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همراه با عارضه  یاهیگ يمارگرهایها و ب سمیکروارگانیاز م یبرخ يجداساز یفراوان
  ياریهلو در استان چهارمحال و بخت يها باغ يواکار
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  دهیچک
ن ید ایعامل محدودکننده تول نیتر عنوان مهم شده، به يواکار يها عمر درختان هلو، در باغ یا کوتاهی يدر حال حاضر، عارضه واکار

نمونه  108ن استان یشده در ا يهلو واکار يها د از باغیضمن بازد 1393-96 يها سال یط. است ياریمحصول در استان چهارمحال و بخت
 ییو شناسا يجهت جداساز یشگاهیآزما یشد و موردبررس يآور جمع) شهیفرار(شه یو خاك اطراف ر یاهیگ يها از اندام

، يرشد و کلروز، کم یعموم يصورت زرد عالئم عارضه به. هلو قرار گرفت يهمراه با عالئم عارضه واکار يمارگرهایها و ب سمیکروارگانیم
 یب فراوانیو خاك به ترت یاهیگ يها از نمونه. بودشه، شانکر و مرگ درختان جوان یطوقه و ر یدگیها، پوس ر رنگ برگییخزان زودرس، تغ

،  Bacillus sp ،Fusarium sp ،Pseudomonas flourescens،Mesocriconema xenoplax  ،Aspergillus sp يها از تاکسون ییها هیجدا
Alternaria sp ،Pantoea agglomerans ،Arthrobacter sp ،Phytophthora sp ،Pseudomonas syringae، Pseudomonas putidae ،

Verticillium dahliae ،Dematophora necatrix ،Trichoderma sp ،Streptomyces sp ،Meloidogyne sp ،Pratylenchus sp ،
Paratylenchus sp ، Stenotrophomonas maltophilia  ،Pythium sp  وRhizoctonia sp ز ین ها هیجدا% 11حدود  .شد ییو شناسا يجداساز

 یکه بالفاصله پس از امحاء درختان کشت قبل ییها در باغ ها سمیکروارگانین میا يو جداساز يزان عارضه واکاریم .ناشناخته بودند
بر . بوده است) شیآ(صورت نکاشت  ک سال بهیاست که حداقل  ییها شتر از باغیب% 30حدود شده  کشت یا گونه مشابه قبلیشده و  احداث

استان چهارمحال و عمر درختان هلو در  یو کوتاه ين عوامل زنده همراه با عارضه واکاریتر ن عوامل مهمیتوان گفت ا ین اساس میا
  .است ين عارضه ضروریجاد ایها در ا سمیکروارگانین مین نقش و سهم اییتع ياصول کخ برا يها شیآزما .هستند ياریبخت

  ، هلوي، عارضه واکارياریچهارمحال و بخت :کلیدواژه
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Abstract 
At present, replant disorder and peach (Prunus persica (L.) Batsch) short life has become an important 
problem in peach production, and it has seriously restricted the development of the peach industry in Chahar 
Mahal va Bakhtiary province. During 2014-2017, 108 samples of plant tissues and rhizosphere were 
collected from the peach orchards of this province. Samples were investigated to isolation and identification 
microorganisms and pathogens associated with symptoms of peach replant problem. Symptoms including: 
yellowing, stunting, abscission of leaf, leaf discoloration and chlorosis, crown and root rot, canker and death 
of young trees. From plant and soil samples, the frequency respectively, isolates of Bacillus sp, Fusarium sp, 
Pseudomonas flourescens, Mesocriconema xenoplax, Aspergillus sp, Alternaria sp, Pantoea agglomerans, 
Arthrobacter sp, Phytophthora sp, Pseudomonas syringae, Pseudomonas putidae, Verticillium dahliae, 
Dematophora necatrix, Trichoderma sp, Streptomyces sp, Meloidogyne sp, Pratylenchus sp, Paratylenchus 
sp, Stenotrophomonas maltophilia, Pythium sp and Rhizoctonia sp were isolated and identified. About 11% 
of isolates were unknown. The amount of replant disorder and isolation of these microorganisms in orchards 
that were planted immediately after the destruction of previous trees or planted the same previous species 
was about 30% more than the orchards that had not been cultivated (fallow) for at least one year. On this 
basis canbe say these microorganisms are the most important agents associated with replant problem and life 
short in peach orchards in Chahar Mahal va Bakhtiary province. Koch's postulates investigations are 
necessary to determine the role of these microorganisms in this replant disease. 
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  مقدمه

از درختـان   یکـ ی) Prunus persica (L.) Batsch(هلو 
ران ازجملـه اسـتان چهارمحـال و    یاز ا یوه مهم در مناطقیم

ر کشـت  یاز سطح ز% 10حدود  که يطور است، به ياریبخت
شده است  ن استان به هلو اختصاص دادهیوه در ایدرختان م

عمـر و   یکوتـاه ). 1394 يآمارنامه وزارت جهاد کشاورز(
 نیتـر  مهم) Peach replant disorder(هلو  يارضه واکارع

ن محصول در استان چهارمحـال  ید ایعامل محدودکننده تول
 يکه واکار ییها درختان جوان هلو در باغ. است ياریو بخت

) تـازه احـداث  (نشـده   يکه واکـار  ییها شده نسبت به باغ
  .کنند ید میتول يرشد کمتر و محصول کمتر

ر است یدرگ ياهان که با عارضه واکاریاندام گ نیتر مهم
شـه  یفرار. اسـت  )زوسـفر یرا(شه یفرار ژهیو شه بهیستم ریس

اه، یـ گ يهـا  شهیستم خاك است که در آن ریاز اکوس یبخش
ـ ا .در تعامـل هسـتند  ) biota(خاك و بخش زنده خـاك   ن ی

 يزیاهان سودمند است، حاصلخیگ يها اغلب برا برهمکنش
ـ اعث کاهش اثر تخرو ب دهند یش میخاك را افزا ب مـواد  ی

ه یـ اهـان در ناح یشه گیترشحات ر. گردد یم یسم ییایمیش
 نیرا تـأم  شـه یفراربخـش زنـده    ازیـ موردن يشه انـرژ یفرار
ــ ــد یمـ ــامل . کنـ ــده تعـ ــش زنـ ــامل یفرار یبخـ ــه شـ شـ
از  یبرخـ  .ها، پروتوزوآ و فون خـاك اسـت   سمیکروارگانیم
 .هسـتند گران مضر ید که ی، درحالدندیها مف سمیکروارگانیم

 يها يدر انواع مختلف استراتژ آور انیاز موجودات ز یبرخ
 یکـ یزیعوامـل ف  .سرکوب شوند توانند یم یکیولوژیکنترل ب

درجه : اند از اه عبارتیشه گیت فراریکننده فعال کنترل يدیکل
و سـاختار خـاك    pHژن، یدسترس، اکسـ  حرارت، آب قابل

  ).Lynch and Leij 2012(است 
ژه کمبـود منـابع   یو موجود به يها تیمحدودبا توجه به 

ـ وه در ایـ ر کشت درختـان م یآب امکان توسعه سطح ز ران ی

وه یـ درختـان م  يد اقتصـاد یـ عمر مف یوجود ندارد، از طرف
 10درختـان هلـو کمتـر از     يمثال برا عنوان محدود است، به

درختـان   يو واکـار  ینیگزیجز جـا  يا سال است، لذا چاره
شـود، رشـد و    ین میگزیجا یه باغک یهنگام. ستین یمیقد

عارضــه "د اغلــب توســط یــدرختــان نســل جد يور بهــره
نکـه  ی، مگـر ا )Gilmore 1959(شـود   یسرکوب م "يواکار

ـ ین پدیا. قبالً صورت گرفته باشد یاطیاقدامات احت ش یده ب
شـده اسـت و در    ت شـناخته یسال است که به رسم 200از 

وه یانواع درختان م يا دررویدن يهمه مناطق عمده کشاورز
 .Bent et al( افتـد  یاتفـاق مـ   ینتـ یدار و ز دار، هسـته  دانـه 

عارضـه  . شده است فیتوص يدو نوع عارضه واکار). 2009
ر یـ غ یاهیـ گ يهـا  که معمـوالً گونـه   یراختصاصیغ يواکار

دهـد کـه پـراکنش آن در بـاغ      یر قرار میمرتبط را تحت تأث
 ينماتـدها  ياالت بیاست و اغلب با جمع يا صورت لکه به

خـاص   يدر مقابل عارضه واکـار . مرتبط است یاهیانگل گ
کنواخـت اسـت و   یصـورت   است که پراکنش آن در باغ به

دهـد و   یر قرار مـ یک را تحت تأثیا چندگونه نزدیک یتنها 
. مـرتبط اسـت   یاهیـ انگـل گ  يندرت به حضور نماتدها به

ـ . نقش دارند يواکار يماریدر ب يعوامل متعدد  يک سـر ی
ها  ستیها و اووم ها، قارچ يها شامل باکتر سمیکروارگانیاز م
  ).Browne et al., 2006(ن عارضه نقش دارند یز در این

 يکـه در عارضـه واکـار    يا رزنـده یعوامل غ نیتر از مهم
ته یدیه نامتعادل، اسیتغذ توان یوه نقش دارند را میدرختان م

کــه  ،یاز محصــوالت قبلــ یاهیــگ يایــبقا ن،ییا پــایــبــاال 
ــمتابول ــا تی ــم يه ــول تجز یس ــدر ط ــر  ی ــود در اث ه خ

بـات  یف، ترکیسـاختار ضـع   کنند، یها آزاد م سمیکروارگانیم
بـا   یشـن  يهـا  ن کـه در خـاك  ییپا pHژه در یو به یکیآرسن
 یهستند، زهکش یدرختان جوان سم يکم برا یبات آلیترک

ــک   ــرما و خش ــنش س ــاك و ت ــب خ ــرد   ینامناس ــام ب را ن
)Traquair 1984, Browne et al., 2006.( ن عوامـل  یدر ب
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از جـنس  ، )phytotoxins( یاهیـ گ يهـا  نیرزنده توکسـ یغ
مترشـحه از  ) phlorizin(ن یزی، ماننـد فلـور  یبات فنلـ یترک
 ییایمیبات شـ ین ترکیتر از مهم یاهیگ يایه بقایشه و تجزیر

ــان جــوان  )autotoxicity(ت یجــاد مســمومیدر ا در درخت
خـاك درکشـت    ییه عناصر غـذا یتخل. شده هستند يواکار
اسـت   يجـاد عارضـه واکـار   یز از عوامل مـؤثر در ا ین یقبل
)Manici and Caputo 2010, Bent et al. 2009.( 

بـا   يعارضه واکار .Prunus sppن در جنس یعالوه بر ا
 شـه یفرارهـا در   لیگـروه باسـ   يهـا  يبـاکتر  يت باالیجمع
 Bent(ک ارتباط دارد یانوژنیس يها سمیکروارگانیعنوان م به

et al. 2009 .(ـ جـاد ا یعوامـل ا  ییشناسا ن عارضـه آسـان   ی
ن است که عالئم عارضـه  یا یاز مشکالت اصل یکیست، ین

 یطـ یط محیمبهم و متناقض هسـتند و تحـت شـرا    يواکار
ــ ــاوت م ــابرا یمختلــف متف ــیباشــند؛ بن ــا انجــام  ین، حت ب

. ل اسـت مشـک  ین شواهد قطعییاصول کخ تع يها شیآزما
اهــان اثــرات یگ شــهیفرارموجــود در  يهــا ســمیکروارگانیم

 شـه یفرارر موجـودات زنـده در   یزبان و سایم يرو یمتفاوت
 Pseudomonas يهـا  از گونـه  یمثـال برخـ   عنوان دارند، به

spp. هـا   سـم یکروارگانیر میه سـا یـ سـت عل یعنوان آنتاگون به
اثـر  دها یانیماننـد سـ   یبـات ید ترکیـ با تول یعمل کرده و برخ

ن گونـه از  یچنـد . زبان دارنـد یاه میگ يرشد رو یبازدارندگ
درختـان   يشده که در عارضـه واکـار   ییشناسا ها ستیاووم
 يهـا  از قارچ Verticillumو  Armillaria. وه نقش دارندیم

ــناخته ــار   ش ــا مشــکل واک ــرتبط ب ــده م ــو  يش ــادام و هل ب
 يهـا  ها از جـنس  از قارچ يگرید ییها گونه. اند شده شناخته

Fusarium ،Penicillium ،Rosellinia ،Rhizoctonia ،
Aspergillus ،Trichoderma ،Alternaria ،

Myrothecium ،Myceilia ،Papularia ،Gliomastix  و
Curvularia يو همـراه بـا مشـکل واکـار     یطور عمـوم  به 
 ,Manici and Caputo(اند  دار جداشده وه هستهیدرختان م

و  Mesocriconema xenoplax ينماتــــــدها). 2010
Meloidogyne sp و  ياز عوامــل مــؤثر در عارضــه واکــار

 M. xenoplax. شــوند یعمــر هلــو محســوب مــ یکوتــاه
و شـانکر   یب سـرمازدگ یآسـ  یش آمـودگ یعنوان عامل پ به

 Pseudomonas syringae pv. syringae از یناش ییایباکتر
عمر هلو نقـش دارد   یم در کوتاهیرمستقیطور غ است که به

)Nyczepir et al., 1983.( يعوامل عارضه واکار نیتر مهم 
از  يهـا  ، گونـه یاهیانگل گ ينماتدها یبرخ يت باالیجمع
توفترا هســتند یاز فــا ییهــا خــاك بــرد و گونــه يهــا قــارچ

)Browne et al., 2006.(  
ــر ــدیبهت ــار یرین روش م ــه واک ــتفاده از  يت عارض اس

ـ ل در ایـ مقـاوم بـه عوامـل دخ    و ارقام یشیرو يها هیپا ن ی
داران به همـه   ه مقاوم از هستهیچ پایتاکنون ه. عارضه است

گزارش نشده اسـت،   يل در عارضه واکاریعوامل زنده دخ
ل یـ دخ يمارگرهـا یاز ب یبه بعض یشیرو يها هیپا یاما برخ
ـ ن عارضه واکنش مقـاوم  یدر ا  دهنـد  یا متحمـل نشـان مـ   ی

)Reighard 2000.( در خصــوص  ییهــا یبررســران یــدر ا
ــارز ــان م  یابی ــت درخت ــمقاوم ــتهی ــ  وه هس ــه برخ  یدار ب
ــؤثر در عارضــه واکــار يمارگرهــایب ــاه يم عمــر  یو کوت

 Sahragard(دار صـورت گرفتـه اسـت     وه هستهیدرختان م

and Banihashemi, 2006(ها پیها از ژنوت ین بررسی، در ا 
هـا   آن کـدام از  چیشده است و در ه استفاده يبذر يها هیو پا
نکـه اغلـب   یبا توجه بـه ا . بکار نرفته است یشیرو يها هیپا

خود ناسازگارند و  یافشان دار ازنظر گرده وه هستهیدرختان م
از  يها تفرق صفت دارند استفاده کـاربرد  بذر حاصل از آن

ـ از ا یها خـال  گونه پژوهش نیج اینتا ـ سـت ز یراد نی را تنهـا  ی
ن یدهـد، بنـابرا   ینشـان مـ   ها پیمقاومت را در ژنوت یفراوان
مقـاوم،   یشیرو يها هیبه پا یابی دست يمقاومت برا یبررس
بر اساس منابع . خاك برد، الزم است يمارگرهایژه به بیو به

عوامـل   ییدر خصـوص شناسـا   یچ پژوهشـ یدر دسترس ه
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ا یــدار و  وه هســتهیــدرختــان م يل در عارضــه واکــاریــدخ
هـدف از  . استران صورت نگرفته یت کنترل آن در ایریمد
ــا ــ یین پــژوهش شناســای هــا و  ســمیکروارگانیم یو فراوان
 يهـا  در بـاغ  يمهم همـراه بـا عارضـه واکـار     يمارگرهایب

  .است ياریشده هلو در استان چهارمحال و بخت يواکار

  مواد و روش

  يبردار د باغ و نمونهیبازد

 يهـا  د از باغیضمن بازد 1393-96 یزراع يها سال یط
ت یوضـع  ياریاستان چهارمحال و بخت شده در يهلو واکار

هر بـاغ فـرم    يبرا. قرار گرفت یموردبررس يعارضه واکار
ـ ر کشت، پایسطح ز: شامل یاطالعات ي، حاويا شناسنامه ه ی

زمـان   و سـن درختـان، مـدت    يکاررفته، رقم، زمان واکار به
، گونـه و رقـم   یو امحـاء درختـان کشـت قبلـ     ين واکاریب

 يمارهـا ی، تیت کـود دهـ  ی، وضـع ياریـ ، نوع آبیکشت قبل
ا و ی، نوع خاك، ارتفاع از سطح دريکاررفته قبل از واکار به

ه و یـ مشاهده ته بر اساس عالئم قابل يدرصد عارضه واکار
ـ ب سطح زیهر پنج جر ياز هر باغ به ازا. دیل گردیتکم ر ی

شه و خاك اطراف یشامل ساقه و ر یاهیک نمونه گیکشت 
بـه   یشـگاه یآزما یبررسـ  يه شد و برایته )شهیفرار( شهیر

ـ  جدولنمونه طبق  108تعداد . دیشگاه منتقل گردیآزما ک ی
 ياز درختـان دارا  يبـردار  نمونـه . ه شدین منظور تهیا يبرا

  .صورت گرفت يعالئم عارضه واکار

  يساز و خالص يجداساز

 )زوسفریرا(شه یاز فرار -1

: ها ها و شبه قارچ ، قارچها ستینومی، اکتها يباکتر .2-1
ــر ــت ياز روش سـ ــرا  رقـ ــا بـ ــاز يهـ  يجداسـ

مقدار . شه هلو استفاده شدیفرار يها سمیکروارگانیم

ن در داخـل  یشه پس از تـوز یپنج گرم خاك و فرار
ختـه  یآب مقطـر سـترون ر   تریل یلیم 20 يلوله حاو
بـه لولـه    تـر یل کـرو یم 500 شـده  هیته آمودهشد، از 

آب مقطر سترون بـود   تریل یلیم 20 يگر که حاوید
ن عمـل شـش بـار در شـش لولـه      یاد، یاضافه گرد

ــد  ــرار شـ ــه تکـ ــر . جداگانـ ــت آخـ  ياز دو رقـ
ــریل کــرویم 100زان یــون میسوسپانســ ط یدر محــ ت

 CMAو  King B ،PDA، يآگـار مغـذ   يها کشت
هـا   ، قـارچ ها ستینومی، اکتها يباکتر يجداساز يبرا

دمـاي  در  يظـروف پتـر  . ها پخش شد و شبه قارچ
oC 1± 28 ـ باکتر يهـا  پرگنـه . شدند ينگهدار  ییای
و  King Bو  يآگـار مغـذ   يهـا  ط کشتیمح يرو

 شـدند  يسـاز  خالص CMAو  PDA يرو یقارچ
)Singleton et al., 1992, Schaad et al., 2001(. 

از هـر نمونـه مقـدار پـنج گـرم خـاك و        :نماتدها .2-2
الــک و  يهــاروشن شــد و از یشــه تــوز یفرار

اســتخراج  يبــرا (De Grisse, 1969)سـانتریفیوژ  
ـ اسـتفاده گرد نماتد  پـس از اسـتخراج نماتـدها     .دی

مختلـف بـا اسـتفاده از     يهـا  ت جـنس یتراکم جمع
 .ن شدییاسالید شمارش تع

 شهیاز ر -2

 6تـا   4قطعات : ها ها و شبه قارچ قارچ يجداساز .2-1
چ یشــه از هــر نمونــه، بــدون هــیاز ر يمتــر یســانت

ـ سـاعت در   24، جدا شد و بـه مـدت   يماریت ک ی
شـد،   يشـگاه نگهـدار  یآزما ییط دمایظرف در شرا

جدا  يمتر یسانت 2تا  1قطعه  15سپس از هر نمونه 
ه در آب مقطر سـترون قـرار   یثان 30شد و به مدت 

داده شد سپس با کاغـذ سـترون خشـک شـد و در     
قـرار داده شـد،   % 1آگـار  -آب يحـاو  يظرف پتر

در نظر گرفته شد و  يهر نمونه سه ظرف پتر يبرا
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سـاعت   36ت بـه مـد   oC 1± 28 ییط دمایدر شرا
ظاهر شده  يها ستیها و ااوم قارچ. شدند ينگهدار

آگـار  -آب يحـاو  يشه در ظـرف پتـر  یدر سطح ر
کشت مجدد شدند و پس از رشـد بـه روش نـوك    

ــه رویر ــ يس ــتیمح ــا ط کش  CMAو  PDA يه
). Singleton et al., 1992(شـدند   يسـاز  خـالص 
و  یشناسـ  خـت یر يهـا  یژگـ یبر اساس و ها هیجدا
مــراز یپل يا رهیــروش واکــنش زنجز بــه یــن یبرخــ
 .شدند ییشناسا

از هر نمونه : ها ستینومیو اکت ها يباکتر يجداساز .2-2
با اسکالپل جدا  یمربع متر یم سانتیقطعه ن 10شه یر

ختـه  یآب مقطر ر تریل یلیم 20 يشد و در لوله حاو
ـ   شـگاه  یآزما يم سـاعت در دمـا  یشد و به مـدت ن

 تـر یل کـرو یم 500 شـده  هیاز آموده ته. شد ينگهدار
آب مقطـر   تـر یل یلـ یم 20 يگر کـه حـاو  یبه لوله د

ـ سترون بود اضـافه گرد   يد و بـه روش جداسـاز  ی
هـا   رقـت  يبه روش سر) 1بند (شه یاز فرار يباکتر

 .عمل شد

هر  يها شهیمقدار پنج گرم از ر: نماتدها يجداساز .2-3
م شـد و از روش  ینمونه به قطعـات کوچـک تقسـ   

 (Coolen and D'herde, 1972)وژ یفیبلندر و سانتر
  .استخراج نماتدها استفاده شد يبرا

 از شاخه -3

  از شاخه يقارچ و باکتر يساز و خالص يجداساز

شده به آزمایشگاه قطعـاتی بـه ابعـاد     منتقل يها از شاخه
در آونـد   رنـگ  يا از بافـت نـواحی قهـوه    يمتـر  یسانت 5/0

ســطح شــاخه جــدا شــد و روي  يا شــانکرهایــچــوبی و 
 – ینــیزم بیپتــري حــاوي محــیط کشــت ســ يهــا تشــتک

کشـت داده شـدند، و در دمـاي    )  PDA( آگار  –دکستروز 

oC 1± 28 يبــرا. بــه مــدت یــک هفتــه نگهــداري شــدند 
 شیآزمـا  قطعات بافت در داخـل لولـه   ها يباکتر يجداساز
 50قــه مقــدار یدق 20آب مقطــر قــرار داده پــس از  يحــاو

 يآگـار مغـذ  ط یمحـ  يرو ب شسـته نمونـه  از آ تریل کرویم
رشد کرده قارچ اطـراف قطعـات بـه     يها پرگنه. خته شدیر

خـالص   يو پرگنـه بـاکتر  ) hyphal tip(روش نوك ریسـه  
  .گردید

  ییشناسا

 يباکتر -1

ــون  -1-1 ــا آزم ــیب يه ــوژ ییایمیوش  یکیو مورفول
با استفاده از  يباکتر يها جدایه :يباکتر يها هیجدا
اســتاندارد شناســایی باکتریــایی گیــاهی  يهــا روش

 Schaad et al., 2001(مورد شناسایی قرار گرفـت  
 يهـا  زیـر جهـت شناسـایی جدایـه     يهـا  آزمون). 

، اکسیداز، )KOH 3%(گرم : انجام گرفت ها يباکتر
 ي، آرژنـین د ینیزم بیکاتاالز، لوان، لهانیدن غده س
، هیـدرولیز نشاسـته،   80هیدروالز، هیـدرولیزتوئین  

لسـیتنیاز،  ، %2،3،4هیدرولیز آسکولین، تحمل نمک 
ـ   ، فعالیـت هسـته یـخ،    يهـواز  یرشد در شـرایط ب

مانتیول، اینوسـیتول،  : و تولید اسید از یسنج ستیز
 .سوربیتول، ساکارز، الکتوز و سلوبیوز

ــنش زنج -1-2 ــواک ــرازیپل يا رهی ــازه   :م ــت ت از کش
ــجدا ــا هی ــاکتر يه ــرا يب ــتخراج د يب  يان ا ياس

از  يبـاکتر  يان ا يد اسـتخراج  يبـرا  .استفاده شد
 ,.Gai et al(و همکاران اسـتفاده شـد    يروش گا

ــا اســتفاده از آغازگرهــا). 2011 – 'R1378 )5 يب

CGGTGTGTACAAGGCCCGGGAACG-3' (
–'PO27F )5و 

GAGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3' ( ــه کــ
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 Proteobacteria يهـا  يگروه بـاکتر  ییشناسا يبرا
اسـتفاده   16S rDNAر یـ تکث يشود بـرا  یاستفاده م

 یپلـ  يا رهیـ واکـنش زنج ). Gai et al., 2011(شـد  
بـا   يتـر یکـرو ل یم 25  ک بسـتر بـا حجـم   یمراز در 

 TaKaRa Taq DNAم یاســـتفاده از آنـــز 

polymerase ب یبا ترکHotStarTaq Master Mix 
 کـرو یم 5/1، هرکـدام از آغازگرهـا   تـر یل کرویم 10
ــریل ــر  یکرولیم 2 يان ا ي، دتـ ــر و آب مقطـ  10تـ
ـ  . تر انجام شدیکرولیم ـ آر در  یسـ  یواکـنش پ ک ی

سـاخت شـرکت    (Thermal cycler)کلر یترمال سا
Biotech متفـاوت واکـنش    يهـا  انگلستان با برنامه

 يمراز بسته به ژن و نوع آغازگر بـرا  یپل يا رهیزنج
آر  یسـ  یپمحصول . چرخه انجام شد 30ر در یتکث

ـ درشدت جر% 1در ژل آگاروز  ان پـنج ولـت بـر    ی
ژل . ک ساعت الکتروفورز شـد یمتر به مدت  یسانت
قـه  یدق 5-15 يبـرا  (mg/ml 10)د یوم برومایدیبا ات
پس از شستشـو ژل در آب مقطـر   . شد يزیآم رنگ

مشـاهده قطعـات    يش بـرا یومنتیدر دستگاه ژل داک
  .ه عکس قرار گرفتیرشده و تهیتکث

 ها و شبه قارچ ها قارچ -2

 يسـاز  پـس از خـالص  : هـا  شـبه قـارچ   ییشناسا -2-1
ـ جدا یکیمرفولـوژ  يهـا  یژگـ یو ها هیجدا بـر   هـا  هی

) Ershad 1992(ارشاد  يشنهادیپ يها اساس روش
 .قرار گرفت یموردبررس

ـ بـراي تشـخیص جدا  : هـا  قارچ ییشناسا -2-2 از  هـا  هی
تشـخیص در حـد   . کلیدهاي توصیفی استفاده شـد 

کنیدیوفور و فیالیـدها و   مشخصاتجنس بر اساس 
در حد گونه بـر اسـاس انـدام اسـتراحتی صـورت      

 Pegg and Brady 2002 ، Barnett and(گرفـت  

Hunter 1998  .( 

ــنش زنج -2-3 ــواک ــرازیپل يا رهی از جفــت آغــازگر : م
Ph2(F)  وITS4 یعنوان جفـت آغـازگر عمـوم    به 
توفترا در واکـنش  یفـا  يهـا  گونـه  يبرا شده یطراح
 ياسـتخراج د  يبـرا . مراز استفاده شدیپل يا رهیزنج
 Murray and(و تامپسـون   ياز روش مـور  يان ا

Thompson 1980 (یاز آغازگر عموم. استفاده شد 
 .Kamel et al(وم یفوزار يها گونه يبرا ITSه یناح

 .استفاده شد) 2013

ــدها -3 ــوژ : نمات ــتفاده از مشخصــات مرفول ــا اس و  يب
 ,DeGrisse(سـه  یبا استفاده از روش دگر يمرفومتر

ن یریکس کـردن و انتقـال بـه گلسـ    یپس از ف) 1969
و  يمرفولـوژ  يهـا  یو بررسـ  شده هیته یدائم يها الم

نسـبت بـه    یک انجـام و منـابع معتبـر علمـ    یمرفومتر
  .جداشده اقدام شد ينماتدها ییشناسا

  ن ترادفییتع يآر برا یس یمحصول پ يساز خالص

ـ   يساز خالص يم برایاز روش استات سد  یمحصـول پ
پنج . استفاده شد) Sambrook and Russell 2001(آر  یس
تر از آمـوده در ژل آگـاروز الکتروفـورز شـد و در     یکرولیم

ن تـرادف  یـی تع يف، نمونه برایضع يصورت حذف باندها
شـده   از محصول خـالص  تریل کرویم 5مقدار . دیارسال گرد

از  .در ژل الکتروفورز شد يساز جه خالصینت یابیارز يبرا
ن تـرادف بـه   یـی تع يک نمونه برای يا باکتریهر گونه قارچ 

  .ارسال شد یکره جنوب ماکروژنشرکت 

  جینتا

  هلو يزان عارضه واکاریعالئم و م

ــار ــم عارضــه واک ــاغ يعالئ ــا در ب ــو در اســتان  يه هل
درختـان   یعموم يزرد. متنوع است ياریچهارمحال و بخت
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و  يمـار یب زانیـ م. عالئم عارضـه اسـت   نیتر جوان از مهم
ن عارضـه از  یا. دارد یبستگ یشدت عالئم به عوامل مختلف

ـ  % 15حدود  درختـان، بـر اسـاس عالئـم،     % 80ش از یتـا ب
کـه بالفاصـله پـس از     ییها در باغ). 1جدول (شد مشاهده 

 شـتر یشده شدت عالئم ب يواکار یقبل امحاء درختان کشت
 يمـار یزان بیـ م ههلو بـود  یکه کشت قبل يدر موارد. است

ـ و زان عارضـه، بـه  یـ ن میشـتر یب. شتر اسـت یب بـا عالئـم    ژهی
ـ است که از پا ییها شه مربوط به باغیطوقه و ر یدگیپوس ه ی
ـ شده است، در ا استفاده GF677 یشیرو  یهـا گـاه   ن بـاغ ی

مشـاهده شـد، از   % 80شـه تـا   یطوقـه و ر  یدگیعالئم پوس
ـ ها در اغلـب مـوارد جدا   ن نهالیشه و طوقه ایر از  ییهـا  هی

Phytophthora  وFusarium 1جدول (شد  يجداساز.(  
شـه،  ید ریسـف  یدگی، شانکر، پوسی، سبز خشکیپژمردگ

وه از یـ ها و م برگ یر رنگ و بدشکلییر رنگ آوندها، تغییتغ
ن عالئـم در درختـان   یچنـد  یگاه. گر عالئم عارضه بودید
مخلـوط   یاز آلـودگ  یحاکاحتماالً ک باغ مشاهده شد که ی

مارگرها شـاهد  یب يج جداسازی، نتااسترگرها مایبه انواع ب
 یاز عالئم عمـوم  یکیشه ید ریسف یدگیپوس. ن ادعاستیا

از  یراحت ن حالت درختان جوان بهیها بود در ا در اغلب باغ
قارچ  يها ن درختان اندامیشه ایر يرو شدند، یخاك جدا م

ـ از ا شـده  هیـ ته یکروسـکوپ یم يهـا  مشاهده شد، در الم ن ی
و  D. necatrixمربـوط بـه    ییلوله المپـا  يها سهیها ر نمونه
 Fusarium يهـا  شکل مربوط به گونه يخنجر يها يدیکن

  .مشاهده شد
گر عالئم عارضه بود یشاخه از د یر رنگ بافت چوبییتغ

ها همراه بود  ر رنگ برگییه برگ و تغیحاش یکه با سوختگ
. شـد  يجداساز V. dahliaeها در اغلب موارد  ن نمونهیاز ا

هـا و ترشـح    ر رنگ بافت شاخه، مرگ جوانـه ییشانکر و تغ
 جـدا  P. syringaeن مـوارد  یگر عالئم بود در ایصمغ از د

  .دیگرد

وجـود   یشه و گـاه ی، کوتاه شدن رها شهیکاهش رشد ر
ـ گر عالئـم عارضـه بـود در ا   یشه از دیگال در ر ن مـوارد  ی

 یابیرد Pratylenchusو  Meloidogyneاز  ییت باالیجمع
 یز در برخـ یـ وه نیم یخزان زودرس درختان و بدشکل. شد
 یهـا از عالئمـ   و مرگ نهال یسبز خشک .ها مشاهده شد باغ

ـ صـورت پراکنـده در    هـا بـه   بـاغ  یبود که در برخ ک بـاغ  ی
ل تابستان با گرم شدن هـوا مشـهود   یمشاهده شد که در اوا

  .بود

 يهمراه با عارضـه واکـار   يها سمیکروارگانیم ییشناسا
  هلو

و در  ییایمیوشـ ی، بیکیمرفولـوژ  يهـا  یژگـ یبر اساس و
ب یـ و خـاك بـه ترت   یاهیـ گ يها از نمونه یمولکول يموارد
ــ ــجدا یفراوان ــا هی ــون ییه ــا از تاکس ، Bacillus sp يه

Fusarium sp ،Pseudomonas 

flourescens،Mesocriconema xenoplax  ،Aspergillus 

sp  ،Alternaria sp ،Pantoea agglomerans ،
Arthrobacter sp ،Phytophthora sp ،Pseudomonas 

syringae، Pseudomonas putidae ،Verticillium 

dahliae ،Dematophora necatrix ،Trichoderma sp ،
Streptomyces sp ،Meloidogyne sp ،Pratylenchus sp ،

Paratylenchus sp، Stenotrophomonas maltophilia ،
Pythium sp  وRhizoctonia sp ییو شناســا يجداســاز 

  ).1جدول (ناشناخته بودند  ها هیجدا% 11حدود  .شد

  قارچ و شبه قارچ يها هیجدا یکیمرفولوژ يها یژگیو

 حداقل دو گونه از جـنس : Phytophthora يها هیجدا

Phytophthora شد ییو شناسا يها جداساز در نمونه.  
پرگنـه قـارچ   : Phytophthora cactorumگونـه   -الف

انشعابات. نامنظم بود یا گلسرخیو  یصاف و گرد و شعاع
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در محل انشـعاب   یفرع يها ه قائمه و شاخهیبا زاو ها سهیر
. آمـاس مشـاهده شـد    یک شده و سپس بالفاصله کمـ یبار

ــپورانژ ــرض  یاس ــا ع ــاده و  یم 2-4وفرها ب ــر، س ــکرومت ا ی
اوقـات هـم از    یال منشعب بودند و گاهیمپودیصورت س به

 هـا  ومیشـکل اسـپرانژ  . شـدند یوم منشعب میرأس اسپورانژ
در قسـمت  . بودند يباً کرویا تقریه وارون ی، گالبیمرغ تخم
ـ یه گرد بوده و در رأس، پاپیپا . داشـتند  يم کـرو یل بزرگ ن
  .و نامنظم بودند يها پاراژن و کروومیدیآنتر

 يرو هـا  هیجدا: Phytophthora cryptogeaگونه  -ب
کنواخـت  ی ها پرگنه .ع داشتندیسر CMA ط کشت رشدیمح

. کنواخـت داشـتند  یریغ یهـا عرضـ  سـه یر. و کرکدار بودند
-یقائمه منشعب مـ  یه حاده و گاهیبا زاو یفرع يهاشاخه

 رواریـ صـورت زنج  ع بـه یط مایدر مح يا سهیشدند آماس ر
ـ یفاقد پاپ ها ومیاسپرانژ. شد یل میتشک وارونـه و   یل و گالب
ـ آنتر. شکل بودنـد  يا استوانه یگاه ژن و بـه  یـ هـا آمف ومیدی

  .بودند يا ا استوانهیو  یمرغ ، تخميضویشکل ب
متـورم بـه ابعـاد     هـا  ومیاسپورانژ: Pythium يها هیجدا

 رقابـل یغ یکـه گـاه   شـوند  یل مـ یتشک ها سهیمختلف در ر
ـ شـکل بـا د   يکـرو  هـا  ومیااگون. اند سهیص از ریتشخ واره ی

. شــوند یل مـ یسـه تشــک یر ییصـاف کـه در قســمت انتهـا   
ـ یصـورت پـاراژ   وم بهیدیآنتر ل یتشـک  يا سـه ین رینوس و ب
  .شود یم

 ییها سهیوجود ر: Dematophora necatrx يها هیجدا
 ییاز آن متورم شده و حالت لولـه المپـا   ییها که در قسمت

ـ فرد جدا منحصربه يها یژگیبه خود گرفته بود از و  يهـا  هی
  .ن قارچ بودیا

 و بوده الرشد سریع ها پرگنه: Trichoderma يها هیجدا
 فـراوان،  انشعابات با ها کنیدیوفور.ا زرد بودندیسبز  رنگ به

 .شـوند  یتشـکیل مـ   گروهـی  یـا  منفـرد  صـورت  به ها فیالید

 و هسـتند  شـکل  یمرغ تخم و یسلول تک ،رنگ یب ها کنیدیوم
 شـده  داده فیالید قـرار  دهانه در اسپوري يها توپ صورت به

  .است
 باریک ها کنیدیوفور: Verticillium dahliae يها هیجدا

 صـورت  بـه  ها فیالید. هستند منشعب یا ساده بوده، راست و

 روي مـنظم  فواصل در و نقطه یک از )verticillate(فراهم 

ــدیوفور ــد کنی ــ تولی ــوند یم ــپور. ش ــا کالمیدوس  و ه

 PDAط کشـت  یپس از دو هفته در محـ  ها کرواسکلروتیم
  .شود یم رنگ اهیس ها و رنگ پرگنه شوند یل میتشک

ط کشـت  یدر محـ  هـا  پرگنـه : Aspergillus يهـا  هیجدا
PDA بـه  انتهـا  در و راسـت  کنیدیوفور. اه استیبه رنگ س 

 دو یـا  یـک  توسـط  هـا  وزیکـل  و شود یختم م وزیکل یک

 هـا  کنیدیوم .اند شده پوشیده شکل يبطر يها فیالید از ردیف

  .شوند یم تشکیل دراز زنجیرهاي صورت به و کروي و ریز
 قائمـه  تـا  حـاده  زاویـه  با ها سهیر: Rhizoctoniaجنس 

 یفرورفتگـ  داراي انشـعاب  محـل  در و شـوند  یمـ  منشـعب 
 در هم و اصلی ریسه در هم انشعاب، محل از باالتر و هستند

در  همچنـین  .دارد وجـود  دولیپوري عرضی دیواره انشعاب
 گونـه  چیهـ . شـود  یل مـ یدوسپور تشکیمسن کالم يها سهیر
  .شود یل نمیط کشت تشکیدر مح يدیکن

 هـا  کنیدیوفور ،رنگ يا قهوه ها سهیر: Alternariaجنس 

 منفرد صورت به ها بوده، کنیدیوم ها سهیر از قطورتر و تر رهیت

 صـورت  بـه  کنیدیومی يرهایزنج .شوند تشکیل یا زنجیري

و  عرضی دیواره داراي ها کنیدیوم .شوند یم تشکیل اکروپتال
  .هستند طولی

ـ جدا از یمـ یاز ن بـیش : Fusariumجنس   داراي هـا  هی

 زرد و ، بنفشدیپرگنه سف با ییها هیجدا اما بودند، پرگنه کرم

 یکمـ  و دهیکشـ  ض،یعـر  ها ومیدیماکروکن. مشاهده شد نیز
 کـه  بودند گرد يانتها با یعرض وارهید هفت تا سه با دهیخم
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ــلول ــ س ــرد یرأس ــلول و گ ــپا س ــنه هی ــود يا پاش . ب
ـ  تـا  وارهید بدون يا قلوه ای یمرغ تخم ها ومیدیکروکنیم  کی
 يدهایالیمونوف با گردن یدروغ يسرها در که یعرض وارهید

 يدوسپورها عموماً به اشکال کـرو یکالم. شدند لیتشک بلند
بـا  (صـورت منفـرد    ا زبر، بهیواره صاف ی، با ديتا شبه کرو

ـ ) کرومتریم 7-11اندازه  ـ کوتـاه   يهـا  رهیـ ا جفـت، زنج ی ا ی
ـ  ییصـورت انتهـا   بـه  هـا  فیدر ه يا خوشه یگاه  یانیـ ا می
  .ل شدندیتشک

  نماتدها یکیمرفولوژ يها یژگیو

بـدن   يمـاده دارا  ينماتـدها : Mesocriconemaجنس 
 یسیس درشت و سوسیم با تضاریکول ضخیض با کوتیعر

لت بـه شـکل لنگـر و    یاسـتا  يها گره. شکل بودند یو قوس
 یانیـ چه حبـاب م یدر یکیآن تا نزد يها گرهل است و یطو
 .رسد یم

شـکل   يا استوانهماده  ينماتدها: Pratylenchusجنس 
ـ س ظریتضـار  يکول داریبوده کوت ف اسـت و در سـطح   ی

ه یـ ناح. وجـود داشـت   یبدن چهار عدد خطوط طول یجانب
صـاف بـا    ییو در قسـمت انتهـا   جداشـده از بدن  یسرکم
ل کوتـاه و  یاستا. است یار عرضیش 2-4مدور با  يها کناره
روده از دو طـرف   يرو يمر. باشد یمگرد  يها گرهبا  يقو

  .اردد یشکم همپوشان
 يشـکل و نماتـدها   ینرها کرمـ : Meloidogyneجنس 

. بودنـد  رون زده از بـدن یـ گردن ب يشکل و دارا یگالبماده 
نوجوانان سن . ف استیلت ظریسر و استا یکولیشبکه کوت

رنـگ بـدن   . شوند یمشکل و از سن سوم متورم  یکرم دوم
  .روشن بود يا قهوهماده بالغ از شفاف تا  ينماتدها

 شـکل  کرمـی  مـاده  ينماتـدها : Paratylenchusجنس 
کـول بـا   یکوت. شود یده میت خمیاز تثب پس بدنشان و بودند
سـه   يدارا یسطوح جـانب . مشخص است یعرض يها حلقه

سر . منقوط است يمر يکول تا انتهایکوت. است یار طولیش
لت یاستا. ف استیظر يارهایباً گرد با شیدر امتداد بدن تقر

 .گرد مشخص است يها با گره دهیخم یبلند و کم

در استفاده از جفت آغـازگر   :مرازیپل يا رهیواکنش زنج
Ph2(F)  وITS4 مراز باند یپل يا رهیدر واکنش زنجbp 700 

 Phytophthoraبـه جـنس    ين باندیر چنیر شد که تکثیتکث
مـراز  یپل يا رهیـ ج واکـنش زنج ینتـا  نیاختصاص دارد؛ بنابرا

. کـرد  دییرا تأ یشناس ختیر يها یژگیص بر اساس ویتشخ
ــ ــایهمچن ــرادف قطعــات تکثین نت ــج ت ــا اســتفاده از  يری ب

ـ ص ایوم تشـخ یتاکسون فوزار يبرا یعموم يآغازگرها ن ی
ن تـرادف  یـی ج تعینتـا  .کـرد  دییوم تأیفوزار يتاکسون را برا
ـ مربوط به جدا يریقطعات تکث ـ باکتر يهـا  هی در همـه   ییای

ــوارد تشــخ ــص جدایم ــا هی ــر اســاس و ه ــیرا ب ــا یژگ  يه
  .کرد دییتأ یکیمرفولوژ

  هلو يهمراه با عارضه واکار يها سمیکروارگانیم یفراوان

همراه با عارضـه   يها سمیکروارگانیم يجداساز یفراوان
از  یحــاک ياریــاســتان چهارمحـال و بخت  هلــو در يواکـار 

شـده و   يجداسـاز  يهـا  مالحظـه در تاکسـون   تفاوت قابل
ماننـد   هـا  ز تاکسونا یبرخ. ها است ها در نمونه ت آنیجمع

Bacillus sp  وFusarium sp ت داشـته و از اغلـب   یعموم
ــه ــاز نمون ــا جداس ــد  يه ــدول (ش ــ). 2ج ــب یفراوان  ینس

ت یو جمع یکه تنوع، فراوان دهد یها نشان م سمیکروارگانیم
ـ شـه  یشـتر از ر یشه بیشده از فرار يجداساز هاي تاکسون ا ی

  ).3و  2، 1 يها شکل(شاخه است 

  بحث
هــا و  ســمیکروارگانیاز م% 38ن پــژوهش حــدود یــدر ا
تعلـق   هـا  يبه بـاکتر  شده ییشناسا یکیتاکسونوم يواحدها

ـ مربـوط بـه جدا   ینسـب  ین فراوانیشتریداشتند که ب يهـا  هی
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  هلو واکاري شده يها گیاه و خاك از باغ يها همراه با عارضه واکاري از اندام هاي یکروارگانیسمفراوانی جداسازي م -2جدول 
Table 2. The frequency of isolation of microorganisms and pathogens (percentages) from plant tissues and soil 
from peach orchards with replant problem 
 
Microorganism or pathogen 

Total frequency of isolation (percentages) frequency of isolation (percentages) from 
Root Stem Rhizosphere 

Other(unknown) 95.3% 48(44.4%) 0 55(51%) 
Bacillus sp 94.4% 48 (44.4%) 0 54 (50%) 
Fusarium sp 85.2% 52 (48.1%) 0 40 (37%) 
Pseudomonas flourescens 71.3% 33 (30.5%) 3 (2.7%) 41 (38%) 
Mesocriconema xenoplax 61.1% 25 (23.1%) 0 41 (38%) 
Aspergillus sp 61.1% 15 (13.9%) 0 51 (47.2%) 
Alternaria sp 50% 6 (5.5%) 0 48 (44.4%) 
Pantoea agglomerans 47.3% 16 (14.8%) 0 35 (32.4%) 
Arthrobacter sp 46.3% 14 (13%) 0 36 (33.3%) 
Phytophthora sp 42.6% 22 (20.4%) 0 24 (22.2%) 
Pseudomonas syringae 38% 1 (0.9%) 35 (32.4%) 5 (4.6%) 
Pseudomonas putidae 31.5% 3 (2.7%) 2 (1.8%) 29 (26.8%) 
Verticillium dahliae 31.5% 7 (6.5%) 18 (16.7%) 9 (8.3%) 
Streptomyces sp 24.1% 7 (6.5%) 0 19 (17.6%) 
Dematophora necatrix 22.2% 12 (11.1%) 0 12 (11.1%) 
Trichoderma sp 22.2% 5 (4.6%) 0 19 (17.6%) 
Meloidogyne sp 20.4% 6 (5.5%) 0 16 (14.8%) 
Pratylenchus sp 20.4% 4 (2.4%) 0 18 (16.7%) 
Paratylenchus sp 15.7% 4 (3.7%) 0 13 (12%) 
Stenotrophomonas maltophilia 6.5% 0 2 (1.8%) 5 (4.6%) 
Pythium sp 6.5% 0 0 7 (6.5%) 
Rhizoctonia sp 3.7% 0 0 4 (5.8%) 

  
Bacillus 32ها حدود  قارچ يبرا يجداساز ی، فراوانبود% ،

 يو بـرا % 3 هـا  سـت ینومیاکت ي، بـرا %6هـا   شبه قـارچ  يبرا
ش از یب. بود% 11حدود ) يآزاد ز يجز نماتدها به(نماتدها 

 ییشناسـا  شـده قابـل   يجداسـاز  يهـا  سمیکروارگانیم% 11
). 1شـکل  (بودنـد   هـا  وتیها از پروکار نبودند که اغلب آن

از ساقه  P. syringaeو  V. dahliae يجداساز یتنها فراوان
ــتر از ریب ــه و فراریشـ ــا  یشـ ــورد سـ ــود در مـ ــه بـ ر یشـ
جــز  بــه. بــرعکس بــودت ین وضــعیــهــا ا ســمیکروارگانیم

 يجداساز یر موارد فراوانیدر سا Fusarium sp يها هیجدا
 ).3و  2شکل (شه بود یشتر از ریشه بیاز فرار

عنـوان   ها ممکن است به سمیکروارگانیاز م یاگرچه برخ
از  ياریاه شـوند، امـا بسـ   یب به گیباعث آس یاهیمارگر گیب
ـ زبان خـود از طر یاه میبه گ ها کروبیم بـات  یرکد تیـ ق تولی

 يمارگرهـا یاه در برابر بیا حفاظت از گیرشد و  کننده میتنظ

 يادیمقدار ز ها ين، باکتریعالوه بر ا. کنند میکمک  یاهیگ
خـاك   يبنـد  کـه منجـر بـه دانـه     کننـد  ید مـ یمرها تولیاز پل
شـه بهبـود   ین سـاختار خـاك را در فرار  یو بنـابرا  شوند یم
آب و تبـادل   يت نگهداریکه منجر به بهبود ظرف بخشند یم

 ین بررسـ یدر ا .)Lynch 1990( شود یشه میگازها در فرار
ر یشـتر از سـا  یها ب يباکترت یو جمع يجداساز یز فراوانین
 يجداسـاز  يهـا  گونـه از  ياریها بود و بسـ  سمیکروارگانیم

 تـاکنون  یاهیـ مـارگر گ یب عنـوان  بهشه یشه و فراریشده از ر
  .اند نشدهگزارش 

شه و عالئم یهمراه ر يها سمیکروارگانین میب یهمبستگ
از کـل   دهـد  یا نشـان مـ  یـ فرنیهلـو در کال  يواکـار  يماریب

 60حـدود   شده ییشناسا ییایباکتر یکیتاکسونوم يواحدها
واحـد   27زان ین میغالب بودند که از ا یکیواحد تاکسونوم

مثبت یهمبستگ یکیسونومواحد تاک 10و  یمنف یهمبستگ
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  هلو با عارضه واکاري يها باغگیاه و خاك از  يها نمونهاز  جداشدهي ها میکروارگانیسمفراوانی نسبی  -1شکل 

Figure 1. Relative abundance of microorganisms isolated from plant and soil of peach orchards with replant 
disease symptoms 

  
 یکیتاکسونوم ين واحدهایا% 96شه هلو داشتند، یبا وزن ر
ز یـ ها ن ن قارچیدر ب .تعلق داشتند Proteobacteriaبه شاخه 
 Trichoderma asperellum ،Trichoderma يهــا گونــه

virens ،Fusarium oxysporum ،Ceratocystis 

fimbriata و Fusarium solani ـ . بودنـد  نیتر عیشا ن یدر ب
 Pythium vexans ،Pythium يهـا  ز گونـه یـ ها ن شبه قارچ

violae  ــو ــه کی ــناخته  گون ــب  Aplanochytriumناش غال
شه هلو وین وزن ریب یب ارتباط مثبت و منفیبه ترت. بودند
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  هلو با عارضه واکاري يها باغگیاهی از  يها نمونهاز ریشه  جداشدهي ها میکروارگانیسمفراوانی نسبی  -2شکل 

Figure 2. Relative abundance of microorganisms isolated from roots samples of peach orchards with replant 
disease symptoms 

  
وجـود داشـت    .Trichoderma spp و P. vexans يها گونه

)Yang et al. 2012.( ین همبسـتگ یشتریبن پژوهش یدر ا 
 .M يجداسـاز  هـا مربـوط بـه    سـم یکروارگانیم يجداسـاز 

xenoplax ــهیاز فرار ــود  P. syringaeو  شـ ــاقه بـ از سـ

 يها هـر دو تاکسـون جداسـاز    نمونه% 3/48در  که يطور به
عامـل   نیتـر  عنـوان مهـم   ن دو عامل بهیبرهمکنش ا. شدند
، مــؤثر در )Nyczepir et al. 1983(عمــر هلــو  یکوتــاه

هلــو اســت ییایــو توســعه شــانکر باکتر يعارضــه واکــار
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  هلو با عارضه واکاري فراریشهاز  جداشدهي ها میکروارگانیسمفراوانی نسبی  -3شکل 

Figure 3. Relative abundance of microorganisms isolated from soils of peach orchards with replant disease 
symptoms 

  
)Vigouroux and Bussi 1998.( 

ــدود  ــه% 14از ح ــا نمون ــون   یفرار يه ــه تاکس ــه ک ش
Pratylenchus sp ـ شد جدا يجداساز  Fusarium يهـا  هی

sp ـ یهم. دیشه جدا گردیاز ر  .M يدر جداسـاز  ین فراوان

xenoplax شـه و  یاز فرارV. dahliaee   ـ . از سـاقه بـود ن یب

از  V. dahliaeeشه و یاز فرار Pratylenchus sp يجداساز
). 1جـدول  (وجـود داشـت    یهمبسـتگ % 3/9ساقه حـدود  

ـ تغذ ـ و ه نماتـدها بـه  ی  Criconemella xenoplaxگونـه   ژهی
هـا و کـاهش رشـد     ر رنگ بـرگ ییتغشه، یر یبدشکل باعث

  Phytophthora ،Fusarium يهـا  قارچ. شود یشه هلو میر
  



  ...همراه با عارضه ها و بيمارگرهاي گياهي فراواني جداسازي برخي از ميکروارگانيسم

224 

  
محصول پی سی آر، قطعه حـدود  نقوش الکتروفورز ژل 

، Ph2(F) /ITS4 جفت بازي، با اسـتفاده از جفـت آغـازگر   
Phytophthora ) 10تـا   8و  4تا  1راهک هاي( ،

Pythium  ) مـارکر   7و راهـک   )6و  5راهک هاي

Figure 5. Gel electrophoresis pattern
amplification products, fragments about 700 bp,
using Phytophthora sp universal 
(Ph2(F)/ITS4). Iso la tes  o f  Phytophthora
1, 2,  3,  4,  8,  9,  10), isolates of Pythium
6) and 100 bp DNA ladder (lane 7). 

  
ن یچند. شده است گزارش یجیشه و زوال تدر

 يواکـار  يمـار یا همراه بـا ب یزوکتونیوم و را
نقـش  ). Weaver 1971(شده اسـت   الس گزارش
هلـو بـه    يجـاد عارضـه واکـار   یوم در ای
ن یدر ا ).Nyczepir and Lewis 1984(ده است 
ـ یشـتر یب ها قارچو شبه  ها قارچن   ین فراوان
وم یفوزار يها هیمربوط به جدا يجداساز%) 

ط کشــت، یمحــ يرو ي، جداســازیســنت
مـوارد قـادر بـه    % 99شـه در  یه فراریـ ها ناح
 Lynch and(سـت  یشـه ن یفرار يها سمی

ـ عالوه بـر ا  ـ ن، وجـود  ی  سـم یروارگانکیک می
ــه ا  ــاً ب ــه لزوم ــش ــی ــه  ین ین معن ســت ک

فراواني جداسازي برخي از ميکروارگانيسم :فر اماني

  
نقوش الکتروفورز ژل محصول پی سی آر، قطعه حـدود  

 جفت بازي، با اسـتفاده از جفـت آغـازگر عمـومی بـراي     

R1378/PO27F( به ترتیب براي جدایه هاي ،
 Pseudomonas، )2و  1هاي  راهک

Pseudomonas putidae )  راهـک
Pantoa agglomerans )8و  7 هـــــاي راهـــــک( ،

Stenotrophomonas maltipholia ) ــک  Bacillus sp، )9راه
100bp. 

Figure 4. Gel electropho
amplification products, fragments about 1100 bp,
using Proteobacteria universal
Pseudomonas syringae (lanes 1, 2), 
flourescens (lane 3, 5), 
( lane6) ,  P antoa agglomerans
Stenotrophomonas maltipholia
(lane 10) and 100 bp DNA ladde

  
 ین عالئمـ یجـاد چنـ  یز ممکن است باعـث ا 

Nyczepir and Lewis 1984 .( هـا نشـان    پـژوهش
Fusarium و Trichoderma نماتـد   و

Pratylenchus penetrans ر ینسبت به سا
هلو  يعنوان عوامل همراه عارضه واکار

 ,Yang et al. 2012(برخوردارنــد 

عنـوان عامـل    هـا بـه   ن گونه از قارچ
  جـاد یصـورت ا  وه بـه یـ درختـان م 

نقوش الکتروفورز ژل  -5شکل 
جفت بازي، با اسـتفاده از جفـت آغـازگر    700

sp Phytophthora يهاجدایه 

Pythium spجدایه هاي 

100bp.  
pattern of PCR 

oducts, fragments about 700 bp, 
universal primers 
Phytophthora sp (lanes 

Pythium sp (lanes 5, 

شه و زوال تدریر یدگیپوس
وم و رایگونه از فوزار

الس گزارشیهلو و گ
یاز فوزار ییها گونه

ده است یاثبات رس
ن یز در بین یبررس
%) 9حدود ( ینسب
  .بود

ــتکن ســنت يهــا کی
ها ناح سمیکروارگانیم
یکروارگانیم یابیرد

Leij 2012 .( عالوه بـر ا
ــاص در فرار ــه ا یخ ــاً ب ــه لزوم ش
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نقوش الکتروفورز ژل محصول پی سی آر، قطعه حـدود   -4شکل 
جفت بازي، با اسـتفاده از جفـت آغـازگر عمـومی بـراي      1100

Proteobacteria )R1378/PO27F

Pseudomonas syringae )راهک
flourescens ) 5و  3راهک( ،Pseudomonas putidae

6( ،Pantoa agglomerans

Stenotrophomonas maltipholia

100bpمارکر  4و راهک ) 10راهک (

ophoresis pattern of PCR 
oducts, fragments about 1100 bp, 

universal primers for isolates of 
(lanes 1, 2), Pseudomonas 

), Pseudomonas putidae 
antoa agglomerans (lane 7, 8), 

s maltipholia (lane 9), Bacillus sp 
ladder (lane 4). 

ز ممکن است باعـث ا ین Pythiumو 
Nyczepir and Lewis 1984(شـوند  

Fusariumاز  ییها گونه دهد یم

penetrans شهیرمولد زخم 

عنوان عوامل همراه عارضه واکار ها به سمیکروارگانیم
برخوردارنــد  يشــتریب یاز فراوانــ

Atucha 2017.( ن گونه از قارچیچند
درختـان م  يل در مشکل واکاریدخ
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اه خاص ارتبـاط  یک گیشه یسم جداشده با فراریکروارگانیم
بنـابراین دانشـمندانی کــه در تعـامالت میکروبــی در     .دارد
جدید دارند کـه   يها کیکنند نیاز به تکن یشه مطالعه میفرار
ـ هـا بتـوان مشـخص کـرد کـه آ      کیـ ن تکنیبا ا ا میکـروب  ی

عنـوان یـک    تواند بـه  یا میاه تعامل دارد و یموردمطالعه با گ
عالوه  شود؛ يبند طبقهو شه محسوب یارگانیسم واقعی فرار

ـ ن قـادر بـه تشـخیص و رد   یبر ا  يهـا  سـم یکروارگانیم یابی
ص عملکــرد یقــادر بــه تشــخ نیرقابــل کشــت و همچنــیغ

 ,Lynch 1990(شـه باشـد   یمختلـف در فرار  يها سمیارگان

Lynch and Leij 2012(. از % 11ن پـژوهش حـدود   یدر ا
 یسـنت  يهـا  شـده بـا روش   يجداسـاز  يها سمیکروارگانیم
ــخیغ ــل تشــ ــیرقابــ ــد، همچنــ ــاالً یص بودنــ ن احتمــ
 يهـا  ط کشتیوجود داشت که در مح ییها سمیکروارگانیم

، حـال  نیباا. قادر به رشد نبودند ین بررسیمورداستفاده در ا
کس، یبــه شــکل ژنــوم   يدیــ جد یمولکــول  يابزارهــا
ــابولومیپروتئــوم ــهیکس و مت آمــده اســت کــه  دســت کس ب

ن یا يسم تا حدودیکروارگانیاز به کشت میبدون ن تواند یم
ـ ا. صه را رفع کندینق ـ کـرد جد ین روی شـه  ید مطالعـه فرار ی
 Lynch and(ده شـده اسـت   یـ نام "کسیمتاژنوم"عنوان  به

Leij 2012.( 

از حـدود   يظاهربر اساس عالئم  يزان عارضه واکاریم
 يزمـان پـس از امحـا    بسـته بـه مـدت   % 80ش از یتا ب% 15

ه یــشــده، پا کشــت ی، گونــه قبلــيو واکــار یدرختــان قبلــ
. متفاوت بـود  ياریستم آبیو نوع س يمورداستفاده در واکار

کـه بالفاصـله پـس از حـذف      ییهـا  زان عارضـه در بـاغ  یم
 يهـا  در بـاغ . شـتر بـود  یشـده بودنـد ب   کشـت  یدرختان قبل

 یدگیزان پوسـ یـ کاررفتـه م  بـه  GF677ه یشده که پا يواکار
ـ ا پای يه بذریبود که از پا ییها شتر از باغیشه بیطوقه و ر ه ی

ــ GN یشــیرو ــه و فراوان ــاز یرفت ــا تاکســون يجداس  يه
Phytophthora  وFusarium 1جدول ( شتر بودیب(.  

Rosellinia necatrix وه یـ درختـان م  يبا عارضه واکار
ـ در ا). Pepin et al., 1975(مـرتبط اسـت    ن پـژوهش از  ی

ـ   ين قارچ جداسازیها ا نمونه% 2/22حدود   یشـد و فراوان
جداشـده   يهـا و نماتـدها   سـم یکروارگانیکـل م  آن به ینسب

ـ ا يقـو  یـی زا يمـار یبا توجه به قدرت ب. بود% 2حدود  ن ی
هلو دور  يجاد عارضه واکاریمارگر احتمال نقش آن در ایب

ا درختان جـوان  یکه مرگ نهال  يموارددر . ستیاز انتظار ن
ــد از ا  ــاهده ش ــمش ــهی ــا  ن نمون ــیه ــون  یک از دو تاکس

Phytophthora  ا یوD. necatrix  ـ و  يا هـر دو جداسـاز  ی
  .شد

گونـه   197از . ع اسـت یوسـ  D. necatrix یزبانیدامنه م
مارگر یب عنوان بهن قارچ یا اگرچه. است شده گزارش یاهیگ

دانند،  یمر یمه گرمسیر و نیدر مناطق گرمس یدرختان جنگل
وه و یـ ر و از انـواع درختـان م  یاما از مناطق معتدل و سردس

مهـم و   يهـا  زبانیماز . است شده گزارشز ین یاهان زراعیگ
 Malus spp ،Prunusاز  ییهـا  گونـه توان  یمآن  ياقتصاد

spp ،Vitis vinifera  وCoffea spp ـ ا. را نام برد ن قـارچ  ی
دارد، بـه   يقـو ) cellulolitic( یکیسـلولولت  یمیآنز تیفعال
 یچـوب  يها بافتدر آلوده کردن  ییت باالیل ظرفین دلیهم
مختلـف بـا    يهـا  تیـ ن متابولیاهان را دارد، همچنیشه گیر

ل یـ بـه دل . کند یمد یتول) phytotoxic( یکیتوتوکسیاثرات ف
در  ییبـاال  یبـ یقدرت تخر ییایمیوشیب ين ابزارهایداشتن ا

زبـان  یم یباعـث مـرگ ناگهـان    یاهان دارد و گـاه یشه گیر
ـ در ا). Pérez-Jiménez 2006(شود  یم ز در یـ ن ین بررسـ ی

و درختـان   ها نهال یسبز خشکشده  يواکار يها باغ یبرخ
 يجداسـاز  D. necatrix يجوان مشاهده شد که در مـوارد 

  .شد ییو شناسا
ــ ــا گونـــه یبرخـ در  Aspergillusو  Penicillium يهـ

 Utkhede and(ل هستند یوه دخیدرختان م يعارضه واکار

Li 1988 ،Catska et al. 1989.( ــ ــاز یفراوان  يجداس
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  .ربود% 7ق حدود ین تحقیدر ا Aspergillus يها هیجدا
هلـو   يعنوان عامل عارضه واکـار  به Pythium يها گونه
از حـدود  ). Micetich 1971(انـد   شـده  کا گـزارش یدر آمر

ــه% 5/6 ــا در ا نمون ــه ــی ــجدا ین بررس ــا هی  Pythium يه
  .شد يجداساز

 يدر عارضه واکـار  ها ستینومیاز نقش اکت ییها گزارش
ــان م ــدرخت ــوه در دنی  .Westcott et al(ا وجــود دارد ی

1987،Sewell and Roberts 1985) .ـ در ا ن پـژوهش از  ی
ــه% 5/6 ــا نمون ــه و یر يه ــه% 6/17ش ــا نمون ــه یفرار يه ش

Streptomyces sp جدا شد.  
شـده کـه باعـث     گزارش Bacillus subtilisه از یدو سو

 يواکـار  يهـا  ب در بـاغ یجوان س يها کاهش رشد در نهال
ـ یشـتر یب). Utkhede and Li 1988( شود یشده م  ین فراوان
در  شـده  ییو شناسـا  يجداساز يها سمیکروارگانین میدر ب
جـدول  (بود  Bacillus sp يها هیمربوط به جدا ین بررسیا

ــا توجــه بــه ا)2 ــ، ب ــی از  یاحتمــال نقــش برخــ ین فراوان
ـ ا يها هیجدا هلـو دور از   ين تاکسـون در عارضـه واکـار   ی

  .ستیانتظار ن
 Pseudomonas از ییهــا هیــجدا چــک يدر جمهــور

putida  وPseudomonas flourescens  ــه را در عارضــ
ن یــدر ا). Catska 1988( داننــد یب مــؤثر مــیســ يواکــار
ـ  پژوهش هـر دو گونـه    يجداسـاز  ینسـب  یمجموع فراوان
  .بود% 12حدود 

جــاد عارضــه یاز نقــش نماتــدها در ا يشــواهد متعــدد
 Mai and(الس وجــود دارد یب و گــیهلــو، ســ يواکــار

Abawi 1981 .( نماتـــد مولـــد زخـــمPratylenchus 

penetrans اسـت   يجـاد عارضـه واکـار   یدر ا یعامل مهم
)Utkhede et al. 1992 .(ا یلتایدر اPratylenchus vulnus 

). Simeone 1990(هلـو ارتبـاط دارد    يبـا عارضـه واکـار   
 ین بررسـ یدر ا Pratylenchusتاکسون  يجداساز یفراوان

انتشــار  Pratylenchus spp يهــا گونــه. بــود% 20حــدود 
سه یدر مقا يشترینقش ب ییتنها ن نماتدها بهیا. دارند یجهان

ب نقـش  یس يعارضه واکارجاد یدر ا ها يها و باکتر با قارچ
کـه   یشـه در زمـان  یشه و رشد ریاه، وزن ریارتفاع گ. دارند
ـ  Bacillus subtilisبا  P. penetransمخلوط  یآلودگ ا بـا  ی
کـاهش   يدار یطـور معنـ   باشد بـه  ها ير باکتریا سایها  قارچ
مخلـوط   یآلـودگ  یاسـت کـه وقتـ    ین معنین بدیا ابدی یم

 ردیـ گ یصورت م ها سمیکروارگانیر میمارگر با ساینماتدها ب
 يعارضـه واکـار   جـاد یا در) synergist( یدکنندگیاثر تشد

از حـدود  ). Utkhede et al. 1991 ،Mazzola 1998(دارد 
ــه% 18 ــا در ا نمونـ ــهـ ــون  یـ ــر دو تاکسـ ــژوهش هـ ن پـ

Pratylenchus  وBacillus جدا شد.  
Verticillium dahliae ل یـ مهم دخ يمارگرهایاز ب یکی

 شــود یمحســوب مــ یفرنگــ در تــوت يواکــاردر عارضــه 
)Wang et al., 2007 .(قــارچ جداشــده از  نیتــر فــراوان

مربوط بـود   V. dahliaeبه  ین بررسیدر ا ییهوا يها اندام
ر ییـ شـاخه و تغ  یر رنگ بافت چـوب ییکه همراه با عالئم تغ

  .شاخه بود یپژمردگ یها و گاه رنگ برگ
ــدها ــو ينمات ــا) Criconemella sp( يحلق عارضــه  ب

ـ عمر هلو در جنوب ا یکوتاه کـا مـرتبط   یآمر متحـده  االتی
ن مطالعه از حـدود  یدر ا ).Mai and Abawi 1981(هستند 

جـدا شـد کـه در اغلـب مـوارد       M. xenoplax ها نمونه% 7
 P. syringae يو جداسـاز  ییایهمراه با عالئم شانکر باکتر

  .بود
بــا ) Meloidogyne spp(شـه  یمولـد گــره ر  ينماتـدها 
کا یدار در مناطق گرم آمر وه هستهیدرختان م يعارضه واکار
  ).Mai and Abawi 1981(مرتبط است 

ـ    شـه بـه  یط ریت نماتدها در محیفعال ش یعنـوان عامـل پ
ر یشه هلو به سایدر آلوده شدن ر) predisposing( یآمودگ

شــده اســت  ص دادهیمــارگر تشــخیب يهــا ســمیکروارگانیم



 ۲۲۹-۲۰۷ :۱۳۹۷ سال / ۳ شماره / ۵۴ جلد / گياهي هايبيماري

227 227  
 

)Utkhede and Smith 1994.( ن پـژوهش از حـدود   یر اد
 يهـا  گونـه شـه  یفرار يهـا  نمونه% 3شه و یر يها نمونه% 2

Meloidogyne جدا شد.  
جـاد  یدر اشـه  یفرار يهـا  سـم یکروارگانین نماتدها و میب

 ییافزا صورت هم وه برهمکنش بهیدرختان م يعارضه واکار
 Jaffee 1982 ،Mai and(ن عارضه وجود دارد یجاد ایدر ا

Abawi 1981 .( شـه درختـان بـا    یر یکیسـتولوژ یمطالعـه ه
سـه  یزمـان نماتـدها و ر   از وجود هم یحاک يعارضه واکار

Rhizoctonia ،Phytophthora  وPythium  ــت اســــــــ
)Utkhede et al. 1992b .(ـ  يها برهمکنش  يهـا  ن گونـه یب

Phytophthora  وPratylenchus penetrans  ــان داده نش
 .Utkhede et al(مرتبط اسـت   ياست که با عارضه واکار

1992b .(ر ین نماتــدها و ســایبــ یمشــابه يهــا بــرهمکنش
ــباکتر يمارگرهــایب ــا عارضــه  یو قــارچ ییای ــاط ب در ارتب

شده اسـت   گزارش يمارین بیا يدارا يها در خاك يواکار
)Utkhede et al. 1992a.(  

پــژوهش در خصــوص  در یاز مشــکالت اساســ یکــی
در عالئـم   وه تنـاقض و ابهامـات  یدرختان م يمشکل واکار

 یطـ یط محیتوسـط عوامـل زنـده در شـرا     جادشدهیمتنوع ا
اصــول کــخ  یوقتــ یب حتــیــن ترتیبــد. گونــاگون اســت

)Koch’s postulates (رد به دست آوردن شـواهد  یانجام گ
ـ در ا). Bent et al. 2009(ار مشـکل اسـت   یبسـ  یقطعـ  ن ی

ــژوهش ترک ــپ ــهی ــمیکروارگانیاز م يا ب و مجموع ــا  س ه
هـا   آن یدکنندگیا تشدیو  یستیآنتاگونشد که اثر  يجداساز
ـ هلـو و   يجاد عارضـه واکـار  یدر ا  آن مشـخص  ا کنتـرل ی
  .ستین

  يریگ جهینت
ـ ن پژوهش نشـان داد تعـداد ز  یطور خالصه، ا به از  يادی

هلـو در اسـتان    يها با عالئم عارضه واکـار  سمیکروارگانیم
ـ . همراه هستند ياریچهارمحال و بخت ـ ن اینقطه ارتباط ب ن ی

ـ ها باهم  ها و برهمکنش آن سمیکروارگانیم اه یـ گ شـه یا باری
ن یدر ا یدکنندگیا اثر تشدین خواهد بود که آیا کننده نییتع

نـده  یآ يهـا  پـژوهش . دارند یا اثر بازدارندگیعارضه دارند 
ـ تعر ي، بـرا دهـد  یمرا پاسخ  ها پرسشن یا ـ ف نقـش ا ی ن ی
 ییهـا  شیهلـو آزمـا   يها در عارضـه واکـار   سمیکروارگانیم

ـ در پاسخ به ااصول کخ  يهمانند اجرا کمـک   هـا  سـؤال ن ی
  .کند یم
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