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 1386دی -، آذر1مجله گیاهپزشک و غذا، شماره 
 

   باکتریائی هسته داران لکه برگی  بیماریهای کنترل مقایسه روش
  استان گلستانهایباغ در

 

 2 عمران عالیشاه و1کامران رهنما ،1سعید نصراله نژاد
 ، گرگاندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعیبخش گیاهپزشکی   هیات علمیاعضای1

  هیات علمی موسسه تحقیقات پنبه کشور، گرگانعضو2 
 snasrollanejad@ yahoo.com: پست الکترونیک

 چکیده
دار در استان گلستان است که در       های مهم درختان میوه هسته    بیماری لکه برگی باکتریایی از بیماری     

تـان   درخPseudomonas syringae pv. syringaeبـر شـانکر باکتریـایی    چند سال گذشته عالوه
هـای زرد تـا نـارنجی روی محـیط کشـت       تولید پرگنـه   این باکتری    .میوه هلو و آلو شناسایی شده است      

YDC  ،NAG   و NAC احیاء نیتـرات منفـی، اسـتفاده از         این باکتری گرم منفی، اکسیداز منفی     .  نمود ،
 2طعـام   نمـک   متحمل در حضـور     . فرکتوز و ساکاروز مثبت بودند      دی ،اغلب منابع کربنی مثل ترهالوز    

یات صـ بـا توجـه بـه سـایر خصو        .  درصـد منفـی بودنـد      6ور نمـک طعـام      ضـ درصد مثبـت، امـا در ح      
فیزیکوشیمیایی و ظاهر شدن عالئم بیماری پس از یکماه با اثبـات تسـت بیمـاریزایی روی نهـال هلـو                     

 Xanthomonas arboricola pv. pruniعامـل بیمـاری بنـام    ) ردکاپ، دکسی رد و ارکـی گلـو  (
جهت بررسی و کنترل این بیماری با استفاده از طرح آماری کامل تصادفی در شرایط               .  شد تشخیص داده 

دوزهای مختلف در سه باغ در دو منطقه از استان در چهار تکرار از هر رقم با استفاده از سموم مسی در           
آمـاری  نتایج سمپاشی نشـان تفـاوت       .  سمپاشی شدند  )هدی ماه، اسفند ماه و اواخر فروردین ما       (مرحله  

 5کاهش آلودگی تا میزان     (ترکیب بردو بیشترین تأثیر     . معنی داری در بین تیمارهای مختلف وجود دارد       
 بـردو   ،ترتیب محلول بـردو    پس از آن به   . داشته است )  درصد آلودگی  45 تا   34(نسبت به شاهد    ) درصد

کمترین تأثیر مربوط به    . مس و بردو بهترین تأثیر را داشتند      رمس و محلول بردو اکسی کلرو     راکسی کلرو 
از بین ارقـام مختلـف شـلیل         .مس بکار گرفته شد   رزمانی بود که در هر سه مرحله سمپاشی اکسی کلرو         

ـ (رقم ردگلو حساسترین و ارقام سانکین و نکتارد با کمتـرین میـزان آلـودگی                )  درصـد 4 و 3ترتیـب   هب
زا حساسترین و ارقـام آلوبخـارا و گوجـه    از بین ارقام آلو، رقم سانتارو.  ارقام شناخته شدند   نتری متحمل

ترتیـب ارقـام ارلـی گلـو و          وضعیت آلودگی در بین ارقام هلو، بـه       . سعدی کامالً عاری از آلودگی بودند     
ترتیـب  بـه )  درصد آلـودگی 48(ترین و ارقام ردکاپ، دکسی رد و هلو انجیری          کرست متحمل  نگاسپری

 .ودندحساسیت زیادی نسبت به عامل بیماری برخوردار ب
 

 مسر عامل بیماری لکه برگی باکتریایی، مبارزه شیمیایی، محلول بردو، اکسی کلرو:های کلیدیواژه
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 مقدمه
هلو، شلیل،   هایهای باغ   از مهمترین بیماری   یدار یک   درختان میوه هسته   )شانکر(  باکتریائی لکه برگی بیماری   
باشد که عالئم بیماری غالبا بصورت       می) لستان و مازندران  استان های گ  (در اکثر نقاط دنیا از جمله ایران        ... آلو و 

 برجسـته هـای ریـز و       ها، ایجاد زخم و تراوش صمغ از محل آلودگی، ایجاد لکـه یـا زخـم                خشکیدگی سرشاخه 
هـای اصـلی و      ای رنگ روی پوست میوه، سوراخ شدن پهنک برگ و در نهایت باعث خشک شـدن شـاخه                   قهوه

بوده ) 1902(داران مربوط به برژنیسکی      ر هسته شانکلکه برگی و    ارش از بیماری    اولین گز . گردد مرگ درخت می  
 .لهستان یک نوع باکتری تشخیص داد     کراکو  لو و گیالس را در منطقه       آ که عامل بیماری شانکر درختان زرد      )19(

 را  شـته بـود   گشانکر باکتریائی را که موجب خسارت شـدید درختـان گـیالس در آلمـان                محققین آلمانی   سپس  
عامل صمغ زدگـی گـیالس را    انیاپاس در. )6(  نامیدPseudomonas spongiosaگزارش و عامل بیماری را 

 در و علـت صـمغ زدگـی    را روی بیماری شانکرزیادی تحقیقات در آمریکا. )12 ( نامیدPs. Cerasusباکتری 
 1940 تـا    1928هـای    تان بین سال   در انگلس  ).17(گردید   و نکات مهمی در این زمینه روشن         شدهکالیفرنیا انجام   

-Ps. Morsدو گونـه  گردیـد و  های مختلـف مشـخص    تیب،  شانکر لکه برگی باکتریائی وطی بررسی بیماری

prunorum و Ps. Prunicola 6( ذکر کرد عامل بیماری را(. 
 

 
 ).سمت چپ(روی برگ غربالی شدن و ) سمت راست(روی میوه شلیل باکتریائی ه برگی  لک عالئم بیماری-1 شکل

 
 را تحـــت عنـــوان Ps.Mors-prunorum هـــا را بجـــز  تمـــام ایـــن گونـــه)1951 (الیـــوت 

Pseudomonas syringaeدر و گـیالس  لـو  آدر ایران بیماری شانکر درختان زرد .  نامگذاری کرد
عامـل  ). 2 و7(شـده اسـت    تشـخیص و گـزارش   P. syringae  تهران با عامـل در اطرافو اصفهان 
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های چهار   از استان   و یالقی غرب مازندران  یدر منطقه   ) زرد آلو، هلو و آلبالو    (داران   بیماری شانکر هسته  
همچنـین شـمس بخـش و        .)4 و   1(نیـز گـزارش گردیـد       محال و بختیاری، تهران، فارس و مازندران        

عنـوان عامـل شـانکر       هرا از روی هسته داران ب      P.syringae اکتری  از مازندران و ب   ) 1368(رحیمیان  
  .)18 (معرفی کردند

 از روی درختـان میـوه   Xanthomonas arboricola p.v. pruni  باکتریدر چند سال اخیر 
در ایران کارهای چندانی در رابطه با مبـارزه بـا           . )3 (دشدار در استان گیالن جداسازی و گزارش         هسته

 اسـتان گلسـتان در سـطح        هـای ری صورت نگرفته است و در سالهای اخیر این بیماری در باغ           این بیما 
 تـا صددرصـد     هـا ها در بعضـی بـاغ      سال  از رخیکه در ب   وسیعی گسترش و اپیدمی شده است بطوری      

 سـعی شـده تـا روش مبـارزه شـیمیائی و            مقالـه  در ایـن   ).نگارنـدگان ( ی نیز مشاهده شده است    گلودآ
 مناسبی برای کنترل این بیماری در منطقه بدسـت آورده و بـه باغـداران معرفـی                  تحملمهمچنین ارقام   

 . گردد
 

 ها  مواد و روش
های دارای عالئم بیماری  شانکر با آب معمولی شسـته و پـس               شاخه :روش جدا سازی عامل بیماری    
ردیـد مقـداری از   پرپاراسیون تهیـه گ ، از حد فاصل نسج آلوده و سالم   ، از شستشو در آب مقطر استریل     

در ) N.A(ب مقطر استریل له گشته و روی محیط کشت مصـنوعی آگـار مغـذی                آنسج این ناحیه در     
 روزه را تک ایزوله کرده و       5 تا   3کلنی  . ندد درجه نگهداری ش   27تشتک پتری دیش کشت و در دمای        

 سـاکارز در تشـتک پتـری منتقـل و      درصـد 5ار مغـذی حـاوی   گـ  آوKing-B روی محـیط کشـت   
شیر ،  از محیط کشت آگار مغذی     ،برای تشخیص افتراقی جنس و گونه     . شخصات کلنی مطالعه گردید   م

برای بررسی تولیـد لـوان      . تون استفاده شد  پروتئوزپپتون و   پپ، عصاره مخمر ، ژالتین غذائی ، تورنسل دار 
ب آاز   نزیم کاتـاالز  آ تولید   ،)2001( از روش شاد      درصد 5از محیط کشت آگار مغذی حاوی سوکروز        

ار مغذی حاوی دو دهم درصد نشاسته و معرف گآ هیدرولیز نشاسته از محیط کشت       ،درصد20اکسیژنه  
زمینـی و احیـاء    ی سـیب گزمون لهیدآ ،)8( نزیم لیپاز از روش سیراآ تولید ،)17 (بروش بالزویک لگلو

ــوت ــرات از روش لیـ ــت   ،)11 (نیتـ ــیط کشـ ــام از محـ ــک طعـ ــل نمـ ــزان تحمـ                      )1962(ای د  میـ
Yeast Salt Broth(YSB)، بی - وای -رآ –زمون ام آ (M.R.V.P)زمون آ ، از محیط کشت دای
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رژنین دی هیدروالز از محیط کشت تورنلی و برای مشاهده کپسول از مرکب چین وبرای دیدن تازک                 آ
 انو همکـار  در برگ گیاه شمعدانی با روش کلمنـت         ) HR(، فوق حساسیت    )15 (از روش الیف سن   

 .رفتگصورت ) 14(
روی ) شـاهد (ب مقطـر اسـتریل      آبـاکتری و    سـلول   برای این منظورسوسپانسـیون     : ییزمون بیماریزا آ

انسـیون  پبعـد از اینکـه سوس  . زنـی گردیـد   و میوه گالبی نارس مایـه   .....) هلو و شلیل و   (گیاهان میزبان   
مـورد    تا سه مـاه مـد نظـر و         های جوان تزریق گردید، عالئم بیماری بین یک        وست شاخه پباکتری زیر   

چهـار  ) لیتر  سلول باکتری در میلی    10 6(سوسپانسیون رقیق باکتری    تزریق   همچنین   .بررسی قرارگرفت 
ی جهت پیدا کردن ارقام مقـاوم       یها  بررسی .جدایه به چهار برگ جوان نهال هلو دو ساله به اثبات رسید           

 . تیمار به اجرا در آمد7رار در  تک4و کنترل شیمیائی بصورت طرح بلوک کامل تصادفی با 

 لکه برگی   های مختلف کنترل   بمنظور مقایسه روش   :بیماریشیمیائی  های مختلف کنترل     مقایسه روش 
)  گرگان و علی آباد   ( تکرار در دو منطقه      4 تیمار در    7داران طرح بلوک کامل تصادفی با        هستهی  یباکتریا

 .  ددر گنبد بصورت سه تیمار مستقل به اجرا درآم و

 و تـاریخ   83 اسـفند    17 و تاریخ دومین سمپاشی    بود  1383 دی ماه      20تاریخ مرحله اول سمپاشی     
مرحلـه اول و دوم سمپاشـی    .انجـام شـده اسـت    ) بعد از گل دهـی     (84 فروردین   27سومین سمپاشی   

  در هزار ولی در    10در مرحله اول    ) درصد 18( و ترکیب بردو  )  در هزار  5،  درصد20اکسی کلرور مس  (
مـاربرداری از هـر   آبـرای  (عنوان یـک تکـرار    ههر درخت ب . در هزار صورت گرفته است 5مرحله دوم   

 درخـت در هــر منطقـه مــورد  بررســی   24  در مجمــوع. در نظـر گرفتــه  شـد  ) سرشــاخه24درخـت  
 انجام) به فاصله یک ماه( مار برداری به فاصله یک ماه بعد از گلدهی در سه مرحله متوالی آ .قرارگرفتند

ای دانکن بـا برنامـه کـامپیوتری سـاس تجزیـه             ند دامنه چزمون  آمده با   آهای بدست    شد در نهایت داده   
 .ماری گردیدندآ

 سلول باکتری در    109(سوسپانسیون رقیق باکتری     :روش بررسی عکس العمل ارقام به بیماری شانکر       
 شد و از طرفی یـک شـاخه   با سمپاش تراکتوری در سطح باغ روی درختان مورد نظر اسپری          ) لیتر میلی

ارقام  .گرفتآلوده از سال قبل را روی هر درخت برای انتشار بهتر باکتری عامل بیماری روی آنها قرار                  
درصـد آلـودگی بـا    ، یگلـود آنها بـه  آبرای واکنش ) س از بررسی و شناساییپ(میزبان درختان  مختلف  

ارقام ( ساله   6 تا   4هر رقم چهار درخت،     از   های آلوده به باکتری سنجیده شدند و       شمارش تعداد شاخه  
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طـرح  (ماری  آمقایسه  .  انتخاب شدند  )نددزمایش ما محسوب ش   آرایج محلی و تجاری تیمارهای مورد       
ای دانکـن مـورد      نـد دامنـه   چزمـون   آمده با   آهای بدست    در شرایط باغ به اجراء و داده      ) کامل تصادفی 
 .ی شدندیمترین و حساسترین رقم معرفی و شناسامقاو ،از بین ارقام مختلف گرفتند و مقایسه قرار

 
 . تیمارهای مورد آزمایش و نوع سموم و مراحل استفاده-1جدول 
 مرحله سوم سمپاشی مرحله دوم سمپاشی مرحله اول سمپاشی نام محل ردیف

 ترکیب بردو مساکسی کلرور ترکیب بردو شصت کال ته 1
 ترکیب بردو ترکیب بردو ترکیب بردو شصت کال ته 2
 شاهد شاهد شاهد شصت کال ته 3
 مساکسی کلرور مساکسی کلرور مساکسی کلرور شصت کال ته 4
 مساکسی کلرور مساکسی کلرور مساکسی کلرور علی آباد 5
 مساکسی کلرور ترکیب بردو مساکسی کلرور علی آباد 6
 شاهد شاهد شاهد علی آباد 7
 ترکیب بیولوژیک رکیب بیولوژیکت ترکیب بیولوژیک علی آباد 8
 ترکیب بردو ترکیب بردو ترکیب بردو علی آباد 9
 ترکیب بردو اکسی کلرور مس ترکیب بردو علی آباد 10
 شاهد شاهد شاهد گنبد 11
 ترکیب بردو ترکیب بردو ترکیب بردو گنبد 12
 مساکسی کلرور مساکسی کلرور مساکسی کلرور گنبد 13

 
 و بحث نتایج 

های هلو، شـلیل   کتری از میزبانهای با خصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک و بیو شیمیائی جدایه     
 :ندشرح زیر بود هو آلو ب

.   مثبت بوده استNAS, NAG, YDCهای زرد یا نارنجی وموکوئیدی روی محیط  تولید پرگنه 
 اسـته منفـی، هیـدرولیز     ، نتیجه هوازی، هیـدرولیز نش     O/F هوازی   -واکنش گرم منفی، رشد بی هوازی     

 مثبـت،  (HR)ها مثبت و بعضـی منفـی، واکـنش فـوق حساسـیت در شـمعدانی          ژالتین بعضی جدائیه  
 نیتـرات   ء مثبت، تحرک مثبت، کاتاالز مثبت و منفی، اکسیداز منفـی، احیـا            YDCچسبندگی در محیط    

 منفی، هیـدرولیز چربـی      منفی، استفاده از نیترات مثبت و منفی، لوان مثبت، تجزیه پروتئین شیر مثبت و             
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 منفـی، اسـتفاده از      درصد 6 منفی و مثبت،     درصد3 مثبت،    درصد 2مثبت و منفی، تحمل در نمک طعام        
ترهالوز مثبت، دی فروکتوز مثبت، دی گاالکتوز مثبت، سـلوبیوز مثبـت و منفـی، سـاکارز                 : منابع کربنی 

 در تست بیماریزائی روی چنـد رقـم   مثبت، دی مانوز مثبت، گوانین منفی و آرابینوز مثبت بوده است و 
 پس از یکماه عالئم شانکر ظاهر شـد و از بافـت آلـوده مجـدداً               ) ارلی گلو، رد کاپ و دکسی رد      (هلو  

الـذکر عامـل بیمـاری بـاکتری         با توجه به خصوصـیات فیزیکـو شـیمیائی فـوق           .باکتری جداسازی شد  
Xanthomonas arboricola pv. pruniگـزارش از وجـود ایـن    لین  و این او تشخیص داده شد

  .باشد گونه باکتری در استان مذکور می
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 .1384 داران   وضعیت الودگی ارقام مختلف آلو به بیماری شانکر باکتریائی هسته-1 شکل

 
در سـطح   ، متوسط آلودگی به بیماری شـانکر باکتریـائی در بـین ارقـام مختلـف آلـو                   1شکل   طبق 

ارقـام آلـو بخـارا، گوجـه        ) 1 شـکل (از بین ارقام مختلف آلو       .داری داشته است   اختالف معنی  درصد5
 حساس و رقم     مقاوم بوده اما ارقام آلو شابلون زودرس، قطره طال و شابلون دیررس نسبتاً             سعدی کامالً 

 .هستندداران  آلو سانتروزا حساسترین رقم نسبت به بیماری شانکر هسته
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 .داران  هستهلکه برگی  وضعیت آلودگی ارقام مختلف هلو به بیماری -2 شکل

 
نشـان داد   ) 2 شـکل ( مقایسه میزان حساسیت  به بیماری شانکر باکتریائی دربین ارقام مختلف هلو            

ا  ارقام، ارقام ردکاپ و دکسی رد و انجیـری بعـد از آنهـ              ترینمتحملرقم ارلی گلو و اسپرینگ کرست       
) درصد 8(همچنین رقم ارلی گلو با کمترین آلودگی  .باشند ترتیب از حساسیت بیشتری برخوردار می    به

 .حساسترین رقم بوده است) درصد 48(و رقم هلو انجیری 
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 . وضعیت آلودگی ارقام مختلف شلیل به بیماری شانکر هسته داران-3 شکل
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کـه رقـم     دار بوده اسـت، بطـوری      معنی درصد   5 در سطح    ین ارقام مختلف شلیل   میزان آلودگی در ب    
و ارقام این دیپندنس، مغـان گـرد، سـانگلو و رد گلـد              ) 4 شکل(نکتارد و سان کین با کمترین آلودگی        

 3رقم نکتـارد بـا      ) 3 شکل( ها نشان داد    همچنین بررسی  .اند  ترتیب بعد از آنها حساسترین ارقام بوده       به
 درصـد   25ترین ارقام شلیل، ولی رقم رد گلد با آلـودگی           تحمل م درصد4لودگی و سان کین با       آ درصد

 .اند حساسترین رقم شلیل بوده است و ارقام این دی پندنس، مغان گرد و سان گلو حد واسط آنها بوده                  
و  4 شکل(داران نشان داد  های مختلف کنترل شیمیائی علیه بیماری شانکر باکتریائی هسته     روش مقایسه

با ترکیب بردو بیشـترین تـاثیر       ) سمپاشی زمستانه، قبل از گل و بعد از گلدهی        (اسپری در سه نوبت     ) 5
 -داشته اسـت و بعـد از آن بـردو    ) درصد 45 تا 34(نسبت به شاهد ) درصد5کاهش آلودگی تا میزان   (

تـرین تـاثیر مربـوط بـه        کم. بردو در ردیف بعدی بهترین تاثیر را داشـتند         - اکسی - اکسی و بردو   -بردو  
 .   اکسی، اکسی، اکسی و اکسی، اکسی، بردو و سپس محلول بیولوژیک بوده است

داران در ایـن     بنابراین با توجه به نتایج آزمایشات بهترین راه کنترل بیماری شانکر باکتریـائی هسـته               
و ) ی در باغـات قـدیمی     برای احداث باغات جدید و یا واکار      (، استفاده از ارقام مقاوم      )گلستان(استان  

 5در هزار در زمستان و سـپس         10) درصد18(همچنین بعد از هرس زمستانه، سمپاشی با ترکیب بردو          
همچنین با توجه به حساسیت شدید هلو به این بیماری توصـیه         .باشد در هزار قبل و بعد از گلدهی می       

تر از ارقام هلو در      م مقاوم مناسب   ارقا )درختان آلو و شلیل   ( کاشت گردد برای احداث باغات جدید،     می
تر از منطقه    در حالی که کاشت ارقام مختلف هلو در علی آباد و گنبد مناسب             .دباش میکال   منطقه شصت 

 .باشد کال می شصت
هـای مختلـف      کنترل شیمیائی تیمـار   ) درصد5در سطح   (همچنین مقایسه میانگین و آنالیز واریانس        

بـا  ) سمپاشی زمستانه ، قبل از گل و بعد از گلدهی         (پری در سه نوبت     علیه بیماری مذکور نشان داد اس     
نسبت به اکسـی کلـرور مـس و محلـول           ) درصد5کاهش آلودگی تا میزان     (ترکیب بردو بیشترین تاثیر     

 .را داشته است) درصد 45 تا 34(بیولوژیک  و شاهد 
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 .سمپاشی داران در تیمارهای مختلفهسته   باکتریائیلکه برگیمقایسه میزان آلودگی به بیماری  -4شکل 

 

 
 

 داران در تیمارهای   مقایسه میزان آلودگی به بیماری شانکر باکتریایی هسته-5شکل 
 ).1384شصت کال، (مختلف سمپاشی 
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