
 

هسته میوه  رختانجدا شده از د توکسین زا و غیر توکسین زاسودومونادهای فلورسانت پراکندگی 

 در استان خراسان رضوی دار 

 ، الِْ طبّزی ، سؼیذ طزیقی ، پزیسب طبّزی *صبدقی افبىصزّ سبرا

 چکیذُ:

 داراى ّستِ تَلیذ اصلی هؼضالت ایجبد هی گزدد اس Psudomonas syringae پبتَارّبی ٍسیلِ ثِ کِ ثبکتزیبیی ضبًکز

ثشرگتزیي ٍ پزاًتطبرتزیي گزٍُ ثبکتزیبیی در  پبتٍَار یکی اس 05 ثیص اس ، ایي ثبکتزی ثب رٍد هی ضوبر ثِ جْبى سزاسز در

. تَکسیي ّب ثِ ػٌَاى هَاد آلی اس ًَع هطتقبت اسیذ هی رٍدسَدٍهًَبدّبی فلَرسٌت ثیوبری سای گیبّی ثِ ضوبر  گزٍُ

ّبی آهیٌِ ثسیبر سوی ٍ ًبپبیذارًذ ٍ ثب اختالل در فؼبلیت ّبی فیشیَلَصیک سلَلی در ًْبیت هَجت پیذایص ثیوبری ّبی 

، طی فصل تَکسیي سا ٍ غیز تَکسیي سا سَدٍهًَبدّبی فلَرسٌتثزرسی پزاکٌص  هٌظَر ثِ هختلف در گیبّبى هی ضًَذ.

 صَرت ثزداری هٌبطق هختلف استبى خزاسبى رضَی ًوًَِ در ٍاقغ دار ّستِ هیَُ درختبى ثبغبت اس، 2931ثْبر سبل 

ثبکتزی ،  جذایِ 015 تؼذاداس  هٌفی اًجبم ضذ ، کِجْت هتوبیش کزدى سَدٍهًَبدّبی فلَرسٌت  آسهَى اکسیذاس . گزفت

دارای اکسیذاس هٌفی ثَدًذ ٍ در آسهَى تَلیذ جذایِ  003تؼذاد  ، تٌِ ٍ ضبخِ جَاًِ، ثزگ، آلَدُ ّبی فتثب اس ضذُ جذا

 هٌتخت جذایِ 80جذایِ هطخص ضذ ٍ سبیز آسهَى ّبی ضٌبسبیی رٍی  08تَکسیي اس ثیي ایي تؼذاد ، تَاى تَکسیي سایی

 .اس ثبکتزی ّبی تَکسیي سا ٍغیز تَکسیي سا اًجبم ضذ

 فلَرسٌت ، تَکسیي، درختبى هیَُ ّستِ دار، خزاسبى رضَیّبی ٍاصُ ّبی کلیذی : پزاکٌذگی، سَدهًَبد 

 :مقدمه

ّکتبر ثزآٍرد 102902 ثِ هسبحت  35-03سطح سیز کطت هحصَالت ثبغی استبى خزاسبى رضَی در سبل سراػی 

%( ّکتبر آى غیزثبرٍر ٍ 28.22) 9800ّکتبر کِ  10051گزدیذُ است کِ هسبحت سیز کطت گزٍُ هیَُ ّبی ّستِ دار 

 %( آى ثبرٍر هی ثبضذ.00.99ّکتبر )  11528

 

  sa.sarafan@yahoo.com:هسئَل هکبتجبت، پست الکتزًٍیکی

، استبدیبر ، داًطجَی کبرضٌبسی ارضذ گزٍُ ثیوبری ضٌبسی داًطکذُ کطبٍرسی  استبدیبر ، کبرضٌبسی ارضذ یداًطجَثِ تزتیت 

 داًطگبُ فزدٍسی


