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Abstract 

 
Several pathogenic prokaryote agents affect tomato cultivation in fields around Urmia. In some cases, the damage 

to these agents is so high and farms are released. Tomato fields located around Urmia were visited during July to 

September 2015 and 2016. Sampling was carried out from infected plants with leaf necrosis, water soaking and 

canker symptoms. After isolation and purification of 183 isolates, hypersensitive reaction test was done on 

tobacco and four o’clock flower leaves, and pathogenicity of positive HR isolates were experimented on tomato 

plants. Phenotypic tests such as Gram staining, obligate aerobic, motility, oxidase, catalase, potato soft rot, 

lecithinase, levan, fluorescent pigment producing, tolerance of 4, 5 and 7% NaCl, ketolactose, starch hydrolysis, 

Tween 80 hydrolysis, esculin hydrolysis, casein hydrolysis, arginine dihydrolase, growth at 4 and 40 °C, 

utilization of some carbohydrate sources like sorbitol, ribose, inuline, acetate and fumarate, growth on TTC and 

CNS media were carried out on studied isolates. Based on the results of mentioned phenotypical experiments and 

using validated bacteriology references, presence of Gram positive bacterium Clavibacter michiganensis subsp. 

michiganensis and some Gram negative bacteria with different characters belong to fluorescent and non- 

fluorescent Pseudomonas among studied bacteria were proven. In order to complete the identification experiment 

of studied bacteria, molecular tests such as polymerase chain reaction using universal primers of 16S rRNA gene 

are ongoing. 
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 فرنگی شهرستان ارومیههای بیمارگر در مزارع گوجهشناسایی باکتری
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 ارومیه دانشگاهدانشکده کشاورزی، ، پزشکیاستادیار گروه گیاه .2
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 خالصه

 ،دهندار میشهرستان ارومیه تحت تاثیر قرمزارع اطراف فرنگی را در کشت گوجه متعددی زای پروکاریوتیعوامل بیماری       

از  1331و  1331های مرداد تا مهر شوند. در طی ماهای باالست که مزارع رها میدر برخی موارد خسارت این عوامل به اندازه

-برگی، آبسوختگی و شانکر نمونههای دارای عالیم نکروز آمد. از بوتهفرنگی اطراف شهرستان ارومیه بازدید به عمل مزارع گوجه

عباسی های توتون و اللهجدایه، واکنش فوق حساسیت روی بوته 183سازی آمد. پس از جداسازی و خالصبرداری به عمل 

های فنوتیپی فرنگی بررسی شد. آزمونهای گوجههای دارای واکنش فوق حساسیت روی بوتهزایی جدایهانجام شد و بیماری

زمینی، لستیناز، لوان، تولید های سیباکسیداز، کاتاالز، لهانیدن ورقهتحرک، هوازی، آمیزی گرم، رشد هوازی/بیمانند رنگ

هیدرولیز آسکولین، ، 88درصد، کتوالکتوز، هیدرولیز نشاسته، هیدرولیز تویین  7و  1، 1رنگدانه فلورسنت، تحمل نمک 

هیدراتی از جمله سوربیتول، مصرف برخی منابع کربو درجه سلسیوس، 18و  1رشد روی  آرژنین دهیدروالز،هیدرولیز کازئین، 

های بیمارگر انجام شد. بر اساس نتایج روی جدایه CNSو  TTCهای ریبوز، اینولین، استات، فومارات و توانایی رشد روی محیط

 Clavibacterهای گرم مثبت شناسی وجود باکتریهای فنوتیپی و با استفاده از متون معتبر باکتریحاصل از این آزمون

michiganensis subsp. michiganensis های متفاوت از جنس های گرم منفی با ویژگیو باکتریPseudomonas 
مراز با استفاده ای پلیواکنش زنجیره مانندهای مولکولی های بیمارگر محرز شد. آزموندر بین باکتریو غیرفلورسنت فلورسنت 

 ها در حال انجام است.باکتریجهت تکمیل شناسایی این  16S rRNAژن  عمومی از آغازگرهای
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