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 چکیده
بیمارگر خطرناکی  ،Pseudomonas syringae pv. syringae (Pss)دار  هسته درختان میوه شانکرباکتری عامل 
 یقدق ییشناسا یقتحق ینهدف از انجام ا یماری،ب یتاهم یلبه دل. کند گیاهی مختلف حمله می گونه 200است که به بیش از 

 طی .بود یمارینسبت به عامل ب یالسارقام گ یمقاومت برخ ی مقایسهو  یراحمدو بو یلویهدر استان کهگ یماریعامل ب
. شد جداسازی باکتری ی سویه 33 ،برگی لکه و صمغترشح  شانکر، عالئم دارای دار هسته درختان از ،1395 تا 1394 سال
 کاتاالز منفی، دهیدروالز آرژنین و اکسیداز اجباری، هوازی منفی، گرم متحرک، شکل، ای میله بررسی، مورد های سویه
 تولید مسئول های ژن. بودند زمینی سیب های ورقه لهانیدنمثبت و فاقد توانایی  حساسیت فوق واکنش و مثبت، لوان مثبت،

(syrB)  ترشحو (syrD )در آزمون  مطالعه مورد یها سویه تمام در سیرینگومایسین زهرابهPCR تمام  .ندشد ردیابی
 .دادند نشان یمتفاوت یپرآزار ینکروز را داشتند ول یها لکه یجادا ییتوانا گیالس ی یوهشده به م زنی یهما Pss های جدایه
 یبررس یبرا .شدند شناسایی Pss عنوان به ها جدایه همه PCRزایی و نتایج  ، بیماریفنوتیپی خصوصیات اساس بر

 یتعداد لکه نکروز رو های انتخاب شدند. از نظر شاخص یو صورت یمشهد، قاهر ی ارقام تکدانه ارقام گیالس، مقاومت
 .داشتوجود  دار یاختالف معن ،ارقام مختلف ینب ،در بافت برگ یباکتر یتنکروز شاخه و جمع یهبرگ، طول ناح

 را حساسیت کمترین صورتی رقم و حساسیت بیشترین ی مشهد تکدانه رقم ،براساس نتایج به دست آمده از این تحقیق
 .دادند نشان Pss بیمارگر به

 

 .Pseudomonas syringae pv. syringae،شانکر زهرابه، بیماریزایی، باکتری،: های کلیدی واژه

 

 مقدمه
ختا  و داشتتن    یتایی جغراف یتت به علتت موقع  ایران

 ی یدکننتده تول یکشتورها  ینتتر  مختلف از عمتده  های یماقل
 یش. با توجه به افتزا باشد یدار در جهان م هسته های یوهم

محصتتوالت، انجتتام   یتتنکشتتور و صتتادرات ا  یتتتجمع
 یتن ا یشها و افتزا  باغ ی جهت توسعه یاصول یزیر برنامه

 یشافتزا  یها از روش یکی. باشد یم یمحصوالت ضرور
 یتتنا هتتای یمتاری مبتارزه بتتا آفتتات و ب  یمحصتوالت بتتا  

در  ردا هستته درختتان   یرکشتت ستطح ز  .باشد یم یاهانگ
کته   باشتد  یهکتتار مت   1982 ،یراحمدو بو یلویهاستان کهگ

را دارا  یرکشتتتستتطح ز تتترین یشبعتتد از هلتتو بتت یالسگتت

 ،یاهتان گ یتن مهم ا های یماری. از ب(1392نام  )بی باشد یم
 Pseudomonas ی یلهبوده که بته وست   یاییشانکر باکتر

syringe pv. syringae (Pss) کنلتی و   شتود  یمت  یجادا(
درختتتان شتتانکر  یمتتاریب در ایتتران .(2007همکتتاران 
گلستتتان، مازنتتدران،  ی،مرکتتز یهتتا در استتتان دار هستتته

 یتت و کردستتان از اهم  ی ربت  یجتان تهران، فتارس، آرربا 
 زیتادی  هتای  برخوردار است و همه ساله خسارت یادیز
)قاستمی و   ستازد  متی  وارد دار هستته  ی میتوه  درختان به

 کته  است مخرب بیمارگری Pss باکتری .(1383همکاران 
. کنتد  متی  حملته  مختلتف  گیتاهی  ی گونته  200 از بتیش  به
 دار، هسته میوه درختان بیمارگر این های میزبان ترین مهم
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 گنتتدم ویتت ه بتته علفتتی گیاهتتان و دار دانتته میتتوه درختتتان
 و وستی   میزبتانی  ی دامنته  دارای بیمتارگر  این. باشند می

 بیوشتیمیایی،  خصوصتیات  نظتر  از کته  استت  هایی سویه
 کنتون تتا   ایتران  در .دارنتد  تفتاوت  ژنتیکی و زایی بیماری
 نیشتتکر، گنتتدم، ماننتتد مختلفتتی گیاهتتان از Pss بتتاکتری
 شتده  گزارش و جداسازی گالبی و مرکبات هلو، زردآلو،
باعث کتاهش   یماریب ینا (.2011پور و تقوی  )نجفی است
بته خصتو     درختمحصول و کاهش عمر  یفیو ک یکم
مستن   یهتا  بتاغ  در توانتد  یم ینچن هم شود، یم یالسدر گ
 یدرصد، و گتاه  75-10جوان  یها باغ ، دردرصد 10-25
)ویستتنته و همکتتاران  درصتتد خستتارت وارد کنتتد 85تتتا 
 آلبتالو،  یالس،در درختتان گت   یماریب ینسارت اخ (.2004

)بولتریز و  باشد یم یاقتصاد یتاهم یهلو و زردآلو دارا
 در مختلفتی  عالئم Pss باکتری های ویهس (.2010کالونزا 
 بته  شتده  ایجتاد  عالئتم . کننتد  متی  ایجتاد  خود های میزبان
 حملته  مورد گیاهی اندام میزبان، نوع مانند مختلفی عوامل

 هتای  بترگ  بته  بتاکتری  اگر. دارد بستگی بیمارگر سویه و
 ایجتاد  مترده  بافتت  های لکه ها برگ روی کند، حمله جوان
  ربالی ظاهری نواحی، این ریزش از پس برگ و شود می
 عالئتم  دیگتر  از .(2007)کنلی و همکاران  گیرد می خود به

 ستاقه،  شتانکر  بته  توان می باکتری این توسط شده ایجاد
 ،Pss بتاکتری . کترد  اشتاره  برگ سوختگی و جوانه مرگ
 اجبتاری  هتوازی  و منفی گرم قطبی، تاژک با شکل ای میله
 هتوازی  بتی  صورت به تواند می آرژنین درحضور و بوده
 تولیتد  آهتن،  فقتر  محتیط  روی هتا  ستویه  اکثتر . کنتد  رشد

 254موج  )طول ماوراءبنفش نور در که کنند می ای رنگدانه
یتد )وارن و وولبتر   آ می در فلورسنت صورت به( نانومتر
 یطمح یرو یباکتر ینا های پرگنه موارد ا لب در (.1991
 یاری. بست استت کرم رنگ  Nutrient Agar (NA)کشت 
 یوسسلست  ی درجته  5 یدر دما یباکتر ینا های یهاز جدا

 یتد صتفر، تول  یبتاال  یوسسلست  ی درجته  5صتفر تتا    یرز
 از کتته Pss مختلتتف هتتای ستتویه. کننتتد یمتت یتت  ی هستتته
 خصوصتیات  لحتا   از انتد  شتده  جدا متفاوت های میزبان

 و زایتتی بیمتتاری آنزیمتتی، فیزیولتتوژیکی، بیوشتتیمیایی،

از . (2003اسکورتیچینی و همکاران ) تفاوت دارند ژنتیکی

 بیوشتیمیایی  فیزیولوژیکی، های آزمون اساس آنجا که بر

 از را Pss زای بیماری های سویه توان نمی سرولوژیکی و
 حتمتا  بایتد  بنتابراین  کترد،  جتدا  زا بیمتاری   یر های سویه
)ویسنته و همکتاران   گردد انجام زایی بیماری های آزمون

فقتدان   یتل بته دل  یتایی کنتترل موفتق شتانکر باکتر    .(2004

 یرست درون یتمناسب و خصوص یستیمهار ز یاسموم 
)گاستی  و  نبوده استت   آمیز یتچندان موفق یماریعامل ب

 ماننتتد هتتایی بیوتیتت  یاستتتفاده از آنتتت (.2012همکتتاران 
مقرون به صرفه نبتوده و موجتب بتروز     یسیناسترپتوما

 یمست  یبتات . ترکشود یم یباکتر های یتمقاومت در جمع
 یتل و بته دل  شتود  یاستفاده م یماریب ینکنترل ا یبرا یزن
کته   شتوند  یمت  یت  اکولوژ یهتا  باال، وارد چرخته  یداریپا

را بته همتراه دارد. بتا     یاریبست  یطتی مح یستمشکالت ز
 یریکتارگ  شتکالت بته  م یماری،ب یاقتصاد یتتوجه به اهم

کنترل راهکار و در واق  فقدان  یمیاییکنترل ش یها روش
 ینته، کتم هز  یکتار  راه تواند یمؤثر، کاربرد ارقام مقاوم م

باشتد. امتروزه    یمتاری ب یریتدر مد یرشیمیاییو   یدارپا
شتتانکر  یمتتاریمهتتم در کنتتترل ب  یهتتا از چتتالش یکتتی
و پتترورش ارقتتام مقتتاوم   یتتدداران تول هستتته یتتاییباکتر
 یکشت بتاال  یرو سطح ز یماریب یتاهم یل. به دلباشد یم

 یلویهدر استان کهگ خصو  گیالس  به دار درختان هسته
 یتق دق ییشناستا  یتق تحق یتن هدف از انجام ا یراحمد،و بو
کته   یالسارقتام گت   یمقاومت برخ مقایسهو  یماریعامل ب

د، دارنت  ییکشتت بتاال   یتر در جنوب  رب کشتور ستطح ز  
 .باشد یم یمارینسبت به عامل ب

 
 ها روش و مواد

 و شااهه  ازعاما  بیمااری    جداساازی  و برداری نمونه
   آلوده برگ
 کهگیلویته  استان مختلفی ها باغ از که بازدیدهایی در

 بترگ  و شتاخه  از هتایی  نمونته  آمتد،  عمتل  به بویراحمد و
 آوری جم  ،بیماری عالئم دارایدار  ی هسته درختان میوه

 به آلوده شاخه. شدند منتقل پزشکی  گیاه آزمایشگاه به و
 ستپس  و شتده  شستته  بتا آب  بتار  چندین ابتدا در شانکر
 10 متدت  بته  ستدیم  هیپوکلریت درصد نیم محلول توسط
و در پایتتان بتتا آب مقطتتر ستتترون     ضتتدعفونی دقیقتته
 در ستالم  و آلتوده  بافتت  فاصتل  حتد  از. شتد  وشو شست
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 آب لیتتر  میلتی  20 در و جتدا  کوچکی قطعات پوست ناحیه
 روی ستتاعت یتت  متتدت بتته و داده قتترار ستتترون مقطتتر
 این از قطره چند سپس و شد گذاشته دهنده تکان دستگاه

Kings  کشت محیط روی محلول
,
 B(KB )و Nutrient 

Agar (NA) رنتتگ کتترم هتتای پرگنتته. گردیتتد مخطتتط 
 ظتاهر  KB کشتت  محتیط  روی دوم روز از که فلورسنت
 جداستازی  منظتور  بته . شتدند  خالص و جداسازی شدند،
 بتترگ کامتل  شستشتوی  از پتتس آلتوده،  بترگ  از بتاکتری 
 دقیقته  یت   مدت به درصد نیم سدیم هیپوکلریت در آلوده

 بته  ستترون  مقطتر  آب بتا  شستشتو  از پس و ضدعفونی
 در ستاعت  نتیم  متدت  و بته  شتده  تقستیم  کوچت   قطعات

 حتاوی  آب ستپس  و نگهتداری  مقداری آب مقطر سترون
 .شد مخطط NA کشت محیط روی آلوده قطعات

 

 بیوشایمیایی  هاای  آزمون اساس بر ها جدایه شناسایی

 فیزیولوژیکی و

 از آمتتده بدستتت هتتای جدایتته تشتتخیص منظتتور بتته
 استتاس بتتر مختلفتتی هتتای آزمتتون آلتتوده، هتتای میزبتتان
. گرفتت  انجام گیاهی شناسی باکتری استاندارد های روش
کاتتتاالز ، (1956کتتواکز ( اکستتیداز شتتامل هتتا آزمتتون ایتتن

 یرنگ پرگنه روبررسی  گرم، ،(1984)لیلیوت و همکاران 
 NA،(Yeast Extract Dextrose یهتتا کشتتت یطمحتت

Calcium Carbonate Agar (YDC)  رنتتگ  تولیتتدو

 آرژینتین  ژالتتین،  هیتدرولیز  ،KB یطمحت  یفلورسنت رو
 یهتتا ورقتته یتتدنلهان آستتکولین، هیتتدرولیز دهیتتدروالز،

واکتنش   (،2001)شاد و همکتاران  لوان  یدتول زمینی، یبس
)کلمنتت و همکتاران    توتون های برگ یرو یتفوق حساس

هتتوازی )هیتتو و الیفتتزون   بتتی و هتتوازی رشتتد و( 1964
 .گرفت انجام (1953

 

  اهتصاصی آغازگرهای با بیمارگر ردیابی

 آ تتازگر دو از بیمتتارگر بتتاکتری ردیتتابی منظتتور بتته
 و (1998)سورنستتن و همکتتاران  B1/B2  اختصاصتتی

D1/D2  های ترادف با( 1999)بولتریز و گیسن   
B1:5'-CTTTCCGTGGTCTTGATGAGG-3' 

B2:5'-TCGATTTTGCCGTGATGAGTC-3' 

D1:5'-CAGCGGCGTTGCGTCCATTGC-3' 

D2:5'-TGCCGCCGACGATGTAGACCAGC-3' 

 دستتتگاه از استتتفاده بتتا PCR واکتتنش. شتتد استتتفاده
 نیتاز  متورد  متواد . انجام شتد  BIO-RAD ترموسایکلر

  آمتتده 1 جتتدول در( ایتتران ستتیناژن شتترکت محصتتول)
 PCR در یافتته  تکثیتر  قطعتات  بررسی منظور به. است

یتت  هتتا در ژل آگتتارز  الکتروفتتورز نمونتته تشخیصتتی،
 50ولتت بته متدت     90-100 یلاختالف پتانست  درصد با

و  یزیآم رنگ یدبروما یدیومبا ات ژل. یدانجام گرد یقهدق
مشتاهده    Gel documentationبا استفاده از دستگاه 

 .  شد یبردار و عکس

 

 PCR واکنش در شده استفاده مواد -1 جدول

 ترکیب حجم )میکرولیتر(

1-2  DNA template (25-50 ng/μl) 
5/2  PCR Buffer 10 

75/0  MgC12 (50mM) 

1 Forward Primer )0.5 μM) 

1 Reverse Primers )0.5 μM) 

5/0  dNTPs (10mM) 

25/0  Taq DNA Polymerase (5 U/μL) 

17-18  ddH20 
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 گیالس ی میوه روی ها جدایه زایی بیماری بررسی
 مختلتف  هتای  یته جدا زایی یماریب یبه منظور بررس 

مشتهد استتفاده     ی رقم تکدانه یالسگ ی یوهاز م ، باکتری
 50درون الکتل   یقته بته متدت سته دق    هتا  یتوه . ابتدا مشد

درصد قرار گرفتند. سپس سه بار با آب مقطر ستترون  
قترار   ستترون  یکا ذ صاف یو سپس رو هشستشو شد

ساعته باکتری  24از کشت  ،پس از خش  شدن گرفتند.
نانومتر تهیه  600در  5/0سوسپانسیونی با جذب نوری 

پتس از   آن به هر میوه تزریتق شتد.  از ر میکرولیت 10و 
ستترون   یصتاف  یکا تذها  یبتر رو  هتا  یتوه م زنی، یهما

قترار گرفتنتد و بته متدت چهتار       یپتر یها درون تشت 
و  یوسسلست  ی درجته  24 یبتا دمتا   یناتورروز در ژرم
نکتروز   یهو سپس قطر ناح یدار درصد نگه 90رطوبت 
 (.2009)کالونزا و سابیزسکی  شد یریگ اندازه

 
 گیالسمقاومت ارقام مختلف  بررسی

 ها نهال داری نگهو  تهیه
بته عنتوان    یو صتورت  یمشهد، قاهر ی ارقام تکدانه 
جنتوب  ترب    یهتا  در استتان  یالسارقتام گت   ینتتر  مهم

کشتت را در استتان    یتر ستطح ز  تترین  یشکشور کته بت  
. شتتدند انتختتاب باشتتند، متتی دارا بویراحمتتد و کهگیلویتته

 مخلتوطی مستاوی   در شده گواهی و ساله دو های نهال
شتتده در  یو ماستته ضتتدعفون  یاز ختتاک، کتتود دامتت  

بتار   یت  کشتت و هتر دو روز    یلوگرمیک 10 یها گلدان
 30±4دمتتای هتتا در گلخانتته بتتا  . گلتتدانشتتدند یتتاریآب

   شدند. یدار ماه نگه چهاربه مدت  یوسسلس ی درجه

 گلخانه شرایطبرگ و شاهه در  زنی مایه
از هتر رقتم    انتدازه  هتم  بترگ هشتت   یه،هر سو برای

بتتا پتتودر کاربورانتتدوم ختتراش داده  یبتته آرامتت یالسگتت
از  لیتتتر یلتتیستترنگ ستته م  یلهشتتدند، ستتپس بتته وستت  

OD600= 0.5 بتتا  یکشتتت بتتاکتر یونسوسپانستت
از  

 و( C1)گتتیالس(، A1)زردآلتتو(، W1گنتتدم ) هتتای یهستتو
. از ها اسپری شتد  روی برگ IVIA773-1 استاندارد سویه
ها با  برگ نهال یماری،تا زمان ثبت عالئم ب زنی یهروز ما
 یهتتا آب مرطتتوب نگتته داشتتته شتتدند و نشتتانه یاستتپر

روز پتس از   10نکروز  یها به صورت تعداد لکه یماریب

 یهتا  هتر رقتم بترگ    ی. رویتد گرد یتری گ اندازه زنی یهما
 Pseudomonas یشاهد با آب مقطر ستترون و بتاکتر  

fluorescens (. 1984)انتدرت و ریچتی   شتدند   زنی یهما
از  لیتتتر دومیلتتی یتتزانم تزریتتقبتته روش  هتتا شتتاخه

 OD600= 0.5بتتا  یکشتتت تتتازه بتتاکتر یونسوسپانستت
 یت  شتده بته متدت     زنتی  یهما یها محل یو رو زنی یهما

روز پتس از   30 یتت پوشانده شد. در نها یلمهفته با پاراف
 یتری گ پوستت انتدازه   یرنکروز ز ی یهطول ناح ،زنی یهما
بتا آب مقطتر    یمارهات یرشاهد در کنار سا یها هالن .شد

 (.1998)ایتل و همکاران  شدند زنی یهسترون ما

 یاهدر بافت گ یباکتر جمعیت دینامیک بررسی
در بافتت بترگ،    یبتاکتر  یتت جمع یمنظور بررس به
لیتتتر  سته میلتی   یالسارقتام مختلتتف گت   یهتا  بترگ روی 

 OD600= 0.5 بتا   یکشتت تتازه بتاکتر    یونسوسپانست 
در هر سته   یهچهار سو یتجمع دینامی  اسپری گردید.

 پتنج،  سته،  دو، ی ، ،روز( )نیم ساعت 12در  یالسرقم گ
 زیتتر روش بتته زنتتی مایتته از پتتس روز چهتتارده و هفتتت
گترم از بافتت بترگ     یت  هتر روز   در .شتد  گیتری  اندازه
پتس از شستشتو و    یالسهتر رقتم گت    ی شتده  زنتی  یهما

بتتا محلتتول هیپوکلریتتت ستتدیم و   یستتطح یضتتدعفون
ستترون   ینتی در هتاون چ  شستشو با آب مقطر سترون

 یریگ فسفات عصاره یمبافر پتاس لیتر میلی ی همراه   به
 100شتتد و یتتهرقتتت ته یشتتدند. از عصتتاره بتترگ ستتر

 یطمح یحاو یها در مرکز تشت   از هر رقت یکرولیترم
 ستیلین  یپن بیوتی  یآنتپی پی ام  60یحاو  NSAکشت

 28 یو در دمتا  شتد شتکل کشتت    L میلته گذاشته و بتا  
شدند. پس از  یدار در انکوباتور نگه یوسسلس ی درجه
 یتد رشد کرده شتمارش گرد  های پرگنهساعت تعداد  72

 .(1977وای  )گراس و دی
 

 آماری محاسبات
افتزار   به کمت  نترم   یشحاصل در هر آزما های داده
بتا   یمارهتا قرار گرفت. اثر ت یمورد بررس SAS یآمار
 یستتته ( انجتتتام و مقا ANOVA) یتتتانس وار یتتتهتجز
 انجام% 1 سطح در دانکن روش از استفاده با ها یانگینم
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 طتر   قالتب  در فاکتوریتل  صتورت  به ها آزمایش. گرفت
 .شد انجام تکرار چهار با تصادفی کامالً

 
 بحث و نتایج

 ها جدایه فنوتیپی هصوصیات و جداسازی
هلتتو، زردآلتتو وآلتتو در منتتاطق   یالس،درختتتان گتتاز 

 یشتانکر بتاکتر   یمتاری ب یهتا  مختلف استتان کته نشتانه   
هتتای مختلتتف   ستتویهدادند، یداران را نشتتان متت  هستتته

گترم   ی یته جدا 33تعتداد   باکتریایی جداسازی گردیتد کته  
 یطمحت  یکترم رنتگ، گترد و محتدب رو     ی با پرگنته  یمنف

 KBکشت  یطمح یروفلورسنت  یها و پرگنه NAکشت 
زایی انتخاب شدند،  های بیماری و تست PCRانجام برای 

های سوختگی برگ  که دارای نشانه ی  سویه نیز از گندم
 (.2)جدول  .دجداسازی ش ،بود

 

 .یراحمدو بو یلویهاستان کهگدار در  ی هسته درختان میوه شده از یجداساز Pss های یهمشخصات سو -2 جدول

برداری محل نمونه کد سویه میزبان برداری نمونهمحل   کد سویه میزبان 

 C1 گیالس مارگون A1 زردآلو مارگون

 C2 گیالس مارگون A2 زردآلو یاسوج

 CM3 گیالس مارگون A3 زردآلو یاسوج

 CM4 گیالس مارگون A4 زردآلو یاسوج

 CM6 گیالس مارگون P2 هلو یاسوج

 CM10 گیالس مارگون PY1 هلو یاسوج

 CM12 گیالس مارگون PY2 هلو یاسوج

 CM13 گیالس مارگون PY3 هلو یاسوج

 CM15 گیالس مارگون PY4 هلو یاسوج

 CM16 گیالس مارگون PeN1 هلو یاسوج

 CM25 گیالس مارگون (IVIA773-1) گالبی -

 CM29 گیالس یاسوج Pl آلو یاسوج

 C3 گیالس یاسوج Al بادام یاسوج

 CGo1 گیالس یاسوج Chr گیالس یاسوج

 CGo2 گیالس یاسوج Chb گیالس یاسوج

 CGa1 گیالس یاسوج Ps7r هلو یاسوج

 W1 گندم یاسوج Ps17r هلو یاسوج

 
 سبز رنگدانه تولید KB کشت محیط روی ها سویه ی کلیه

 بته  گترد  هتای  پرگنه مغذی، آگار محیط روی و فلورسنت
 تولیتد  صتاف  حاشتیه  با زرد به مایل یا روشن کرم رنگ

 های واکنش نتیجه LOPAT گروه های آزمون در. نمودند
 در دهیتدروالز  آرژنتین  و زمینتی  ستیب  لهیتدگی  اکسیداز،

 فتوق  و لتوان  هتای  آزمتون  نتیجته  اما منفی، ها سویه کلیه
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 هتای  آزمتون  در هتا  سویه. بود مثبت توتون در حساسیت
 مثبتتت واکتتنش آستتکولین هیتتدرولیز و ژالتتتین هیتتدرولیز

 .دادند نشان
 آغازگرهایداران با  عام  شانکر هسته باکتری ردیابی

 اهتصاصی
( syrB) نیست ینگومایریس ی زهرابته  دیتول مسئول ژن

شتد. در   یابیت مطالعته رد  متورد Pss  یهتا  هیدر تمام سو
 B1 یاختصاصت  یهتا  با استفاده از آ ازگر PCRواکنش 

از تمتتام  یجفتتت بتتاز  752قابتتل انتظتتار   ی قطعتته B2و 
 .P یان ا ید یهتا   شد، اما از نمونه ریتکث Pss یها هیجدا

fluorescens (. ژن 1)شتتکل  شتتدن ریتتتکث یا قطعتته نیچنتت
در نیتز   (syrD) نیسینگومایریس ی مسئول ترشح زهرابه

و بتا استتفاده از    یابیت متورد مطالعته رد   یهتا  هیتمام جدا

جفتت   1040قطعته   D2و  D1 یجفت آ تازگر اختصاصت  
 دیتت(. تول2)شتتکل  شتتد ریتتتکث هتتا هیتتجدا نیتتدر ا یبتتاز
 و بتتوده Pss یهتتا هیمنحصتتر بتته ستتو نیستتینگومایریس

 استتت نشتتده گتتزارش گتترید یهتتا ستتودوموناس توستتط
بیماری شانکر باکتریایی هستته   .(1977وای  )گراس و دی

 ازجملته   P. syringaeداران توسط پاتووارهای مختلف 

P. syringae pv. syringae، P. syringae pv. 

morsprunorum و P. syringae pv. persicae   ایجتاد
و استتفاده از   یپیفنوت اتیبر اساس خصوصشود که  می

 .Pبته عنتوان    هتا  هیت جدا همته  ی،اختصاصت  یهتا رآ ازگ

syringae pv. syringae شدند. ییشناسا 

 

 جفت بازی 752و تکثیر قطعه B2و  B1 یاختصاص یاز آغازگرها استفادهبا  Pssمختلف  های جدایه  PCRالکتروفورز ژل آگارز محصول  -1شکل 

M 1 ی،: مارکر مولکول :IVIA773-1، 2 :W1، 3 :C1، 4 :A1، 5 :P2  ،6: C3، 7: P. fluorescens 

 جفت بازی1040و تکثیر قطعه  D2و  D1با استفاده از آغازگرهای اختصاصی  Pssهای مختلف  جدایه PCRالکتروفورز ژل آگارز محصول  -2شکل 
M  ،1: مارکر مولکولی :IVIA773-1 ،2 :W1 ،3 :C1 ،4 :A1 ،5 :P2 ،6: C3 
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 یوهم یرو Pssمختلف  های یهجدا زایی یماریب آزمون
 یالسگ

 یاتمختلتتف کتته بتتا استتتفاده از خصوصتت هتتای جدایتته
شتده بودنتد،    ییشناسا Pssعنوان   به یپیو ژنوت یپیفنوت
رقتم تکدانته    یتوه گتیالس  بته م  زایی بیماری یبررس یبرا

 زایتتی یمتتاریب آزمتتون یبتترا .شتتدند زنتتی مشتتهد مایتته
 یت  بته عنتوان    یالسگ ی یوهم ، مایه زنی Pss های یهجدا

)کتالونزا   است گرفتهقرار  استفادهروش استاندارد مورد 
 زنتی  یته ما Pss هتای  یهستو  ی کلیته (. 2009و سابیزسکی 

 هتای متفتاوت   در انتدازه  نکتروز را  یها لکه ،یوهشده به م
 بودنتد  زا یمتاری ب هتا  یهجدا یندر واق  تمام ا .ایجاد کردند

 ،C1 هتای  یته جدا (.3داشتتند )شتکل    یمتفاوت یپرآزار اما
A1، W1  وIVIA773-1 نکتروز   تترین  ی و وس ترین بیش

 ،که از گندم جدا شده W1سویه  کردند. یجادا یوهرا در م

زایتی   زایی قابل توجهی داشته که حتی از بیمتاری  بیماری
پس  تر بود. داران بیش های جدا شده از هسته برخی سویه

بتته  P. fluorescens یتستتاپروف یبتتاکتر زنتتی یتتهاز ما
. یتد نگرد یجتاد نکتروز ا  ی نشتانه  گونه یچه ،یالسگ ی یوهم

 یبتات ترک یتد تول یتل بته دل  هتا،  یته جدا زایتی  یمتاری تفاوت ب
 قبیتتل از ستتمی ترکیبتتات. باشتتد یمتت زا یمتتاریمختلتتف ب
 اکثر توسط سیرینگوپپتین و سیرینگومایسین های زهرابه
 در ترکیبتتات ایتتن و شتتوند متتی تولیتتد Pss هتتای ستتویه
 فاکتورهتای  البتته . دارنتد  را اصلی نقش Pss زایی بیماری
 سیستتتم عملگرهتتای ستتیدروفورها، ماننتتد نیتتز دیگتتری
 در اکستین  ی کننتده  تولیتد  هتای  آنتزیم  و III نوع ترشحی
)ویستتنته و دارنتتد  نقتتش Pss هتتای ستتویه زایتتی بیمتتاری
 (.2004همکاران 

  

 

وف متفاوت نشانگر )حر تکدانه مشهد رقم گیالس ی میوه روی Pss مختلف های جدایه )متوسط قطر ناحیه نکروز( زایی بیماری -3 شکل

 باشد(. میزان نکروز میوه می دار بودن تفاوت معنی

 
 گیالسمقاومت ارقام مختلف  بررسی
 و قتتاهری مشتتهد، تکدانتته ارقتتام مقاومتتت ارزیتتابی بتترای

 و بترگ  روی نکتروز  لکته  تعتداد  های شاخص از صورتی
 مقایستته. گردیتتد استتتفاده شتتاخه نکتتروز ی ناحیتته طتتول

 مختلتف  ارقتام  بترگ  روی نکتروز  هتای  لکه تعداد میانگین
 4 شتکل  در  Pss مختلتف  هتای  ستویه  برابتتر  در گتیالس 
 . است شده داده نشان
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تفاوت )حروف متفاوت نشانگر  یالسبرگ ارقام مختلف گ یرو Pss های جدایه توسط شده ایجاد نکروز  لکه تعداد میانگین -4 شکل

 باشد(. درصد می 1دار در سطح احتمال  معنی

 نکتروز  ی لکته  تعداد نظر از شود یهمانگونه که مشاهده م
 وجتود  دار معنتی  اختتالف  مختلتف  ارقتام  بین ،برگ روی
بترگ رقتتم   ینکتروز بتتر رو  ی تعتداد لکتته  یشتترین . بدارد

نکروز بعتد از   یها . تعداد لکهیدمشاهده گرد تکدانه مشهد
و  یبترگ رقتم قتاهر    یبر رو یببه ترت تکدانه مشهدرقم 
جتدا شتده از    هتای  یهستو  ینکترد. بت   یداکاهش پ یصورت

 یلکته نکتروز رو   یلاز نظتر تشتک   یزمختلف ن های یزبانم
تکدانته  رقتم   در. شتود  یمشتاهده مت   دار یبرگ تفاوت معن

 C1 یهتعتتداد لکتته نکتتروز توستتط ستتو  یشتتترینب مشتتهد
 ایجتتاد IVIA773-1 یهتعتتداد لکتته توستتط ستتو ینوکمتتتر
تعداد لکته   یشترینب یشمورد آزما های یه. تمام سویدگرد

تعتداد لکته    ینو کمتر تکدانه مشهدرقم  ینکروز را بر رو
 یتن از ا یکردند. رقم قتاهر  یجادا یرقم صورت یرا بر رو

 W1و  A1 ی یهستو  دو .گیترد  ینظر در حدوستط قترار مت   
نداشتتند.   دار یاختتالف معنت   آزمایش مورد رقم سه یرو
در  یبتا رقتم صتورت    یبرگ رقم قتاهر  یرو زایی یماریب

کته هتر     یداشت و تنها هنگام دار یاختالف معن یهسه سو
 دار یاختتالف معنت   ،شتدند  زنی یهما C1 ی  یهدو رقم با سو
 از زیادی بسیار تعداد به Pss های سویه. یدمشاهده نگرد

 از برخی در که رسد می نظر به ولی کنند می حمله گیاهان
دارنتد   میزبتانی  مزیتت  و یابنتد  متی  تکثیتر  بهتر ها میزبان

 مزیتتت دانشتتمندان از گروهتتی (.1990)هیرانتتو و آپتتر  
 رد را آن اساستا  دیگر گروهی ولی اند پذیرفته را میزبانی

 بته  Pss هتای  سویه باالیتنوع  که معتقدند برخی. کنند می
 بتا  ارتبتاطی  و استت  زایتی  بیمتاری  شتدت  در تفاوت دلیل

 کتتردن آلتتوده در هتتا ستتویه ایتتن تخصتتص و توانتتایی
 بترگ  (.1984)انتدرت و ریچتی    نتدارد  خا  های میزبان
 بتر  کته  استت  فنلتی  گلوکوزید نوعی حاوی گیالس درخت
 در تفتاوت  لتذا  گتذارد   متی  تأثیر سیرینگومایسین بیوسنتز
 یکستان  ی کننتده  توجیته  مختلتف  ارقام برگ فنلی محتوای
 فنلتی  بتاگلوکوزیتد  هاست. آربوتین ی  آن مقاومت نبودن
 در. دارد وجتود  لپته  دو ختانواده  ده از بتیش  در که است
 تشتتکیل را برگتتی متتواد درصتتد 5 تتتا 3 آربتتوتین گالبتتی
 دو گتیالس  هتای  بترگ  در(. 1995)مو و همکتاران   دهد می

 و کمپفترول  و کوئرستیتین  های نام به فالونولی گلوکوزید
 زهرابه کننده القا های سیگنال عنوان به هیدرووگونین دی

(. 1991)متو و گتراس    انتد  شتده  شناخته سیرینگومایسین
 ای مالحظته  قابتل  طور به فنولی ترکیبات سیگنالی فعالیت
)متتو و گتتراس  یابتتد متتی افتتزایش قنتتدی متتواد حضتور  در

 یافتتت زیتتاد مقتتدار بته  بتترگ بافتتت در قنتتدها ایتن  (.1991
 بته  قنتدها  ایتن  تترین  فعتال  فروکتوز و سوکروز. شود می

 بترگ  هتای  بافتت  خشت   وزن درصتد  سه. آیند می شمار
)کلتر و لوشتر    استت  شتده  تشتکیل  قنتد  دو این از گیالس
 دارای Pss هتای  ستویه  همته  کته  رستد  می نظر به (.1989

 اختصاصتتی هتتای متابولیتتت دریافتتت بتترای ستتازوکاری
  (.1994)کویگلی و گراس  هستند گیاهی
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 مختلتف  ارقتام  در شاخه نکروز ی ناحیه طول میانگین
 Pss مختلف های جدایه با زنی مایه از پس روز 30 گیالس

 .است شده داده نشان 5 شکل در 

 

دار در  معنیتفاوت )حروف متفاوت نشانگر  Pss های جدایه با زنی مایه از پس روز 30 گیالس مختلف ارقام شاخه نکروز ناحیه طول میانگین -5 شکل

 باشد(. درصد می 1سطح احتمال 

 

 بتین  شتاخص  ایتن از نظتر   شود یهمانگونه که مشاهده م
 کته  زمتانی  وجتود دارد.  دار یارقام مختلتف اختتالف معنت   

 بیشتترین  شد، زنی مایه مختلف ارقام شاخه به C1 سویه
 طتول  کمترین و تکدانه مشهد رقم در نکروز ی ناحیه طول
 زنتتی مایتته از پتتس. گردیتتد مشتتاهده صتتورتی رقتتم در

 نکتروز  ی ناحیه طول ،W1 و IVIA773-1، A1 های سویه
 داری معنی اختالف قاهری و تکدانه مشهد ارقام در شاخه
 ایتتن توستتط شتتده ایجتتاد نکتتروز یناحیتته طتتول. نداشتت 
 از داری معنتی  طتور  به صورتی رقم شاخه روی ها سویه
 ارقتام  شتاخه  روی بتر  شتده  ایجتاد  نکتروز  ی ناحیه طول

گفتتت کتته  تتتوان متتی .بتتود کمتتتر قتتاهری و تکدانتته مشتتهد
 ی و شاخهنسبتا باال  یتحساس تکدانه مشهدرقم  ی شاخه

را نستتبت بتته  نستتبی کتتم یتحساستت  کتتم یرقتتم صتتورت
 یبتتات. تفتتاوت در ترکاستتتنشتتان داده  Pss هتتای یهستتو
 یو فنلت  یقنتد  یبتات از جمله ترک یاهگ یها شاخه یمولکول

ارقتام   یاهتان، ها در گ موجب متفاوت بودن مقاومت شاخه
بته   شتود  یدرختت مت   یت  مختلتف   یهتا  شتاخه  یحت یاو 

 یتن بتودن ا  تتر  یشتر بخاطر ب جوان یها که شاخه یا گونه
و  یمتارگر ب یپترآزار  یهتا  باعث فعال شتدن ژن  یباتترک

و  )اوگتاوا  شتود  یمت  یمتارگر نسبت به ب تر یشب یتحساس

 هتای  ستیگنال  .(2004، سانتی و همکتاران  1995همکاران 
 سیرینگومایستین  زهرابته  تولیتد  در مهمتی  نقش که اولیه
 و تنته  هتا،  بترگ  در که باشند می فنلی گلوکوزیدهای دارند
 شتود  متی  یافتت  Pss حملته  متورد  گیاهان از بسیاری گل

(. بتدفورد  2006، وانگ و همکاران 1989)مور و همکاران 
نیز تنوع چشمگیری در واکنش ارقتام   (2003و همکاران )

چنتین   .شانکر باکتریایی مشاهده کردند مختلف گیالس به
 کشتورهای  ای در واکنش ارقتام گتیالس در   گسترده تنوع

، 2004)سانتی و همکاران  شده استمختلف نیز مشاهده 
هتای   نتایج تعدادی از ارزیابی(. 2010اسپاتس و همکاران 

تنتوع ستطو  مقاومتت     انجام شده در ایران نیز داللت بتر 
)بتورری   دارد نسبی ارقام مختلف گیالس به این بیمتاری 

نکتروز شتاخه و تعتداد     ی یته طول ناح توجه به با (.1385
کته   بترد  یپت  توان یبرگ م یشده رو یجادنکروز ا یها لکه

 و قتاهری  تکدانته مشتهد،  ارقتام  برگ وشتاخه   یتحساس
در مجمتوع بتر استاس    . یابد می کاهش ترتیب به صورتی

ستطو  نستبی حساستیت شتاخه و      نتایج تحقیق حاضر،
شتانکر باکتریتایی    برگ ارقام مختلف گیالس بته بیمتاری  

شتتاخه و بتترگ  همچنتتین بتین حساستتیت  متفتاوت بتتود و 
 . شد مستقیمی مشاهده ی رابطه
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 یمختلاف بااکتر   هاای  یهجدا یتجمع ینامیکد بررسی
Pss یالسدر برگ ارقام مختلف گ  

 مختلتف  هتای  ستویه  جمعیتتی  نوسانات بررسی برای
Pss، شتد  زنتی  مایه گیالس مختلف رقم سه به سویه هر .

 هتر  در باکتری زنده سلول تعداد لگاریتم میانگین مقایسه
 در. استت  شتده  داده نشتان  3 جتدول  در بترگ  بافت گرم
 بته  هتا  ستویه  تمتامی  تکدانته مشتهد   رقم گیالس های برگ

چهتتار  یتتتجمع ینامیتت د بررستتی. کردنتتد رشتتد ختتوبی
در بتترگ ستته رقتتم  C1و  IVIA773-1، W1، A1 ی یهستتو

 یتکه جمع دهد ینشان م یو صورت یقاهر تکدانه مشهد،
و  یشافزا زنی یهبه مدت هفت روز پس از ما ها یهتمام سو

 یبتاکتر  یتداشته است. رشد جمع یپس از آن روند نزول
 یاز رقتم صتورت   یشبت   یو قتاهر  تکدانه مشتهد در ارقام 

در  یبتاکتر  یتت از نظر شتاخص جمع  (.3 جدول) باشد یم
تکدانه در برگ رقم  IVIA773-1جمعیت سویه  بافت برگ
 یهتا  در تمتام بتازه   داری یبته طتور معنت    یو قاهر مشهد
 یهستو  یتن . اباشد یم یشترب ینسبت به رقم صورت یزمان

ها بته جتز    بازه ی در همه یو قاهر تکدانه مشهددر ارقام 
 دار یاختتالف معنت   زنتی  یته روز پتس از ما  5 یبازه زمتان 
و  تکدانتته مشتتهددر ارقتتام  W1 یهستتو یتتتجمعنداشتتت. 

 صتورتی نستبت بته رقتم     زنتی  مایهروز پس از  7 یقاهر

در بترگ رقتم    A1 یهسو جمعیتداشت.  دار معنیاختالف 
بتته طتتور  زنتتی یتتهروز پتتس از ما 7و  5 تکدانتته مشتتهد،

. یافتت  یشافزا یو صورت ینسبت به رقم قاهر داری یمعن
، 3، تکدانه مشتهد در برگ رقم  C1 یهسو جمعیت همچنین

نستبت بته    داری معنیبه طور  زنی مایهروز پس از  7و  5
 یشافتتزا میتتزان .یافتتت افتتزایش صتتورتیو  قتتاهریرقتتم 
در دو  زنتی  یهدر روز دوم پس از ما ها یهتمام سو یتجمع

 یبتا رقتم صتورت    یسته در مقا تکدانه مشهدو  یرقم قاهر
 در بترگ رقتم   یباکتر یترشد جمع یزانبود و م دار یمعن

 مطالعته  مورد های باکتری تمامبوده است.  تر کم صورتی
 ارقتام  هتای  بترگ  ستلولی  بتین  فضتای  در تحقیتق  این در

 نظتر  از هتایی  تفتاوت . کردنتد  پیتدا  تکثیتر  گتیالس  مختلف
 هتای  میزبتان  از که مختلف های سویه بین در تکثیر میزان
 کلتی  طور به ولی گردید، مشاهده بودند شده جدا مختلف
 میزبتان  تکدانته مشتهد   رقتم  هتای  بترگ  کته  گفت توان می

و نتتایج رونتد    باشند می Pss باکتری تکثیر برای مناسبی
ختوانی   رشد جمعیت باکتری با شدت بیماری در برگ هتم 

تتری  هایی که جمعیت باکتری رشد بتیش  داشته و در برگ
 .تر بود داشته شدت بیماری نیز بیش

 زنی یهبعد از ما زمانی مختلف های بازهدر  گیالسدر ارقام مختلف  Pss های جدایهتعداد سلول زنده  لگاریتم -3جدول 
زنی روز پس از مایه    

5/0  سویه رقم 14 7 5 3 2 1 

3± 004/0 d 24/5 ± 007/0 c 48/6 ± 038/0 e 33/7 ± 008/0 g 52/7 ± 004/0 de 53/7 ± 045/0 de 04/4 ± 023/0 f صورتی IVIA 
30/3 ± 006/0 ab 42/5 ± 024/0 b 98/6 ± 016/0 bc 49/7 ± 006/0 de 53/7 ± 03/0 d 76/7 ± 011/0 bc 39/4 ± 051/0 e قاهری  

48/3 ± 003/0 a 48/5 ± 004/0 ab 7± 026/0 ab 50/7 ± 004/0 cde 60/7 ± 006/0 c 74/7 ± 014/0 c 5± 008/0 de تکدانه  

10/3 ± 10/0 cd 23/5 ± 045/0 c 80/6 ± 028/0 e 32/7 ± 006/0 g 44/7 ± 005/0 f 49/7 ± 008/0 e 22/5 ± 008/0 b صورتی W1 

30/3 ± 003/0 ab 41/5 ± 01/0 b 7± 009/0 ab 48/7 ± 013/0 e 75/7 ± 007/0 ab 71/7 ± 010/0 c 22/5 ± 023/0 b قاهری  

47/3 ± 007/0 a 53/5 ± 015/0 a 08/7 ± 01/0 a 54/7 ± 007/0 abc 78/7 ± 004/0 a 80/7 ± 004/0 bc 41/5 ± 010/0 a تکدانه  

30/3 ± 013/0 ab 40/5 ± 005/0 b 88/6 ± 005/0 c 33/7 ± 006/0 g 46/7 ± 009/0 ef 60/7 ± 013/0 d 4± 005/0 f صورتی A1 
48/3 ± 064/0 a 52/5 ± 026/0 a 99/6 ± 01/0 ab 53/7 ± 013/0 abc 60/7 ± 013/0 c 73/7 ± 019/0 c 39/4 ± 051/0 e قاهری  

48/3 ± 008/0 a 59/5 ± 018/0 a 05/7 ± 013/0 ab 55/7 ± 007/0 ab 70/7 ± 017/0 b 84/7 ± 004/0 ab 54/4 ± 036/0 ce تکدانه  

20/3 ± 10/0 bc 31/5 ± 018/0 c 90/6 ± 02/06 dc 40/7 ± 010/0 f 49/7 ± 012/0 d 57/7 ± 017/0 d 39/4 ± 051/0 de صورتی C1 

42/3 ± 059/0 a 49/5 ± 028/0 ab 03/7 ± 004/0 ab 52/7 ± 017/0 bcd 62/7 ± 018/0 c 74/7 ± 036/0 c 48/4 ± 004/0 de قاهری  

48/3 ± 004/0 a 56/5 ± 017/0 a 07/7 ± 017/0 a 57/7 ± 007/0 a 76/7 ± 013/0 a 88/7 ± 013/0 a 65/4 ± 028/0 c تکدانه  

میانگین سه تکرار برای هر  دار دارند. آماری در سطح یک درصد تفاوت معنی باشند، از لحاظ هایی که دارای حروف مشترک نمی در هر ستون، میانگین

خطای استاندارد. ±تیمار   
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 طتول  در توانتد  متی  سازگار واکنش در ها باکتری جمعیت
 تعتداد  و یابتد  افزایش شدت به زنی مایه از پس ساعت 48

 اولیته  زادمایته  برابتر  105 تتا  بتاکتری  هتای  ستلول  نهایی
 افتزایش  ،ناستازگار  هتای  کتنش  هتم  در ولتی  یابتد  افزایش
 حتدود  زنتی  مایه از پس روز چهار تا دو طول در جمعیت
)کلمو و لیچ یابد  می افزایش اولیه جمعیت برابر 100 تا 10

 در ناستازگار  و سازگار کنش هم تفاوت ترین مهم (.1990
 عتدم  و ستازگار  ستویه  بترای   ذایی مواد بودن دسترس
)هیرانتو   باشد می ناسازگار های سویه برای آن دسترسی
 بتتتر  لبتتته توانتتتایی ناستتتازگار ستتتویه (.1990و آپتتتر 
 تکثیرشتان  بنتابراین  و ندارنتد  را گیاه دفاعی های سیستم

)هاچستون و   شتود  می محدود گیاه سلولی بین فضای در
اضتتتر واکتتتنش بتتتین (. در پتتت وهش ح2001همکتتتاران 

مختلتف گتیالس ستازگار بتود     ارقام های مختلف و  سویه
تفتتاوت  شتتاید بتته دلیتتل  هتتا ولتتی اختتتالف رشتتد آن  

و حتتتی تنتتوع  گتتیالسفیزیولتتوژیکی و مولکتتولی ارقتتام  

باشد کته نیتاز بته     تفاوت میزبان اولیه و ها ژنتیکی جدایه
 باشد. تر می های بیش بررسی

 

 گیری نتیجه
 بتتتتاکتری کتتتته داد نشتتتتان تحقیتتتتق ایتتتتن نتتتتتایج

Pseudomonas syringae pv. syringae عامتتتل 
 و کهگیلویته  استتان  در دار هستته  درختان شانکر بیماری
 نظتر  از باکتری این مختلف های سویه. باشد می بویراحمد
 روی زایتی  بیمتاری  مانند بررسی مورد های وی گی برخی
 ارقتام  شتاخه  و بترگ  روی نکتروز  ایجتاد  و گیالس میوه

 گتیالس  مختلتف  ارقام بین از. دهند می نشان تنوع مختلف
 حساسیت تکدانه مشهد رقم تحقیق، این در بررسی مورد

 بته  را نستبی کتم   حساستیت  صتورتی  رقتم  و نسبتا بتاال 
 .  دادند نشان Pss بیمارگر

 
 گزاری سپاس
 نمتتودن فتتراهم جهتتت یاستتوج دانشتتگاه از وستتیله بتتدین
 .شود قدردانی می و تشکر تحقیتق انجام امکانات
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Abstract 

Pseudomonas syringae pv. syringae (Pss), the causal agent of bacterial canker of stone fruits, is a 

dangerous pathogen that attacks more than 200 different plant species. Due to the importance of 

disease, the purpose of this study was to identify the causal agent of the disease in Kohgiluyeh and 

Boyerahmad province and comparing the resistance of some cherry cultivars to this pathogen. 

During 2015-2016, 33 bacterial strains were isolated from stone fruit plants with canker, gummosis, 

and leaf spot symptoms from different regions of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province. Isolates 

were rod-shaped, motile, gram-negative, obligate aerobe, oxidase negative, catalase, levan and 

tobacco hypersensitive reaction positive, arginine dihydrolase and potato rot negative. The genes 

responsible for syringomycin synthesis (syrB) and syringomycin secretion (syrD) were detected in 

all isolates. All strains were able to produce necrosis spots on cherry fruit but showed different 

virulence. Regarding the phenotypic characteristics, pathogenicity test and PCR results of this 

study, all isolates were identified as Pss. To study the resistance of cherry plants, Takdaneh 

Mashhad, Ghaheri and Surati cultivars were selected. There was a significant difference between 

different cultivars, based on the number of the necrotic lesion on the leaf, length of the necrotic 

region on the branch and bacterial population in leaf tissue. Among the different cherry cultivars 

studied in this research, Takdaneh Mashhad cultivar was the most susceptible and Surati cultivar 

showed the least sensitivity to Pss. 

Keywords: Bacteria, Pathogenicity, Toxin, Canker, Pseudomonas syringae pv. syringae. 


