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 چکیده

های مهم   شود، یکی از بیماریایجاد می Pseudomonas syringae pv. tomato فرنگی که توسط باکتریزدگی باکتریایی گوجهبیماری خال
تواند به طور جدی میزان عملکرد و کیفیت محصول را تحت تاثیر قرار دهد. این بیماری بذربرد است بنمابراین  فرنگی در جهان و ایران است که میگوجه

دیگری از قبیم  اسمتفاده از ارقماق ممماوق یما       یهاروشباشد اما از باکتری میموثرترین راهکار در کنترل بیماری، استفاده از بذر و نشاء سال  و عاری از 
 42شود. در این پژوهش، واکمنش  کش، نیز در مدیریت تلفیمی بیماری استفاده میمتحم ، رعایت اصول بهداشتی، تناوب کاشت و کاربرد سموق باکتری

همای  برای این منظور، از گیاهچه زدگی باکتریایی در محیط گلخانه مورد مطالعه قرار گرفت.فرنگی در برابر بیماری خالرق  )غیرهیبرید و هیبرید( گوجه
هما  زا روی گیاهچمه باکتری بیماری 1-CFU ml 701×0( 600ODزنی به صورت اسپری سوسپانسیون )فرنگی استفاده شد و مایهچهار تا پنج برگی گوجه

ی ممار یب شمرفت یپ یمنحنم  ریم ز سطحهای بیماری، شدت بیماری ایجاد شده و زمان ظهور اولین نشانه انجاق شد. در بررسی مماومت ارقاق مورد مطالعه،
(AUDPC مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد، شاخص )AUDPC با زمان ظهور اولین نشانه( 70/1های بیماری=r    و شماخص شمدت بیمماری )
(77/1=rهمبستگی مثبت داشت اما زمان ظهور اولین ن )شانه( 44/1های بیماری با شدت بیماری=rهمبستگی معنی )همای  داری نداشت. بر اساس یافته

تری در رابطه با میزان حساسمیت  ها، اطالعات دقیقاین پژوهش، نتایج حاص  از ارزیابی چند شاخص مختلف در بررسی واکنش ارقاق گیاهی به بیماری
 .Hybو Hyb. 1585 ،Hyb. Superset ،King stone ،Hyb. Bellarivaاین مطالعه، ارقاق هیبریمد  دهد. در یا مماومت ارقاق به بیماری ارائه می

Firenze همچنین رق  غیرهیبرید ،Super Chefفرنگی ارزیابی شمدند کمه   زدگی باکتریایی گوجهعنوان ارقاق با مماومت باالتر در برابر بیماری خال، به
 گردد.ی این بیماری توصیه میاستفاده از این ارقاق در مدیریت تلفیم
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هکتار از  040415. در همین سال، در ایران تن بوده استمیلیون  011
های زراعی زیر کشت این محصول بوده است که تولید بمیش از  زمین

 (.1)فرنگی را به همراه داشته است پنج میلیون تن گوجه
زا است و برخی فرنگی میزبان تعدادی از عوام  بیماریگیاه گوجه

های ایجاد شده توسمط ایمن عوامم  بطمور قابم  تموجهی،       ماریاز بی
هممای (. بیممماری42دهنممد )عملکممرد گیمماه را تحممت تمماثیر قممرار مممی 

فرنگی توسط عوام  قارچی، ویروسی، نماتمدی، فیتوپالسممایی،   گوجه
های محیطمی و عوامم  فیزیولموییکی    باکتریایی و گاهی توسط تنش

شام  تریایی مه  این محصول، زای باکشوند. عوام  بیماریایجاد می
، Pseudomonas syringae pv. syringae گرق منفمی  هایباکتری

P. syringae pv. tomato ،Dickeya chrysanthemi ،
Xanthomonas vesicatoria ،X. perforans ،X. gardneri ،X. 

euvesicatoria باکتری گرق مثبت  وClavibater michiganensis 

subsp. michiganensis ( 42، 7، 5است.) 
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همای  فرنگمی یکمی از بیمماری   زدگی باکتریایی گوجهبیماری خال
(. این بیماری اولمین بمار   7فرنگی در دنیا است )مه  و اقتصادی گوجه

)تمایوان( مشماهده و    0فرنگمی فورموسما  توسط اکابمه در ممزارع گوجمه   
(. این بیماری در ابتمدا بمه عنموان یمم بیمماری کم        07گزارش شد )

همای بیمماری در   شد اما پس از مدتی نشانهمیت در دنیا شناخته میاه
فرنگی در شمال و جنوب آمریکا مشاهده شد. با ایمن  اکثر مزارع گوجه

های کمی از حضور بیماری در آن زممان وجمود دارد کمه    حال، گزارش
همای  برگمی های این بیماری با سایر لکمه احتماال دلی  آن تشابه نشانه

برگمی  ها و لکمه بویژه لکه باکتریایی ناشی از زانتاموناسفرنگی، گوجه
(. در ایران، ایمن بیمماری اولمین بمار در سمال      01باشد )سیرینگایی می

(. بمر اسماس   44فرنگمی وراممین گمزارش شمد )    از مزارع گوجه 0572
اکنممون در بیشممتر  هممای انجمماق شممده، ایممن بیممماری همم    پممژوهش
(. بسمیاری از  0وجمود دارد )  های استان آذربایجان غربی نیزشهرستان

فرنگی، بیمماری  فمط در گوجه P. syringae pv. tomatoهای سویه
( نیمز  Brassicaceaeبمو ) کند. اما آلودگی گیاهان تیره شم  ایجاد می

 (.01های این باکتری گزارش شده است )توسط برخی از سویه
، عاممم  بیممماری  P. syringae pv. tomato( Pstبمماکتری )

باکتریایی است. این باکتری گرق منفی، متحرک و هموازی   زدگیخال
اجباری است که پس از ورود به گیاه از طریق منافذ طبیعی، در فضای 

(. این باکتری قمادر اسمت   45شود )بین سلولی مستمر شده و تکثیر می
های هرز و گیاهان غیرمیزبان بماء داشته فیت روی علفبه صورت اپی

فرنگی اثبات ن باکتری در خاک و بذرهای گوجهباشد، همچنین بماء ای
تواند بدون بروز عالئ  بیمماری، نشماءهای   می Pstشده است. باکتری 

فرنگی را آلوده نموده و موجبات انتمال آلودگی به نشاءهای سال  گوجه
 (.7را فراه  آورد )
در  0155زدگی باکتریمایی از زممان معرفمی در سمال     بیماری خال
میالدی خسارت چنمدانی نداشمته اسمت امما بما       0171 تایوان، تا دهه

انتمال نشاءهای آلوده از مناطق جنوبی آمریکما بمه منماطق شممالی و     
مساعد بودن شرایط محیطی، عام  بیماری به یم تهدید جدی برای 

یکمی از   بیمماری  (. این2فرنگی در این مناطق تبدی  شد )تولید گوجه
مرطوب و بمارانی اسمت کمه از    های اقتصادی در مناطق سرد، بیماری

فرنگی در جهان گزارش شده است. خسمارت  اکثر مناطق کاشت گوجه
درصد در مرحلمه   75بیماری بسته به مرحله رشدی گیاه آلوده شده، از 

درصد در مراح  آخر رشد متفاوت است. عممده خسمارت    5گیاهچه تا 
میموه  فرنگی، به دلی  کاهش بازارپسندی این بیماری روی گیاه گوجه

باشد. در صورتی که شدت بیماری زیاد باشمد، عمالوه بمر کماهش     می
شود و حتی ممکن اسمت  کیفیت محصول، باعث خسارت کمی نیز می

 .(47)طور کام  از بین برود همحصول ب

های آبسوخته کوچم ها به صورت لکهبیماری در برگهای نشانه

                                                           
1- Formosa 

شوند. ی احاطه میرنگاست که در مراح  اولیه بیماری، با هاله زرد ک 
ها که به صورت مدور، شود. لکهتر میبا گذشت زمان، هاله زرد پررنگ

ای رنگ هستند، معمموال در تمماق سمطح بمرگ ایجماد      نکروزه و قهوه
شمود کمه   های برجسته و ریز دیمده ممی  شوند. روی میوه ابتدا خالمی

ها هالمه مشمخص وجمود    قاب  لمس هستند. در میوه سبز، اطرا  لکه
ایجماد   .شموند ندرت  توسط هاله زرد رنگ احاطه ممی هبها لکهدارد و ن

بماکتری  . (2 و 5) شودلکه روی میوه سب  کاهش بازارپسندی آن می
زدگی باکتریایی بذربرد است، به همین دلی  استفاده عام  بیماری خال

تواند در کماهش بیمماری تاثیرگمذار    از بذر سال  و عاری از باکتری می
طور کلی، این بیماری از طریق استفاده از بذر و نشماء سمال ،    باشد. به

ای با هد  کاهش رعایت اصول بهداشتی، تناوب کاشت، آبیاری قطره
ها، تمویت گیاه با ترکیباتی مانند سولفات روی، استفاده از رطوبت برگ

کش از قبی  سموق مسمی و اسمتفاده از ارقماق ممماوق     ترکیبات باکتری
 (.01 و 01، 02)د شومدیریت می

ها مورد هایی که در بررسی میزان خسارت بیمارییکی از شاخص

( AUDPC) 4گیرد، سطح زیر منحنی پیشرفت بیماریاستفاده قرار می
است که روشی جهت بررسی میزان پیشرفت بیماری در طمول زممان   

(. این شاخص که کاربرد فراوانی دارد، جهمت ممایسمه بمین    41است )
شمود و از ایمن جهمت کمه     لف یم گیاه استفاده ممی های مختینوتیپ
شود و در قال  یم معیمار  های مختلف مماومت در آن لحاظ میمولفه

 (.07 و 05، 5دهد، اهمیت دارد )نشان می کمی میزان مماومت را

های کشمور در مزرعمه   فرنگی در بیشتر استاندر حال حاضر گوجه
رخانجات صنایع فمرآوری  شود و تعداد زیادی از کایا گلخانه کشت می

کنند کمه عمالوه بمر مصمار      ها فعالیت میفرنگی در این استانگوجه
های همجوار نیز صادر های آن به کشوراز فرآورده برخیداخ  کشور، 

گردد. با توجمه بمه ارزآوری مطلموب، ایمن محصمول ممورد توجمه        می
یمت  مسئولین، صاحبان صنایع و کشاورزان قرار دارد. با توجمه بمه اهم  

 و 0)زدگی باکتریایی در کمیت و کیفیت محصول تولیدی بیماری خال
ضروری اسمت ممدیریت ایمن بیمماری ممورد توجمه قمرار گیمرد و         (، 7

های مناس  با کمترین خطر آلودگی برای انسان و محیط زیست روش
فرنگی گوجه ارقاق مختلف گیاههمه ساله از آنجایی که د. نپیشنهاد شو
تولید و بمه بمازار    توسط محممان اصالح نباتاتوت، های متفابا ویژگی
و با توجه به اهمیت استفاده از ارقاق مماوق در ممدیریت   شودعرضه می

زدگی باکتریایی، بررسی واکنش چنمد رقم  غیرهیبریمد و    بیماری خال
فرنگی در برابر این بیماری به عنوان هد  این پمژوهش  هیبرید گوجه

 در نظر گرفته شد.

 
 
 

                                                           
2- The Area Under the Disease Progress Curve 
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 هاروش مواد و

 زابیماری های باکتریسویهتهیه 

 ،P. syringae pv. tomatoدر این تحمیق از چهار سویه باکتری 
فرنگی استان آذربایجان غربمی اسمتفاده   جداسازی شده از مزارع گوجه

زا بودن ایمن  شد. شناسایی فنوتیپی و مولکولی، همچنین اثبات بیماری
 (.0ست )ها، در مطالعات قبلی انجاق شده اسویه
 

فرنگی مورد مطالعه به بیمااری  بررسی واکنش ارقام گوجه

 باکتریاییزدگی خال

 ماده گیاهی مورد استفاده

فرنگمی شمام    ای گوجهرق  مزرعه 42جهت انجاق این آزمون، از 

 Early Urbana 111 ،Early 0افشمان( رق  غیرهیبرید )آزاد گرده 05

Urbana Y ،King stone ،Super 22 TO ،CalJ N3 ،2270 ،Rio 

grenade ،Early Urbana ،Primo early ،Falat CH ،Super 

Chef ،Primax  وRed Stone  رقمم  هیبریممد  00و Hyb. 6515 ،
Hyb. Superset ،Hyb. Firenze ،Hyb. Comodoro ،Hyb. 

Bellariva ،Hyb. 1585 ،Hyb. Kishmat ،Hyb. Eden ،Hyb. 

8320 ،Hyb. Monty marker F1 و Hyb. Ferguson F1 هاستفاد 
اصالح و تهیه نهال  ،از موسسه تحمیماتغیرهیبرید  شد. بذرهای ارقاق
هممای واردکننممده ارقمماق هیبریممد از شممرکت  بممذرهای و بممذر کممر  و

 .تهیه شد های کشاورزیفرآورده

 

 های باکتریفرنگی با سویههای گوجهزنی گیاهچهمایه

مخلمو  رس و   های کشت حماوی بذرهای ارقاق مختلف در سینی
ماسه کاشته شدند. پس از اینکه نشاءها بمه مرحلمه دو تما سمه برگمی      

هممای پالسممتیکی حمماوی مخلممو  رس، ماسممه و رسممیدند، بممه گلممدان
هما، در  های مساوی انتمال داده شمدند. از گیاهچمه  برگ به نسبتخاک

 زا استفاده شد.زنی باکتری بیماریمرحله چهار تا پنج برگی جهت مایه
های بماکتری روی محمیط کشمت نوترینمت     زنی، سویههجهت مای

ساعت، سوسپانسیونی با غلظمت   21تا  42کشت شدند و پس از  4آگار
(600OD )1-CFU ml 701×0 زا تهیه شد. های باکتری بیماریاز سویه

ها، با سوسپانسون باکتری بمه طمور کامم     های هوایی بوتهسطح انداق
ساعت زیمر   42ها به مدت چهاسپری گردید. جهت حفظ رطوبت، گیاه

های پالستیکی قرار داده شدند. دمما در طمول انجماق آزممایش     پوشش
سماعت در طمول    04درجه سلسمیوس و طمول دوره روشمنایی     4±47

زنمی شمده از یمم روز پمس از     های مایهروز تنظی  شد. گیاهچهشبانه

                                                           
1- Open pollination 

2- Nutrient agar 

و از روز بعد، به صورت روزانه مورد بررسی قرار گرفتند  40زنی تا مایه
برداری انجاق شد. در تیممار شماهد همر    های ایجاد شده یادداشتنشانه

 (.04ها اسپری شد )رق ، آب ممطر سترون روی گیاهچه

 

 های بررسی شدهشاخص

فرنگمی ممورد مطالعمه در برابمر     جهت بررسی واکنش ارقاق گوجه
همای زممان ظهمور اولمین     زدگمی باکتریمایی، از شماخص   بیماری خال

ماری، شاخص شدت بیماری و سطح زیر منحنی پیشرفت های بینشانه
( استفاده شد. جهت ارزیابی شدت بیمماری، تعمداد   AUDPCبیماری )

هر بوته شمارش شد و از شاخص  های ایجاد شده روی شش برگلکه
 01( یم تا 0های بیماری، صفر تا شش به صورت: صفر( بدون نشانه

لکمه   41تما   07( 5هما،  گلکه روی بر 05تا  00( 4ها، لکه روی برگ
لکمه روی   51تما   47( 5ها، لکه روی برگ 45تا  40( 2ها، روی برگ

 (.47ها انجاق گرفت )لکه روی برگ 51( بیش از 7ها و برگ
 (.00محاسبه شد ) 0شاخص شدت بیماری با استفاده از فرمول 

 
: نممره  0x-6: تعمداد بمرگ در همر نممره عمددی،      n در این معادلمه 

 های ارزیابی شده است.تعداد ک  برگ: Nعددی، 
 4شاخص سمطح زیمر منحنمی پیشمرفت بیمماری نیمز از فرممول        

 (.5محاسبه شد )

 
 میممزان i+1y اق،i مشمماهده در بیممماری درصممد iy ایممن معادلممه، در
 اق،i مشماهده  در بمرداری یادداشمت  زمان ti اق،i+1 مشاهده در بیماری

i+1t مشاهده در بردارییادداشت زمان i+1و قا n مشماهدات  ک  تعداد 
 است. 
 

 هاتجزیه و تحلیل آماری داده

ها در قال  طرح کامال تصادفی انجاق شد. برای هر تیممار  آزمایش
)رق ( چهار گلدان و در هر گلدان چهمار بوتمه اسمتفاده شمد. ممایسمه      

افزار ها به روش توکی، با استفاده از نرقمیانگین و تجزیه واریانس داده
SAS (version 9.4)      افمزار  انجاق شمد. نمودارهما بما اسمتفاده از نمرق

Excel   رسمم  شممدند. شمماخصAUDPC  افممزار بمما اسممتفاده از نممرق
(version 3.5.2) R  و بستهAgricolae   ( بررسمی  1محاسمبه شمد .)
های مماومت به بیماری نیز با اسمتفاده  ای بین شاخصهمبستگی رتبه

  SPSS (version 25)افمزار از ضمری  همبسمتگی اسمپیرمن در نمرق    
 انجاق شد.
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 نتایج

زدگای  فرنگای باه بیمااری خاال    واکنش ارقام مختلف گوجه

 باکتریایی

هما، زممان ظهمور اولمین     با توجه به نتمایج تجزیمه واریمانس داده   
در ارقمماق مختلممف  AUDPCهممای بیمماری، شممدت بیمماری و   نشمانه 
 (.0دار شدند )جدول فرنگی، در سطح احتمال یم درصد معنیگوجه

 

 زدگی باکتریاییفرنگی به بیماری خالواکنش ارقام گوجه مورد بررسی در هایتجزیه واریانس شاخص -1جدول 
Table 1- Variance analysis of studied indexes in tomato cultivars reaction to bacterial speck disease 

 میانگین مربعات
 Mean squares 

 

 درجه آزادی
 Degrees of 

freedom 

 

 

 منابع تغییرات
Source of variation 

 سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری 

 AUDPC 

 شدت بیماری
Disease 

severity 

 های بیماریزمان ظهور اولین نشانه
Time of the first symptoms 

appearance 
**176.4  **3.68  ** 14.47 23 

 فرنگیرق  گوجه
Tomato cultivar 

31.12 0.75 2.08 48 
 خطا

Experimental error 

           19.13           22.03     27.28    
 درصد ضری  تغییرات

 Coefficient of 

variabilities % 
 ** Significance level at 1%                                                                                                           داری در سطح احتمال یم درصد                                                             معنی**

 

 
 .Pseudomonas syringae pvبا باکتری زنی پس از مایهفرنگی های بیماری در ارقام مختلف گوجهمیانگین زمان ظهور اولین نشانه -1شکل 

Tomato 
 (.p≤0.05) ندارندی داریمعن اختال  ه  بااز نظر آماری  کسانی حرو  بای هاستون 

Figure 1- The average of time of the first symptoms appearance in different tomato cultivars after inoculation with 

Pseudomonas syringae pv. tomato 
 There is no statistically significantly difference between columns with the same letters (p≤0.05). 

 
زدگای در ارقاام   های بیمااری خاال  زمان ظهور اولین نشانه

 فرنگیمختلف گوجه
فرنگی بمه  با توجه به ممایسه میانگین واکنش ارقاق مختلف گوجه

س زمان ظهمور  زدگی باکتریایی، ارقاق مورد مطالعه بر اسابیماری خال

(. 0های آماری مختلف قرار گرفتند )شمک   های بیماری در گروهنشانه
 .Hybو  Falat CH ،Hyb. 8320های نتایج آماری نشان داد که رق 

Firenzeهای بیماری را در روز دوق نشان دادنمد و بمر اسماس    ، نشانه
 fهای بیماری از لحاظ آماری در گروه شاخص زمان ظهور اولین نشانه

 



 014     زدگی باكتریاییفرنگی به بیماری خالبررسی واكنش چند رقم غیرهیبرید و هیبرید گوجهنبی و خضری، عباس پور ا

ترین ارقاق از نظر این شاخص، قرار گرفتند. این ارقاق به عنوان حساس
به بیماری،  Hyb. Comodoroارزیابی شدند. همچنین حساسیت رق  

 (.0به این سه رق  نزدیم بود )شک  
 .Hybهای بیماری، مربمو  بمه رقم    زمان ظهور نشانهدیرترین  

Superset    اق زنممی و سممپس ارقمم  بممود کممه نممه روز پممس از مایممه
Hyb.Bellariva  وHyb. 1585     زنمی،  کمه هشمت روز پمس از مایمه

از نظمر زممان ظهمور اولمین     را نشمان دادنمد.   های بیماری نشانهاولین 
به عنوان رقم  بما مماوممت     Hyb. Supersetهای بیماری، رق  نشانه

باالتر نسبت به سایر ارقاق مورد مطالعه، ارزیابی شد. سایر ارقماق ممورد   

های بیماری زنی، اولین نشانهه تا هفت روز پس از مایهمطالعه، بین س
 .(0شک  )را بروز دادند 

 

 فرنگیزدگی در ارقام مختلف گوجهشدت بیماری خال

همای نکمروزه دو تما پمنج     های بیماری به صورت بروز لکمه نشانه
متری روی برگ که با هاله زرد رنگ احاطه شده بودند، ایجاد شد میلی

های ایجاد شده در ارقاق مورد مطالعه متفاوت بود که(. تعداد ل4)شک  
همای  گمروه و ارقاق مورد بررسی از نظر درصد بیماری ایجاد شمده، در  

 (.5قرار گرفتند )شک  آماری مختلف 

 
زای زنی با باکتری بیمارینج روز پس از مایه، پHyb. Comodoroفرنگی رقم زدگی باکتریایی روی بوته گوجههای بیماری خالنشانه -2شکل 

Pseudomonas syringae pv. tomato (Pst) )راست( و شاهد منفی )چپ( 

Figure 2- Symptoms of bacterial speck disease on inoculated tomato plant cv. Hyb. Comodoro, five days after inoculation 

with Pseudomonas syringae pv. tomato (Pst) (right) and negative control (left) 

 

 Hyb. 6515 ،Hyb. 8320رق  مورد بررسی، سه رق   42در بین 
بیشترین شدت بیماری را نشان دادند که هر سه در گروه  Calj N3و 

 011قرار گرفتند. درصد بیماری ایجماد شمده در ایمن ارقماق      aآماری 

پنج  .(5رقاق ارزیابی شدند )شک  ترین ادرصد بود که به عنوان حساس
و  Hyb.1585 ،Hyb.Firenze ،King stone ،Rio grenadeرقمم  

Super Chef  درصمد داشمتند کمه از میمان      51شدت بیماری کمتر از
 15/51شمدت بیمماری    Hyb.1585و  Hyb.Firenzeها، دو رقم   آن

تمرین  درصد را نشان دادند و بر اساس این شاخص بمه عنموان ممماوق   
ق در بین ارقاق مورد بررسی ارزیابی شمدند. در سمایر ارقماق شمدت     ارقا

 (.5درصد بود )شک   11و  51بیماری ایجاد شده بین 
 

 (AUDPC) سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری

 AUDPC شماخص  مممدار  نیشمتر یب ،یبررسم  ممورد  ارقاق نیب از
 رقم  ترین سابه عنوان حس. این رق  بود Hyb. 8320مربو  به رق  

 ،Hyb. Comodoroی هما رقم  پمس از آن،   .شمد مماری تعیمین   به بی
2270، Calj N3، Primo early، Hyb. 6515 ،Early Urbana ،

Falat CH ،Hyb. Monty marker F1 و Hyb. Kishmat بمه  زیم ن 
 .Hybارقمماق  داشممتند. 51از  شممتریب AUDPC شمماخص  یممترت

Bellariva ،King stone ،Super Chef  وHyb. Supersent 
سیت کمتری نسبت به بیماری نشمان دادنمد و در کنمار ارقماق بما      حسا

مربمو    AUDPCمماومت باالتر قرار گرفتند. کمترین ممدار شماخص  
تعیین شد  1/07در آن  AUDPCبود که شاخص  Hyb.1585به رق  

ترین رق  از بین ارقاق مورد مطالعه ارزیابی شد. سایر و به عنوان مماوق
 (.2قرار گرفتند )شک   b-eدر گروه آماری  ،51زیر  AUDPCارقاق با 
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 Pseudomonas syringaeزنی با باکتری روز پس از مایه 21فرنگی، شدت بیماری در ارقام هیبرید و غیرهیبرید گوجههای دادهمیانگین  -3 شکل

pv. tomato 
 (.p≤0.05) ندارندی داریمعن اختال  ه  بااز نظر آماری  کسانی حرو  بای هاستون

Figure 3- The average of disease severity in hybrid and non-hybrid tomato cultivars 21 days after inoculation with 

Pseudomonas syringae pv. Tomato 
There is no statistically significantly difference between columns with the same letters (p≤0.05). 

 

 
زنی با باکتری روز پس از مایه 21مورد مطالعه، فرنگی در ارقام گوجه( AUDPC)ی ماریب شرفتیپ یمنحن ریز سطحمیانگین شاخص  -4شکل 

Pseudomonas syringae pv. Tomato 
 (.p≤0.05) ندارندی داریمعن اختال  ه  بااز نظر آماری  کسانی حرو  بای هاستون 

Figure 4- The average of the area under the disease progress curve (AUDPC) in studied tomato cultivars 21 days after 

inoculation with Pseudomonas syringae pv. Tomato 
 There is no statistically significantly difference between columns with the same letters (p≤0.05). 

 
 
 

 



 014     زدگی باكتریاییفرنگی به بیماری خالبررسی واكنش چند رقم غیرهیبرید و هیبرید گوجهنبی و خضری، عباس پور ا

 

نمودار فراوانی ارقاام ماورد مطالعاه بار اسااص شااخص       
AUDPC 

بر اساس نمودار فراوانی ارقاق مورد مطالعه، بیشترین فراوانی ارقاق 
 .Hybدیده شمد. تنهما رقم      57تا  50و  47تا  40های AUDPCدر 

تمرین  بود و به عنموان حسماس   20-27دامنه  AUDPCدارای  8320
ورد نظمر مماوممت بیشمتری نسمبت بمه عامم        رق  تعیین شده رق  م

ممورد   فرنگمی رقم  گوجمه   42دهد. بنمابراین از بمین   بیماری نشان می
 .Hyb. Firenze ،Hybبررسی، تعداد شش رق  )شام  ارقاق هیبرید 

Bellariva ،Super Chef ،Hyb. Supersent  وHyb.1585    و رقم
یشمتری بمه   ( نسبت به سایر ارقماق مماوممت ب  King stoneغیرهیبرید 

 بیماری نشان دادند.

 
 (AUDPC) یماریب شرفتیپ یمنحن ریز سطحفرنگی مورد مطالعه، بر اساس شاخص فراوانی ارقام گوجه -5شکل 

Figure 5- Frequency of studied tomato cultivars based on the area under the disease progress curve (AUDPC) 

 

 های مورد ارزیابیهمبستگی بین شاخص

همای بیمماری   بما زممان ظهمور اولمین نشمانه      AUDPCشاخص 
(70/1=r و ) درصممد شممدت( 77/1بیممماری=r همبسممتگی مثبممت و )

داری در سطح احتمال یم درصد داشت. ایمن موضموع بمه ایمن     معنی

دو پارامتر زمان و درصد  AUDPCدلی  است که در محاسبه شاخص 
هما دور از انتظمار   انمد و همبسمتگی آن  ری هر دو لحاظ شدهشدت بیما

شمدت  همای بیمماری بما درصمد     نبود. شاخص زمان ظهور اولین نشانه
 (.r=44/1داری نداشتند )بیماری همبستگی معنی

 
( به بیماری AUDPCو  شدت بیماری، های بیماریزمان ظهور اولین نشانهفرنگی )های واکنش ارقام گوجهضریب همبستگی بین شاخص -2جدول 

 زدگی باکتریاییخال
Table 2- Correlation coefficient between tomato cultivars reaction indexes (time of the first symptoms appearance, disease 

severity and AUDPC) to bacterial speck disease 

 سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری 

AUDPC 

 شدت بیماری
Disease 

severity 

 های بیماریزمان ظهور اولین نشانه
 Time of the first symptoms 

appearance 
 

  
1.00 

 های بیماریزمان ظهور اولین نشانه
Time of the first symptoms 

appearance 

 
1.00 0.22 

 شدت بیماری
Disease severity 

 یماریسطح زیر منحنی پیشرفت ب    0.71**     0.76** 1.00
  AUDPC 

 ** Significance level at 1%                                                                                                      داری در سطح احتمال یم درصد                                                                    معنی**
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 بحث

فرنگمی  رق  غیرهیبرید و هیبرید گوجه 42این مطالعه، واکنش  در
زدگی باکتریایی در محیط گلخانمه ممورد ارزیمابی    در برابر بیماری خال

همای  های انجاق شده نشان داد، اولین نشمانه قرار گرفت. نتایج بررسی
و  Hyb. Superset ،Hyb. Bellarivaهمای هیبریمد   رقم   دربیماری 

Hyb. 1585، زنی و دیرتر از سمایر ارقماق   نه روز پس از مایه هشت تا
ها دو تما پمنج   رق  مورد بررسی، این نشانه 00در که ظاهر شد. درحالی
فرنگی در زنی مشاهده شد. با توجه به اینکه گیاه گوجهروز پس از مایه

زدگی باکتریایی حسماس اسمت،   مرحله گیاهچه نسبت به بیماری خال
بیماری در رق  مورد نظر افمزایش یابمد،    هایهرچه زمان ظهور نشانه

احتمال بروز بیماری در آن رق  کمتر و یا شدت بیمماری ایجماد شمده    
کمتر خواهد بود و در نتیجمه ایمن رقم  نسمبت بمه بیمماری مماوممت        

شدت بیماری با اسمتفاده از شماخص صمفر تما      بیشتری خواهد داشت.
بیممارگر روی  زنمی بماکتری   هایی که پس از مایهشش بر اساس نشانه

فرنگی ایجاد شد، ارزیابی گردید. بمر اسماس نتمایج    های گوجهگیاهچه
 .Hybهمای  شاخص شدت بیماری، درصد بیماری ایجاد شده در رقم  

Firenze ،Hyb.1585 ،King stone ،Rio grenade  وSuper 

Chef      نسبت به سایر ارقاق مورد بررسی کمتر بمود و ایمن ارقماق جمزو
االتر نسبت به بیماری تعیین شدند. بما توجمه اینکمه    ارقاق با مماومت ب

برخی از ارقاق مورد مطالعه، ارقاق هیبریمد و اصمالح ینتیکمی شمده بما      
هد  دستیابی به کیفیت و کمیت باالتر محصول بودند، توجه به ایمن  

درصد بمود،   51نکته که فمط در پنج رق  ذکر شده، شدت بیماری زیر 
بیماری، هرچه رق  گیماه در برابمر   ت شدحائز اهمیت است. در بررسی 

های ایجاد شمده بیشمتر و شمدت    تر باشد، میزان نشانهبیماری حساس
رقم  ممورد بررسمی، رقم       42(. از بمین  47بیماری باالتر خواهد بمود ) 

Hyb.1585  که بر اساس شاخصAUDPC ترین رق  بود، بمر  مماوق
شماخص   همای بیمماری )روز هشمت ( و   اساس زمان ظهور اولین نشانه

درصد( نیز جزو ارقاق با مماومت بیشتر نسبت به  15/51بیماری )شدت 
بیماری بود. از بین ارقاق مورد بررسمی، سمطح زیمر منحنمی پیشمرفت      

 Hyb. 8320 ،Hyb. Comodoro ،2270 ،CaIJهای بیماری در رق 

N3 ،Primo early  وFalat CH    بیشتر از سایر ارقاق بمود و بنمابراین
گونه ویژگی ت به بیماری حساسیت بیشتری داشتند. هیچاین ارقاق نسب

شناسی مشترکی بین ارقاق با مماومت مشمابه در برابمر بیمماری    ریخت
 مشاهده نشد. 

نتایج تحمیمات پیشین نشان داده است که شدت بیماری در ارقماق  
زدگی باکتریمایی متفماوت   فرنگی، در مماب  بیماری خالمختلف گوجه

رقم  بما مماوممت بماال یما متوسمط بمه بیمماری          است. تاکنون چندین
( امما  45 و 4فرنگمی معرفمی شمده اسمت )    ایی گوجمه زدگی باکتریخال

تحمیمات نشان داده است که در بسیاری از موارد، مماوممت بما ظهمور    
ای، . در مطالعمه (01)شمود  نژادهای جدید عام  بیماری شکسمته ممی  

و  Selin ،Newton ،5656 ،Marmara ،Dorit، 144مماومت ارقماق  
Beril زدگی باکتریایی مورد بررسی قرار گرفت. نسبت به بیماری خال

و بیشترین  144بر اساس نتایج، کمترین شدت بیماری مربو  به رق  
همای  بود. در این مطالعه، رقم   Newtonشدت بیماری مربو  به رق  

و  Selinبه عنوان ارقماق بما مماوممت زیماد، ارقماق       Marmaraو  144
Beril   دارای مماومت متوسط، ارقماقDori  ارقماق حسماس و    5656و
(. در 4به عنموان رقم  خیلمی حسماس معرفمی شمدند )       Newtonرق  

 رق  مماوق از جمله فرنگیگوجه رق  07سطح مماومت پژوهشی دیگر، 
Ontario 7710 مورد بررسی قرار گرفمت  زدگیخال یماریدر برابر ب .

و  Lycopersicon hirsutum یحشم گونمه و  رق  ذکر شده،عالوه بر 
بما رقم  حسماس     Ontario 7710هیبرید ایجاد شمده از تالقمی رقم     

A100 (. در 05ت نشممان دادنممد )مماوممم یممماریب نیممدر برابممر ا زیممن
رقم    15( انجاق شد، واکنش 45ای که توسط تورگات و بسی  )مطالعه

ای ترکیمه کشمت   فرنگی کمه در ناحیمه شمرد مدیترانمه    مختلف گوجه
شوند، نسبت به این بیماری مورد بررسی قرار گرفمت. از بمین ایمن    می

 .P. syringae pvهمای بماکتری   ارقاق، هفت رق  نسمبت بمه سمویه   

tomato     واکنش فود حساسیت نشان دادند. بررسمی مولکمولی ارقماق
بودنمد. از   avrpto1مورد مطالعه نشان داد، این هفت رقم  حامم  ین   

در بمروز مماوممت علیمه بیمماری      کمه  ptoبین ایمن هفمت رقم ، ین    
، Atalay ،Partyزدگممی باکتریممایی نمممش دارد، در شممش رقمم   خممال

Petrus ،Piccadilly ،Prenses  وTyty  ردیابی شد. تموالی ین Pto 
درصممد بمما تمموالی ایممن ین در رقمم  مممماوق   15تمما  14در ایممن ارقمماق 

(AF220603)VFNT Cherry  L. esculentum  011تمما  15و 

 L. pimpinellifolium Rio Grande 76R  ممماوق  درصمد بما رقم   

(AF220602)  .تنوع قاب  دهنده ها نشانافتهی نیامشابهت نشان داد
بمه   که است زدگیبه بیماری خال مماومتفرنگی در ارقاق گوجه توجه

 دیم ارقاق جد های مماوق گیاه برای اصالح ینتیکی و تولیدالینانتخاب 
(. مماومت یم گیماه بمه بیمماری،    45) کندیکمم م بیماری بهمماوق 

در گیممماه میزبمممان و ین  ممممماوق یهممماین ایمممین نیازمنممد وجمممود  
هما موجم  بمروز    زایی در بیمارگر اسمت و تعامم  ایمن ین   غیربیماری

ین  یتعمداد  علیرغ  وجود شود. بنابراینمماومت نسبت به بیماری می
 (. 45واهد شد )نخ جادیای مماومتدر برابر بیماری  ،اهیگدر ینوق مماوق 

های این تحمیق نشان داد، بین نتایج سمه شماخص ارزیمابی    یافته
شده در اغل  ارقاق همخوانی وجود داشت. به عنوان مثال، طبق نتایج 

 .Hybبه عنوان رق  مماوق و رقم    Hyb.1585هر سه شاخص، رق  

به عنوان رق  حساس به این بیماری تعیین شدند. با این حمال   8320
بر اساس شاخص شدت بیمماری   Hyb. Firenzeاق از جمله برخی ارق

همای  به عنوان رق  مماوق و بر اساس شاخص زمان ظهور اولین نشانه
بما اینکمه از    Hyb. Bellarivaبیماری، حساس بودند. همچنین رقم   

های بیمماری در رتبمه دوق قمرار داشمت، دارای     نظر زمان ظهور نشانه
در  AUDPCاسماس شماخص   بیماری چهار بمود و بمر   شدت شاخص 
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رتبه پنج  قرار گرفت. با در نظر گرفتن نتمایج سمه شماخص بررسمی     
، Hyb. 1585 ،Hyb. Superset ،King stoneشمده، ارقماق هیبریمد    

Hyb. Bellariva  وHyb. Firenze  همچنممین رقمم  غیرهیبریممد ،
Super Chef   ،به عنوان ارقاق با مماومت باالتر نسبت به سمایر ارقماق ،

شموند و اسمتفاده از   فرنگی معرفی میزدگی گوجهبیماری خال در برابر
ها گزارش شمده اسمت، توصمیه    این ارقاق در مناطمی که بیماری از آن

 گردد. می
بنا بر نتایج تحمیق حاضر، الزق است در انتخاب ارقاق محصموالت  

های زارعی و فیزیولموییکی  کشاورزی عالوه بر در نظر گرفتن ویژگی

های غال  منطمه نیز توجه نممود  ایط اقلیمی و بیماریمحصول، به شر
و با توجه به جمیع شرایط مبادرت به انتخاب و کاشت ارقاق تجماری و  

زای گیماهی  پرمحصول نمود. از آنجایی که مماومت به عوام  بیمماری 
تحت تاثیر فاکتورهای مختلف ینتیکی، فیزیولوییکی و تعمامالت بمین   

شود در روند ارزیابی واکنش ارقماق  توصیه می گیاه و بیمارگر قرار دارد،
ها، چند شاخص مختلف مورد مطالعه قرار گیرد و از گیاهان به بیماری
همای نهمایی در ممدیریت تلفیممی     گیمری ها در تصمی برآیند نتایج آن

 ها بهره گرفته شود.بیماری
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Introduction: Tomato bacterial speck caused by Pseudomonas syringae pv. tomato, is one of the several 

tomato diseases in the world. The disease can seriously affect the quantity and quality of this high-consumption 

crop in its cultivated areas. Disease symptoms included black spots surrounded by yellow halo on the leaves and 

small block spot on fruits surface. The spots on ripe fruits may surround with yellow haloes. It is difficult to 

diagnose the disease via symptoms, because there is high similarity among symptoms of bacterial speck and 

other tomato bacterial leaf spot diseases, especially bacterial spot caused by Xanthamonas spp. and 

Pseudomonas syringae pv. syringae. The disease is seed-borne, and application of bacterial-free seeds is the 

most effective strategy to reduce disease damage. Besides using healthy seed and seedling, other strategies such 

as applying resistant cultivars, crop rotation, drip irrigation and using pesticides are common procedures in 

integrated disease management 

Materials and Methods: In this study, the reaction of 24 tomato cultivars including 13 non-hybrid cultivars 

(Early Urbana 111, Early Urbana Y, King stone, Super 22 TO, CalJ N3, 2270, Rio grenade, Early Urbana, Primo 

early, Falat CH, Super Chef, Primax and Red Stone, and 11 hybrid cultivars (Hyb. Superset, Hyb. Firenze, Hyb. 

Comodoro, Hyb. Bellariva, Hyb. 1585, Hyb. Kishmat, Hyb. Eden, Hyb. 8320, Hyb. Monty marker F1 and Hyb. 

Ferguson F1) was evaluated against bacterial speck disease in greenhouse. Four pathogenic P. syringae pv. 

tomato strains isolated from tomato fields in West Azarbaijan province, northwest of Iran, used in all 

experiments. For inoculation, bacterial suspension of 107 CFU ml−1 (OD600) was sprayed on the foliage of tomato 

seedling at four-five leaf stage. Inoculated seedlings were monitored daily for 21 days, and symptoms were 

recorded. The indexes of disease severity (DS), time of the first disease symptoms appearance and the area under 

the disease progress curve (AUDPC) were determined. To assess the disease severity, spots were counted on six 

leaves of each plant, and the index from zero to six was used, where 0) without symptom, 1) 1-10 spots, 2) 11-15 

spots, 3) 16-20 spots, 4) 21-25 spots, 5) 26-30 spots and 6) more than 30 spots on leaves. Experiments were 

conducted in a completely randomized design, and four pots with four seedlings in each pot were considered for 

each treatment (cultivar). Statistical analysis of data was performed via Tukey’ HSD test using SAS software 

(version 9.4). The AUDPC index was calculated using R (version 3.5.2) and Agricolae package. Correlation 

among studied indexes was evaluated via Spearman’s rank correlation coefficients in SPSS (version 25). 

Results and Discussion: Analysis variance of data indicated the significance at 1% level among the studied 

indexes. Positive correlation observed between AUDPC and the time of the first symptoms appearance (r=0.71), 

as well as the disease severity index (r=0.76), but there was no significant correlation between the time of the 

first symptoms appearance and the disease severity indexes (r=0.22). According to all three indexes cv. 

Hyb.1585 determined as a resistant cultivar and cv. Hyb. 8320 were identified as disease susceptible cultivar. 

However, some cultivars such as cv. Hyb. Firenze was susceptible based on the disease severity index but it 

considered as a resistant cultivar based on the time of the first disease symptoms appearance index. The results 

of previous research on tomato bacterial speck disease have shown different degrees of disease severity in 

various cultivars. So far, several resistant cultivars against this disease have been reported. The response of 93 

different tomato cultivars growing in the Mediterranean region of Turkey was examined and seven cultivars 

showed resistance against P. syringae pv. tomato. Six of these cultivars included Atalay, Party, Petrus, 
Piccadilly, Prenses and they had the Pto gene, which encodes proteins related to resistance against the disease. 

Overall, based on the findings of this study, hybrid cultivars of Hyb. 1585, Hyb. Superset, King stone, Hyb. 

Bellariva and Hyb. Firenze, and non-hybrid cultivar Super Chef showed higher resistance to tomato bacterial 

speck disease in compare to other studied cultivars.  
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Conclusion: According to the results of this study, the resistance to this pathogen depends on various genetic 

and physiological factors, as well as plant-pathogen interactions. Application of different disease indexes in 

evaluating the cultivars reaction to diseases is recommended which can be effective in the final decisions for 

diseases management. 
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