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  )شرح مساله(مقدمه 
خوشبختانه این . ترین آن آتشک سیب و گالبی است  که مهم،باشد درخت سیب داراي چند بیماري مهم در دنیا می

 بیماري دیگري در این دو استان مشاهده انه عالئما متاسف ام،هاي گلستان و مازندران مشاهده نشده است بیماري در استان
این عالئم در درختان . گردد ها و در نهایت خشکیدگی کل گیاه ظاهر می ها و شاخه صورت خشکیدگی شکوفه هشود که ب می

ن زاي آ مطالعه دقیق و تشخیص عامل بیماريسیب محوطه دانشکده پردیس مشاهده شده است که هدف از این تحقیق 
  .داران گزارش شده است دیگر با عنوان بیماري بالیت دانه این عالئم در کشورهاي .باشد می

 

 

 

 

  

 

 

  ها ترین یافته مهم
  . گردیدشناسایی Pseudomonas viridiflavaعامل بیماري به عنوان 

  .اختصاصی طراحی گردیدندبه عنوان آغازگر PsV-R و PsV-F آغازگرهاي 

 . زایی این باکتري در سیب گزارش شد بار بیماريبراي اولین 

 P. viridiflavaبالست شکوفه، سیب،  : کلیديهاي واژه

 90-296-14 شناسه طرح تحقیقاتی شماره :منبع یافته

  نسب درزي میثم تقی :)گان(نویسنده

   گرگانهاي آن در محوطه دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی شناسایی عامل خشکیدگی شکوفه سیب و بالیت شاخه :عنوان

  90- 296-14  :شماره

 13/8/1392  :تاریخ

   علمیهاي کوتاه یافته
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  اهمیت موضوع
ایران   و. رسیده است2009سطح زیر کشت سیب درختی در جهان به حدود چهار میلیون و نهصد و شصت هزار هکتار در سال 

 .دباش جزء ده کشور برتر در تولید سیب درختی در جهان می

 
2008کننده سیب درختی در سال ده کشور برتر تولید  

 

هاي  باشد که عامل اصلی آن گونه هاي مهم سیب که تاکنون از دیگر کشورها گزارش شده است بالست شکوفه می یکی از بیماري
P. syringae و Pseudomonas viridiflava (Burkholder) dowson ها   این باکتريقابل ذکر است که. تشخیص داده شده است

 .باشد  میگردند و این خود از دالیل اهمیت این پروژه دت بخشیدن بیماري بر روي میزبان میبه علت واجد هسته یخ بودن سبب ش
این عوامل از سبزیجاتی همچون ریحان، . ها خسارت قابل توجهی به برخی از ارقام سیب وارد می آورد این بیماري در بعضی از سال

 باکتري مشابهی جدا گردیده که باعث لهیدگی یا ینتی مانند گل همیشه بهار و کیويفرنگی، کاهو و بعضی گیاهان ز هاسفناج، گوج
زا روي سیب ممکن است در سایر گیاهان سبزي و  هاي بیماري استرین. شود هاي هوایی گیاه می ها و دیگر قسمت سوختگی برگ
وي باکتري رزاي این  هاي بیماري تر موقعیت تاکسونومی ایزوله لذا تعیین دقیق. باشند هاي متمایزي می بوده و جدایهزا ن صیفی بیماري

هاي مذکور از نظر   بهار و توتون و نیز بررسی جدایهسیب و ارتباط آن با چند میزبان دیگر از جمله ریحان، اسفناج، کاهو، همیشه
اکنش و تشخیص سریع بیماري کمک ري دارد و در بررسی پرژنتیکی و فعالیت هسته یخ که ارتباط مهمی با ایجاد و شدت بیما

تر بیمارگر و در نهایت مدیریت بیماري و  حاصل از این تحقیق در شناخت دقیقرود نتایج  امید می. رسد نماید ضروري بنظر می می
  .موثر واقع شود هاي ناشی از این گونه پیشگیري از وقوع بیماري
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  )ها، جداول و سایر مستندات مشتمل بر شکل(اطالعات تکمیلی 
این . است P. viridiflava، شود  جداسازي می در گرگاننتایج این تحقیق نشان داد که باکتري که دائما از شکوفه سیب

بورخولدر، ، 1970بیلینگ، ( فیت که از دامنه وسیعی از گیاهان گزارش شده است طلب و پاتوژن اپی باکتري بسیار فرصت
در مطالعات انجام . اما این گونه تاکنون از سیب گزارش نشده است) 1997، بالسترا و والوارو، 1973کاران، ، ویکی و هم1930

گزارش گردید  P. syringae pv. syingaeشده در آلمان، ایتالیا و شمال آمریکا عامل بیماري تاولی سیب رقم موتسو باکتري 
شان  هاي جوان ند فوجی، گلدن دلیشز و گاال نیز با تزریق باکتري به برگسایر ارقام مهم سیب مان). 2000کرکود و همکاران، (

باشد که  شرایط محیطی خاصی براي ایجاد ناگهانی بیماري الزم می). 2000کرکود و همکاران، (عالئم بیماري را نشان دادند 
ق از روش دقیق و حساس مبتنی بر در این تحقی. افزاید شامل هواي بارانی و مرطوب در بهار که سرماي هوا به شدت آن می

عنوان روشی  این روش، به. در شکوفه و شاخه سیب استفاده شد P. viridiflavaمراز براي شناسایی  اي پلی هاي زنجیره واکنش
 gyrBدار  نه هاي خا بدین منظور از ژن. شود شناسی بیماري خشکیدگی شکوفه سیب محسوب می مناسب براي مطالعات اپیدمی

با . ها حفاظت شده است، براي طراحی آغازگر استفاده گردید که در طول تکامل از آن 16S rRNAهاي بخش  از ژن ،rpoDو 
کنترل بیماري  شناسی بیماري کمک شایانی به  خصوص در مناطق سردسیر ایران، اپیدمی هتوجه به گسترش باغات سیب ب

 .Pاز این رو معرفی . یابد ماري اهمیت بیشتري میخصوص با شناسایی منبع گسترش بی این موضوع به. خواهد نمود

viridiflava زیرا با توجه به اطالعات مرور شده، این . نماید زا در سیب به مطالعات آینده کمک شایانی می عنوان عامل بیماري به
  .باشد زایی این بیماري در ایران می اولین گزارش از بیماري

  


