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  دهيچك

 بـر شـدت بيمـاري سـوختگي آتـشي      (Acibenzolar-S-methyl, Bion)گياه با نام بيـون   هاي دفاعيدر اين تحقيق، اثر ماده محرک سيستم

هاي آلـوده منـاطق قـزوين، مـشهد،      از نمونهErwinia amylovoraهاي باکتري سويه.  بررسي شدGolden delicious در سيب رقم) آتشك(

 MSهـاي سـيب در محـيط        گياهچـه . برده شد  کاره  عنوان مايه تلقيح ب   ه   سويه ب  چهارنيشابور و کرج جداسازي و پس از شناسايي، مخلوط          

. زني شـدند  و آب مقطر محلول پاشي و سپس به دو روش ته بر کردن ساقه و برش برگ، مايه                 ، با بيون، استرپتومايسين     NAA و   BAPحاوي  

کشي، شدت باليت را در سـطح       تيمار بيون بدون بروز اثر مستقيم باکتري      . زني با ته بر کردن باليت شديدتري ايجاد کرد        براساس نتايج، مايه  

رسد ماده محرک بيون بتواند در کنترل بيماري آتشک در سيب رقم گلـدن               به نظر مي   بر اين اساس،  . قابل رقابتي با استرپتومايسين کاهش داد     

  .ثر باشدؤدليشز که رقم غالب کشور است، م

  

  شزيب گلدن دلي ، سAcibenzolar-S-methylآتشک،  : يدي كل يها واژه
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  مقدمه

 ياهيـ  گ يهـا يمـار ي کنتـرل ب   ي سالم برا  يهاوهياز جمله ش  

-Acibenzolar-Sون  ي شامل ب  ياستفاده از مواد محرک دفاع    

methyl) (Bion®,ــا.  اســت ــاده در کــاهش بيمــاري ي ن م

   ناشـــــــي از)آتـــــــشک(ســـــــوختگي آتـــــــشي 

Erwinia amylovoraثر گزارشؤ در تعدادي از ارقام سيب م 

. (Baysal et al. 2002; Brisset et al. 2002)شـده اسـت  

ون در کنتــرل يــ بيي کــارايابيــق، ارزيــن تحقيــهــدف از ا

ن يشتريـ شز، کـه ب   يـ ب رقم گلدن دل   يسوختگي آتشي در س   

  ب کـشور را بـه خـود اختـصاص داده          ير کشت س  يسطح ز 

 (Maniee 1992; Taha Negad 2001)  در کـشت درون ،

  . استيزنهيب و دو روش مختلف ماي سياشهيش

  

  روش بررسي

وه يـ  برگ و تراوشـات م     يهاه از نمون  يه باکتر ي سو يتعداد

شابور و  يـ ن، مـشهد، ن   ي منـاطق قـزو    يب و گالب  يدرختان س 

وه نـارس  يـ  در ميـي زايمـار ياثبـات ب  .  شد يکرج جدا ساز  

 و  ييايميوشـ ي آزمـون ب   يتعـداد  توسـط    يي و شناسـا   يگالب

ها به عنـوان توسـط       جدايه يلي تکم ييک و شناسا  يولوژيزيف

 ي آر و آغازگرها   ي س يمراحل پ .  آر صورت گرفت   ي س يپ

انجـام  ) ۱۹۹۲ ( و همکـاران برسويلمورد استفاده بر اساس  

 سـاعته   ۴۸ پرگنـه ک  يـ  الگـو،    يعنـوان دي ان ا    ه  شد اما ب  

 ييايـ اثر ضد باکتر. شد آر افزوده ي سي به مخلوط پ   يباکتر

 در يا عـدم ظهـور هالـه بازدارنـدگ    يـ ون بر اساس ظهور     يب

سه بـا چاهـک   يـ ون در مقا  يـ رامون چاهـک پـر شـده از ب        يپ

. (Zeller and Zeller 1999) شـد  ين بررسـ يسيـ استرپتوما

 ي حـاو  MSط  يشز در محـ   يب رقم گلدن دل   ي س يهااهچهيگ

BAP   و NAA)  کشت  )تريگرم بر ل  يلي م ۱/۰ و   ۱ب  يبه ترت 

  ي و دمــايکي ســاعت تــار۸/ ســاعت نــور۱۶و در تنــاوب 

C° ۲۶ــدار ــدندي نگه ــهيگ.  ش ــا باهچ ــا ب ــه ــتري   ل يون اس

 روز محلـول    ۴در دو نوبت با فاصله      ) تريگرم بر ل  يلي م ۵۰(

ن برگ باز شده توسط يتر روز بعد، با برش جوان ۴پاشي و   

ا ته برکردن سـاقه و      ي) روش اول (ه  يمازاد   آغشته به    يچيق

  ، )روش دوم(ه يـــمازاد ه بـــرش بـــه  يـــشتن ناحآغـــ

ـ هيما   ن يسيـ  شـاهد بـا استرپتوما     يهـا اهچـه يگ.  شـدند  يزن

پاشي و پس از خشک شـدن،       محلول) تريگرم بر ل  يلي م ۵۰(

ـ  يـ هايي نيز    شدند، گياهچه  يزنهيما ون بـا آب   يـ  ب يجـا ه  ا ب

ـ هيـ پنج و ده روز پـس از ما       . پاشي شدند مقطر محلول  ، يزن

ح؛ يه تلق ي، نکروز در ناح   ۱، سالم؛   ۰: ست بر اسا  يشدت بال 

، ۳و )  در روش دوميشــاخه اصــل(، نکــروز در دمبــرگ ۲

 يريـ گاندازه) دمبرگ در روش دوم    (ينکروز در شاخه اصل   

ش در قالـب طـرح   يآزمـا . (Thomson et al. 1998)شـد  

 مـشاهده انجـام و      ۳ تکـرار و     ۳ بـا    ي کـامالً تـصادف    يآمار

   دانکـن توسـط     يا دامنـه  ها بر اساس آزمـون چنـد      نيانگيم

  . سه شدندي مقاSASنرم افزار 

  

  نتيجه و بحث

هـاي سـفيد    پرگنـه هاي آلوده،   هاي جدا شده از نمونه    سويه

مايل به آبي کمرنگ در محيط آگار غـذايي ايجـاد کـرده و              

. قادر به توليد لوان بوده اما ماده فلوروسنت توليـد نکردنـد           

زنـي  سوم پس از مايه   زايي، در روز    در آزمون اثبات بيماري   

بررسـي  . هاي گالبي، تراوشات باکتريايي مشاهده شد     برش

ها نشان داد که    فيزيولوژيک سويه  /خصوصيات بيوشيميايي 

گرم منفي، بي هوازي اختياري ضعيف، قادر به توليد مـواد           

% ۵۰(احيا کننده از ساکارز و هيدروليز ژالتين و اسـکولين           

هـاي توليـد انـدول،      بوده و واکنش منفي به آزمـون      ) موارد

اکسيداز، اوره از، لسيتيناز، احياي نيترات و هيدوليز نشاسته         

   از سيـستئين توليـد      H2S گاز   نشان داده، مواد فلوروسنت و    
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  و ۵ به روش برش برگ و ته بر کردن ساقه در يزنهي در ماErwinia amylovoraت ناشي از ي مختلف برشدت باليمارهاير تيثأت. ۱جدول 

  .زني سيب روز پس از مايه۱۰

Table 1.  Effect of different treatments on blight (caused by Erwinia amylovora) severity using leaf cutting and shoot cutting 
inoculation methods in 5 and 10 days after inoculation. Of appleplantlets. 

  روش مايه زني

Inoculation method 
  تيمار

treatment 
   رور پس از مايه زني۵ميانگين شدت باليت 

Blight severity in 5 days after 
inoculation 

   رور پس از مايه زني۱۰گين شدت باليت ميان

Blight severity in 10 days after inoculation  

  Bion  0.6 abc 1.6 ab  برش برگ

Leaf cutting Streptomycin  0.3 abc  1.4 ab  
  Distilled water 2.0 ab  2.8 a  

  Bion  1.6 ab  2.4 a  ته بر کردن ساقه

Shoot cutting Streptomycin  1.8 ab  2.4 a  
  Distilled water 2.6 a  2.8 a  

  

  
 بـه روش بـرش   A,   B, C  يهـا اهچـه يگ. يزنهي روز پس از ما۵شز يب رقم گلدن دلي سي کشت بافتياهچه هايت در گيشدت بال. ۱شکل 

 پس ازخـشک شـدن    يزنهيما: C؛  يزنهيون قبل از ما   يب، دو نوبت محلول پاشي با آب مقطر و ب         يبه ترت : B و   A.  شده اند  يزنهيبرگ ما 

  . ح به روش برش ساقهيا آب مقطر قبل از تلقيمحلول پاشي : Dن، يسيمحلول استرپتوما

Fig. 1. Fireblight severity in in vitro grown plantlets of apple cv. Golden Delicious in 5 days post-inoculation.  In A, B and C, 
plantlets were inoculated with leaf cutting method; A, B: sprayed twice with distilled water and bion, respectively, 
before inoculation; C: inoculated after drying of the streptomycin solution; D: sprayed with distilled water before 
inoculation using shoot cutting method. 

  

ها قطعـه   نتايج پي سي آر، در کليه جدايه      بر اساس   . نکردند

 کـه   pEA29 کيلوبازي مربوط بـه بخـشي از پالسـميد           ۹/۰

کليه نتـايج  .  است، تکثير شدErwinia amylovoraمختص 

. فوق با خصوصيات باکتري اروينيا آميلورا انطبـاق داشـت          

برخالف استرپتومايسين، هيچ هاله بازدارنـدگي در اطـراف         

ـ    ؤده نشد که م   دييون  هاي پر شده از ب    چاهک ثير أيد عـدم ت

در کليـه تيمارهـا، ميـانگين       . مستقيم بيون بر باکتري اسـت     

 روز  ۱۰زنـي کمتـر از       روز پس از مايـه     ۵شدت باليت در    

و در روش ته بر     ) ۴۶/۱ و   ۲۵/۲به ترتيب   (زني  پس از مايه  

 و  ۲۷۵/۲بـه ترتيـب     (کردن ساقه بيش از روش برش برگ        
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 روز پـس    ۱۰ و   ۵مهار آتـشک در     بيون قادر به    . بود) ۴۴/۱

زني در سطح قابـل رقـابتي بـا استرپتومايـسين بـود             از مايه 

اي در  هـاي بـاغي و گلخانـه      بررسـي ). ۱ جدول و شـکل   (

دهد که بيـون  ميشيگان ، نيوزيلند و فرانسه و اروپا نشان مي 

بکاهـد   % ۷۰تواند شدت بيماري آتشک در سيب را تـا          مي

(Abo-Elyousr et al. 2006; Norelli et al. 2003; 
Brisset et al. 2000; Thomson et al. 1999) .   امـا هـيچ 

يک از تحقيقات ياد شده روي سيب رقم گلدن دليـشز کـه             

بيشترين سطح زير کشت سيب ايران را به خود اختـصاص           

 در اين تحقيق، کارايي بيون      بنابراين. داده، انجام نشده است   

. ن دليشز بررسي شد   در کنترل سوختگي آتشي در رقم گلد      

اي سيب اسـتفاده    بدين منظور از تکنيک کشت درون شيشه      

اي ماننـد   هاي ارزيـابي گلخانـه    اين تکنيک محدوديت  . شد

هاي يکساله و پايه يکسان و قابـل اجـرا بـودن            نياز به نهال  

هاي هاي ارزيابي فقط در زمان رشد فعال گياه و محدوديت       

بيعي را نداشته، قادر بـه     ثير پذيري از شرايط ط    أباغي مانند ت  

تکثير انبوه مواد يکـسان ژنتيکـي در فـضا و زمـاني کمتـر                

ثير بيون بر کنترل سوختگي آتشي در سيب    أتا کنون ت  . است

در شرايط درون شيشه بررسي نشده بلکه محدود به شرايط          

اي امـا مطالعـه درون شيـشه      . اي بوده اسـت   باغي و گلخانه  

ي بيون در کنترل سوختگي     يد کاراي ؤانجام شده در گالبي م    

آتشي و هماهنگي بين نتايج آزمون درون شيشه و بررسـي           

  .  (Spinelli et al. 2006)در شرايط باغ است 

  

  منابع

 مراجعـه   يسيمتن انگل ) 78-77(جهت مالحظه به صفحات     

 .شود

  


