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 مقدمه
باعث کاهش عملکرد  این بيمارگر. یک بيمارگر محدود به آوندهای چوبی است Xylella fastidiosaباکتری 

محصول، زوال تدریجی گياهان ميزبان، مستعد کردن گياهان برای خسارت سایر عوامل زنده و گاهی مرگ گياه 

درختان  یها نهالستانبنابراین در . کند یمگياهان جوان و مسن را آلوده این باکتری . (Purcell 2013)شود  یم

و  (sharpshooter)های سر مخروطی  زنجرک در طبيعت با X. fastidiosa. ميوه و غيرمثمر نيز واجد اهميت است

نسبتاً طوالنی  X. fastidiosaناشی از  های يماریبدوره کمون  چون. شود یمآلوده منتقل  رویشی تکثيری یها اندام

 Janse and) منتقل شود آلوده يرغبيماری به مناطق عامل آلوده بدون عالئم ظاهری  یها نهالاست ممکن است با 

Obradovic. 2010) . خسارت بيماری بسته به شرایط محيطی، فعاليت ناقل و حساسيت ميزبان و ميزان آلودگی

 .Xهای ناشی از  عالئم بيماری .(Purcell 2013) است شده گزارش% 91چند درصد تا  و از است متفاوت

fastidiosa دار هیسادرختان جنگلی و و مو ، بادام ژهیو بهبل در برخی از مناطق ایران روی درختان ميوه قها  از سال 

 ،X. fastidiosaناشی از  یها یارميب، دارای عالئم شبيه به یها نمونهاز  اليزابر اساس نتایج . است شده مشاهده

های چهارمحال و بختياری، فارس، خراسان رضوی، قزوین،  از مناطق مختلف ایران شامل استان شده یآور جمع

بر . (5939امانی فر )بودند آلوده  ها نمونه برخی 5911-39 یها سالالبرز، کرمان، اصفهان، همدان و کرمانشاه طی 

 .X ، گالبی، توت و آلو بهفندق ام، پسته، مو، بلوط، چنار، افرای شبه چناری،ی از بادیها اساس نمونهاین 

fastidiosa از . های پسته، بادام و مو بود ترین درصد آلودگی به ترتيب مربوط به نمونه بيش. آلودگی نشان دادند

 دی ان ای. ی شدجداساز PD3و  PWهای  روی محيط کشت X. fastidiosa باکتری های بادام، مو و پسته نمونه

جفت  ها در آزمون پی سی آر با های جداشده از آن بادام، مو و پسته و باکتری دم برگشده از  استخراج

 X. fastidiosaاختصاصی  Dixon454fa/Dixon1261rg و RST31/RST33، 272-1-int/272-2-intآغازگرهای 

عامل یا همراه با برگ سوختگی برخی  X. fastidiosaبر این اساس وجود  .بود موردنظرهای  اندازه بهقابل تکثير 

 .(5939امانی فر ) در مناطقی از ایران به اثبات رسيد دار هیساجنگلی و درختان ميوه و 

ایران  خارجیکنون مشمول بيمارگرهای قرنطينه از بيمارگرهای مهم در دنياست و تا X. fastidiosaنظر به اینکه 

در ایران به این بيمارگر است،  ها زبانيمحاکی از عدم آلودگی برخی مناطق و  مقدماتی یها یبررسبود، از طرفی 

ارائه دستاوردهای تحقيقاتی در خصوص  منظور بهدر این راستا این نوشتار  لذا ضمن توصيه اعمال قرنطينه داخلی،

X. fastidiosa یپزشک اهيگو کارشناسان برای استفاده محققين این بيمارگر ردیابی  یها روشبر  ديتأکبا  در ایران 

 .است شده هيتهو باغبانی 

 

 در دنيا X. fastidiosaانتشار جغرافيايی 

یی از ها گزارشدهند، گرچه  یمعمدتاً در مناطق گرمسير و نيمه گرمسير رخ  X. fastidiosa های ناشی از يماریب

دارد يز وجود ن رد نظير کانادامانند برگ سوختگی بلوط در مناطق س (leaf scorch) های برگ سوختگی يماریب

(Henneberger et al. 2004).  در دسترس بر اساس آخرین منابع(EFSA PLH Panel, 2015 ) توزیع جغرافيایی

 :(5شکل ) به شرح زیر است این بيمارگر در جهان
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وو بر اساس ای از آلودگی مو در فرانسه و کوز ی تأیيد نشدهها گزارش 2159تا سال : اروپا و منطقه مدیترانه

اخيراً از جنوب ایتاليا  .است شده گزارشاز بادام  ، بر اساس آزمون اليزا،از ترکيه نيز .آزمون اليزا وجود داشته است

از طرف  X. fastidiosaبه خاطر پتانسيل خطر و اهميت . شده است از بادام، خرزهره و زیتون این بيمارگر گزارش

 .تلقی شده است A1ای کالس  ينهقرنطبيمارگر  عنوان بهیترانه سازمان حفظ نباتات منطقه اروپا و مد

 

 ,EFSA PLH Panel) 2154در دنيا بر اساس منابع در دسترس تا پایان  X. fastidiosaپراکنش  نقشه -5شکل 

2015) 

تایوان از . از هند وجود دارد X. fastidiosaای از بيماری برگ سوختگی بادام با عامل  گزارش تأیيد نشده: آسيا

با عامل ( Pierce's disease, PD) مو "پيرس"و  X. fastidiosaبرگ سوختگی گالبی با عامل باکتریایی شبيه به 

X. fastidiosa شده است گزارش. 

آالباما، آریزونا، کاليفرنيا، فلوریدا، جورجيا، لوئيزیانا، )متحده آمریکا  از مکزیک و ایاالت :آمریکای شمالی

نيویورک و  ،تگزاس، کنتاکی ،، کارولينای جنوبیاوکالهاماوری، مونتانا، کارولينای شمالی، ، ميسیپ یس یس یم

 .شده است گزارش X. fastidiosaمختلف  های ميزباناز ( غرب ویرجينيا

برگ سوختگی  مرکزی یمریکای آبسياری از کشورها احتماالً و کاستاریکادر  :مرکزی و کارائيب یمریکاآ

 .خرزهره وجود دارد قهوه و برگ سوختگی

در حال گسترش  سرعت بهشده که  ابلک مرکبات از آرژانتين و برزیل گزارش یسبز ردبيماری : آمریکای جنوبی

 .و برگ سوختگی آلو در بسياری از مناطق آمریکای جنوبی وجود دارد مو در ونزوئال "پيرس". است

اشی از آن در قاره آفریقا، غرب آسيا و خاورميانه های ن يماریبو  X. fastidiosaاز وجود  یا دشدهیيتأگزارش 

 ییزا یماريب، جداسازی و اثبات PCRاليزا،  اخير وجود این بيمارگر به روش پيوند، یها سالتا اینکه در  .نيست

 .(Amanifar et al. 2014) مو در برخی مناطق ایران به اثبات رسيد و روی بادام
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 X. fastidiosaناشی از  یها یماريبعالئم 

ظاهر ( بسته به سال)درختان بادام از اوایل تيرماه تا اواسط مرداد اوليه بيماری برگ سوختگی عالئم : بادام 

روی برگ عالئم تا . ندیآ یدرمسبز خاکستری  صورت بهداده ها تغيير رنگ  نوک و حاشيه برگ. شود می

شود  می ه یا بدون هاله زرد مشاهدهممکن است همرا (scorched)قسمت سوخته  رزمدر حدودی متنوع است، 

بيماری . ، این تنوع ممکن است مربوط به واکنش رقم یا سویه باکتری باشد(پ-2 ب و-2الف، -2 یها شکل)

در . (ت-2شکل ) شود یابد، عالئم معموالً در سال اول روی یک شاخه دیده می طی چند سال توسعه می جیتدر به

زرد )و در سال سوم یک تغيير رنگ عمومی  است مشاهده قابلئم های درخت عال سال دوم در اغلب شاخه

به همين خاطر به این بيماری در بادام بيماری مرگ طالیی . (ث-2شکل ) شود در کل درخت دیده می( طالیی

(golden death) شده بسيار ریز  های تشکيل یافته و برگ در سال چهارم ميزان برگ بسيار کاهش. گویند نيز می

 .(Amanifar et al. 2014) (ج-2شکل )شود  درخت در اواسط تابستان کامالً لخت شده و خشک می بوده و

شدت عالئم . شود یم، اما در مواردی مرگ درختان نيز مشاهده مانند یها زنده باقی م تا سال آلودهدرختان گاهی 

آبياری و  ژهیو مدیریت باغ بهرقم و به  و توسعه بيماری در درختان بادام استان چهارمحال و بختياری کامالً وابسته

و  شدت عالئم و توسعه بيماری بيشتر است ،کافیناو یا تغذیه  یآب تنش کم دارایهای  در باغ. کود دهی بود

 .(5939امانی فر )مرگ درختان بادام نيز مشهود است 

در مو (. الف- 9شکل )شود  یمتک درختچه مشاهده  صورت بهآلودگی  اند شده آلودهیی که تازه ها باغدر  :مو

بافت شده معموالً  های خشک قسمت. خشک شدن حاشيه برگ است X. fastidiosa آلودگی به عالئم ابتدایی

برگ ریزش کرده و دم برگ  گاهی قسمت پهنک(. ب-9ل شک) شده است و با یک هاله زرد تا قرمز احاطه مرده

پ، -9ی ها شکل) است "پيرس"عالئم  نیتر شاخصه ک ماند می ی،تیکبر چوب صورت به، متصل به شاخه باقی

و در  جیتدر به "پيرس"در بيماری . کند های سالم ریزش می و همزمان در پایيز با ریزش برگ( ث-9ت و -9

صورت  به)ای و سبز  های نامنظم قهوه ها چروکيده شده و لکه یافته، خوشه ها توسعه های بعد زردی برگ سال

 تی، کوتولگی و کاهش رشد درختان درنهایرشد کم(. ج-9ل شک)شود  میدیدار پساقه  یدررو( ای جزیره

 .(Amanifar et al. 2014) شود ممکن است منجر به مرگ درختچه
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 برگ سوختگیشروع  -الف .رود و روند پيشرفت بيماری روی بادام در حاشيه زاینده برگ سوختگی بادامعالئم  -2شکل 

 .برگ سوختگی همراه با هاله زرد رقم مامایی -پ .برگ سوختگی شدید رقم سفيد بدون هاله زرد -ب .سفيدروی رقم 

مرگ درخت  -و ج رقم مامایی بادام درخت تکمرگ طالیی  -ث .در تک شاخه رقم سفيدبرگ سوختگی عالئم  -ت

 .بادام در سال چهارم آلودگی
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 .گ سوختگی مورب -ب .(قزوین -تاکستان)تک درختچه آلوده در باغ  -الف .مو یرو "پيرس"عالئم مختلف  -9شکل 

در رقم  ها آنو نکروز انتهای  ها دم برگشدن  یتیکبر چوب -روی تنه ت دم برگمو و باقی ماندن  یها برگریزش  -پ

روی  (green islands)سبز جزایر  -ج. قزوین دانه یبدر رقم  ها دم برگشدن  یتیکبر چوب -ث. آباد ليخلپيکامی در 

 .ساقه

 ب الف

 پ

 ج ث

 ت
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برگ  -الف .در مناطقی از ایرانو غير مثمر  در برخی درختان ميوه Xylella fastidiosaعالئم آلودگی به  -4شکل  

 -لردگان)رگ سوختگی بلوط ب -پ .(رفسنجان)برگ سوختگی پسته در مهرماه  -ب .(بادرود اصفهان)سوختگی گالبی 

 .(شيراز -باغ ارم)برگ سوختگی چنار  -ت .(بختياری چهارمحال و

 

های درختان مثمر و غير مثمر ازجمله گالبی، فندق،  عالئم برگ سوختگی در برخی از گونه: ساير گياهان   

 .شود یبلوط و نارون در مناطق مختلف ایران مشاهده م چنار، افرا، آلو، بلوط، شاه ،پسته

های  ها در باغ تگی شدید حاشيه برگ همراه با هاله زرد و ریز شدن برگسوخ صورت بهزوال درختان گالبی 

 صورت بههای پسته شهرستان رفسنجان  در برخی از باغ(. الف-4شکل )منطقه بادرود اصفهان نسبتاً زیاد است 

و یا کل تاج درخت، همراه با تغيير رنگ برگ ( ب-4شکل )ای درختانی با عالئم برگ سوختگی تک شاخه  لکه

مناطق مختلف )از درختان جنگلی عالئم برگ سوختگی در چنار . شود یمها مشاهده  و کوچک شدن برگ

برگ سوختگی که  جز بهدر چنار (. پ-4شکل )شود  یممشاهده ( استان چهارمحال و بختياری)و بلوط ( ایران

زوال و خشکيدگی ، عالئم دیگری مشاهده نشد، اما در بلوط (ت-4شکل )بندرت همراه با هاله زرد است 

 (.5939امانی فر )درختان مشهود است 

 ب

 پ ت

 الف
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 X. fastidiosa رديابیتشخيص و 

یا  ها رگونهیز تفکيکگياهان و حشرات برای  در X. fastidiosaهای ردیابی  اعتماد بودن روش حساسيت و قابل

 .X( احتماالً گزارش نشدهو )شده  های گزارش اینکه بسياری از ميزبان ژهیو به ،مهم استی ها از منظر پژوهش سویه

fastidiosa های ردیابی  پذیر بودن روش مؤثر و امکانبودن،  اقتصادی. بدون عالئم هستندX. fastidiosa ،ژهیو به 

 .Minsavage et al) قرنطينه و مدیریت بيماری ضروری است ازنظربرای گياهان دارای جمعيت کم باکتری، 

1994, EFSA PLH Panel, 2015 ). یها روشمتعددی برای ردیابی این بيمارگر وجود دارد اما  یاه روش 

. است ییزا یماريبکشت و اثبات  یها طيمحجداسازی روی ، PCRهمه پژوهشگران اليزا،  قبول قابلمعمول و 

 .(5939امانی فر )نمود ارائه  توان یم X. fastidiosaرا برای ردیابی و اثبات وجود  1شکل ( طرح)برنامه 

 :ی مرفولوژيکی و رشدی جدايه هاها یژگيوو  های کشت روی محيط X. fastidiosaجداسازی 

و یا روش ذیل ( Schaad et al. 2001)ی شاد و همکاران ها روشاز  X. fastidiosaی برای جداسازی باکتر

 .استفاده کرد

د و به وتهيه ش کو مقداری از جوانه و شاخه باری متر از دم برگ و رگبرگ اصلی سانتی 2-9قطعاتی به طول 

 یضدعفون( محلول تجاری 5:1% )21 يدکنندهسپس دو دقيقه در مایع سف% 71مدت دو دقيقه در الکل اتانول 

داخل محيط  ها آنو با ایجاد شکاف طولی با اسکالپل در  از هر نمونه انتخاب شود دم برگ 1-1تعداد  .دگرد

ساعت در  41با پارافيلم به مدت  ها لولهود کردن درب قرار داده شود، پس از مسد شیآزما لولهکشت مایع درون 

o یدما
C 21 ميکروليتر از مایع درون ظروف پتری حاوی محيط کشت جامد  511شوند، سپس مقدار  داشته نگه

o یدماپخش گردد و ظروف مزبور به مدت شش هفته در 
C 21 موفقيت در جداسازی با این . شوند داشته نگه

 .Xی آلوده به ها نمونه% 1در این روش از حدود . است( Schaad et al. 2001)یگر روش بيشتر از سه روش د

fastidiosa  امانی فر ) است% 9ی دیگر کمتر از ها روشميزان جداسازی با  که یدرحال، شود یمباکتری جدا

5939). 

با ( Schaad et al. 2001)همکاران شاد و  شده هيتوص PD2و  PW، X. fastidiosa-D1، PD3های  از محيط کشت

روز بعد از کشت روزانه  51ی جداسازی، ها روشاز  هرکدامدر . دوشاستفاده  5اندکی تغييرات به شرح جدول 

های کشت  روی محيط بعد از کشت ساعت 41 تااگر  .استفاده از بينوکولر بررسی شود با باکتریهای  پرگنهوجود 

 .(5939امانی فر )و حذف شود  تلقی گردد ساپروفيت های یعنوان آلوده به باکتر پرگنه باکتری ظاهر شد به
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 Xylella fastidiosa های گياهی جهت ردیابی گيری برای آزمایش نمونه تصميم( برنامه)طرح کلی  -1شکل 
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های همراه با  یباکترو  Xylella fastidiosaدر جداسازی  مورداستفادهی ها کشتمحتویات محيط  -5جدول 

 (ليتر/ گرم)مثمر ی برگ سوختگی درختان ميوه و غير ها يماریب

   کشت يطمح
 .X نوع ماده 

fastidiosa-

D1 

PD3 PD2 PW 

 - -- 4 phytone 

peptone 
 - - -2/5 trypticase 
 -4 4  -tryptone 
 -2 2 - soytone 
 -2  - -soluble 

potato 
1/5 5 5  -trisodium 

citrate 
1/5 5 5  -disodium 

succinate 
1/1 1/1 1/1 1/1 MgSO4-

7H20 
1/5 1/5 1/5 1/5 K2HPO4 

5 5 5 5 KH2PO4 
12/1 12/1  -12/1 phenol red 
15/1 15/1 15/1 15/1 hemin 

chloride 
(0.1% in 

0.05 N 

NaOH) 
9 - - 4 L-

glutamine 
 - -2 6 bovine 

serum 

albumin 

(BSA) 
5 - - - L-

asparagine 
1/1 1/1 - - L-cysteine 

51 51 51 51 Agar 

(Bacto-

Difco) 
5111 5111 5111 5111 Distilled 

water 
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روز بعد از کشت  PD3 ،51جدایه مو روی محيط . روی محيط کشت Xylella fastidiosaهای  پرگنه -6شکل 

 (.چپ)روز بعد از کشت  PW ،52جدایه مو روی محيط کشت (. Scale bar= 0.5 mm( )راست)

 

اکثر . کنند یمرشد  PD3روی محيط کشت  یها هیجدا، همه تاکنون جداشده، X. fastidiosaایرانی  یها هیسو از

های مو  پرگنه سویه. نيستند NAکدام قادر به رشد روی  ، اما هيچکنند یم رشد PWها روی محيط کشت  جدایه

o یدما در PWو  PD3 یها طيمحروز بعد از کشت روی  51حدود 
C 21  های بادام و پسته  سویه. شوند یمظاهر

های مو روی محيط کشت  همه سویه. شوند یمدیر رشدترند و پرگنه باکتری حداقل دو هفته بعد از کشت ظاهر 

X. fastidiosa-D1 و PD2  های بادام و پسته روی  سویه. کنند یمرشدX. fastidiosa-D1 اما قادر  کنند ینم رشد

با حاشيه  رنگ یريشهای بادام و پسته محدب، صاف و  پرگنه جدایه .هستندروز  51بعد از  PD2به رشد روی 

ها  های بادام و پسته هستند و برخی جدایه های مو دو نوع پرگنه دارند برخی شبيه پرگنه جدایه. مشخص هستند

 (.5939امانی فر ( )1شکل )های ناصاف با حاشيه نامشخص در محيط کشت دارند  پرگنه

روی محيط  X. fastidiosa های بقاء جدایه. اند مثبتگرم منفی، اکسيداز منفی و کاتاالز  X. fastidiosa یها هیسو

 نیبعدازااز تجدید کشت پرگنه ها . حداکثر سه هفته بعد از ظهور پرگنه ها است PD3و  PWکشت جامد 

0در شرایط نگهداری . شود ینمگونه پرگنه باکتری ظاهر  هيچ زمان مدت
C21- ت مایع تا شش ماه در محيط کش

0دمای  در X. fastidiosa ماندگاری. مانند یمهای باکتری زنده  یاخته
C11-  بيشتر است(Schaad et al. 2001 ،

 (.5939امانی فر 

 شده استفاده گياهاندر  X. fastidiosaکارانه مثبت برای ردیابی  یک روش محافظه عنوان بهاز روش اليزا  :اليزا

 514به روش اليزا  X. fastidiosaآستانه حداقل جمعيت باکتری برای ردیابی (. Henneberger et al. 2004)است 

CFU  گرم بافت گياه است در(Minsavage et al. 1994)که تعداد باکتری الزم برای انتقال موفق  ، درحالی

تابستان و اوایل پایيز در اواخر  ها زبانيمچون جمعيت باکتری در همه  .بيمارگر توسط ناقل نصف این آستانه است

حدود  ،با روش اليزا غربال کرد توان یمدر این زمان را  شده هيته( دارای عالئم) یها نمونه رسد یمبه حداکثر خود 

در آزمون پی سی آر با استفاده از دی ان ای  هستند (61/1جذب نوری باالی )که با اليزا مثبت  ها نمونهاین % 11
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روش مؤثری  رشد اوایل فصل ردیابی بيمارگر در برایاليزا . باشند یمن نمونه مثبت هما دم برگاز  شده استخراج

 (.5939امانی فر ) ستين

 
 (آمریکا Agdiaتهيه شده از شرکت )  X fبا استفاده از آنتی سرم  چند همسانه ای  DAS-ELISAآزمون  -7شکل 

 

و  شده است وط چند سویه این باکتری تهيهمخل از X. fastidiosaبرای  مورداستفادهکيت تجارتی آنتی سرم 

مزیت . کند یمهای این باکتری را ردیابی و شناسایی  که تمامی سویه است یا همسانهیک آنتی سرم چند  عنوان به

تجاری عدم توانایی  یها تيکاما معایب ؛ است شده ییشناسا تاکنونهای است که  این کيت قابليت ردیابی سویه

بودن  یا همسانهچند  باوجوداین است که  ها تيکعيب دیگر این . خاص است( های)یه تفکيک و یا تشخيص سو

در آزمون اليزا ممکن است منفی کاذب نيز وجود داشته . ممکن است توانایی ردیابی سویه جدید را نداشته باشد

 . (Henneberger et al. 2004)باشد 

 X. fastidiosaهای مختلف باکتری  سویهشده از  فراهم یا همسانهبادی چند  با استفاده از آنتیرا  يزاآزمون ال

شرکت  دستورالعملبر اساس  ،(Agdia, Inc. Elkhart, IN, USA)آمریکا  Agdiaشرکت توسط  شده هيته

 .ددا انجام توان یم

 .Xیاخته  511تا  51تئوریک  طور به :(پی سی آر)مراز پلی  یا رهيزنجاستخراج دی ان ای و واکنش 

fastidiosa استخراج  توان به روش پی سی آر ردیابی کرد، اما در بيشتر حاالت روش را در نمونه بافت آلوده می

-false)نتيجه منفی کاذب  ممکن است به دليل آزاد شدن ترکيبات بازدارنده ناکارآمد است و دی ان ای

negative )بدهد . 

. اهميت دارددی ان ای تکنيک تکثير مناسب  و استفاده از دی ان ایانتخاب یک روش مناسب برای استخراج 

-لوبا استفاده از منابع بيولوژیکی مختلف وجود دارد که شامل استفاده از فن دی ان ایچندین روش استخراج 
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جميعت خيلی کم باکتری در  .تجارتی هست یها تيکده از او استف ها یمکلرو فرم، نمک غليظ و تيمار با آنز

چوبی، نوسان  یی از برگی به برگ دیگر، مشکالت استخراج باکتری از آوندهاگياه، تفاوت جمعيت باکتر

های  ترین چالش باکتری در گياه از مهم باوجود يماریجمعيت باکتری در طول سال و عدم ارتباط مستقيم عالئم ب

ر، همچنين های استخراج باکتری از بافت برای کشت، اليزا و پی سی آ بهبود روش. است X. fastidiosaردیابی 

معایب عمده پی سی آر عدم . ها مؤثر باشد تواند در کاهش این چالش برداری تا حدودی می زمان مناسب نمونه

چالش ساز  پی سی آراستخراج دی ان ای گياه برای  .توانایی تخمين جمعيت زنده باکتری یا تراکم جمعيت است

احتمال آلودگی  لذابر بوده  زمانو رشدند  خيلی کند های باکتری و چون پرگنه استنياز به کشت باکتری  بوده و

 .(5939امانی فر )است محيط کشت زیاد 

 

 Xylella fastidiosaهای  ای پلی مراز جدایه برای واکنش زنجيره مورداستفادهآغازگرهای  -2جدول 

Amplicon length 

(bp) 

Tm 
Annealing 

Gene Primer Sequences Primer 

733 55 RNA 

polymerase 
sigma-70 

factor gene 

5’-GCGTTAATTTTCGAAGTGATTCGATTGC-3' RST31 

 5’-CACCATTCGTATCCCGGTG-3' RST33 

 

600 
 

56 

Hypotheticall 
protein 

 gene 

5'-CTGCACTTACCCAATGCATCG-3' 272-1-int 

5'-GCCGCTTCGGAGAGCATTCCT-3' 272-2-int 

 

847 

 

57 
 

16S r DNA 

5'-AACAACTAGGTATTAACCAATTGCC-3' Dixon454fa 

5'-CCTTTTGTTGGGGAAGAAAA-3' Dixon1261rg 

 

. استگياه  دم برگ ازدی ان ای مؤثرترین کيت در استخراج  (Qiagen DNeasy Tissue Kit) کيت کياژن

در ردیابی  2از آغازگرهای مشروح در جدول . ی مو استها نمونهبرای  ژهیو بهی مؤثرنيز روش  CTABروش 

-int/272-2-1-272و  RST31/RST33جفت آغازگرهای  که یطور به ،شود یماستفاده  X. fastidiosaی ها هیسو

int  و جفت آغازگر  ها هیسو  همهبرایDixon454fa/ Dixon1261rg  (5939امانی فر )برای سویه بادام است. 
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 Xylella fastidiosaی سی آر با استفاده از آغازگر های اختصاصی محصول پی الکتروفورز نقوش -1شکل  

 

 X. fastidiosaرديابی  یها روشمقايسه 

است و اليزا  سی آر یهای زنده نزدیک به پ حساسيت برای یاخته ازنظرهای اختصاصی  محيط استفاده از 

که  دادنشان  اليزا و جداسازی باکتریانتقال با پيوند،  یها روشنتایج . حساسيت کمتری نسبت به کشت زنده دارد

X. fastidiosa چون ميزان بافتی که برای استخراج دی ان . دارد گياههای  غيریکنواخت و نامنظم در بافت یعتوز

يل توزیع غيریکنواخت باکتری احتمال عدم موفقيت در استخراج به دلرود نسبتاً کم است لذا  یمای باکتری بکار 

 .Xدر اليزا به  مورداستفادههای  از نمونه% 41حدود نگارنده  یها یبررسدر . یابد یمایش دی ان ای باکتری افز

fastidiosa 2از کمتر از . ها باکتری فوق روی محيط کشت جدا شد از نمونه% 1از حدود . آلودگی نشان دادند %

 .Xتجارتی دی ان ای  یها تيکبرای استخراج دی ان ای کل با استفاده از  مورداستفادههای بافت گياه  نمونه

fastidiosa ناقل گياه و زمانی که جمعيت باکتری در . (5939امانی فر ) بر اساس نتایج پی سی آر استخراج شد

 احتمال پی سی آردر هر دو روش اليزا و  .مد استآبا پی سی آر ناکار  X. fastidiosaخيلی پایين است ردیابی 

دارد که هميشه دالیل آن مشخص نيست، اما یکی از دالیل عمده منفی کاذب وجود  و واکنش مثبت کاذب

توان گفت اليزا بهترین  می (.Minsavage et al. 1993) است X. fastidiosaبا  باکتریایی همراه یها یآلودگ

های بيولوژیکی بيمارگر مانند تغييرات فصلی جمعيت باکتری، غلظت باکتری در  روش برای بررسی جنبه

ین روش برای تر مناسباليزا . تلف، مطالعات اپيدميولوژیک و مقاومت ارقام و پراکنش بيماری استمخ یها اندام

و برای اطمينان از نتایج اليزا بهتر است آستانه حداقل بيشتر از حد استاندارد  غربال کردن تعداد زیادی نمونه است

 برایروش  ینتر مناسب اليزا. باشد( معيار های کنترل منفی بعالوه سه برابر انحراف ميانگين جذب نوری نمونه)
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 شرایط آلودگی پنهان است ژهیو بهو تراکم جمعيت،  X. fastidiosaد وجود نهمان یپاسخ به سؤاالت درکمک 

(EFSA 2015.) 

 X. fastidiosaتوان گفت بهترین روند برای ردیابی و تشخيص  می پی سی آربر اساس نتایج اليزا، جداسازی و 

برای جداسازی باکتری روی محيط  ها نمونهو استفاده از این  های با جذب نوری باال در اليزا نمونه کردن غربال

چون گونه های . با آغازگرهای اختصاصی است پی سی آرهای باکتری در  يری پرگنهکارگ بهو  کشت اختصاصی

 نيز خی از آنها کند رشدمتعددی از باکتری ها به صورت درون رست در بافت گياهان زندگی می کنند که بر

دارند، لذا انجام پی سی آر با آغازگرهای اختصاصی این باکتری روی   X. fastidiosaبوده و پرگنه هایی شبيه 

 .(5939امانی فر ) پرگنه ها ضروری است 

 X. fastidiosaناشی از  یها یماريبدر بروز عالئم  یا هيتغذمحيطی و  یها تنشارتباط 

سميت نمک، کمبود عناصری مانند بر، عالئم مربوط به ممکن است با  X. fastidiosaناشی از  یها یماريبعالئم  

 در X. fastidiosaاین عالئم نسبت به عالئم آلودگی به  یطورکل به. اشتباه شود یآب کمو  مس، فسفر و پتاسيم

ی و ا لکه صورت به X. fastidiosaو درختان آلوده به  ردهای بادام و مو و درختان غير مثمر بيشتر عموميت دا باغ

به خاطر  "پيرس"در مو عالئم  اگرچه. (5939امانی فر )( الف-9ث و -2 یها شکل) شوند یممشاهده  درخت تک

است، اما اغلب محققين علت اصلی بروز  X. fastidiosaچوبی آلوده به  یها بافتتشکيل تایلوز و وجود صمغ در 

 Almeida and Purcell) دانند یباکتری م های يکرهآب به خاطر وجود پاین عالئم را محدودیت در انتقال 

 .است شده لیتبدمترادف با کمبود آب در مو  یا واژه به "پيرس"بيماری  درواقع(. 2003

حاشيه برگ  یمردگ بافت، در ساقه (green islands) وجود جزایر سبز "پيرس"در مو عالئم شاخص بيماری 

 یها یبررس(. Amanifar et al. 2014)است  دم برگ (matchsticks) یتیکبر بچوو حالت ( برگ سوختگی)

 یها یماريبهای مو و بادام مناطق مختلف ایران حاکی از این است که شدت  باغ در 11-34 یها سالميدانی طی 

ادام های ب این وضعيت در باغ. مو و ميزان آلودگی روند افزایشی داشته است "پيرس"برگ سوختگی بادام و 

با توجه به . (امانی فر مشاهدات شخصی)است آباد کامالً مشهود  يلخلهای مو کاشمر و  رود و باغ یندهزاحاشيه 

ها در برخی مناطق کشور را به  يماریباین  افزایشاخير شاید بتوان یکی از دالیل  یها سالی در سال خشکدوره 

 (.Almeida and Purcell 2003)داد  نسبت X. fastidiosaدر ایجاد بيماری توسط  یآب کمتنش  ییافزا هماثر 
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