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Pseudomonas marginalis :یاهان زراعیو گ يا گلخانهاهان یگ يمارگر بالقوه برایک بی 
  یباران ياریستم آبیبا س

  *1فر یناصر امان

  )22/2/1398 :پذیرش تاریخ ؛20/8/1397 :دریافت تاریخ(

  دهیچک
و ) یباران ياریستم آبیبا س( یاهان زراعینمونه از گ 243، تعداد ياری، از مناطق مختلف استان چهارمحال و بخت1389-96 يها سال یط

 یشگاهیآزما یموردبررس ها نمونه. شد يآور جمع یوه و پژمردگیم یدگیه برگ، پوسیحاش یک، سوختگینکروت يها لکهبا عالئم  يا گلخانه
 يها جنسقرار گرفتند و  یاهیگ یشناس يباکتراستاندارد  يها روش بر اساسهمراه با عالئم فوق  يها يباکتر ییو شناسا يجداساز يبرا

درصد  5/53. بود ها يباکتر يها جنسر یشتر از سایفلورسنت ب يها يباکتر يجداساز یشد، اما فراوان يجداساز ها يباکتراز  یمختلف
ار، یاز خ P. marginalis يها هیجدا. تعلق داشتند P. syringae pv syringaeدرصد به  2/18و  Pseudomonas marginalisبه   ها هیجدا

ار، چغندرقند، گندم و یاز خ  P. syringae pv syringae يها هیجداا و یفن باخی، فلفل، گندم، چغندرقند و دیفرنگ گوجه، ینیزم بیس
 شده یطراح، R1378/PO27Fو  16Sf/16Sr یعموم يمراز با آغازگرهایپل يا رهیزنجواکنش . بودند زا يماریبزبان خود یدر م یفرنگ گوجه

جداشده را بر اساس  يها يباکترص یژن تشخ یدر بانک جهان ها دینوکلئوتترادف  يساز فیرد همانجام شد و  γ-Proteobacteria يبرا
 .P یرانیه ایجدا 10 يبرا 16SrDNAد ژن یبر اساس ترادف نوکلئوت یکیلوژنتیفا یابیارز. کرد دییتأ یکیولوژیزیو ف ییایمیوشیب يها یژگیو

marginalis يها هیجدا داد کهن پژوهش نشان یا .ز هستندیاز هم متما ینشان داد که از نظر مولکول P. marginalis مارگر یب عنوان به توانند یم
  .ط مساعد باشندیدر شرا يا گلخانهاهان یو گ یباران ياریستم آبی، با سیاهان زراعیگ يبرابالقوه 

  .یفلورسنت، برگ سوختگ يها يباکتر ،یباران ياریآب :کلیدواژه
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Abstract 
During 2010-2017, samples of different plants grown in greenhouses and crops with sprinkler irrigation 
systems, in Chaharmahal va Bakhtiary province, showing symptoms of necrotic spots, marginal leaf blight, 
fruit rot, and wilting were collected and tested for the presence of bacteria associated with those symptoms. 
The isolated bacteria were identified based on standard methods for the identification of plant pathogenic 
bacteria. Pathogenicity of strains was tested on appropriate hosts under greenhouse conditions. Although 
various genera of bacteria were isolated, isolation frequency of fluorescent pseudomonads was more than 
other genera of bacteria. Fifty-three and a half percent of pseudomonads was identified as Pseudomonas 
marginalis and 18.2% as P. syringae pv syringae. The isolates of P. marginalis from cucumber, potato, 
tomato, pepper, wheat, beet, and dieffenbachia and strains of P. syringae pv syringae from cucumber, sugar 
beet, wheat, and tomato were pathogenic on their respective hosts. Polymerase chain reaction with universal 
primers 16Sf / 16Sr and R1378 / PO27F, designed for detection of γ-Proteobacteria, confirmed the identity 
of the isolated bacteria based on biochemical and physiological tests by the alignment of nucleotide 
sequences in the GeneBank. Phylogenetic analysis based on 16SrDNA gene sequences of 10 isolates of  P. 
marginalis were differentiated from each other. This investigation showed that strains of P. marginalis can  
be potential pathogens for greenhouse plants and field crops  with sprinkler irrigation.
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  مقدمه

ــیآب  ــدوداز  یک ــا تیمح ــ يه ــدر تول یاساس دات ی
ـ و بهجهان،  يکشاورز ـ در منـاطق خشـک ماننـد ا    ژهی ران، ی
 یمانند بـاران  فشار تحت ياریآب يها ستمیساستفاده از . است

 يهــا روشاز  یکــیط گلخانــه یاهــان در شــرایو کشــت گ
  ).FAO 2011(ن مناطق است یت مصرف آب در ایریمد

 يمـار یط مرطوب بیدر شرا ییایباکتر يمارگرهایاغلب ب
ط گلخانـه  یشـرا  معمـوالً . زنند یمو خسارت  کنند یمجاد یا

 یباران ياریآب. است ها گرماریبن یمرطوب است و مناسب ا
و کـاهش دمـا در    یش رطوبـت نسـب  یدر مزرعه ضمن افزا

 يهـا  يمـار یباه باعـث توسـعه   یـ گ انداز هیسا يمایکروکلیم
 .Rotem and Patti 1969, Ludy et al( شود یم  ییایباکتر

کـه در   شـده  گزارشتاکنون  ییایمارگر باکتریچند ب). 1997
 یاهیــبافــت گب یــو تخر یژه باعــث ســوختگیــط ویشــرا

 ,Hildebrand 1989, Wimalajeewa et al( شـوند  یمـ 

1987 .(  
د یـ تول ییکـه توانـا   .Pseudomonas spاز  ییهـا  هیسـو 

، شـوند  یمـ  یدگیک دارنـد باعـث پوسـ   یـ تیپکتول يها میآنز
را ندارند و بـا عالئـم    یین توانایا ها هیسو یبرخ که یدرحال

 Rotem and Patti(اهـان همـراه هسـتند    یدر گ یسـوختگ 

1969, Ludy et al. 1997, Liao and Wells 1987 .(
فلورسـنت از جـنس سـودوموناس در     يهـا  گونهاز  یبرخ
ــان یگ ــاریباه ــه   زا يم ــه گون ــتند ک  Pseudomonasهس

marginalis ـ ا يهـا  هیسـو . هاسـت  يبـاکتر ن یاز ا یکی ن ی
ــاکتر ــهســتند، امــا ) epiphyte(رورســت  معمــوالً يب ک ی

 یمحصـوالت زراعـ   یبعد از برداشت در برخمارگر مهم یب
ـ نکه ایا رغم به). Janse et al. 1992( شوند یممحسوب  ن ی

باعـث   توانـد  یماست اما  طلب فرصت يک باکتریمارگر یب
 یشـ یبافت در طـول رشـد رو   یدگیبرگ و پوس یسوختگ

ـ ط ایاه در شـرا یگ  Godfrey and Marshall(ده آل باشـد  ی

ـ  یعوامـل ماننـد بارنـدگ    یبرخ). 2002 ، یبـاران  ياریـ ا آبی
ـ ت تغذیاه و وضـع یـ ، نوع خـاك، سـن گ  ییرات دماییتغ ه ی
 .P يهـا  هیسـو آلـوده شـدن بـه     ياهان را بـرا یگ توانند یم

marginalis  مستعد کند)Scortichini 1994, Achbani et 

al. 2014 .(ـ ن ایدر ب ت یـ اه اهمیـ سـن گ  ظـاهراً ن عوامـل  ی
 P. marginalisکـه   یاهـان یدر همـه گ  باًیتقر. دارد يشتریب

ـ رورسـت از اوا  صورت به يباکتر شود یم يماریباعث ب ل ی
در  معمـوالً و  کند یم یرشد زندگ یانیاه تا مراحل میرشد گ

 Miller( کنـد  یمـ جـاد  یا يمـار یاه بیـ رشد گ یانیمراحل پا

نسبت داده شد P. marginalis که به  يمارین بیاول). 1980
کا بود که توسـط  یآمر متحده االتیار برگ کاهو د یسوختگ

از آن ). Brown et al. 1918 (گزارش شد  1918براون در 
عامـل   عنـوان  بـه  P. marginalisاز  ییها هیتاکنون سوزمان 

مانند کاهو  ها زبانیمانواع  يساقه رو یدگیو پوس یلکه برگ
)Berger 1967( ،ــ ــیزم بیس ، Jinhua et al. 2007( ین

، )Vassilev 1998(، بقـوالت  )1385 صحراگرد و همکاران
لودنـــدرون ی، ف)Obradovic et al. 2002(کلـــم گـــل 

)Schollenberger 2005(ــن باخی، د ــف  Scortichini(ا ی

 Weilan(، آالله قرمز )Achbani et al. 2014(از ی، پ)1994

et al. 2018 (ان یو کــدوئ)Ghobakhloo et al. 2002 (
  .اند شده گزارش
از  صیتشــخ قابــل P. marginalis يهــا هیــجدا یبرخــ

 یکیولـوژ یزیف يهـا  آزمـون بـا   P. fluorescens يووارهایب
 16Sبـر اسـاس تـرادف   ). Lelliott et al. 1966(سـتند  ین

rRNA ــجدا ــا هیـ ــروه  P. marginalis يهـ  .Pدر گـ

fluorescens دارند  يجا)Anzai et al. 2000.(  
 .P يهـا  هیسـو  یبرخـ  یـی زا يمـار یباخیر  يها سالدر 

marginalis  در ایـران در   یگونـاگون زراعـ   يهـا  زبانیماز
 اسـت  شـده  اثبـات و  يشرایط مزرعـه و گلخانـه جداسـاز   
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، 1384و همکــاران  ياری، شــهر1380 یو صــالح یقاســم(
هـدف از  ). 1385، صحراگرد و همکـاران  1385صحراگرد 

ـ  P. marginalis ن نقـش یین پژوهش تعیا آن در  یو فراوان
و  یبـاران  ياریـ بـا آب  یاهان زراعـ یدر انواع گ يماریجاد بیا
در منـاطق مختلـف اسـتان چهارمحـال و      يا گلخانهاهان یگ
  .است ياریبخت

  ها روشمواد و 
  يبردار نمونه

شامل ( یاهینمونه گ 243، تعداد 1389-96 يها سالدر 
ــوارد  ــاقه و در م ــرگ، س ــم يب ــهاز ) وهی ــا بوت ــخ يه ار، ی

ا، ی، آلسـتومر یفرنگـ  تـوت ، فلفـل، بادمجـان،   یفرنگـ  گوجه
ا، یـ ا، چغندرقند، لوبیفن باخی، دراسنا، رز، ژربرا، دیشمعدان

 ی، سـوختگ یعالئـم لکـه برگـ    يو گنـدم، دارا  ینیزم بیس
بوتـه و   یسـاقه، پژمردگـ   یدگیوه، پوسـ یم يبرگ، لکه رو

استان چهارمحـال و   يها گلخانهوه، از مزارع و یم یدگیپوس
 يهـا  يبـاکتر  يجداسـاز  يشـد و بـرا   يآور جمع ياریبخت

  .شگاه منتقل شدیهمراه با عالئم به آزما

  يجداساز

، از مـرز  هـا  نمونـه از  يمتـر  یلیم 5-10به طول  یقطعات
در آب مقطر سترون  دو بارقسمت آلوده و سالم جدا شد و 

ـ حـدود  . قـه شستشـو شـدند   یبه مدت سـه دق  ک گـرم از  ی
آب مقطـر   يحـاو  شیآزما لولهشسته شده درون  يها بافت

قـه درون  یدق 20بـه مـدت    هـا  لولـه . قرار داده شـد سترون 
کر لولـه بـه هـم زده    یشدند سپس بـا شـ   يخچال نگهداری
)vortexed ( از بافـت   يبـاکتر  یاحتمـال  يها اختهیشدند تا
از آب شسـته   تـر یل کـرو یم 50مقـدار  . اه وارد آب شوندیگ

بعالوه سوکروز  يآگار مغذ يها کشتط یمح يرو ها نمونه

 1000گـرم و آب مقطـر    5گرم، سـوکروز   28 يآگار مغذ(
 K2HPO4 گـرم،  20پروتئوز پپتون ( King’s Bو  )تریل یلیم
گــــرم،  MgSO4•7H2O 5گــــرم،  KH2PO4 2گــــرم،  2
 1000گـرم و آب مقطـر    15، آگـار  تـر یل یلیم 15سرول یگل
از هـر   يهر نمونه دو ظرف پتـر  يبرا. پخش شد) تریل یلیم
 28 يدر دمـا  يوف پترظر. ط کشت در نظر گرفته شدیمح

 يهـا  يبـاکتر  يهـا  پرگنه. شدند يوس نگهداریدرجه سلس
شـدند   يساز خالصکشت مذکور  يها طیمحرشد کرده در 

)Fahy and Persley 1983, Schaad et al. 2001.(  

  یکیو مرفولوژ یکیولوژیزی، فییایمیوشیب يها آزمون

ـ هر جدا يسه درصد برا  KOHآزمون گرم به روش  ه ی
 يپرگنـه هـا   فلورسـانس  دانـه  رنگد یتول. انجام شد يباکتر
ـ ز King’s B طیسـاعته در محـ   48کشـت   يرو يباکتر ر  ی

و  ییایمیوشــیب يهـا  آزمـون . شـد  یتـابش فـرابنفش بررسـ   
ـ ط یشـامل رشـد در شـرا    یکیولوژیزیف ، )O/F( يهـواز  یب

 40و  4 ينـدول، رشـد در دمـا   یسم گلوکز، کاتاالز، ایمتابول
، )NaClدرصـد   10و  7(وس، تحمـل نمـک   یدرجه سلسـ 

ت یـ ، فعال80ن ین، نشاسـته و تـوئ  ین، آسکولیز ژالتیدرولیه
نوز، یآراب-يد :تولید اسید ازخ و یت هسته یناز، فعالیروزیتا

بـه روش  الکتـوز   و گلـوکز  سـوربیتول، دکستروز، مانتیول، 
و شــاد ) Fahy and Persley 1983( یو پرســل یفهــ

)Schaad et al. 2001 (  لوپـات   يهـا  آزمـون . انجـام شـد
)LOPAT) (دن غـده  یـ داز، لهانید لـوان، واکـنش اکسـ   یتول
ت یجاد فوق حساسـ ین و ایدروالز آرجنیه ي، دینیب زمیس

ـ در توتون رقم وا  .Lelliott et al(انجـام شـد   ) یت بـارل ی

 .Pseudomonas syringae pvه یــ ک جدایــ). 1966

syringae  هـا  آزمـون  همـه  يشـاهد بـرا   عنـوان  بهاز گندم 
  .استفاده شد
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 .در شرایط گلخانه جداشدهروي گیاهان  Pseudomonas marginalisي ها هیجدایی زا يماریبآزمون اثبات  -1شکل 

Fig 1. Pathogenicity test Pseudomonas marginalis isolated from  various plants under greenhouse conditions. 
  

  ییزا يماریبآزمون 

ـ یم يرو ها هیجدا ییزا يماریب ب، یو سـ  یوه نارس گالب
ــه ــا بوت ــن باخید يه ــف ــمعدان ا، رز، ی ــل، ش ــ، خیفلف ار، ی
ط ی، چغندرقنـد و گنـدم در شـرا   یفرنگـ  گوجه، ینیزم بیس

 48 يهـا  اختـه یاز  يماریه بیه مایته يبرا. گلخانه انجام شد
ــاعته رو ــوده King’s B يس ــت   يا آم ــا غلظ  1 ×108ب

)CFU/ml)  (OD600 = 0.6 (  ه یـ در آب مقطـر سـترون ته
) spray(دن یا پاشـ یق و یاهان به روش تزریو گ ها وهیم. شد

ـ در روش تزر. ح شـدند یتلقـ  يمـار یه بیآموده با ما  200ق ی
ا ساقه یوه، برگ یم رپوستیزبه  ياز آموده باکتر تریل کرویم

دن، یپاشـ  درروش. ق شـد ین تزریبا استفاده از سرنگ انسول
. ده شـد یپاشـ  هـا  ساقهو  ها برگ، ها وهیم يرو يآموده باکتر

بعـد   ها گلداناز  يباال تعداد یاثر رطوبت نسب یبررس يبرا
به مدت  یکیشفاف پالست يها سهیکبا  يمار آلوده سازیاز ت
بــدون  يو تعــداد) 1 شــکل(ســاعت پوشــانده شــدند  24

ــه   ــش در گلخان ــا(پوش ــه 25 ± 6 يدم ــ درج ) وسیسلس
در  وسیسلسـ درجـه   25 يدردمـا  هـا  وهیم. شدند ينگهدار

نتـایج آزمـایش پـس از دو روز    . شدند يرشد نگهدار اتاق
 یهفته بر اساس ایجاد عالئم نکروز، آب سـوختگ  ششالی 

آب  از .ارزیابی شدو گال ساقه یا کلروز روي میوه و برگ 
 .اهان شاهد استفاده شدیگ يبرا يآموده باکتر يجا به مقطر

  يباکتر يان ا ياستخراج د

ش اسوبل و همکاران اسـتخراج  به رو يباکتر يان ا يد
 يها اختهیساعته  24از کشت ). Ausubel et al. 1992(شد 
 يهـا  اختـه ی. اسـتفاده شـد   King’s Bط یمحـ  يرو يباکتر
 TAS )50 mM Tris/HCl, 50 mMدو بار در بافر  يباکتر

EDTA, 150 mM NaCl, pH 8 (  شستشو شدند سـپس در
بـه  . ه شـد یـ ته ياز همان بافر آموده بـاکتر  تریل کرویم 500

به مـدت   ها لوله واضافه شد  proteinase Kو  SDSآموده 
بـا اسـتفاده از   . شـدند  يدرجـه نگهـدار   50ک ساعت در ی

CTAB  اختــه یبــات یگــر ترکیو د هــا نیپــروتئو کلروفــرم
با اضافه کـردن اتـانول خـالص و بـه     . حذف شدند يباکتر

 يبـاکتر  يان ا يدرصـد د  70دنبال آن شستشو بـا اتـانول   
يجدا شد و در آب مقطر دو بار سترون حل شد و در دمـا 
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 .اي پلیمراز  براي واکنش زنجیره مورداستفادهآغازگرهاي  -1جدول 

Table 1 - Primers used for polymerase chain reaction. 
Reference Amplicon 

length 
(bp) 

Annealing 
temperature 

(°C) 

Gene Primer sequences Primer 

Chen et al., 2005 210 57 16S rDNA  5' –TGG TAG TCC ACG CCC TAA AC-3' 16Sf 
5' –CTG GAA AGT TCC GTG GAT GT-3'  16Sr 

Gai et al., 2011 1100 58 16S rDNA  5' –CGGTGTGTACAAGGCCCGGGAACG-3' R1378 
5'–GAGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3' PO27F 

  
مــراز یپل يا رهیــزنجواکــنش  يبــرا وسیسلســدرجــه  -20

  ).Amanifar et al. 2014(شد  ينگهدار

  مرازیپل يا رهیزنجواکنش 

ساخت شرکت ( 16Sf/16Srیاز دو جفت آغازگر عموم
Macrogen  ــوب ــره جن ــاخت ( R1378/ PO27Fو  )یک س

) کـا یآمر  IDT(Integrated DNA Technologies)شرکت 
-γگـروه   16S rRNAاز  يا قطعـه ر یـ تکث يبرا شده یطراح

Proteobacteria  1 جدول(استفاده شد) (Yakoubou and 

Coté, 2010 .( مــراز بــا اســتفاده از یپل يا رهیــزنجواکــنش
TaKaRa TaqTM )Hot Start Version, Takara Bio 

Inc. ( ـ . انجام شد يتریل کرویم 25در حجم  یسـ  یآموده پ
 × Master Mix )2از  تـــریل کـــرویم 5/12آر شــامل  

Premix)( ،5/1 از هر آغـازگر   تریل کرویم)   0.1بـا غلظـت 

μM ( از  تـر یلکرویم 5/1آب مقطر سترون و  تریل کرویم 8و
واکـنش  . بـود  ياز پرگنه باکتر یا قسمتی يباکتر يان ا يد

ـ در  مـراز یپل يا رهیزنج  Thermal)     کلریک ترمـال سـا  ی

cycler) شرکت  ختساBiotech   بـه   يا برنامهانگلستان با
مـدت شـش    بـه  وسیسلسـ  درجه 96: انجام شدر یشرح ز

 35  برنامه کی ،يا ان دي هیاول نمودن واسرشت براي قهیدق
ه یـ ثان 45 مـدت  بـه  وسیدرجه سلسـ  96دماي  با چرخه اي

 بـه  وسیدرجـه سلسـ    57-58 دماي سازي، براي واسرشته

درجـه   72 دمـاي  آغازگرهـا،  اتصال به منظور هیثان 45 مدت

 بـه  چرخـه  کی و ریتکث قه برايیدق کی مدت به وسیسلس

 10 مدت به وسیدرجه سلس 72 دماي با یینها ریتکث منظور

  .قهیدق
در ک درصــد یــ آر در ژل آگــاروز  یســ یمحصــول پــ

ـ متر بـه مـدت    یولت بر سانت پنج انیجر شدت ک سـاعت  ی
ـ وم برومایدیژل با ات .شد الکتروفورز  يبـرا  (mg/ml 10)د ی

ژل در آب  يپـس از شستشـو   .شـد  يزیـ آم رنگ قهیدق 15
قطعـات  مشـاهده   يش بـرا یومنتیـ در دستگاه ژل داک مقطر،
  .Amanifar et al(ت ه عکـس قـرار گرفـ   یو ته رشدهیتکث

محصـول   يساز خالص يم برایاز روش استات سد). 2016
. اسـتفاده شـد  ) Sambrook & Russell 2001( آر یسـ  یپ

ترادف به شرکت مـاکروژن  ن ییتع يآر برا یس یمحصول پ
ـ جدا يدهایترادف نوکلئوت. ارسال شد یکره جنوب بـا   هـا  هی

 يســاز فیــرد هــم NCBI-BLAST افــزار نــرماســتفاده از 
بــا رس  P. marginalisه از یــجدا 10تــرادف . شــدند

ــمارها  ،MG458677 ،MK506353 ،MK506354 يشـ

MK506355، MK506356، MK506357 ،MK506358 ،
MK506359 MK510836 و MK510837  درGenBank 

database ندشد يبارگزار .  
ه یجدا 10 يدینوکلئوت يترادف ها یکیلوژنتیدرخت ف

P. marginalis سه رس شمار موجود سه با ترادف یدر مقا
رس شمار (  P. marginalisدر بانک ژن مربوط به  

Celery MG765472( ،P. syringae )شمار رس
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، برگ، میوه و گل )3(یفرنگ گوجه، )2(، فلفل)1(روي بادمجان Pseudomonas marginalisناشی از  يها يماریبعالئم شاخص  -2شکل 
  )9و  8(ینیزم بیسو ساقه و بوته ) 7(،  چغندرقند)6و 5، 4(خیار

Figure 2. Typical diseases symptoms on eggplant(1), pepper(2), tomato(3), cucumber(4,5 and 6), sugarbeet(7) 
and potato(8 and 9) caused by Pseudomonas marginalis. 

  
KC816628(  و گونه ناشناختهPseudomonas sp.  ) رس

رسم  MEGA7از نرم افزار با استفاده ) MH998406شمار 
 ).Kumar et al. 2016(شد

  جینتا

  در مزرعه و گلخانه يماریزان بیعالئم و م

همـه  . مختلف متفاوت بود يها زبانیمدر  يماریعالئم ب
ن یشتریب. ه برگ نشان دادندیحاش یعالئم سوختگ ها زبانیم
و  ینــیزم بیســار، یــه بــرگ در خیحاشــ یزان ســوختگیــم

ه بـرگ  یحاش یعالوه بر سوختگ. مشاهده شد یفرنگ گوجه
ار، یـ وه در خیـ م یدگی، پوسـ هـا  اندامر یعالئم نکروز در سا

ز یـ آب سوخته و شانکر سـاقه ن  يها لکهوه و گل، یزش میر
 يهـا  يمـار یبعالئـم   نیتـر  یعموم ).2 شکل(مشاهده شد 

بـرگ   یو سوختگ یلکه برگ يا گلخانهاهان یدر گ ییایباکتر
ـ بـاال ترشـحات باکتر   یرطوبت نسـب ط یبود که در شرا  ییای

)oozing (مشهود بود.  
 يمـار یو گندم وقـوع ب  چغندرقند، ینیزم بیسدر مزارع 

ـ درصد مشاهده شد، ا 100تا  20از  ت در مـزارع  ین وضـع ی
 ياریـ مشهود بود و در مـزارع بـا آب   یباران ياریستم آبیبا س

ــاب ــه یغرق ــدرت ب ــد ن ــدی ــهدر . ده ش ــا گلخان ــخ يه ار، ی
ش یافـزا  بـا ا یـ فـن باخ ی، فلفـل، بادمجـان و د  یفرنگـ  گوجه

و شـدت   یزان آلودگیدرصد م 80ش از یبه ب یرطوبت نسب
ــاریب ــزا يم ــان یاف ــم. داد ش نش ــودگی ــدر خ یزان آل ار و ی

  .ز مشاهده شدیدرصد ن 100تا  یفرنگ گوجه

  يا گلخانهاهان یاز گ جداشده يها يباکتر

،یفرنگـ  گوجـه ار، یـ از خ( P. marginalisاز  ییها هیسو

9 8 7 

6 5 4 

3 2 1 
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-96 يهـا  سالو بختیاري طی  چهارمحالبیمارگرهاي باکتریایی در استان  به يا گلخانهگیاهان  وضعیت پراکنش و میزان آلودگی -2جدول 
1389 .  

Table2. Status of distribution and infection  rate percent of  bacterial diseases of greenhouse grown plants in 
Chahar Mahal va Bakhtiary province during 2010-2017.  

Plant Sampled region Isolated bacteria Infection (%) 
(based on symptoms) 

Cucumber Farsan Pseudomonas marginalis 46 
 Junghan P.  marginalis Pseudomonas syringae, 37 
 Hafshegan P. syringae 55 
 Shahrekord P. marginalis 10 
 Lordegan P. marginalis 5 
 Lordegan P. marginalis 20 
 Rostam Abad P. marginalis  Pectobacterium sp., 40 
 Hafshegan P. syringae 5 
 Borujen P. syringae 2 
Tomato Hafshegan P. marginalis P.syringae, 15 
 Junghan Xanthmonas sp. 5 
 Borujen Xanthmonas sp. 5 
 Shurab P. marginalis 3 
 Lordegan Xanthmonas sp. 5 
Rose Borujen A. tumefacians 60 
 Lordegan Xanthmonas sp.  Pectobacterium sp., 8 
 Farsan A. tumefacians 45 
Pepper Hafshejan P. marginalis 20 
 Soreshjan Xanthmonas sp. , P. marginalis 5 
Eggplant Borujen P. marginalis 10 
Strawberry Soreshjan P. marginalis Xanthmonas sp., 5 
Alestomeria Rostam Abad Xanthmonas sp. 1 
Geranium Soreshjan Xanthmonas sp. Pectobacterium sp.,  3 
Dracaena Soreshjan Xanthmonas sp. 1 
Dieffenbachia Shahrekord P. marginalis Dickeya sp.,  5 
Gerbera Soreshjan Xanthmonas sp. 1 

  
 P. syringae، )ایـ فـن باخ ی، بادمجان و دیفرنگ توتفلفل، 

 Agrobacterium tumefacians،)یفرنگـ  گوجهار و یاز خ(
، فلفـل،  یفرنگـ  گوجهاز رز، ( .Xanthomonas sp، )از رز(

ــرایا، شــمعدانی، آلســترومریفرنگــ تــوت ، )، دراســنا و ژرب
Pectobactrium sp. )ــاز خ ــمعدانیــ و ) یار، رز و شــ

Dickeya sp. )همراه با  يها يباکتر عنوان به) ایفن باخیاز د
ن یشـتر یب. شـدند  ییشناسـا  يا گلخانـه اهان یگ يها يماریب

بــود،  P. marginalisاز  ییهــاهیمربــوط بــه ســو یفراوانــ
ـ خسارت ا و  يار اقتصـاد یـ خ يهـا در گلخانـه  ين بـاکتر ی

ـ  یها درصد آلودگاز گلخانه یدر برخ.  توجه بود قابل ش یب
ـ اهـان بـه ا  یبـاال در گ  يمـار یبـا شـدت ب  درصد  60 از  ن ی

درصـد   5/53از  ).3و  2 ولاجـد ( شـد مارگرها مشـاهده  یب
  .جدا شد P. marginalis ها نمونه

  ییایمیوشیو ب یکیولوژیزیف يها یژگیو

 یکیولـــــوژیزیو ف ییایمیوشـــــیب يهـــــا یژگـــــیو
 4 جـدول در  شده فیتوصمرتبط با عالئم  يها سودوموناس

بودنـد و در   یگـرم منفـ   ها هیجداهمه . است شده دادهنشان 
د یـ رنگدانـه سـبز فلورسـنت تول    King’s Bط کشـت  یمحـ 
 یکیولوژیزیو ف یکی، مرفولوژییایمیوشیب يها آزمون. کردند

تعلـق   P. marginalisبـه   يبـاکتر  يها هیجدانشان داد که 
يها زبانیماز  P. marginalis يها هیجدا وجود نیباا. دارند
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ي گیاهی با عالئم سوختگی برگ در مناطق مختلـف اسـتان چهارمحـال و    ها نمونهاز   Pseudomonas marginalisجداسازي  -3جدول 
  . 1389-96ي ها سالبختیاري در 

Table 3.  Isolation of Pseudomonas marginalis from plant samples with leaf blight symptoms in different 
locations in Chahar Mahal va Bakhtiari province during 2008 to 2015. 
plant Number of 

plant sampled 
Sampling date location Number of P. marginalis 

strains isolated 
cucumber 14 July-August 2010 greenhouse 5 
 12 December-January 2011 greenhouse 3 
 18 March-April 2013 greenhouse 9 
 7 June-July 2014 greenhouse 2 
 23 May-June 2015 greenhouse 11 
tomato 5 December-January 2011 greenhouse 3 
 13 March-April 2013 greenhouse 5 
 7 May-June 2015 greenhouse 3 
sugarbeet 12 August-September 2008 field 2 
 5 July-August 2010 field 2 
 7 August-September 2017 field 1 
potato 10 July-August 2008 field 8 
 6 July-August 2012 field 4 
 13 August-September 2017 field 9 
wheat 12 May-June 2014 field 3 
 5 April-May 2015 field 1 
pepper 3 May-June 2015 greenhouse 2 
eggplant 5 May-June 2015 greenhouse 2 
strawberries 7 June-July 2014 greenhouse 0 
alstromeria 6 May-June 2015 greenhouse 0 
geranium 4 May-June 2014 greenhouse 0 
dracaena 3 June-July 2014 greenhouse 0 
diffenbachia 6 May-June 2014 greenhouse 3 
bean 10 June-July 2011 field 0 
gerbera 7 June-July 2014 greenhouse 0 
roses 12 July-August 2008 greenhouse 0 
 9 April-May 2015 greenhouse 0 

  
متفاوت  یکیولوژیزیو ف ییایمیوشیب يها یژگیومختلف در 

 ).4جدول (بودند 

  تیآزمون فوق حساس

برگ توتون نشـان داد   يت رویج آزمون فوق حساسینتا
ــه  ــجداک ــا هی ــاز خ P. marginalis يه ــد، ی ار، چغندرقن
 4تا  2ا بعد از یفن باخی، فلفل و دیفرنگ گوجه، ینیزم بیس

جاد کلروز و نکـروز در بـرگ توتـون شـدند،     یا باعثروز 
گنـدم و بادمجـان باعـث واکـنش در      يها هیجدا که یدرحال

  .برگ توتون نشدند

  ییزا يماریبآزمون 

 يهـا  سـه یککـه بـا    ییهـا  بوتهدر  ییزا يماریبدر آزمون 
 .P يهــا هیــجداپوشــانده شــده بودنــد، همــه  یکیپالســت

marginalis  و نکـروز   یخود باعث سوختگ يها زبانیمدر
بـدون پوشـش    يهـا  بوتهدر . روز شدند 6تا  2برگ بعد از 

روز بعد  8، یار عالئم سوختگیخ يها هیجداتنها  یکیپالست
 یچ عالئمـ یاهان شـاهد هـ  یگ يرو. جاد کردندیا یزن هیمااز 

  .مشاهده نشد
ب و ینـارس سـ   يهـا  وهیـ م يرو یـی زا يماریبدر اثبات 

،ینـ یزم بیسـ و  یفرنگـ  گوجهار، یخ يها هیجداتنها  یگالب
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 ي مختلف ها زبانیماز  جداشده Pseudomonas marginalisي ها هیجدای کیولوژیزیفي بیوشیمیایی و ها یژگیو -4جدول 
Table 4. Biochemical and physiological characteristics of the isolates of Pseudomonas marginalis from different 
hosts. 
 P. marginalis from P. syringae pv syringae  from 
character potato sugarbeet wheat cucumber tomato pepper eggplant dieffenbachia wheat 
Gram reaction  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

+ 
white 

Fluorescence on KB  + + + + slight + + + 
colony color white white white white white white white white-creamy 
levan _ _ _ _ _ _ _ _ + 

_ 
_ 
_ 

oxidase + + + + + + + + 
potato rot + + + + _ + + + 
arginine dihydrolase + + + + + + + + 
Tobacco hypersensitivity  + + _ + + + _ + + 
O/F test O O O O O O O O O 
catalse + + + + + + + + + 
indole _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
gelatine hydrolysis + + + + _ + + + _ 
aesculin hydrolysis + + _ + _ + + _ + 
hydrolysis of Tween 80 + _ + _ _ _ _ _ _ 
urease + + + + + + + + _ 
ice nucleation  + + + _ + _ _ _ + 
growth at 41°C _ + _ + + + + + _ 
growth at 4°C + _ + + _ + + + + 
utilization of: glucose + + + + + + + + + 
lactose + + _ + + + _ + _ 
arabinose + + + + + + + + ND 
mannitol + + + + + + + + ND 
dextrose + + + + + + + + + 
sorbitol + + + + + + + + + 
+ - positive reaction, – - negative reaction, O - oxidative metabolism, ND - not determined 

  
ـ ماپنج روز بعد از  ـ  هی ک مشـاهده شـد   یـ عالئـم نکروت  یزن

جـاد  یا یچ عالئمـ یشـاهد هـ   يها وهیم يرو). 4و  3 شکل(
شـده   یزن هیمااهان یگ يها لکهاز  ها يباکتر). 5 جدول(نشد 
 يهـا  آزمـون جدا شدند و بـا   King’s B ط کشتیمح يرو

LOPAT  يها هیجداص یتشخ P. marginalis شد دییتأ. 

  مرازیپل يا رهیزنجواکنش 

ب یـ به ترت يجفت باز 210و  1100قطعات مورد انتظار 
  16Sf/16Srو  R1378/ PO27F يبا اسـتفاده از آغازگرهـا  

ـ جدا يبرا  ،ینـ یزم بیسـ  ار،یـ خاز  P. marginalis يهـا  هی
فـن  یبادمجـان، گنـدم و د   فلفـل،  چغندرقنـد،  ،یفرنگ گوجه
ترادف قطعات  يف سازیرد هم). 5 شکل(ر شد یتکث ا یباخ
موجـود در بانـک ژن    يهـا  تـرادف بـا   16SrRNA يریتکث

ـ   99تا  97نشان داد که از   يهـا  تـرادف ن یدرصد شـباهت ب

در  ين باکتریموجود ا يها ترادفن پژوهش با یحاصل از ا
 .بانک ژن وجود دارد

 يدیترادف نوکلئوت اساس بر شده میترس یلوژنیف درخت
 شده ییشناسا P. marginalis هیجدا 16SrDNA    10ژن  

ک ترادف موجـود در بانـک ژن    یهمراه  ن پژوهش بهیدر ا
 تنـوع  P. marginalisمختلف  يه هاین جدایب که داد نشان

ـ ز دیـ زبان نیک می يه هایتنوع در جدان یوجود دارد، ا ده ی
ار در دوشاخه مختلـف  یخ يه هایجدا که يطور ، بهشود یم

 .Pرس شمار موجود در بانک ژن مربوط به  . قرار گرفتند

marginalis  ) رس شمارCelery MG765472 (ـ با جدا ه ی
ـ ا يها ـ ن پـژوهش در  ی رس ( P. syringae ک شـاخه و  ی

  .Pseudomonas spو گونه ناشـناخته    )KC816628شمار
ــمار ( ــرار  ) MH998406رس شـ ــه قـ ــاخه جداگانـ در شـ

 ).6 شکل(گرفتند
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  )3و  2(ینیزم بیسدر  Pseudomonas marginalis ییزا يماریب و اثبات )1(واکنش فوق حساسیت توتون آزمون  -3شکل

Figure 3. Tobacco hypersencitivity reaction test(1) and  pathogenicity test Pseudomonas marginalis on potato(2 
and 3). 
 

  
 -2، چغندرقنـد ي هـا  هیجدا -1: ي نارس سیب و گالبیها وهیمروي  Pseudomonas marginalis يها هیجدایی زا يماریبآزمون  -4شکل 
  شاهد -5جدایه خیار و  -4شاهد،  -3ی، فرنگ گوجهجدایه 

Figure 4. Pathogenicity test for isolates of Pseudomonas marginalis on immaure pear and apple fruits:  1. isolate 
of sugarbeet, 2. isolate of tomato, 3. control, 4. isolate of cucumber and 5. control  

  
نـارس سـیب و    يهـا  وهیمو  جداشدهان باز میز Pseudomonas marginalis يها هیجدابرخی از  ییزا يماریب يها آزموننتایج  -5جدول 
  .گالبی

Table 5. Results of pathogenicity tests of some isolates of Pseudomonas marginalis on their respective hosts and 
pear and apple fruits. 
Isolated from number of 

isolates tested 
Number of isolates 

pathogenic on their hosts 
Number of isolates pathogenic 

on pear and apple fruits 
potato 6 4 5 
sugarbeet 2 1 1 
wheat 2 1 1 
cucumber 7 5 6 
tomato 4 3 3 
pepper 2 1 1 
eggplant 2 0 0 
dieffenbachia 2 1 1 
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ـ جدابراي    16SrRNAيها ژنت تکثیري با استفاده از جفت آغازگرهاي محصوال يالکتروفورز نقوش -5شکل  Pseudomonas يهـا  هی

marginalis ،با استفاده از جفـت آغـازگر   جفت بازي 1100حدود  تکثیري قطعه :شکل سمت چپR1378/PO27F ـ جدا  خیـار، ي هـا  هی
 قطعه :شکل سمت راستبازي،  جفت 100مارکر  9راهک ، )8تا  1راهک هاي (بادمجان، گندم  فلفل، چغندرقند، ،یفرنگ گوجه ی،نیزم بیس

راهـک  ( فلفل چغندرقند، ،یفرنگ گوجه ی،نیزم بیس خیار،ي ها هیجدا 16Sf/16Srبا استفاده از جفت آغازگر جفت بازي 210حدود  تکثیري
مـارکر   6راهـک  ، )10تا  7راهک هاي (از گندم جداشده   Pseudomonas syringae بادمجان، گندم، دیفن باخیا و نمونه از ،)5تا  1هاي 

100 bp.  
Figure 5. Gel electrophoresis pattern of PCR amplification products using Pseudomonas marginalis 16SrRNA 
genes primers. Left: PCR products (1100 bp) from bacterial colonies isolated from of cucumber, potato, tomato, 
sugerbeet, pepper, eggplant, wheat and diffenbakhia samples (lanes 1 to 8, respectively) amplified with R1378/ 
PO27F primer pair, lane 9, 100 bp DNA ladder. Right: PCR products (210 bp) from bacterial colonies isolated 
from of cucumber, potato, tomato, sugerbeet, pepper (lanes 1 to 5, respectively), eggplant, wheat, diffenbakhia 
and Pseudomonas syringae  isolated from wheat samples (lanes 7 to 10, respectively), amplified with 16Sf/16Sr 
primer pair;  lane 6, 100 bp DNA ladder. 

  

  
  

  بحث
 ی، بیوشیمیایی و مولکولیفیزیولوژیک يها شیآزمانتایج 

از  P. marginalis يها هیسوبین  ییها تفاوتنشانگر وجود 
ز یـ گر محققـان ن ین تنوع توسط دیا .مختلف بود يها زبانیم

 .Berger 1967, Ghobakhloo et al( اسـت  شـده  گـزارش 

2002, Achbani et al. 2014, Weilan et al. 2018  .(
متفـاوت   یـی زا يمـار یب ازنظـر  P. marginalis  يهـا  هیسو

ـ جداماننـد   یبودند، برخـ  ا یـ فـن باخ یبادمجـان و د  يهـا  هی
که در توتون واکـنش   ییها هیجدااما تمام . نبودند زا يماریب

ز یـ ن زا يمـار یبزبان خـود  یجاد کردند در میت ایفوق حساس

کـه در توتـون واکـنش فـوق      ییهـا  هیسـو برخی از . بودند
 .بودنـد  زا يماریبجاد نکردند در گیاهان میزبان یت ایحساس
 P. marginalis کــه دهــد یمــموجــود نشــان  يهــا داده

ط مـزارع بـا   یادر شـر  طلب فرصتمارگر یک بی يها یژگیو
  .و گلخانه دارد یباران ياریآب

 لهیوسـ  بـه  یبرگـ  یه مرتبط بـا آلـودگ  یاز عالئم اول یکی
، آب هـا  زانتومونـاس و  هـا  سـودوموناس گـروه   يها يباکتر

ــوختگ ــتدر آپوپالســت  یس ــا باف ــوده اســت  يه -El(آل

Banoby and Rudolph 1979(ست ی، اگرچه هنوز روشن ن
ـ باز يبرا ییایباکتر يک استراتژی یا آب سوختگیکه آ یابی



 ۱۰۴-۸۷ :۱۳۹۸ سال / ۲ شماره / ۵۵ جلد / گياهي هايبيماري

99 99  
 

 
 Pseudomonas ایرانـی  هـاي  جدایـه  16SrDNA  ژن از يا قطعـه  نوکلئوتیـدي  تـرادف  سـازي  همردیـف  از حاصل دندروگرام -6شکل

marginalis  جدایـه موجـود در بانـک ژن    سهبا  و یکدیگر با Celery(MG765472) ،P. syringae(KC816628)  وPseudomonas 

sp.(MH998406)  به روشNeighbour-joining افزار  و با استفاده از نرم MEGA7 
Figure 6. Phylogenetic tree obtained from the alignment of nucleotide sequences of  16SrDNA gene of Iranian 
isolates of Pseudomonas marginalis and three isolates available in GenBank Celery(MG765472), P. 
syringae(KC816628) and Pseudomonas sp.(MH998406) using MEGA7 program and neighbor-joining method. 

  
ـ است  يمواد مغذ ـ ا ی ب یسـاده از آسـ   یک عارضـه جـانب  ی
 ی، حتـ درهرصـورت از عفونت اسـت؟   یزبان ناشیسلول م

 زا يمـار یبر یـ غ يها يباکتر يآپوپالست برا ياگر مواد مغذ
و   P. syringaeهماننـد  رسد یمدر دسترس نباشند، به نظر 

 ییزا يماریبمؤثر  يد سازوکارهایبرگ با يمارگرهایگر بید
زبـان داشـته باشـند    یاز آپوپالست م يکسب مواد مغذ يبرا
)Melotto et al. 2008(. ـ در ا  ز در اغلـب یـ ن پـژوهش ن ی

  .دیمشاهده گرد یموارد عالئم آب سوختگ
ـ ت منـابع آب در ا یبا توجه به محـدود  ران، اسـتفاده از  ی

در مـزارع   یباران ياریمانند آب ياریآب فشار تحت يها ستمیس
ــه یو کشــت در شــرا ــهط گلخان ــوان ب ــره عن توســط  یافتی

ط آبیـاري بـارانی،   یدر شرا .است شده رفتهیپذ دکنندگانیتول
 Rotem and( ابـد ی یمو دما کاهش  رطوبت نسبی افزایش

Palti 1969, Ludy et al., 1997 .(ن پـژوهش نشـان داد   یا
بـا رطوبـت    يها گلخانهو در  یغرقاب ياریکه در مزارع با آب

 .P از یناشــ يمــاریزان بیــدرصــد، م 70کمتــر از  ینســب

marginalis ياز سـو . ار کـم بـود  یبس يباکتر يو جداساز 
بـا   هـا  گلخانهو در  یباران ياریآبستم یگر، در مزارع با سید

ـ  یرطوبت نسـب   يمـار یزان بـروز ب یـ درصـد، م  70ش از یب
ه بـرگ، در  یحاشـ  یو سـوختگ  یبا عالئم لکه برگـ  ژهیو به،
درصـد  100تا ) در مزرعه( ینیزم بیسو ) در گلخانه(ار یخ

  .مشاهده شد
مناسـب   ها يماریباز  ياریبس يبرا یباران ياریاگرچه آب

 یقات اندکی، اما تحق)Ludy et al. 1997(است شده شناخته
در  کاررفته بها مقدار آب یو  یباران ياریدر مورد اثر زمان آب

، روتـم و  مثـال  عنـوان  بـه  .اسـت  شـده  انجام يماریتوسعه ب
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ط یافتند که وجـود شـرا  یدر) Rotem et al. 1962(همکاران
در صبح،  یباران ياریآب یمناسب در صبح، به عبارت یطیمح

 ینیزم بیس یبادزدگ يماریب يا شب برایسه با ظهر یدر مقا
 یطـ یط محیر شـرا ییـ بـا تغ  یبـاران  ياریـ آب. است تر مناسب

 Rotem( گـذارد  یمـ ر یجاد آب آزاد بر رشد تأثیبا ا ژهیو به

and Palti 1969, Ludy et al. 1997, Akhavan et al. 
تحـت   ها يباکتراز  ینرم ناش یدگیپوس يها يماریب). 2013
قـرار دارنـد    یحضـور رطوبـت آزاد در محـل آلـودگ    ر یتأث
)Ludy et al., 1997 .(ـ  یتـوجه  قابـل مثبت  یهمبستگ ن یب

ر یسـا  يهـا  پـژوهش در  يماریو شدت ب ییایت باکتریجمع
 Smitley and McCarter(اسـت   شـده  دادهن نشـان  یمحقق

1982, Ludy et al, 1997 .( ی، لکـه برگـ  مثـال  عنـوان  بـه 
 P. syringae pv. tomatoت رورست یو جمع یفرنگ گوجه

ــرا ــر) آب آزاد(ط مرطــوب یدر ش ــک س ــزایو خن ش یع اف
  ).Smitley and McCarter 1982( ابدی یم

نشـان   يا گلخانـه و  يا مزرعه يدهایبازدن مطالعه، یدر ا
ـ داد که قبل از طلـوع آفتـاب قطـرات ترشـحات باکتر      ییای

)oozing (باعـث   جیتـدر  بـه که  شود یمبرگ مشاهده  يرو
ط یدر شرا. گردد یمه برگ یحاش یو سوختگ یآب سوختگ
باال در گلخانه قطرات آب از سـقف گلخانـه    یرطوبت نسب

 يرشد بـاکتر  يرا برا یط مناسبیو شرا افتد یماهان یگ يرو
ز باعـث  یـ ن یباران ياری، آبکند یمت فراهم یش جمعیو افزا

 يقطـرات آب رو  .شـود  یمـ ط مشابه در مزرعه یجاد شرایا
و  رنـد یگ یمـ د قـرار  یبرگ در معـرض تـابش نـور خورشـ    

بافـت   یعمل کرده و باعـث آب سـوختگ   ینیب ذره عنوان به
ل یرا تسـه  يمـار یو توسـعه ب  ير قطره شده و نفوذ باکتریز
  .کند یم

مـــارگر یک بیـــ عنـــوان بـــه P. marginalisاگرچـــه 
 بـا ط خـاص و  یامـا در شـرا   شود یممحسوب  طلب فرصت
بـاال، آب   یوجود رطوبت نسب( یآمودگش یعوامل پ وجود

ـ ت تغذیط، وضعیمح ي، دماها اندامآزاد در سطح  ه و سـن  ی
شـود   يو خسـارت اقتصـاد   يمـار یباعـث ب  تواند یم) اهیگ
)Godfrey and Marshall 2002, Scortichini 1994, 

Achbani et al. 2014( .در  ين باکتریزا ا يماریب يها هیسو
 Miller( شـوند  یمـ  يمـار یث باه باعیرشد گ یانیمراحل پا

، چغندرقنـــدز در مـــزارع یـــن پـــژوهش نیـــ، در ا)1980
ز در یـ ط گلخانـه ن ین در شـرا یو گندم و همچنـ  ینیزم بیس
، شـدت  یاه درصـد آلـودگ  یـ رشد گ یانیار در مراحل پایخ
ر بـود و  یار چشمگیبس يباکتر يجداساز یو فراوان يماریب

 یو رطـوبت  ییط دمـا یشرا رغم بهاه یه رشد گیدر مراحل اول
مشـاهده   P. marginalisاز  یناشـ  يمـار یمناسب عالئـم ب 

عامـل   نیتـر  مهـم د بتوان گفت کـه  ین اساس شایبر ا. نشد
 P. marginalisتوسـط   يمـار یجـاد ب یا يبرا یش آمودگیپ

  . اه باشدیسن گ
 يکه ممکـن اسـت دمـا    اند کردهشنهاد یمحققان پ یبرخ

ـ باکتر یدگیپوسـ  يبرا یش آمودگیک پی عنوان بهسرد   ییای
P. marginalis خنک  يها شبا یباشد و  یاهیگ يها بافت

ــا ــترش   يو روزه ــوب در گس ــرم و مرط ــاریبگ ــا يم  يه
 يگــریعوامــل د). Berger 1967(اســت  مــؤثر ییایــباکتر

، درجه حـرارت، نـوع خـاك و    یهمچون نوسان در بارندگ
ت یز ممکـن اسـت بـر حساسـ    یـ ن دسترس قابل يمواد مغذ

 Miller(ر بگذارنـد  یتأث  P. marginalisاهان مختلف بهیگ

 ینـ یزم بیسـ در مزارع چغندرقند و  ین بررسیدر ا .)1980
مشـاهده شـد،    ورماهیشـهر برگ در اواسط  یعالئم سوختگ

درجـه   5کمتـر از   ها شب یهوا در بعض ين زمان دمایدر ا
 .P يهـا  هیسـو از  یکه برخـ  يباوجود. دیرس یم وسیسلس

marginalis نشـدند، امـا    يماریباعث ب یتوجه قابل طور به
ط یممکـن اسـت شـرا    هـا  آنه دفـع شـده   یثانو يتهایمتابول

ـ از  زا يمـار یب يهـا  فـرم رشد  يمناسب را برا  يک بـاکتر ی
د یـ ر در تولیـ ، متغیگرم منفـ  ها هیسون یا .جاد کنندیمشابه ا
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، ینـ یزم بیسـ غـده   یدگیداز مثبت، قادر به پوسیلوان، اکس
جـاد  یمتفـاوت در ا  يها واکنشر یدروالز متغیه ين دیآرژن

 KBط کشـت  یت در توتون داشـتند و در محـ  یفوق حساس
   .د کردندیتول) سبز-زرد(فلورسنت  دانه رنگ

کـه در مـزارع تنـوع     دهـد  یمـ نشـان   یدانیمشاهدات م
ـ ت ایـ وجـود دارد، امـا واقع   يمـار یزان بیم ازنظر يادیز ن ی

، شـود  یمـ  يمـار یموجب ب تنها نه  P. marginalis است که
محصوالت  ید برخیدر تول ياقتصاد يها بیآسبلکه باعث 
 يبرا یخاص یتیریچ اقدامات مدیه .گردد یمز ین يکشاورز
 Berger(ه نشــده اســتیدر مزرعــه توصــ يمــاریکنتــرل ب

1967  .(  
 يهـا  گونـه فلورسـنت بـا    يهـا  سودوموناساز  ياریبس

شاخص سـاکن بـرگ     طور به ها آن .در تعامل هستند یاهیگ
ـ  هـا  گونـه از  یهستند، برخـ شه یو ر  یسـت یک رابطـه همز ی
ـ عـالوه بـر ا  . زبـان دارنـد  یاهـان م یبـا گ  یخاص  ین، برخـ ی

زبـان خـود   یدر م یـی زا يمـار یبل یبا پتانس يها سودوموناس
 زا يمـار یب یدر گونـه خاصـ   کـه  يطـور  بـه ، شوند یمافت ی

 صورت بهبوده و  زا يماریبر یاهان غیگر گیدر د یهستند ول
 .Kudela et al. 2010.(P( کننــد یمــ یرورســت زنــدگ

marginalis  فلورسـنت   يها سودوموناساز  یکی عنوان به
 .Lelliott et al(داز مثبت اسـت ینرم و اکس یدگیمولد پوس

1966; Janse et al. 1992 (  16زیو بر اسـاس آنـالS rRNA 
 Anzai et(اسـت   شده دادهقرار   P. fluorescensدر گروه 

al. 2000 .(گرچهیپژوهش و مطالعات قبلن یبر اساس ا ، 

P. marginalis ط یرورست است، امـا در شـرا   يک باکتری
القـاء   يط الزم بـرا یشـرا . باشـد  زا يمـار یب تواند یمخاص 

ـ توسـط ا  يماریب ، ياز بـاکتر  ییت بـاال یـ ، جمعين بـاکتر ی
ط یبـاال در محـ   یقطرات آب در سطح برگ و رطوبت نسب

 ).Kudela et al. 2010(است 

fluorescens) (=P. P. marginalis  اهـان  یدر اغلـب گ

در . هسـت با بذر  انتقال قابلان یکدوئ ژهیو به یفیو ص يسبز
شـتر  یار بیـ خ يرو ين باکترین خسارت ایورام يها گلخانه
 یو گاه است یدك کرکیمانند سف زا يماریبر عوامل یاز سا

هــا  گلخانــه یار در برخــیــخ يهــا کامــل بوتــه يتــا نــابود
ــل ــاهده قاب ــت  مش ــهر(اس ــاران  ياریش در ). 1384و همک
گونـاگون   يهـا  زبـان یماز   P. marginalisاخیـر   يها سال
و  يدر ایران در شرایط مزرعـه و گلخانـه جداسـاز    یزراع

، 1380 یو صـالح  یقاسـم ( شـده اسـت   ییزا يماریباثبات 
، صحراگرد و 1385، صحراگرد 1384و همکاران  ياریشهر

 صـورت  بـه  يبا توجه به اینکه این بـاکتر ). 1385همکاران 
کـه   رسد یم به نظر، شود یمرورست در اغلب گیاهان دیده 
 يبروز ایـن بـاکتر   يباال برا یشرایط گلخانه و رطوبت نسب

ـ در ا .یک بیمارگر مساعد باشد عنوان به ز در یـ ن ین بررسـ ی
و  یعالئـم لکـه برگـ    يار دارایـ خ يها د از بوتهاغلب موار
 .P يجـوان بـاکتر   يهـا  وهیـ م یدگیبرگ و پوس یسوختگ

marginalis يهـا  ت در کشـت ین وضـع یا. شد يجداساز 
شتر مشاهده شد که احتمـاالً مربـوط بـه    یزه و زمستانه بییپا

بـاال و خنـک بـودن     یرطوبت نسب(مناسب  یطیط محیشرا
ه یـ ها عل گلخانه یاست، در برخ يباکتر يبرا) گلخانه يدما
ـ    ین بیا شـش  بـار     یمارگر در طـول دوره برداشـت پـنج ال

 یرد، کـه در برخـ  یگ یصورت م یبات مسیبا ترک  یپاش سم
از  یاز مقاومت برخـ  ییها گزارش. ستین بخش جهینتموارد 
بـرگ   یو سـوختگ  یلکه برگـ عامل  يها يباکتر يها هیسو
بـر    Pseudomonas , Xanthomonas يهـا  از گونـه  یناش
 .(Scheck and Psheidt 1998)وجـود دارد  یبات مسـ یترک
ـ باکتر يها يماریب ییایمیت کنترل شیریمد يبرا  یناشـ  ییای
بات مانکوزب، یاز ترک یکیفوق استفاده از   يمارگرهایباز 

اثـر   یبات مسـ یو سولفات آهن به همراه ترک يسولفات رو
ــم ــیافزا ه ــرل اد (synergist) ی ــر کنت ــارین بی ــا دارد  يم ه

)Scheck and Psheidt 1998( ه یر توصـ یـ اخ يها ، در سال
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 يهـا  يمـار یب ییایمیدر کنتـرل شـ   ییایمیبـات شـ  ین ترکیا
ـ و بـه بـرگ   یو سوختگ یبا عالئم لکه برگ ییایباکتر در  ژهی
بـات  یسه با اسـتفاده تنهـا از ترک  یدر مقا يها اهان گلخانهیگ
  .بوده است بخش تیرضا یمس

ـ باکتر يمارگرهـا یب یبـاً تمـام  ینکه تقریبا توجه به ا  ییای
 ژهیو بهط مرطوب یبه شرا يماریجاد بیر، نفوذ و ایتکث يبرا

ط را ین شرای، لذا گلخانه ا)Goto 1990(از دارند یآب آزاد ن
 يمارگرهـا یب نیتـر  مهـم د بتوان گفـت  یکند و شا یفراهم م

ـ باکتر يهـا  مارگریب يا د محصوالت گلخانهیتول یاهیگ  ییای
توسـط   یه آلـودگ یـ است که منبـع اول  ین در حالیهستند، ا
ا خاك و آب آلوده فراهم شود، به یآلوده  يریتکث يها اندام
خســارت  يتــوان گفــت آســتانه اقتصــاد یل مــیــن دلیهمــ
ـ باکتر يها يماریب  يهـا  ع سـلول یر سـر یـ ل تکثیـ بـه دل  ییای

. باشـد  مارگرهـا یر بیتر از سـا  نیپائ یستیبا مراتب به يباکتر
 یشاداب، اسـفنج  يها بافت ییایباکتر يمارگرهاین بیهمچن

اهـان  یط معمـوالً در گ ین شرایدهند که ا یح میو ترد را ترج
  .ط مزرعه و باغ فراهم استیشتر از شرایب يا گلخانه

بـا   یاهیگ يزا يماریبموارد برهمکنش عوامل  یدر برخ
ــل مح ــیعوام ــتغذو  یط ــد  يا هی ــث تش ــارت یباع د خس

در  ین بررسیدر ا. شود یماز عوامل زنده  یناش ياه يماریب
در  یزان رطوبت نسبیم که اریخپرورش  يها گلخانه یبرخ

ش از یازته ب يزان مصرف کودهاین میحد اشباع بود، همچن
 يهـا  وهیـ مو  ها گلزش یار است، عارضه ریخ يها بوتهاز ین

ن یوه مشاهده شد، در چنـ یم یدگیپوس یار و گاهیجوان خ
ــوارد ــرگ ناشــ یســوختگ يمــاریشــدت ب يم  .Pاز  یب

marginalis ار یخ يها وهیمر نشان داد و از یش چشمگیافزا
فـوق جـدا شـد،     يبـاکتر  یدگیو پالسـ  یدگیبا عالئم پوس

 یازته و کاهش رطوبت نسب يه کاهش مصرف کودهایتوص
  .داشت يماریدر کاهش ب یفراوانگلخانه اثر 
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