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 چکیده

، نقش مهمی در شروع و استقرار بیماری نواری باکتریایی Xanthomonas translucensآلودگی بذور به باکتری بیمارگر 

که جمعیت این باکتری تواند باعث طغیان بیماری شود. با توجه به آنغالت دارد که در صورت وجود شرایط محیطی مساعد می

سان همراه است، این پژوهش به بررسی اثر تغییرات جمعیت باکتری پاتوژن مستقر در بذر زا با گذشت زمان در بذر با نوبیماری

بر استقرار بیماری در نسل بعد و نیز تاثیر آن روی برخی خصوصیات کیفی بذر پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان داد بذرهای 

های پرچم پیشروی داشته است دارای جمعیت حد برگ شده از مزارع بذری آلوده که عالیم بیماری در این مزارع تابرداشت

تا حداکثر  210 در زمان برداشت است که ده ماه پس از آن جمعیت باکتری به CFU/gr 510×4تا حداکثر  410 باکتری از حداقل

CFU/gr 410×4  ها )به استثنای یک نمونه( جداسازی نشد. ن برداشت، باکتری بیمارگر از بذرماه پس از زما 24کاهش یافت و

(، ظهور بیماری در مزراع آزمایشی از صفر CFU/gr 310با وجود آلودگی باالتر از حد آستانه در بذرهای مورد ارزیابی )باالتر از 

تواند ی مساعد میتا حداکثر یک درصد اتفاق افتاد. اگرچه این نرخ انتقال اندک است اما همین تعداد بوته بیمار در شرایط محیط

ت بذر و حتی با گذشت زمان شده باکتری در زمان برداشهای ردیابیگیری باشد. همچنین جمعیتپیش زمینه بروز یک همه

ا های مرتبط بهای طبیعی نداشته است اگرچه در برخی ویژگیزنی و ظهور گیاهچهداری در تغییرات جوانهداری اثرات معنیانبار

 فیزیولوژیکدر تغییرات  X. translucensدار مشخص شد که ضرورت دارد در تحقیقات آتی تاثیر باکتری یرشد طولی اثرات معن

 تر قرار گیرد.بذر مورد بررسی دقیق بیوشیمیایی و
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 مقدمه

 Xanthomonas بیماری نواری باکتریایی با عامل

translucens  در اکثر مناطق دنیا که تحت کشت گندم یا

عنوان تهدیدی در ایجاد خسارت و کاهش جو هستند، به

دلیل . به(Duveiller, 1990)شود محصول محسوب می

نون کتا ت پیچیده این باکتری با میزبانانماهیت و تعامال

های های کنترلی زراعی نظیر تناوب و نیز روشانواع روش

اند شیمیایی در کنترل بیماری موفق عمل نکرده

(Sapkota et al., 2020)ترین منبع عنوان مهم. بذر به

شود آلودگی بیماری نواری باکتریایی محسوب می

(Rashid et al., 2013) مدت زمان بقاء باکتری روی بذر .

شدت وابسته به شرایط و احتمال انتقال آن به گیاهچه به

 ها داردانبارمانی و طول دوره انبارداری و حساسیت ژنوتیپ
(Forster and Schaad, 1990; Milus and Mirlohi, 

در شرایط مساعد محیطی در گیاهان حاصل از  .(1995

باکتری بیمارگر  CFU/gr 1000بذوری که حاوی حداقل 

-در بذر باشد، عالیم بیماری نواری باکتریایی مشاهده می

شده به . در بذور آلوده(Duveiller et al., 1997)شود 

 CFU/gr 710×3/1های با غلظت X. translucensباکتری 

ترتیب داری بهذشت شش ماه انبارپس از گ 7/8×510و 

رود و درصد از جمعیت باکتری از بین می 79و  93حدود 

 5/99باشند و پس از گذشت سه سال، قابل بازیابی نمی

درصد از جمعیت باکتری در بذر از بین رفته است. وقوع این 

برای اولین بار از ایران در استان  1366بیماری از سال 

 هایصورت افزایشی در سالری بهکرمان گزارش شد و بیما

بعد در برخی مناطق ایران شیوع و گسترش یافته است 

(Alizadeh et al., 1995) به  1390. این بیماری از سال

ویژه در مناطق غربی و مرکزی بعد در برخی مناطق کشور به

های کرمانشاه، همدان، کردستان، فارس و نظیر استان

در  (. et al.,Habibian 2021)گیر شده است کرمان همه

حال حاضر راهکارهای موثر کنترل شیوع بیماری، استفاده 

شده است و اهمیت این موضوع باعث از بذر سالم و گواهی

های مختلف تشخیصی در بذر از جمله توسعه روش

های محیطهای کشت اختصاصی، ارزیابی گیاهچه و روش

 Langlois)مبتنی بر تشخیص اسید نوکلئیک شده است 

et al., 2017) با توجه به اهمیت بذرزادبودن این باکتری .

 .Xتحقیق حاضر به بررسی ماندگاری باکتری 

translucens  در بذر ارقام حساس گندم و تاثیرات آن بر

 پردازد.برخی خصوصیات کیفی بذر می

 

 هامواد و روش

 های باکتری و مواد گیاهیایزوله

استاندارد از گروه گیاهپزشکی های های باکتریایزوله

دانشگاه ولی عصر رفسنجان و مؤسسه تحقیقات ثبت و 

های نمونه 1397گواهی بذر و نهال دریافت شد. در سال 

های بذری از مزارع ارقام حساس )پیشگام و میهن( در استان

همدان، فارس، زنجان و لرستان که عالئم بیماری با شدت 

برداری ساس دستورالعمل نمونهبر ا .دادندباال را نشان می

آوری شد. همچنین از جمع آزمون بذر یالمللنیانجمن ب

مناطق غیر آلوده و مزارع سالم آذربایجان شرقی و زنجان 

عنوان کنترل منفی های از ارقام مورد اشاره بهنیز نمونه

 برداشت شد. 

 در X. translucens یباکتر یتجمع ییراتتغ بررسی

 متوالی سال سه طی بذر

شده در سال برداریجمعیت باکتری روی بذور نمونه

، طی سه سال متوالی انبارداری از طریق کشت و 1397

های تشخیصی مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون

 شدهبرداشتاستخراج باکتری از بذر دو و نیم برابر وزن بذر 

درصد حجمی/حجمی(  02/0) 20بافر نمکی حاوی توئین 

مدت یک ساعت در به هانمونهضافه شد. سپس به بذرها ا

بافر شیک و نگهداری شدند. چهار سری رقت از هر عصاره 

در محیط کشت نوترینت میکرولیتر از هر رقت  100تهیه و 

آگار  سوکروز مخمر و عصاره NAS))آگار سوکروز 

(YESA) کشت  کنندهای پخشبا استفاده از میله شیشه

 .Xهای مرجع باکتری شد. همزمان سری رقت نمونه

translucens  ( که از دانشگاه ولی عصر 42)ایزوله

ها در رفسنجان دریافت شده بود، نیز کشت گردید. پتری

مدت یک هفته نگهداری و درجه سلسیوس به 28دمای 

شناسی باکتری های مشابه با ریختسپس جمعیت باکتری

رای هر گرم تعدادکلونی( ب×10 1سری رقت +استاندارد با فرمول )

سازی و برای های مورد نظر خالصبذر ارزیابی شدند. کلنی

 عصاره مخمرهای تشخیصی بعدی در محیط آزمون

 نگهداری شدند.  (YDC) دکستروز آگار

 زاییآزمون فوق حساسیت و بیماری

 48برای آزمون فوق حساسیت سوسپانسیون کدر کشت 

ساعته باکتری با استفاده از سرنگ به برگ توتون تزریق شد. 
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ایی روی دو رقم حساس گندم همچنین آزمون بیماریز

ت انسیون باکتری )به غلظپیشگام و میهن با تزریق سوسپ

CFU/ml 810سوختگی ( به برگ و بررسی توسعه عالیم آب

 انجام شد. 

 PCRو آزمون  DNAاستخراج 

باکتری ابتدا یک لوپ از کشت  DNAبرای استخراج 

لیتر آب دو در یک میلی YDCباکتری مورد نظر در محیط 

صورت سوسپانسیونی با غلظت بار تقطیر استریل به

CFU/ml 710 (OD 600nm=0.05)  شد. تهیه

درجه  95مدت پنج دقیقه در سوسپانسیون مذکور به

درجه  -20جوشانده و تا زمان استفاده در  سلسیوس

از  X. translucensشد. برای ردیابی سلسیوس نگهداری 

 ’5ترتیب با توالی به T2و  T1آغازگرهای اختصاصی 

CCGCCATAGGGCGGAGCACCCCGAT 3’  و
5’ 

GCAGGTGCGACGTTTGCAGAGGGATCT

TCTGCAAA 3’ 16با هدف تکثیر ناحیهS-23S 

rRNA  استفاده شد(Maes et al., 1996). 

 5/12یکرولیتری شامل م 25در واکنش  PCRآزمون 

 ,Taq 2x Master Mix Red Ampliqon)میکرولیتر بافر 

denmark) ،4/0  میکروموالر از هر کدام از جفت

 10یک میکرولیتر از استوک ) T2و  T1آغازگرهای 

میکرو لیتر آب  5/6و  DNAمیکروموالر(، چهار میکرو لیتر 

گرفت. سیکل دمایی در هر واکنش مورد استفاده قرار 

مدت سه درجه سلسیوس به 94صورت یک سیکل در به

درجه و دو دقیقه  94سیکل شامل یک دقیقه در  35دقیقه، 

درجه  72در  درجه سلسیوس و نهایتاً یک سیکل 72در 

 10شد. دقیقه در نظر گرفته  10مدت بهسلسیوس 

بر روی ژل آگاروز یک و نیم  PCRمیکرولیتر از محصول 

درصد حاوی ژل رد مورد بررسی قرار گرفت. برای تخمین 

شد. استفاده  bp 100یرشده از نشانگر تکثاندازه قطعه 

ی اقطعهی کنترل مثبت و آلوده هانمونهدر  PCRمحصول 

 است. bp 139 اندازهبه

 ارزیابی ظهور بیماری در مزرعه 

در  99و  98های نمونه های مورد بررسی طی سال

 مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

جهت بررسی میزان ظهور بیماری کشت شدند. هر نمونه با 

 متر ششبذر در متر مربع در کرتی به مساحت  400تراکم 

شد و سپس درصد و شدت آلودگی در مزرعه مربع کشت 

ق روش دوولیر و همکاران طی مرحله گلدهی طب

(Duveiller et al., 1997) .بررسی و ثبت شد 

 آنالیز تجزیه کیفی بذر

های بذری درون ظرف 100کرار سه ت بابذر  300تعداد 

د. زنی، کشت گردیدنکاغذ جوانه نیپالستیکی در بستر ب

روز درون اتاق رشد در  8مدت شده بههای کشتظرف

بذر )دمای  هایآزمون یالمللنیشرایط استاندارد انجمن ب

لوکس( قرار  1250 ییو روشنا سلسیوسدرجه  20ثابت 

-طور روزانه ظرف. به(Anonymous, 2022) داده شدند

شده مورد بازدید قرار گرفت و تعداد بذرهای های کشت

آزمون  نیدوره اجرای ازده یادداشت شد. در پایان جوانه

 ,Anonymous) تعیین شد عادی هایدرصدگیاهچه

2018). 

و  چهشهیچه و رساقه اهچه،یصفات طول گ همچنین،

با دقت  چهشهیچه و رساقه اهچه،یوزن خشک گ زین

وزن  یریگشدند. جهت اندازه یریگگرم اندازه 0001/0

درجه  70آون  از چهشهیچه و رساقه اهچه،یخشک گ

های بنیه شاخص. استفاده شدساعت  48مدت به سلسیوس

 :صورت زیر محاسبه شدندگیاهچه به

 زنیدرصد جوانه×شاخص بنیه وزنی= وزن خشک گیاهچه

 یزنجوانه درصد×طول گیاهچه شاخص بنیه طولی=

 یدر قالب طرح کامال تصادف لیصورت فاکتوربه شیآزما

 انجام گرفت. در سه تکرار
 

 نتایج و بحث

های لکه صورتارزیابی به مورد مزارع بیماری درعالیم 

مشاهده شد )شکل ف اای و شفرنگ قهوهنواری و کشیده به

های آزمایشگاهی نشان داد تمام بذرهای (. نتایج ارزیابی1

 کهحالیاند درمزارع آلوده حامل باکتری عامل بیماری بوده

باکتری های مزارع سالم )بدون عالیم بیماری(، از نمونه

شده از های جداسازیایزوله سازی نشد.دازا جعامل بیماری

های آلوده طبق جدول یک در آزمون فوق حساسیت نمونه

زایی مثبت ارزیابی شدند و با استفاده از و آزمون بیماری

تکثیر شد، این قطعه  bp139 پرایمرهای تخصصی، قطعه 

 (.1در کنترل منفی مشاهده نشد )جدول 
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و خروج اوز ( A)های پرچم ای شفاف در برگهای کشیده قهوهصورت لکهعالیم بیماری نواری باکتریایی گندم به -1شکل 

و عالئم بیماری در  (C)های آزمایشی برای بررسی ظهور بیماری در نسل دوم نمایی از کرت ؛(B)های آلوده باکتریایی از برگ

 (D)های نسل دوم برخی بوته

Figure 1. Symptoms of bacterial leaf streak disease appear as brown longitudinal and translucent stripes 

on the flag leaves of wheat (A) appearance of bacterial ooze from the infected leaves (B); View of 

experimental plots to show the emergence of disease in the second generation (C) and the symptoms of the 

disease in some plants of the second generation (D) 

جمعیت مختلفی از باکتری پاتوژن روی بذر در تمام 

این در حالی های آلوده پس از برداشت ردیابی شد. نمونه

است که در شرایط انبارمانی مناسب با گذشت زمان، روند 

که جمعیت طوریکاهش جمعیت باکتری محرز گردید، به

ا هباکتری در بذر بعد از گذشت حدود ده ماه در اکثر نمونه

ها )به استثنای یک به نصف کاهش یافت و در تمام نمونه

استفاده از  ماه با 22نمونه(، باکتری پس از گذشت حدود 

(. ارزیابی جمعیت 1روش کشت، قابل ردیابی نبود )جدول 

باکتری در بذر تقریباً همیشه بر پایه کشت و شمارش روی 

شناسی و رنگ و به نوعی ریخت محیط انجام شده است

 .Xها اساس انتخاب بوده است. جمعیت باکتری کلنی

translucens صورت اپیفیت در شده روی بذر بهردیابی

 CFU/grهای آلوده پس از برداشت در رنج مام نمونهت
بذر تعیین شد. بر اساس نتایج سایر تحقیقات،  410 -510

صورت اندوفیت های مختلف بیمارگر که بهجمعیت باکتری

 CFU/gr 210-110معموالً در دامنه  .در بذر مستقر هستند

مشاهده شد و این  CFU/gr 810-610ترین حالت تا در کم

 810تا  CFU/gr 410های اپیفیت از برای باکتریدامنه 

 متغیر.

بذرهای آلوده طی دو سال متوالی در مزرعه تحقیقاتی 

واقع در استان البرز کشت شدند که حداکثر ظهور بیماری 

ها های مورد ارزیابی یک درصد بود و در برخی کرتدر کرت

 (. 1هیچ گونه عالئمی از بروز بیماری مشاهده نشد )جدول 

احتمال انتقال بیماری از بذر به گیاهچه به عوامل بسیار 

متعددی مرتبط است از جمله شرایط محیطی، طول دوره 

انبارداری، آلودگی خاک، جمعیت بیمارگر در بذر و 

های سایر . نتایج حاصل از پژوهشحساسیت رقم است

 .Xمحققان نشان داد که حداقل جمعیت باکتری 

translucens  در هر گرم بذر که بتواند در شرایط مساعد

 etDuveiller )است  CFU/gr 310ایجاد بیماری نماید 

al., 1997; Milus and Mirlohi, 1995; Sapkota et 

al., 2020).



 (31-40/)1401/چهارم شماره/ سال نهم/ ایران بذر تحقیقات و علوم                                                                                                                                                    نوسان جمعیت باکتری...

35 

 

 

 

 در بذر گندم با گذشت زمان انبارداری و درصد ظهور بیماری در نسل بعد  translucensXanthomonasتغییرات جمعیت باکتری -1جدول 
Table 1. Population fluctuations of Xanthomonas translucens in seeds during storage time and the incidence of disease in the next generation 

 

درصد گیاهان آلوده  

 در مزرعه نسل بعد
Percentage of 

infected plants 

on the next 

generation 

 

جمعیت باکتری در بذر 

ماه پس از برداشت 24  
Bacterial population 

24 month after 

harvest 

جمعیت باکتری در بذر 

ماه پس از برداشت 10  

Bacterial population 

10 month after 

harvest 

جمعیت باکتری در بذر 

 در زمان برداشت
Bacterial 

population after 

harvest 

های، نتایج آزمون

فوق حساسیت و 
PCR 

Results of HR 

and PCR 

 مکان مزرعه
Field position 

 رقم
Cultivar 

 

 ایزوله
Isolate 

 

CFU/gram seed 

0.5 _ 2×103 105 + Hamedan Pishgam HN1 

0 _ _ 4×105 + Hamedan Pishgam H3 

0.25 10 4×104 6×104 + Fars Pishgam F2 

0 _ 5×103 2×104 + Fars Pishgam F6 

1 _ 2×103 3×104 + Lorestan Pishgam L4 

0.25 _ 3×103 104 + Lorestan Pishgam LA5 

0.25 _ 310×3 410 + Lorestan Pishgam LB7 

0.25 _ 210×2 410 + Zanjan Pishgam Z12 

0 _ _ _ ND 
Azarbayjan 

sharghi 
Pishgam NPA9 

0 _ _ _ ND 
Azarbayjan 

sharghi 
Mihan NMA11 

0.25 _ 102 4×105 + Hamedan Mihan HM8 

0 _ _ _ ND Zanjan Mihan ZM13 

        

    ND: Not Determined, +:Positive, -:Negative 
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آلوده  شده در مزرعه از کشت بذورحداکثر آلودگی ظاهر

تر از سه درصد مشخص شده است در تحقیقات پیشین کم

(Tubajika et al., 1998)  که با نتایج تحقیق حاضر طی

ارزیابی در دو فصل زراعی انطباق داشت. این گروه از 

های محققین نشان دادند که شدت ظهور بیماری در برگ

پرچم گیاهان مادری رابطه مستقیمی با میزان آلودگی بذر 

 عالئم بیماری له و انتقال آن به گیاهان نسل بعد دارد.حاص

یا  هاصورت لکههایی که آلودگی نشان داد بهدر کرت

های سوخته که سپس به لکهشفاف و آبریز، نیمهی نوارها

شدند، ظاهر شد. عالیم میف تبدیلاای شفکشیده قهوه

ری تاغلب وسط برگ، جایی که شبنم صبحگاهی مدت بیش

صورت های نواری روی سطح برگ بهشد. لکه ماند، دیدهمی

سوخته ظاهر شدند که در صورت وجود رطوبت های آبزخم

ا هصورت موازی با رگبرگسرعت بههای نواری بهباال این لکه

-ا میهیابند و منجر به کلروز و نهایتاً نکروز برگتوسعه می

 .شوند

 زنی های تجزیه کیفی جوانهآزمون

زنی آزمون جوانههای داده واریانسنتایج تجزیه 

 نشان دادآلودگی، رقم و مدت انبارداری در مقابل  استاندارد

اثر آلودگی و مدت زمان نگهداری بذر بر تعدادی از  که

از جمله شاخص طولی بنیه زنی بذر جوانه هایویژگی

-چه و وزن خشک ساقهگیاهچه، طول گیاهچه، طول ریشه

داری که در اثر رقم، تفاوت معنیحالیبوده در دارچه معنی

مشاهده  2های مورد اشاره در جدول در هیچ یک از ویژگی

 (.  2نشد )جدول 

های طبیعی دو فاکتور زنی و درصد گیاهچهمیزان جوانه

تایج روند. نشمار میهای کیفیت بذر بهبسیار مهم در ویژگی

 .Xآلودگی باکتری که ها نشان داد این بررسی

translucens حتی پس  داری در این دو ویژگیتاثیر معنی

داری ندارد. اگرچه سایر تحقیقات از گذشت یک سال از انبار

تواند تحت تاثیر عوامل این کیفیت میکه نشان داده است 

مختلفی از جمله فعالیت بیمارگرها تغییر کند و منجر به 

د دکاهش کیفیت بذر و به تبع آن افت کمیت محصول گر

(Kulik, 2020)توباجیکا و همکاران . (., et alTubajika 

زنی در اثر آلودگی دو رقم دار جوانهکاهش معنی (1998

را گزارش کردند. البته  X. translucensگندم به باکتری 

تحقیقات این گروه روی بذور گندمی بوده که از طریق 

با روش  (CFU/ml) 810تزریق جمیت بسیار زیاد باکتری 

سازی آلوده (Vacuum infiltration)نفوذ در خالء 

ها اثر منفی بر قوه نامیه مصنوعی شده بودند و همچنین آن

وختگی سویژه ارقامی که عالئم را بسیار بسته به نوع رقم و به

دانستند  ،کردندرا ایجاد می (Black chaff) سیاه پوشینه

گیاه سالم و آلوده  و با وجود این موارد کاهش قوه نامیه در

به  99تر از درصد و در رقم حساس 94به  98ترتیب از به

رسد در نتایج تحقیق نظر میدرصد گزارش گردید. به 90

دلیل بررسی اثر آلودگی طبیعی مستقر در بذر و حاضر به

تر باکتری )در حد نصف( در شرایط وجود جمعیت کم

ه زنی بذر مشاهددار بر جوانهآلودگی طبیعی اثر منفی معنی

های مرتبط با طول گیاهچه نظیر البته برخی شاخص نشد.

شاخص طولی بنیه گیاهچه، طول گیاهچه، طول ریشه تحث 

 حد اند.داری نشان دادهتاثیر این آلودگی تغییرات معنی

 Xanthomonasآستانه آلودگی بذر به باکتری 

translucens CFU/gr 310 تعیین شده است (Sapkota 

et al., 2020).  در واقع حد آستانه آلودگی بذر که بر اساس

رابطه بین سطح آلودگی بذر و میزان نرخ ظهور بیماری در 

شود اشاره به میزان جمعیت باکتری دارد مزرعه تعیین می

-داری کاهش میصورت معنیکه رشد و توسعه گیاه را به

  .دهد

های گزارشات دیگری در مورد اثر باکتری

avenae subsp. Acidovorax avenae  و
Burkholderia glumae های بیماریو نیز برخی باکتری-

و  Xanthomonas ،Pseudomonasزا از جنس 
Erwinia (Niranjan et al., 2007; Van Nghiep et 

al., 2001). زنی و رشد گیاهچهدار جوانهدر کاهش معنی-

های حاصل از بذر برنج وجود دارد که حتی در برخی موارد 

 . زنی شده استمنجر به عدم جوانه های درونی بذرآلودگی

-های زنده و غیر زنده میقوه نامیه در اثر تنش کاهش

ر کـه د باشدهایی آنزیم تغییر در فعالیتدلیل به تواند

 Chauhan) هستندزنـی و رشد گیاهچه تأثیرگذار جوانـه

et al., 2011; Goodarzian et al., 2014). های باکتری

سیستمیک از بذر به گیاهچه منتقل  صورتزا که بهبیماری

 دهندگیاه را تغییر می شوند کیفیت فیزیولوژیکمی

(Barret et al., 2016)  و حتی تحت تنش و شرایط

محیطی مناسب بیماری ممکن است جمعیت اندک باکتری 

 Darrasse et) پاتوژن نیز، قادر به کلنه نمودن مؤثر گیاه

al., 2007) و بنیه بذر شود.های کیفی و کاهش ویژگی 

https://bsppjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ppa.12243#ppa12243-bib-0026
https://bsppjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ppa.12243#ppa12243-bib-0033


 (31-40/)1401/چهارم شماره/ سال نهم/ ایران بذر تحقیقات و علوم                                                                                                                                                    نوسان جمعیت باکتری...

37 

 

 

 

 

 

 

 زنیهای جوانهبر شاخص  Xanthomonas translucensتجزیه واریانس اثر آلودگی بذور گندم به باکتری -2 جدول
Table 2. Analysis of variance related to the effect of wheat seeds infection with Xanthomonas translucens on germination indices  

 منابع تغییرات
S.O.V 

درجه 

 آزادی
df 

 (MS)میانگین مربعات 

شاخص وزنی بنیه 

 گیاهچه
Seedling weight 

vigour index 

شاخص طولی بنیه 

 گیاهچه
Seedling length 

vigour index 

درصد گیاهچه 

 طبیعی
Normal seedling 

percentage 

 طول گیاهچه
Seedling length  

 چهطول ساقه
Shoot length  

 چهطول ریشه
Root length  

 چهوزن خشک ساقه
Shoot dry 

weight  

آلودگی   Infection (I) 1 0.476** 7.56* 0.0037ns 6.406* ns0.464 *3.420 *0.00000280 

 Cultivar (C) 1 0.025ns  8314ns 0.0037ns 0.081ns ns0.008 ns0.144 ns0.00000028 رقم 

 Storage time (S) 1 0.516** 1840997ns 0.0037ns 210.041** **64.878 **41.448 **0.00001320 مدت نگهداری 

I×C 1 0.054ns 569ns 0.0048ns 0.015ns ns0.088 ns0.030 ns0.00000088 
I×S 1 0.052ns 157318** 0.0037ns 20.535** ns0.784 **13.290 *0.00000280 
C×S   1 0.002ns 1618ns 0.0073ns 0.006ns ns0.126 ns0.074 ns0.00000014 

I×C×S 1 0.072* 44815ns 0.0008ns 4.506ns ns1.892 ns0.558 *0.00000204 

خطا   Error 16 0.016 1224 0.0046 1.203 0.431 0.507 0.00000046 

 CV%  10.04 5.98 4.95 5.69 7.19 7.02 10.13درصد ضریب تغییرات 

ns دار در سطح احتمال پنج و یک درصددار و معنی، * و ** به ترتیب غیرمعنی 

ns, * and ** non-significant and significant at 1 and 5 percent level of probability 
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که باکتری  دهدمی نشان مطالعه در مجموع نتایج این

X. translucens عنوان یک بیماری بذرزاد مهم در مزارع به

رود. علیرغم خسارات این بیماری در شمار میگندم ایران به

 یهاشاخص ارزیابی کیفی بذر و سطح سبز مزرعه، نتایج

های بذری آلوده نشان داد این باکتری نمونه بنیه و زنیجوانه

بیمارگر اثر مستقیمی در کاهش کیفیت بذر ندارد و با 

یابد. گذشت زمان جمعیت باکتری در بذر کاهش می

های مزرعه نشان داد وجود جمعیت همچنین نتایج ارزیابی

قابل قبول باکتری در بذر حتماً منجر به ظهور بیماری در 

-هکنندگردد و عوامل محیطی دیگر نقش تعیینزرعه نمیم

ر تای در ظهور این بیماری دارد که نیازمند تحقیقات بیش

 در آینده است.  
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Abstract 
Infected seeds play considerable role in establishment of bacterial leaf streak disease caused by 

Xanthomonas translucens on cereal, which can onset disease outbreaks under favorable environmental 

conditions. The population of this pathogenic bacterium fluctuates over time in the seed. The present 

study investigated these changes and their effects on the disease establishment and seed quality. The 

bacterial population in the seeds harvested from the infected fields with progressed symptoms up to the 

flag leaves, had at least 104 to a maximum of 4×105 CFU/gr at harvest time. Ten months later the 

population was reduced to 102 to a maximum of 4×104CFU/gr and 24 months after harvest, the pathogen 

was not isolated from the seeds (except for one sample). The seed contamination evaluated in this study 

is higher than the seed contamination threshold (103CFU/gr) but disease transmission in the 

experimental field occurred from zero to a maximum of one percent. Although this rate of transmission 

is low, the same number of diseased plants in favorable environmental conditions can trigger an 

epidemic. Also, bacterial population on seed even after storage time did not have significant effects on 

germination and natural seedlings emergence, although on some characteristics related to longitudinal 

growth had significant effects. The effect of X. translucens on physiological and biochemical changes 

of seeds needs to be further investigated. 

Keywords: Bacterial streak; Quality; Seed; Wheat  
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