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چکیده

برای مطالعه خصوصیات فنوتیپی ،مولکولی ،بیماریزایی و فیلوژنتیکی عوامل باکتریایی گالهای زیتون و خرزهره ،نمونههایی از

برگ ،دمبرگ ،شاخه و تنه این درختان که دارای عالئم گره یا گال بودند ،از شهرستانهای مختلف استانهای مازندران ،گیالن و
قزوین جمعآوری و به آزمایشگاه منتقل شدند .از محیط کشت  King’s Bبرای جداسازی استفاده شد و  ۱11استرین از گالهای
خرزهره و  ۱۱استرین از گالهای زیتون خالصسازی شدند .آزمون بیماریزایی استرینهای جداشده از گال زیتون و گال خرزهره
نشان داد ۱4 ،استرین جداشده از زیتون و  ۱1استرین جداشده از خرزهره روی میزبان اصلی خود بیماریزا بودند .بهعالوه
استرینهای خرزهره روی شاخههای جوان زیتون نیز بیماریزا هستند ،درصورتیکه استرینهای زیتون روی خرزهره بیماریزا
نبودند .تمامی استرینها گرم منفی ،کاتاالز مثبت و هوازی اجباری بودند و توانایی تولید رنگدانه فلورسنت را روی محیط کشت
 King’s Bداشتند .در آزمونهای  ،LOPATتولید لوان ،آنزیم اکسیداز ،آنزیم آرژنیندیهیدروالز و پوسیدگی سیبزمینی منفی و تنها
در آزمون فوقحساسیت در توتون و شمعدانی مثبت بودند .واکنش پیسیآر با استفاده از آغازگرهای اختصاصی عوامل گال زیتون
( )PsvF/PsvRو خرزهره ( )PsnF/PsnRروی استرینهای دارای توانایی ایجاد فوقحساسیت در توتون انجام شد و بهترتیب در ۱4
استرین از نمونههای گال زیتون و  ۱1استرین از نمونههای گال خرزهره قطعه مورد نظر به اندازه  311و  34۳جفتباز تکثیر شد.
استرینها براساس ویژگیهای فنوتیپی ،بیماریزایی و استفاده از آغازگرهای اختصاصی بهترتیب

Pseudomonas savastanoi pv.

 savastanoiو  P. savastanoi pv. neriiشناسایی شدند .برای تعیین دقیق جایگاه تاکسونومیکی استرینها از روش تجزیهوتحلیل
توالی چند ژنگاهی ) (MLSAبا تکثیر و توالییابی قطعهای از سه ژن خانهدار  rpoD ،rpoBو  gyrBاستفاده شد .درخت فیلوژنتیکی
براساس بیشینه تشابه ) (Maximum likelihoodتوالی سلسهای با  ۱111بار تکرار ) (bootstrapترسیم شد .استرینهای مورد مطالعه
بدون تمایز و تفکیک در یک گروه در کنار استرینهای پاتوتیپ قرار گرفتند .هرچند درختهای فیلوژنی مبتنی بر توالی ژنهای
 gyrBو  rpoBنتوانست استرینهای  Psvو  Psnرا از هم تفکیک کند ،البته درخت فیلوژنی رسمشده براساس ژن  rpoDاسترینهای
 Psvو  Psnرا از هم تفکیک کرد.
واژههای کلیدی:

ایران ،آنالیز چند ژنگاهی ( ،)MLSAآزمون Pseudomonas ،LOPAT

۱۱1

مقدمه
زیتون  Olea europaeae L.از تیره زیتونیان
( )Oleaceaeبا دو زیرگونه  sativaو ( oleasterبهترتیب
فرم اهلی و وحشی زیتون) است (.)Carriero et al., 2002
درخت زیتون از نظر اقتصادی و کشاورزی ،زیستمحیطی و
سالمت انسان مهم و ارزشمند است (.)Conde et al., 2008
این درخت بهدلیل مقاومت در برابر خشکی و شوری خاک
( ،)Moula et al., 2020جلوگیری از فرسایش خاک
( ،)Keesstra et al., 2018تولید روغن و میوه با اثر درمانی،
بهداشتی و خوراکی از اهمیت باالیی برخوردار است.
هماکنون ،زیتون در  2۲استان کشور کشت میشود .بیشترین
میزان تولید میوه زیتون در استانهای زنجان ،گیالن ،قزوین،
فارس و گلستان است .سطح زیرکشت زیتون در ایران در
سال  ۱3۳۳بیش از نه هزار هکتار و میزان تولید زیتون
حدود  ۱1هزار تن با عملکرد متوسط پنج تن در هکتار بوده
است (.)Anonymous, 2021
خرزهره ( )Nerium oleanderاز تیره خرزهره
) ،(Apocynaceaeدرختچهای است زینتی و پرشاخه که در
جنوب اروپا ،شمال افریقا ،بهویژه الجزیره و تونس (در کنار
رودخانهها) و همچنین در آسیا و ایران میروید.
بیمارگر  Pseudomonas savastanoiمتعلق به فیلوگروپ
 )PG3( 3از گروه  P. syringaeاست .این تنها فیلوگروپی
است که شامل باکتریهایی است که باعث رشد بیش از حد و
تومور (گره) در میزبانهای چوبی میشود ( Lamichhane et
 .)al., 2014; Caballo-Ponce et al., 2017آلودگیهای
مصنوعی با استرینهای P. savastanoi pv. savastanoi
( )Psn( P. savastanoi pv. nerii ،)Psvو P. savastanoi pv.
 )Psf( fraxiniباعث ایجاد گال در گیاهان میزبان میشوند.
استرینهای  Psfباعث ایجاد شانکر همراه با ترشحات
زگیلمانند در زبانگنجشک و زیتون میشوند (Janse, 1981
;.)Gardan et al., 1992; Caballo-Ponce et al., 2017
استرینهای  Psvباعث ایجاد گال در زیتون و زبانگنجشک
میشود اما در خرزهره باعث ایجاد گال نمیگردد ،درحالیکه
استرینهای  Psnمیتوانند هر سه میزبان (زیتون ،خرزهره و
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زبانگنجشک) را آلوده کنند .در مقابل ،دامنه میزبان استرینهای
 )Psr( P. savastanoi pv. retacarpaبه جاروی اسپانیایی
محدود میشود ( ;Janse, 1982; Iacobellis et al., 1998
.)Ramos et al., 2012
گال باکتریایی زیتون یکی از جدیترین بیماریهای
درختان زیتون در بیشتر مناطق زیتونکاری در سراسر جهان
و بیشتر در کشورهای مدیترانهای است .این بیماری میتواند
به آسیبهای شدید در باغهای زیتون منجر شود و زیانهای
جدی از نظر تولید بوجود بیاورد (.)Iacobellis, 2001
باکتریایی بودن آن توسط  Savastanoاز سال ۱111
شناخته شده است ( .)Smith & Rorer, 1904باکتری عامل
گال زیتون و خرزهره باعث افزایش تعداد سلولهای میزبان
در محل آلودگی و ایجاد گالهای کروی روی تنه و شاخهها
و کمتر روی برگها و میوهها میشود ( & Sisto
 .)Iacobellis, 1999; Smith, 1920آلودگی به باکتری
عامل گال زیتون در زخمهای تازه درختان زیتون با یک
حفره کوچک ناشی از فروپاشی سلولهای گیاهی مجاور
محل آلودگی شروع میشود .سپس ،سلولهای بافت حاشیه
حفره تکثیر و ایجاد گال میکنند ( Smith, 1920; Surico,
 .)1977توسعه گال وابسته به تولید فیتوهورمونهای
باکتریایی اسیدایندولاستیک و سیتوکینین است (Caballo-
ponce et al., 2017; Rodríguez-Moreno et al.,

 .)2008گیاهان زیتون با آلودگی متوسط (نیم تا یک گال در
هر  31سانتیمتر ساقه) میوههای کمتر و  21درصد تولید
کمتری نسبت به گیاهان کمتر آلوده (یکدهم تا سهدهم گال
گره در هر  31سانتیمتر ساقه) دارند ( Salman et al.,
 .)2020بهعالوه ،تفاوت معنیداری در وزن میوههای زیتون
در هر درخت زیتون با آلودگی شدید و خفیف وجود دارد
( .)Schroth et al., 1968aخسارتهای اقتصادی ناشی از
این بیماری ،عالوهبر کاهش تولید ،شامل محدودتر و
پرهزینهتر شدن تجارت صادرات نهال و قلمه از کشورهای
آلوده به کشورهای دیگر نیز میشود .بیماری گال باکتریایی
زیتون در فهرست عوامل قرنطینه خارجی ایران و برخی از
کشورهای دیگر ازجمله شیلی و مکزیک قرار دارد
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(.)Taghavi & Ghasemi, 2010
پاتووارهای  Psvو  Psnبهترتیب بهعنوان عامل بیماری گال
زیتون و خرزهره در ایران در سال  ۱313در زیتون شناسایی
شده است ( .)Ghasemi et al., 2006سپس پاتووار  Psvدر
سال  ۱3۳4بهصورت گالهایی روی تنه و شاخههای تعدادی
از درختان زیتون چهارساله در باغی در استان گلستان مشاهده
شد ( .)Khezri et al., 2019این بیماری از گیاه یاسمن
زمستانی ( )Jasminum nudiflorumدر شیراز ( & Taghavi
 )Hasani, 2012و پاتووار  Psnاز خرزهره از شهرهای غرب
مازندران ،تهران و لوشان رودبار گزارش شده است ( Taghavi
 .)& Ghasemi, 2010بیماری گال باکتریایی از درختان زیتون
تلخ از فضای سبز شهر شیراز گزارش شده است ،اما عامل آن
برخالف بقیه گالها ،گونه  ،P. meliaeشناسایی شده است
(.)Taghavi & Ghasemi, 2010
هدف از انجام این پژوهش ،بررسی و تعیین خصوصیات
فیزیولوژیکی ،بیوشیمیایی ،ژنتیکی و بیماریزایی
پاتووارهای  ،Psvعامل گال زیتون و  ،Psnعامل گال
خرزهره و نیز کارایی آنالیز توالیهای چند ژنگاه در تفکیک
پاتووارهای  Psvو  Psnاست.

مواد و روشها
نمونهبرداری
در ماههای تیر و مرداد  ،۱411نمونههای دارای عالئم گال
روی سرشاخههای زیتون از لوشان در استان گیالن و باغ صبا
در استان قزوین و نیز نمونههای خرزهره که دارای عالئم گال
روی برگ و سرشاخههای جوان بودند ،از نواحی ساحلی
مازندران (سرخرود ،محمودآباد ،رویان ،نور ،چالوس و نوشهر)
جمعآوری شد .نمونههای آلوده ،برای جداسازی عامل بیماری
و بررسیهای بعدی داخل پاکتهای کاغذی ،به آزمایشگاه
مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور منتقل گردید.
جداسازی و نگهداری استرینها
برگها و سرشاخههای آلوده ،ابتدا زیر جریان آب و بعد

۱۱۳

دوباره با آب مقطر سترون شسته شد .قطعاتی از نواحی
دارای عالئم در داخل ظروف پتری در چند قطره آبمقطر
سترون خرد و یکنواخت شد .بعد از  31دقیقه ،یک قطره از
سوسپانسیون حاصل به کمک لوپ پالتینی سترون در محیط
کشت  ،King’s Bبهصورت مخطط کشت شد .تشتکهای
پتری در دمای  2۲درجه سلسیوس نگهداری شدند .سه روز
پس از کشت ،تکپرگنههای ظاهرشده را انتخاب و برای
اطمینان از خلوص ،دوباره روی آگار غذایی مخطط شد .از
هر تشتک پتری یک پرگنه انتخاب و در پتری حاوی آگار
غذایی تکثیر گردید ( .)Schaad et al., 2001نمونهها برای
استفاده در پنج درجه سلسیوس و برای نگهداری
طوالنیمدت در گلیسرول  ۱۱درصد در فریزر  -11درجه
سلسیوس نگهداری شدند.
آزمون بيماریزایي
آزمون بیماریزایی استرینهای دارای توانایی ایجاد
فوقحساسیت روی توتون ارزیابی شد .استرینها روی
محیط کشت آگار غذایی ( )NAو در دمای  23درجه
سلسیوس کشت شدند .بعد از  24ساعت ،با سرنگ سترون
مقداری از پرگنه هر یک از استرینها برداشته شده و با
ایجاد زخم در ساقه جوان زیتون رقم زرد و خرزهره
مایهزنی شد ،آنگاه ساقه گیاه آغشته به باکتری و محل
مایهزنی با پارافیلم پوشیده شد .گیاهان مایهزنیشده به مدت
پنج هفته در گلخانه با دمای  21تا  21درجه سلسیوس و
رطوبت نسبی  1۱تا  1۱درصد نگهداری شدند .از آبمقطر
سترون بهعنوان کنترل منفی استفاده شد ( Marchi et al.,
.)2005; Janse, 1982
بررسي ویژگيهای فنوتيپي و بيوشيميایي
ویژگیهای مرفولوژیکی ،فیزیولوژیکی و بیوشیمایی تمامی
استرینهای بیماریزا بررسی شد .آزمون گرم با حاللیت در
پتاس ( )KOHسه درصد به روش  Suslowو همکاران
( )۱۳12و آزمون رشد هوازی و بیهوازی به روش  Hughو
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۱21

 )۱۳۱3( Leifsonانجام شد .آزمون اکسیداز با قرار دادن
گسترهای از باکتری روی کاغذ صافی آغشته به محلول
یکدرصد تترامتیلپارافنیلدیآمین دیهیدروکلراید انجام
گردید ( .)Kovacs, 1956آزمون فوقحساسیت در توتون و
شمعدانی به روش  Klementو همکاران ( )۱۳۲4انجام شد.
آزمونهای تولید رنگدانه فلورسنت روی محیط  King’s Bو
رنگدانه صورتی روی محیط  YDCبه روش  Schaadو
همکاران ( ،)211۱آزمونهای آرژنیندیهیدروالز به روش
 ،)۱۳۲1( Thornelyواکنش فوقحساسیت روی توتون
( )Lelliott et al., 1966و هیدرولیز نشاسته به روش Cowan
( )۱۳14انجام شد .آزمونهای اورهآز ،تولید  H2Sاز سیستئین،
تولید اندول ،تولید لوان ،رشد در نمک طعام ( )NaClسه درصد،
هیدرولیز اسکولین به روش  Schaadو همکاران ( )211۱انجام
شد .در آزمون توانایی استفاده از اسیدهای آلی و تولید اسید از
قند از محیط پایه  )۱۳۱۳( Ayersو غلظت  1/2۱درصد قند
یا اسید آلی مورد نظر استفاده شد ( .)Schaad et al., 2001در

آزمونهای فنوتیپی از استرین
 1241بهعنوان شاهد استفاده گردید.

Pseudomonas syringae

شناسایي مولکولي استرینها
استخراج  DNAژنومی به روش لیز قلیایی انجام شد.
باکتریها به مدت  24ساعت روی محیط  NAتکثیر شدند و
سوسپانسیونی با غلظت حدود  ۱11سلول در میلیلیتر از هر
باکتری در آبمقطر تهیه و  ۱1میکرولیتر  KOHپنج درصد
به آن اضافه شد .سپس به مدت ده دقیقه در حمام آبی ۳۱
درجه سلسیوس قرار گرفت ،نمونهها به مدت دو دقیقه در
 ۱3111دور در دقیقه سانتریفوژ شدند .دو میکرولیتر از
محلول رویی برای انجام واکنش زنجیری پلیمراز استفاده شد
( .)Rademaker et al., 1997از دو جفت آغازگر
اختصاصی برای شناسایی پاتووار P. savastanoi pv. nerii
و  P. savastanoi pv. savastanoiاستفاده گردید ( Tegli
( )et al., 2010جدول .)۱

جدول  -1آغازگرهای استفادهشده در این مطالعه
Table 1. Primer used in this study

اندازه قطعه
منبع

()bp

Reference

Amplicon
)size (bp

دمای اتصال ()°C
Annealing
)temperature (°C

Tegli et al., 2010

388

55

Tegli et al., 2010

349

57

Tayeb et al., 2005

1247

58

650

63

Sarkar & Guttman,
2004
Sarkar & Guttman,
550
2004

توالي (´)۵´-3

نام آغازگر

)´Sequence (5´-3

Primer name

پاتووار/ژن هدف
Pathovar/target
gene

GGCGATGTTCTCAGCGGATTTG

PsvF

P. savastanoi pv.

GATCAAGTGTCCAAGGAAGTGAAGG

PsvR

savastanoi

ACCCCTCATTGTAACGGATG

PsnF

P. savastanoi pv.

TCCCCGGAATTCAACACTTA

PsnR

nerii

TGGCCGAGAACCAGTTCCGCGT

rpoB-LAPS

CGGCTTCGTCCAGCTTGTTCAG

rpoB-LAPS27

MGGCGGYAAGTTCGATGACAAYTC

gyrB-Fps

rpoB

gyrB
TRATBKCAGTCARACCTTCRCGSGC

gyrB-Rps

AAGGCGARATCGAAATCGCCAAGCG

rpoD-Fps

67
GGAACWKGCGCAGGAAGTCGGCACG

rpoD –Rps

rpoD
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واکنش زنجیرهای پلیمراز ( )PCRدر حجم  21میکرولیتر و
غلظت نهایی  ۱1پیکومول از هر یک از آغازگرها ،مسترمیکس
 )Ampliqon, Denmark( 2x Master mix REDو دو
میکرولیتر از  DNAژنومی انجام شد .واکنش در دستگاه
ترموسایکلر اپندورف ( )Eppendorf, Germanyانجام گردید.
واسرشتهسازی اولیه در دمای  ۳۱درجه سلسیوس به مدت پنج
دقیقه انجام شد .سپس  31چرخه شامل واسرشتهسازی DNA
ژنومی در دمای  ۳۱درجه سلسیوس ،به مدت یک دقیقه،
اتصال آغازگرها به رشته الگو در دمای  )PsvF-R( ۱۱و ۱1
( )PsnF/Rدرجه سلسیوس ،به مدت یک دقیقه ،گسترش رشته
جدید در دمای  12درجه سلسیوس به مدت  4۱ثانیه انجام و
در پایان گسترش نهایی در دمای  12درجه سلسیوس به مدت
پنج دقیقه انجام شد.
تکثیر بخشی از ژنهای حفظشده  RNAپلیمراز زیرواحد
بتا ( RNA ،)rpoBپلیمراز زیرواحد دلتا ( )rpoDو جیراز
زیرواحد بتا ( )gyrBبا استفاده از این برنامه دمایی انجام شد.
واسرشتهسازی اولیه در دمای  ۳۲درجه سلسیوس به مدت سه
دقیقه انجام گردید .سپس  31چرخه شامل واسرشتهسازی
 DNAژنومی در دمای  ۳4درجه سلسیوس ،به مدت یک
دقیقه ،اتصال آغازگرها به رشته الگو در دمای  ۱1تا  ۲1درجه
سلسیوس (جدول  ،)۱به مدت یک دقیقه ،گسترش رشته جدید
در دمای  12درجه سلسیوس به مدت  4۱ثانیه انجام و در
پایان گسترش نهایی در دمای  12درجهسلسیوس به مدت پنج
دقیقه انجام شد.
فراورده  PCRدر ژل آگارز یکدرصد با بافر TAE 1X
در دستگاه الکتروفورز افقی ،الکتروفورز شد .پنج میکرولیتر
از محصوالت  PCRبا یک میکرولیتر 6x Loading Dye
مخلوط و در چاهکهای ژل آگارز ریخته شد .الکتروفورز
در  1۱ولت به مدت  41دقیقه انجام شد .پس از پایان
الکتروفورز ژل در دستگاه Gel Doc. Lourmat T-5×20-
 2Aمشاهده و عکسبرداری شد.
آناليزهای فيلوژني
قطعات تکثیرشده از ژنهای  rpoD ،gyrBو  rpoBبرای

۱2۱

توالییابی به شرکت پیشگام ارسال شد .همردیفسازی چندگانه
توالیها با استفاده از ابزار  ClusalWدر نرمافزار BioEdit 7. 25
( )Hall, 1999با توالیهای ناحیه مشابه ثبتشده در پایگاه
 NCBIانجام شد .با استفاده از ابزار  Editseqاز مجموعه نرمافزار
 )DNASTAR Inc., Madison, WI( DNAstarاز نبود خطا
در ترجمه آمینواسید اطمینان حاصل شد .با تجمیع توالی ژنهای
 rpoD ،gyrBو  rpoBبا دیگر توالیهای موجود در بانک ژن
( )GeneBankمقایسه شد .دندروگرامهای مقایسهای با
روشهای  Characterاز روش حداکثر درستنمایی
( )Maximum likelihoodبا استفاده از نرمافزار MEGA-X
( )Kumar et al., 2018بهصورت چندژنی ،همچنین توالیهای
هر یک از نواحی بهطور جداگانه ترسیم شد .مدل جایگزینی
( )Substitution modelبرای ترسیم دندروگرامها با استفاده از
نرمافزار  )Kumar et al., 2018( MEGA-Xو بر پایه
پایینترین عدد )Bayesian Information Criterion( BIC
انتخاب شد .تمامی مدلهای بررسی با  ۱111بار تکرار
نمونهبرداری ( )Bootstrapانجام شد.

نتایج
نمونهبرداری و عالئمشناختي
در بازدیدهای انجامشده در ماههای تیر و مرداد ،۱411
از مناطق مختلف ساحلی مازندران (سرخرود ،محمودآباد،
رویان ،نور ،چالوس و نوشهر) برای خرزهره عالئم بیماری با
شدتهای مختلف مشاهده شد ،این عالئم شامل تودههای
متورمی (گالهایی) روی قسمتهای مختلف گیاهان ازجمله
دمبرگ ،سرشاخه ،شاخه ،تنه و پهنک برگ در اندازههای
مختلف از چند میلیمتر تا دو سانتیمتر بود .روی شاخههای
زیتون هم گالهای اسفنجی ،سخت و قهوهایرنگ مشاهده
شد .این گالها دارای ظاهری اسفنجی ،نامنظم ،سخت و
قهوهای بودند (شکل  .)۱برخی از گالهای جوان که در
مراحل ابتدایی آلودگی بودند ،دارای بافتهای نامتقارن و
سبزرنگ بودند .ریزش برگها ،خشکیدن شاخهها و ضعف
عمومی گیاهان در درختان آلوده به این بیماری نسبت به
درختان سالم بیشتر بود.

... مطالعه ویژگیهای فنوتیپی
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) جمعآوریشده از استانهای قزوین و مازندرانE  وC( ) و خرزهرهB  وA(  عالئم بيماری گال باکتریایي زیتون-1 شکل

Figure 1. Typical galls induced by Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi on naturally infected olive trees (A, B)
and those caused by P. savastanoi pv. nerii on infected oleander (C-E) collected from Ghazvin and Mazandaran,
respectively

)Psn( P. savastanoi pv. nerii ) وPsv( Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi  مشخصات استرینهای بيماریزای-0 جدول
جداشده بهترتيب از گال باکتریایي در زیتون و خرزهره

Table 2. Characteristics of pathogenic strains of Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Psv) and P. savastanoi
pv. nerii (Psn) isolated from bacterial gall of olive and oleander, respectively.

کد استرین

Strain code

ميزبان
Host

مکان نمونهبرداری
nirirO

زمان
نمونهبرداری

Pathogeniciy

Pathogeniciy on

date

on olive

oleander

اردیبهشت
۱411

+

-

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

زیتون

 قزوین-قزوین

Psv5, Psv6, Psv7

Olive

Ghazvin-Ghazvin

Psv8, Psv9, Psv10, Psv11,

زیتون

 لوشان-گیالن

Olive

Guilan- Loshan

خرزهره

 نور-مازندران

۱411 خرداد

Oleander

Mazandaran-Noor

June 2021

خرزهره

 نوشهر-مازندران

۱411 خرداد

Oleander

Mazandaran-Noshahr

June 2021

خرزهره

 رویان-مازندران

۱411 خرداد

Oleander

Mazandaran-Rooyan

June 2021

Psn15, Psn16, Psn17

Psn18, Psn19, Psn20

Psn21, Psn22, Psn23

Psn24, Psn25

PsnD, PsnE, PsnH

خرزهره
Oleander

 سرخرود-مازندران
MazandaranSorkhroud

May 2021

اردیبهشت
۱411
May 2021

۱411 تیر
July 2021

خرزهره

 چالوس-مازندران

۱411 تیر

Oleander

Mazandaran- Chaloos

July 2021

،PsnM ،PsnL ،PsnF ،PsnG

خرزهره

PsnO ،PsnN

Oleander

 محمودآباد-مازندران
MazandaranMahmood-Abad

بيماریزایي روی
خرزهره

Isolation

Psv1, Psv2, Psv3, Psv4,

Psv12, Psv13, Psv15

بيماریزایي
روی زیتون

۱411 تیر
July 2021
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جداسازی بيمارگر
سه روز پس از کشت سوسپانسیون باکتری  ۱۱استرین از
نمونههای گال زیتون و  ۱11استرین از نمونههای گال خرزهره
با رنگدانه سبز فلورسانت روی محیط کشت King’s B
خالصسازی شد .پرگنههایی به رنگ سفید مایل به کرم و
دارای حاشیه کامل و سطح صاف و براق ظاهر شدند.
آزمون بيماریزایي
آزمون بیماریزایی  ۱۱و  21استرین بهترتیب جداشده
از زیتون و خرزهره دارای توانایی ایجاد فوقحساسیت در
توتون نشان داد ،بهترتیب  ۱4استرین جداشده از زیتون

۱23

روی زیتون و  ۱1استرین جداشده از خرزهره روی خرزهره
بیماریزا بودند (شکل  2و  3و جدول  .)2پس از گذشت
یک ماه از مایهزنی استرینهای جداشده از زیتون ،تنها در
شاخههای جوان و غیرچوبی زیتون گال ایجاد کردند ولی
این استرینها هیچ عالمت یا گالی روی گیاه خرزهره ایجاد
نکردند .درصورتیکه همه استرینهای جداشده از خرزهره
روی زیتون هم بیماریزا بودند .اندازه گالهای حاصل از
مایهزنی چهار استرین جداشده از خرزهره شامل استرینهای
 PsnE ،PsnD ،PsnHو  PsnFبه مراتب بزرگتر از گال
حاصل از مایهزنی خرزهره با سایر استرینها بود.

شکل  -0آزمون بيماریزایي  Pseudomonas savastanoi pv. savastanoiروی زیتون رقم زرد پس از پنج هفته در گلخانه با دمای
 02تا  07درجه سلسيوس ( )Aکنترل منفي (B) ،استرین  (C) ،Psv5استرین  )D( ،Psv15استرین  )E( ،Psv8استرین  )F( ،Psv6استرین
.Psv10

Figure 2. Pathogenicity assays of Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi strains isolated from olive on the olive
seedlings cv. Zard five weeks after incubation in greenhouse with 20-27°C. (A) Negative control infiltrated using
sterile deionized water; seedlings inoculated using strains Psv5 (B), Psv15 (C), Psv8 (D), Psv6 (E), and Psv10 (F).

۱24

مطالعه ویژگیهای فنوتیپی ...

شکل  -3آزمون بيماریزایي استرینهای  Pseudomonas savastanoi pv. neriiروی خرزهره پس از پنج هفته در گلخانه با دمای  02تا 07
درجه سلسيوس ( )Aکنترل منفي )B( ،استرین  )C( ،PsnHاسترین  )D( ،PsnDاسترین  )E( ،PsnEاسترین  )F( ،PsnFاسترین .PsnO

Figure 3. Pathogenicity assays of Pseudomonas savastanoi pv. nerii strains isolated from Oleander on the
oleander seedlings five weeks after incubation in greenhouse with 20-27°C. (A) Negative control infiltrated using
sterile deionized water, seedlings inoculated using strains PsnH (B), PsnD (C), PsnE (D), PsnF (E), and PsnO (F).

ویژگيهای فنوتيپي و بيوشيميایي
مطالعات فنوتیپی روی  32جدایه بیماریزا انجام شد .همه
استرینها پسس از  24-41سساعت روی بسرگ هسای توتسون
( )Nicotiana glutinosaفوقحساسیت ایجساد کردنسد .تمسام
اسسترینهسا هسوازی اجبساری بودنسد و در محسیط King’s B
رنگدانه سبز فلورسنت تولید کردند .استرین ها در آزمونهسای
تولید لوان مثبت و اکسسیداز ،آرژنسیندیهیسدروالز و آزمسون
لهیدگی سیبزمینی منفی بودند .همچنین استرین هسا قسادر بسه
هیدرولیز نشاسته ،تحمل نمک طعسام سسه درصسد ،هیسدرولیز
کازئین ،اسکولین ،توئین  ،11تولید  H2Sاز سیستئین ،انسدول،
ذوب ژالتین و تولید مواد احیاکننده از سوکروز نبودنسد .همسه
استرینها در آزمونهای کاتاالز ،تیروزینساز ،پروتئساز ،اورهآز،
احیای نیترات (فقط استرینهسای  )Psvو رشسد در دمسای 31
درجه سلسیوس مثبت بودند .استرینهسا قسادر بسه اسستفاده از
اریتریتسسول ،سسسلوبیوز ،آدونیتسسول ،دیترهسسالوز ،الکتسسات،

دیال هوموسرین ،بنزوات و گلوتامات بودند ،اما در استفاده از
سوربیتول (هیچیک از استرینها قادر بسه اسستفاده از مسانیتول،
اینوزیتول ،ملسی بیسوز ،آرابینسوز ،زایلسوز ،دیالگلیسسرات ،ال
تارترات ،سیترات ،بتائین ،گلوتاریکاسسید و پسی هیدروکسسی
بنزوات) بهعنوان منابع کربنی و نیتروژنی نبودند.
شناسایي مولکولي استرینها با استفاده از آغازگرهای
اختصاصي
نتایج آزمون واکنش زنجیرهای پلیمراز از استرینهای
جداشده از زیتون با جفت آغازگرهای  Psvنشان داد ،این
آغازگرها توانستند در  ۱4استرین گال زیتون قطعه قابل
انتظار  311جفتبازی را تکثیر کنند (شکل  )4و جفت
آغازگرهای  Psnنیز در  ۱1استرین بیماریزا روی خرزهره
قادر به تکثیر قطعه قابل انتظار  34۳جفتبازی بودند (شکل
 .)۱جفت آغازگرهای  Psnنتوانست قطعه قابل انتظار 311
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 جفتبازی را در هیچیک از استرینهای34۳ انتظار
.جداشده از گال خرزهره تکثیر نماید

جفتبازی را در هیچیک از استرینهای عامل گال زیتون
 نیز نتوانست قطعه قابلPsv تکثیر کند و جفت آغازگرهای

)PsnF/PsnR(( Psv  با استفاده از آغازگرهای اختصاصيPsedomonas savastanoi pv. savastanoi  استرین11  ردیابي-1 شکل
100 bp DNA Ladder Ready to Load (RT) | Solis BioDyne, Tartu, (  استاندارد جرم مولکولي:L .روی ژل یکدرصد
:1۵  تا۸ ، جداشده از گالهای زیتون از شهرستان قزوین استان قزوینPsv7  تاPsv1  استرینهای:7  تا1 . کنترل منفي:C ،)Estonia
. جداشده از گالهای زیتون از شهرستان لوشان استان گيالنPsv15  تاPcv8 استرینهای

Figure 4. Detection of 14 strains of Psedomonas savastanoi pv. savastanoi isolated from oleander galls using Psn
specific primers (PsvF/PsvR) on one percent agarose gel. L: 100 bp DNA Ladder Ready to Load (RT) | Solis
BioDyne, Tartu, Estonia; C: Negative control;1-7: Psv1-Psv7 collected from Ghazvin, Ghazvin provine; 5-15:
Psv5-Psv15 collected from Loshan, Guilan province.

Psn  جداشده از گال خرزهره با استفاده از آغازگرهای اختصاصيPsedomonas savastanoi pv. nerii  استرین1۸  ردیابي-۵ شکل
100 bp DNA Ladder Ready to Load (RT) | Solis BioDyne, (  استاندارد جرم مولکولي:L .) روی ژل یکدرصدPsnF/PsnR(
 ازPsn20  وPsn19 ،Psn18 :02  تا1۸ ، از شهرستان نورPsn17  وPsn16  استرینهای:17  و1۱ . کنترل منفي:C ،)Tartu, Estonia
 وH ،E ، از شهرستان سرخرودPsn25  وPsn24 :0۵  و01  از شهرستان رویان وPsn23  وPsn22 ،Psn21 :03  تا01 ،شهرستان نوشهر
 از شهرستانPsnO  وPsnN ،PsnM ،PsnL ،PsnF ،PsnG :O  وN ،M ،G ،F  از شهرستان چالوس وPsnE  وPsnD ،PsnH :F

.محمودآباد استان مازندران

Figure 5. Detection of 18 strains of Psedomonas savastanoi pv. nerii isolated from oleander galls using Psn
specific primers (PsnF/PsnR) on one percent agarose gel. L: 100 bp DNA Ladder Ready to Load (RT) | Solis
BioDyne, Tartu, Estonia; C: Negative control; 16-17: Psn16 and Psn17 collected from Noor; 18-20: Psv18-Psv20
collected from Noshahr; 21-23: Psn21-Psn23; 24 and 25 collected from Roiyan: Psn24 and Psn25 collected from
Sorkhroud; E, D, and H: PsnE, PsnD, and PsnH collected from Chaloos; F, G, M, N, and O: PsnF, PsnG, PsnM,
PsnN, and PsnO, respectively, isolated from Mahmood-Abad, Mazandaran province.
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آناليز تحليل توالي چند ژنگاهي ()MLSA
آنسسالیز تحلیسسل تسسوالی چنسسد ژنگسساهی بسسرای تعسسدادی از
استرینهای  Psvو  Psnبا اسستفاده از تسوالیهسای مربسوط بسه
قطعات تکثیرشده از سه ژن خانسهدار  rpoB ،gyrBو  rpoDبسا
استفاده از آغازگرهای مربوط انجام شد و توالیها در بانسک ژن
 NCBIثبست شسسدند (جسدول  .)3تسسوالی  ۱21نوکلئوتیسسد از ژن
 rpoDدر اسسترینهسسای مسسورد مطالعسه بسیش از  ۳1/1درصسسد
شباهت بین استرینهای  Psvو  Psnوجود داشت و از بسسیاری
از پاتووارهای  Pseudomonas syringaeجسدا مسیشسوند .در
داخل این خوشه استرینهای  PsnD ،Psn25و  PsnHدر کنسار
پاتوتیسپ  P. savastanoi pv. nerii CFBP 5067در یسک
گسسروه و اسسسترینهسسای  Psv10 ،Psv6و  Psv15نیسسز بسسا P.
P. savastanoi ،savastanoi pv. savastanoi ICMP 4352
 pv. retacarpaو P. savastanoi pv. fraxini CFBP 5062
در گروهی دیگر قرار گرفتند (شکل  .)۲در کنار این اسسترینهسا
پاتووارهسسای  ،P. amygdaliاسسسترین  P. meliaeو پسساتووار
 P. syringae pv. cerasicolaبا فاصلهای نهچندان زیساد قسرار
دارنسسسد .پاتووارهسسسای  P. savastanoi pv. glycineaو
 P. savastanoi pv. phaseolicolaنیز با فاصسلهای دورتسر در
کنار بقیه جای گرفتهاند.

توالی  ۱12نوکلئوتید از ژن  rpoBدر استرینهای
نماینده نشان داد ،توالی این ژن در استرینهای متعلق به دو
پاتووار  Psvو  ،Psnصددرصد یکسان هستند و در این
درخت فیلوژنی تمامی پاتووارهای  P. savastanoiکه روی
گیاهان چوبی گال ایجاد میکنند ازجمله پاتووارهای
 fraxini ،nerii ،savastanoiو  retacarpaهمگی به همراه
استرینهای ایرانی این دو پاتووار در یک گروه قرار
گرفتهاند.
بررسی فیلوژنتیکی براساس  ۲۱2نوکلئوتید از توالی ژن
 gyrBنشان داد ،پاتووارهای ایرانی  Psvو  Psnبیش از ۳۳
درصد به یکدیگر و به استرینهای پاتوتیپ P. savastanoi
 pv. savastanoi ICMP 4352و P. savastanoi pv. nerii
 CFBP 5067شباهت دارند .البته پاتووارهای
 Pseudomonas savastanoi pv. glycineaو
 Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicaاز این 2
گروه تفکیک شدند.
توالی سلسلهای  ۱۲43نوکلئوتید از اتصال توالیهای
اصالحشده نواحی  rpoD ،gyrBو  rpoBاسترینهای مورد
مطالعه ایجاد و با توالیهای سلسلهای ایجادشده برای دیگر
گونههای سودوموناس همردیف شد (شکل .)1

جدول  -3شماره ثبت توالي ژنهای خانهداری در NCBI
Table 3. The accession numbers of housekeeping genes sequences deposited in GenBank
PsnH

PsnD

Psn25

Psv15

Psv10

Psv6

ژن/استرین

ON755326

ON755325

ON755324

ON755323

ON755322

ON755321

*gyrB

ON755335

ON755334

ON755333

ON755332

ON755331

ON755330

rpoB

ON755341

ON755340

ON755339

ON755338

ON755337

ON755336

rpoD

Gene/strain

* :gyrBزیرواحد بتا ژن  :rpoB ،DNA gyraseزیرواحد بتا ژن رمزکننده آنزیم  RNAپلیمراز :rpoD ،زیرواحد دلتا ژن رمزکننده آنزیم  RNAپلیمراز.
gyrB: DNA gyrase, subunit β; rpoB: RNA polymerase, subunit β; rpoD: RNA polymerase, σ70 factor.
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Pseudomonas  در سودوموناسهای مختلف و استرینهای ایرانيrpoD  درخت فيلوژني براساس تواليهای قطعهای از ژن-۱ شکل
) بهPsnH  وPsnD ،Psn25( Pseudomonas savastanoi pv. nerii ) وPsv15  وPsv10 ،Psv6( savastanoi pv. savastanoi
Azomonas  گونه.)T93+G( Gamma distribution ،Tamura 3-parameter  با استفاده از مدلMaximum Likelihood روش
. بهعنوان گروه خارجي استفاده شدagilis DSM 375
Figure 6. Maximum likelihood phylogenetic tree based on partial sequence of rpoD gene showing the taxonomic
position of Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Psv6, Psv10, and Psv15) and Pseudomonas savastanoi pv.
nerii (Psn25, PsnD, and PsnH). The tree was constructed using the Tamura-Nei substitution model with a
gamma distribution sites (T93+ G) based on the lowest Bayesian information criterion (BIC) score. Azomonas
agilis DSM 375 used as outgroup.

... مطالعه ویژگیهای فنوتیپی
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 در سودوموناسهای مختلف وrpoB  وgyrB ،rpoD  درخت فيلوژني مربوط به مقایسه تلفيقي توالي قطعهای از ژنهای-7 شکل
Pseudomonas savastanoi pv. ) وPsv15  وPsv10 ،Psv6( Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi استرینهای ایراني
Gamma ،Tamura 3-parameter  با استفاده از مدلMaximum Likelihood ) به روشPsnH  وPsnD ،Psn25( nerii
. بهعنوان گروه خارجي استفاده شدAzomonas agilis DSM 375  گونه.)T93+G+I( distribution and invariant
Figure 7. Maximum likelihood phylogenetic tree based on partial sequences of rpoD, gyrB and rpoB genes
showing the taxonomic position of Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Psv6, Psv10, and Psv15) and

Pseudomonas savastanoi pv. nerii (Psn25, PsnD, and PsnH). The tree was constructed using the Tamura-Nei
substitution model with a gamma distribution and invariant sites (T93+ G+ I) based on the lowest Bayesian
information criterion (BIC) score. Azomonas agilis DSM 375 used as outgroup.
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براساس مشخصات دامنه میزبانی ،تشخیص با استفاده از
آغازگرهای اختصاصی و نیز توالییابی ژنهای خانهدار
مشخص شد ،استرینهای جداشده از زیتون که تنها در زیتون
گال ایجاد کردند ،به پاتووار  Psvو استرینهای جداشده از
خرزهره که در دو میزبان خرزهره و زیتون عالئم بیماری را
ایجاد کردند ،به پاتووار  Psnتعلق دارند.
بنابراین ،براساس درختهای فیلوژنی مربوط به ژنهای
 gyrB ،rpoBو  rpoDمیتوان نتیجه گرفت ،پاتووارهای
 fraxini ،nerii ،savastanoiو  retacarpaبا وجود
تفاوتهایی که در دامنه میزبانی دارند ،از لحاظ توالیهای
قطعات ژنهای یادشده تفاوت چندانی ندارند و استرینهای
ایرانی نیز در کنار آنها قرار میگیرند .البته در یکی از درختها
(مربوط به  )rpoDتفاوتهای جزئی بین استرینهای  Psvو
 Psnمشاهده شد .پاتووارهای  P. amygdaliهمگی در کنار
هم و نزدیک به باکتریهای تولیدکننده گال در درختان قرار
میگیرند .گونه  P. meliaeعامل بیماری گال زیتون تلخ در
کنار گونه چهار پاتووار  P. savastanoiکه تولیدکننده گال در
درختان هستند ،قرار گرفت.

بحث
این پژوهش با هدف شناسایی عوامل بیماریهای گال
زیتون و خرزهره در ایران و بررسی و تعیین میزان تنوع موجود
در بین این دو پاتووار باکتری انجام شد .در این تحقیق،
نمونهبرداری از استانهای مازندران ،قزوین و گیالن انجامشد.
عالئم در درختان زیتون و خرزهره بهصورت گال و
بیشرشدی روی شاخههای زیتون و شاخهها ،برگها و
دمبرگ خرزهره مشاهده شد که با عالئم گزارششده از
پژوهشهای پیشین مطابقت داشت ( ;Quesada et al., 2010
 .)Schroth et al., 1968bاز میان استرینهای جداشده،
بیماریزایی  ۱4استرین جداشده از زیتون روی زیتون و ۱1
استرین از خرزهره روی خرزهره و زیتون به اثبات رسید .نتایج
بیماریزا حاصل از آزمون بیوشیمیایی  ،LOPATتولید لوان،
واکنش اکسیداز ،فعالیت پکتولیتیک روی سیبزمینی ،فعالیت
آرژنیندهیدروالز و توانایی ایجاد پاسخ حساسیت بیش از حد

۱2۳

) (HRدر توتون که بهطور سنتی برای گونه P. syringae

استفاده میشود ( ،)Lelliott et al., 1966نشان داد با توجه به
اینکه این استرینها در آزمونهای تولید لوان ،آنزیماکسیداز،
آنزیم آرژینیندیهیدروالز و پوسیدگی سیبزمینی منفی و تنها
در آزمون فوقحساسیت در توتون و شمعدانی مثبت بودند،
بنابراین ،این دو گونه در گروه ) )Ibدر آزمون  LOPATجای
میگیرند .تمامی استرینها کاتاالز مثبت بودند .هیچیک از
استرینها قادر به تجزیه هیدرولیز نشاسته و تولید ایندول و
رشد در نمک طعام سه درصد نبودند که با نتایج سایر
پژوهشگران ( )Schaad et al., 200مطابقت دارد .براساس
نتایج حاصل از آزمونهای باکتریولوژیک ،بیوشیمیایی و
فیزیولوژیک انجامشده ،کلیه استرینهای آزمونشده متعلق به
گونه  P. savastanoiتشخیص داده شدند.
تمامی این استرینها ،هوازی اجباری و گرم منفی بودند و
توانایی تولید رنگدانه فلورسنت را روی محیط کشت King’s
 Bداشتند که از ویژگیهای گونه  P. savastanoiاست
) .(Lelliot et al., 1996ازآنجاییکه آزمونهای باکتریشناسی،
بیوشیمیایی و فیزیولوژی ازجمله آزمون بیوشیمیایی LOPAT
قادر به تفکیک استرینهای جداشده از زیتون و خرزهره
نبودند ،آزمون بیماریزایی بهعنوان اولین و مهمترین عامل
متمایزکننده این دو گونه انتخاب شد .این آزمون توانست
استرینهای  Psvرا از استرینهای  Psnمتمایز کند ،بهطوریکه
استرینهای  Psvتنها در شاخههای جوان و غیرچوبی زیتون
گال ایجاد کردند و قادر به ایجاد گال روی خرزهره نبودند .اما
استرینهای  Psnتوانستند عالوهبر خرزهره روی زیتون هم
آلودگی ایجاد کنند .بنابراین ،براساس این نتایج استرینهای
زیتون به پاتووار  Psvو استرینهای خرزهره به پاتووار Psn
تعلق داشتند.
با استفاده از آغازگرهای اختصاصی این دو گونه صحت
تشخیص و شناسایی این دو پاتووار ارزیابی شد که این آزمون
یک بار با جفت آغازگرهای  Psnبرای تکثیر قطعه اختصاصی
مربوط به پاتووار  Psnو بار دیگر با جفت آغازگرهای Psv
برای تکثیر قطعه اختصاصی مربوط به پاتووار  Psvبرای تمامی
استرینها انجام شد ( .)Tegli et al., 2010با استفاده از

۱31

آغازگرهای اختصاصی  Psnقطعه مورد نظر  34۳جفتبازی در
استرینهای خرزهره و با استفاده از آغازگرهای اختصاصی
 Psvقطعه مورد نظر  311جفتبازی که بهترتیب مربوط به
پاتووارهای  Psnو  Psvبودند ،تکثیر شد .این نتایج با نتایج
 Tegliو همکاران ( )21۱1مطابقت دارد.
تجزیهوتحلیل توالی چند ژنگاهی (Maiden et ( )MLSA
 )al., 1998ثابت کرده است که یک رویکرد قدرتمند برای
تمایز سویهها و گونههای سودوموناسها وجود دارد ،همچنین
استفاده برای تعیین ارتباط آنهاست ( Sarkar & Guttman,
2004; Bull et al., 2011; Chapman et al., 2012; Berge
et al., 2014; Glaeser & Kämpfer, 2015; Gomila et al.,
;2015; Kałużna et al., 2016; Straub et al., 2018

 .)Visnovsky, et al., 2019از تجزیهوتحلیل توالی هفت
ژنگاه شامل  cts ،pgi ،pfk ،gltA ،gapA ،gyrB ،rpoDو acn
برای شناسایی استرینهای سودوموناس استفاده شده است
( .)Sarkar & Guttman, 2004بررسیهای دیگر نشان داده
است ،توالی ترکیبی ژنهای  gyrBو Yamamoto et ( rpoD
 )al., 2000یا فقط توالی بخشی از ژن  rpoDبهتنهایی میتواند
جایگاه تاکسونومی سودوموناسها را بهخوبی نشان دهد
(.)Parkinson et al., 2011; Mulet et al., 2010
در هیچیک از این مطالعات انجامشده در ایران ،تنوع
ژنتیکی پاتووارهای  Psvو  Psnاستفاده از آنالیز توالیهای چند
ژنگاه مطالعه نشده است .در این تحقیق سعی شده است با
استفاده از آنالیز توالیهای چند ژنگاه ،امکان تفکیک و تمایز
این دو گونه مورد بررسی و آزمون قرار گیرد .مطالعات
 MLSAبرای استرینهای نماینده دو پاتووار  Psvو  Psnبا
استفاده از توالیهای مربوط به قطعات تکثیرشده از سه ژن
خانهداری  rpoB ،gyrBو  rpoDنشان داد ،تمامی
پاتووارهای P. savastanoiبا پاتووارهای  P. amygdaliبسیار
شبیه هستند .عالوهبرآن ،گونه  P. meliaeو پاتووار P.
 syringae pv. cerasicolaعامل تولید گال درختان گیالس
در این گروه قرار دارند .این نتایج مؤید نتایج سایر پژوهشگران
در گروهبندی و تفکیک این گونه است ( ;Gardan et al., 1999
.)Berge et al., 2014; Gomila et al., 2017
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تحلیل توالی بخشی از ژن  rpoDتوانست استرینهای
 PsnD ،Psn25و  PsnHبا P. savastanoi pv. nerii CFBP
 5067را در کنار هم در یک گروه و استرینهای ،Psv6
 Psv10و  Psv15را نیز با P. savastanoi pv. savastanoi
 ICMP 4352و  P. savastanoi pv. retacarpaدر گروهی
دیگر قرار دهد .پاتووارهای P. savastanoi pv. glycinea
و P. savastanoi pv. phaseolicolaنیز با فاصلهای دورتر در
کنار بقیه جایگرفتهاند .تجزیهوتحلیل توالی ژن  rpoBنشان
داد ،تمامی پاتووارهای  P. savastanoiکه روی گیاهان چوبی
ایجاد گال میکنند ازجمله پاتووارهای ،nerii ،savastanoi
 fraxiniو  retacarpaهمگی به همراه استرینهای ،Psn25
 PsnDو  PsnHو استرینهای  Psv10 ،Psv6و  Psv15در
کنار هم و در یک گروه قرار گرفتهاند و هیچگونه تفکیکی بین
آنها انجام نشده است .آنالیز ژن  gyrBنشان داد ،این ژن
نمیتواند پاتووارهای  fraxini ،nerii ،savastanoiو
 retacarpaرا از هم تفکیک کند.
 Gardanو همکارانش ( )۱۳۳۳براساس هیبریداسیون
 ،)DDH( DNA-DNAگونههای  P. syringaeرا در  ۳گونه
ژنومی قرار دادند .در مطالعات فیلوژنتیکی بعدی مشخص شد،
گونه  P. syringaeدارای  ۱3فیلوگروپ ( )PGsاست که شامل
 ۱۱گونه مختلف سودوموناس و حدود  ۲۱پاتووار براساس
دامنه میزبان گیاهیست .پاتووارهای  P. savastanoiبه یک
گروه فیلوژنتیکی بزرگ شامل  2۱پاتووار و چهار گونه دیگر
سودوموناس ،پاتووارهای  Psf ،Psn ،Psvو  Psrو نیز
پاتووارهای  glycineaو  phseolicolaتعلق دارد ،این گروه را
درمجموع گونه  P. amygdaliمینامند ( Gardan et al.,
 .)1999; Nowell et al., 2014; Baltrus et al., 2017این
گروه فیلوژنتیکی را گونه ژنومی  )Gardan et al., 1999( 2و
فیلوگروپ  )Baltrus et al., 2017( 3هم مینامند و تنها
گروهی از مجموعه  P. sysrinageاست که باعث ایجاد گال در
میزبانهای چوبی میشود .پاتووارهای P. ،Psr ،Psn ،Psv
 meliaeو  P. tremaeو پاتووارهای ،cerasicola
و
myricae
،dendropanacis
،daphniphylli
 rhaphiolepidisاز گونه  P. syringaeدر این گروه قرار دارند
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Abstract
Olive tree (Olea europaea) as an oily plant and oleander (Nerium oleander) as an ornamental
and evergreen shrub are gorwn in Iran. Olive and oleander knot diseases are caused by
Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Psv) and P. savastanoi pv. nerii, respectively.
Oleander gall samples were collected from Mazandaran province and olives knots were received
from Guilan and Qazvin provinces. Symptoms including swollen lumps with a spongy, irregular
appearance were observed on various host tissues, including petioles, branches, twigs, trunks,
and leaflets. Fifteen and 180 strains isolated from olive and oleander galls, respectively on
King's B medium after 48 hours incubation at 28°C. Pathogenicity of 14 and 18 strains were
confirmed on two-years-old olive and oleander seedlings, respectively. Moreover, four strains
isolated from oleander were able to induce gall on olive trees. All strains were Gram-negative
and catalase-positive. Strains were negative for levan production, oxidase, potato rot, and
arginine dihydrolase activities and positive in production of hypersensivity reaction on tobacco.
The 388 and 349 bp products were amplified in PCR using PsvF/R and PsnF/R primer pairs in
Psv and Psn strains, respectively. Phylogenetic analyses based on the sequence of three housekeeping genes including rpoB, rpoD, and gyrB indicated that representative strains grouped
with P. savastanoi pathovars.
Keywords: Iran, LOPAT test, MLSA, Pseudomonas.

