطق قائمشهر ،رامسر ،بهشهر و بابل نيز مشاهده گردید به
عالوه این بيماري در استانهاي گلستان و گيالن نيز محرز شده است ( .)Jamalzade et al., 2009همچنين نتایج
تحقيقهاي انجام شده در استانهاي دیگر نشان دادهاست که این بيماري در استانهاي کرمان ( Baradaran and
 ،)Gasemi, 2004کردستان ( )Harighi, 2006و فارس و کهگيلویه و بویر احمد ( )YousefiKopaei, 2007نيز
گسترش دارد .در هيچ کدام از تحقيقات انجام شده در کشور تا کنون گونه  Brenneria rubrifaciensجداسازي و
گزارش نشده است .لذا در این تحقيق بيماري شانکر پوستي گردو براي اولين بار از دماوند نيز گزارش ميشود .نتایج
نشاندهنده روند رو به رشد وقوع بيماري در مناطق مختلف توليد گردو در ایران ميباشد ،از این رو بررسي جامع به
منظور تعيين مناطق انتشار بيماري در کشور ،یافتن روشهاي محدود کردن گسترش آن و همچنين بررسي وجود
منابع مقاومت در ميان تودههاي بومي ضروري ميباشد.
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