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Abstract 

 
The amount of damages caused by tomato bacterial diseases varies in different regions. West Azerbaijan province 

in terms of weather conditions is suitable for the tomato plants growth. In this province, less tomato fields can be 

found that lack the symptoms of prokaryotic diseases. In summer 2016, sampling from tomato fields of Urmia, 

Bukan, Oshnavieh, Khoy, Salmas, Makou, Miandoab and Naghadeh was carried out. Infected tomato plants 

showed symptoms of leaf necrosis with and without yellow halo, water soaking, wilting and stem soft rotting. 

Isolation and purification of 215 isolates were done on general media. After performing Gram staining test and 

selected the Gram negative isolates, the bacteria were evaluated for hypersensitive reaction on tobacco and 

geranium leaves, and then pathogenicity test was carried out on tomato plants. Phenotypic and biochemical tests 

including levan on NAS, oxidase, potato soft rot, arginine dihydrolase, obligate aerobic, catalase, starch 

hydrolysis, Tween 80 hydrolysis, esculin hydrolysis, tolerance of 4, 5 and 7% NaCl, growth at 4 and 40 °C, 

producing fluorescent pigment on king’B, lecithinase, ketolactose, colony color on NBY and YDC and growth on 

TTC medium were performed. Results of these experiments indicated that some isolates of genera Pseudomonas, 

Pectobacterium and Ralstonia are among the studied bacteria. To complete the identification process and 

determination of the isolates taxonomy, PCR using housekeeping genes is processing. 
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 استان آذربایجان غربیفرنگی بیمارگر گوجهگرم منفی های باکتری ای برمطالعه

 
 3نسبو فرشته صادقی*2مریم خضری،  1سیمین الهیاری

 
 دانشگاه ارومیهدانشکده کشاورزی، ، پزشکیگروه گیاهشناسی گیاهی، دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری .1

 دانشگاه ارومیهدانشکده کشاورزی، ، پزشکیاستادیار گروه گیاه .2

 دانشگاه ارومیهدانشکده کشاورزی، ، پزشکیگروه گیاهشناسی، دانشجوی دکتری حشره .3
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 خالصه

بایجان غربی از نظر فرنگی در مناطق مختلف، متفاوت است. استان آذرهای باکتریایی گوجهمیزان خسارت ناشی از بیماری      

توان یافت فرنگی را میباشد. در این استان کمتر مزرعه گوجهفرنگی میای مناسب برای رشد گوجهشرایط آب و هوایی منطقه

، اشنویهفرنگی از شهرهای ارومیه، بوکان، ، از مزارع گوجه1331های پروکاریوتی باشد. در تابستان سال که فاقد عالیم بیماری

های آلوده دارای عالیم نکروز برگی با و بدون هاله زرد برداری انجام شد. بوتهو نقده نمونه میاندوآب، مهاباد، ماکو، سسلما، خوی

-روی محیط کشت جدایه 211سازی پژمردگی و پوسیدگی نرم در ساقه بودند. جداسازی و خالصآبسوختگی، همچنین رنگ، 

-ها از نظر آزمون فوقهای گرم منفی، باکتریهای عمومی آزمایشگاه انجام شد. پس از انجام آزمون گرم و انتخاب جدایه

فرنگی های گوجهزایی روی بوتههای توتون و شمعدانی مورد ارزیابی قرار گرفتند و در ادامه آزمون بیماریحساسیت روی بوته

زمینی، های سیبلهانیدن ورقه، اکسیداز، NASبیوشیمیایی مختلفی از جمله لوان روی محیط فنوتیپی و های شد. آزمون انجام

، هیدرولیز آسکولین، تحرک، تحمل 08هوازی، کاتاالز، هیدورلیز نشاسته، هیدرولیز تویین آرژنین دهیدروالز، رشد هوازی/بی

 لیستیناز،، King ‘Bتولید رنگدانه فلورسنت روی محیط درجه سلسیوس،  48و  4رشد در درصد،  7و  1، 4نمک طعام 

ها انجام شد. نتایج حاصل از این آزمون TTCو رشد روی محیط  YDCو   NBYهایرنگ پرگنه روی محیط کشتکتوالکتوز، 

ی بیمارگر مورد هادر بین باکتری Ralstoniaو  Pseudomonas ،Pectobacteriumهای هایی از جنسنشان داد، جدایه

داری جهت تکمیل فرایند شناسایی و تعیین تاکسونومی های خانهمراز با استفاده از ژنای پلیمطالعه وجود دارند. واکنش زنجیره

 ها در حال انجام است.دقیق این باکتری
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