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چکیده
طی سالهای  22 ،5321-5325جدایه باکتری از درختان گردو آلوده به بالیت باکتریایی از استانهای فارس و لرستان جداسازی شد.
بهمنظور بررسی خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی ،آزمونهای فیزیولوژیکی ،بیوشیمیائی و  rep-PCRبا استفاده از آغازگرهای ،BOX
 ERICو  REPانجام گردید .سویه های مورد بررسی ،گِرم منفی ،هوازی اجباری ،اکسیداز منفی ،کاتاالز مثبت ،قادر به هیدرولیز
آسکولین ،تولید  H2Sاز سیستئین و استفاده از قندهای گلوکز ،سوکروز ،دیمانوز و دیسوربیتول بودند .جدایهها تفاوت کمی در
هیدرولیز توئین  ،01هیدرولیز نشاسته ،تحمل به نمکطعام  3درصد و استفاده از قند الآالنین داشتند .همچنین آزمونهای
بیماریزایی و آنتیبیوگرام روی جدایهها انجام شد .براساس خصوصیات فنوتیپی ،بیماریزایی و تکثیر قطعه  253جفت بازی با آغازگر
 rev_seqدر واکنش  ،PCRجدایههای مذکور بهعنوان  Xanthomonas arboricola pv. juglandisتشخیص داده شدند .بر پایه آنالیز
عددی خصوصیات فنوتیپی جدایهها تقریباً همگن و بیش از  00درصد شباهت داشتند .سویهها براساس  rep-PCRبا استفاده از
آغازگرهای مذکور در دو گروه اصلی قرار گرفتند .در مجموع سویهها از نظر خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی مشابه بودند و استفاده از
 rep-PCRنتوانست سویه ها را براساس منشاء جغرافیایی از هم تفکیک نماید .همچنین این اولین گزارش از بیماری باکتریایی بالیت
گردو از استان فارس است.
واژههای کلیدی :بالیت باکتریایی ،فنوتیپ ،ژنوتیپ

 .5دانشآموخته کارشناسیارشد ،گروه گیاهپزشکی ،دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز ،شیراز
 .2استاد ،گروه گیاهپزشکی ،دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز ،شیراز
 .3دانشجوی دوره دکتری ،گروه گیاهپزشکی ،دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلیسینا همدان ،همدان
Email: mtaghavi@shirazu.ac.ir
* :نویسنده مسوول
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گیاهی از سراسر جهان  15جدایه باکتریایی
 juglandisجم ط آوری و بططهمنظططور بررسططی تنططوع ژنتیکططی از
مجموعه آغازگرهای  ERIC ،BOXو  REPاستفاده نمودنطد .در
ایططن بررسططی آنالیزهططای خوشططهای وجططود سططه گططروه بططزرگ از
استرینهطا را نشطان دادنطد کطه دو گطروه اول دارای  01درصطد
شباهت ژنتیکی بودند .درحالیکه گروه سوم  00درصد شطباهت
با دو گروه دیگر را نشان داد ،اسکورتیچینی و همکاران (.)2001
با توجه بطه اهمیطت اقتصطادی و مشطاهده عالئطم مشطابه بطا
بیماری بالیت گردو در استانهای فارس و لرستان ،هدف از این
تحقیق ردیابی ،تشطخیص و بررسطی تنطوع فنطوتیپی و ژنتیکطی
عامل بیماری میباشد.

مقدمه

X. arboricola pv.

بیماری بالیت گردو نخستین بار در دنیا توسط بریتطل گطزارش
گردید .سپس پیرس باکتری عامل بیماری را جداسازی و اثبات
بیماریزایی نمود و نام آن را  Pseudomonas juglandisنامیطد،
پیرس ( .)Pierce, 1901در سالهای بعد بر روی طبقهبندی آن
مطالعططات بیشططتری انجططام شططد و محققططین مختلطط آن را
،Phytomonas
juglandis ،Bacterium
juglandis
 Xanthomonas juglandisو Xanthomonas campestris pv.
 juglandisنامیدند ،اسمیت؛ برگی و همکطاران؛ داوسطون؛ دای و
همکطاران ( Smith, 1905; Bergey et al., 1930; Dowson,
 .)1939; Dye et al., 1980در نهایطت واتطورین آن را در گونطه
جدید  X. arboricolaو بهعنطوان پطاتووار  Juglandisقطرار داد.
عامل بیماری یک باکتری گطرم منفطی ،میلطهای شطکل ،هطوازی
اجباری ،دارای یک تاژك قطبی ،اکسیداز منفی ،کاتاالز مثبت و
قادر به تولید زانتامونادین مطیباشطد کطه سطبی ایجطاد بیمطاری
بالیت گردو میشود .در این بیماری قسمتهای مختل درخت
مانند جوانه ،برگ ،دمبرگ ،دمگل ،سرشطاخه ،شطاتون ،مطادگی،
میوهچه و مغز گردو مورد حمله قرار میگیرد و در آلودگیهطای
شدید سبی خسارت  11درصدی محصول می گردد ،گراسین و
همکططاران؛ بلیسططاریو و همکططاران ( ;Garcin et al., 2001
 .)Belisario, et al., 1997عالئم بیططماری در بطرگهطا ،ابتطططدا
بهصورت نقاط کوچک آبسوخته میباشد ،کطه پطس از توسطعه،
ایجاد لکههای  2-2میلیمتری بافت مرده زوایهای میکند ،آرك
( )Ark, 1944و چنانچه آلودگی در برگهای در حال رشد اتفاق
بیافتد سبی بدشکلی برگ میگردد (گطلمحمطدی و همکطاران،
 .)5305عالئم روی سرشاخهها ،ابتدا بهصورت نقاط بسطیار ریطز
نیمه شفاف و آبسوخته است که با توسعه بیماری حالت شطانکر
میگیرند .اندامهای جوان و در حال رشد به این بیماری حساس
و با بالغ شطدن نسطبت بطه ایطن بیمطاری مقطاومتطر مطی شطوند،
(بلیساریو و همکاران .)1997 ،ارقطام مختلط گطردو نسطبت بطه
بیماری بالیت باکتریایی از نظر حساسیت متفاوت میباشند ،اما
هیچ گونه ارقام مقاومی یافطت نشطده اسطت ،تطامپونی و دونطاتی
(.)Tamponi and Donati, 1990
گلمحمدی و همکاران ( )5305بطا بررسطی بیمطاری بالیطت
باکتریایی و پوسیدگی مغز گردو (استانهای مرکطزی و شطمالی
کشور) و تعیین تعدادی از خصوصطیات فنطوتیپی ،بیمطاریزایی و
الکتروفوزر پروتئین های سلولی ،نشان دادند که این جدایههطا از
لحاظ این خصوصیات همگن میباشند .همچنین اسکورتیچینی
و همکططاران ) (Scortichini et al., 2001از درختططان گططردو،
کلکسیونهای کشت بینالمللی و آزمایشگاههطای بیمطاریهطای

مواد و روشها
نمونهبرداری و جداسازی
طی سطالهطای  ،5321-5325از منطاطق مختلط اسطتانهطای
فارس و لرستان نمونههای مشکوك به آلطودگی بالیطت گطردو از
قسمتهای برگ ،میوه و شطاخه جمط آوری گردیطد .بطهمنظطور
جداسازی عامل بیماری ،اندامهای آلوده بطا مطای سطفیدکننطده
تجارتی  %51ضدعفونی و در آب مقطر استریل شستوشطو داده
شدند .سپس از قطعات آلوده در آب مقطر سوسپانسیون تهیه و
یطک لطوا از آن روی محطی کشطت  (Nutrient Agar) NAبطه
روش خطی کشت گردید .پرگنهها در محی کشت  NAخطالص
و در نهایت تعداد  22جدایه زانتوموناس جدا گردیطد .همچنطین
از یک جدایه استاندارد ایتالیا و یک جدایه از زنجطان بطهعنطوان
شاهد در بررسیهای بعدی مورد استفاده قرار گرفت .مشخصات
جدایهها در جدول  5آورده شده است.
آزمونهای بیوشیمیایی و فیزیولوژی
 21جدایططه براسططاس آزمططونهططای بیوشططیمیایی ،فیزیولططوژی و
خصوصیات تغذیهای زیر با هطم مقایسطه شطدند .واکطنش گطرم،
اکسیداز ،کاتاالز ،رشد هوازی و بطیهطوازی ،فطوق حساسطیت در
توتون ،آرژنین دهیدروالز ،تولید رنگ زرد روی  ،YDCهیدرولیز
آسکولین ،تولید گاز  H2Sاز سیستئین ،تولید رنگدانه فلورسنت،
اورهاز تولید اندول ،لوان ،هیدرولیز تطوئین ( 01لیپطاز) ،رشطد در
 31درجه سانتیگراد ،تحمطل نمطک طعطام  2/1 ،2و  3درصطد،
استفاده از قندها ،اسیدهای آمینه و الکطلهطای آلطی در محطی
پایطه  Ayersشطامل گلطوکز ،سطوکروز ،سطلوبیوز ،دیریبطوز ،دی
سططوربیتول ،ال رامنططوز ،،دی مططانیتول ،دیمططانوز ،ال والططین ،ال
هیستیدین ،ال سرین ،دیآالنین ،ال آرابینوز ،ال ایزولوسین ،ال
آسططپارژین ،ال آالنططین ،دی ملططیبیططوز ،ال آرابیتططول ،شططاد و
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1964; Thornley, 1960; Klement et al., 1964; Dye, 1968;
.)Macfadin, 1980

 سوسططالو و همکططاران؛ کططاوواکس؛ هططوگ و لیفسططون؛،همکططاران
لیلیوت و همکاران؛ فهی و پارسلی؛ هطایوارد؛ ترونلطی؛ کلمنطت و
Schaad et al., 2001; Suslow et ( همکاران؛ دای؛ مک فطادین
al., 1982; Kovacs, 1956; Hugh and Leifson, 1953;
Lelliott et al., 1966; Fahy and Persley, 1983; Hayward,

 مشخصات جدایههای عامل بالیت گردو در استان های فارس و لرستان:5 جدول
Table 1: Characteristics of walnut bacterial blight strains from Fars and Lorestan provinces
بافت گیاهی

استان

محل جم آوری

کد جدایه

Plant

Province

Region collect

Strain code
A1

برگ

لرستان

الشتر

Leaf

Lorestan

Alashtar

برگ

لرستان

الشتر

Leaf

Lorestan

Alashtar

برگ

لرستان

الشتر

Leaf

Lorestan

Alashtar

میوه

لرستان

الشتر

Fruit

Lorestan

Alashtar

برگ

لرستان

خرم آباد

Leaf

Lorestan

Khorramabad

میوه

لرستان

خرم آباد

fruit

Lorestan

Khorramabad

میوه

لرستان

خرم آباد

fruit

Lorestan

Khorramabad

برگ

لرستان

بروجرد

Leaf

Lorestan

Borujerd

برگ

لرستان

بروجرد

Leaf

Lorestan

Borujerd

برگ

لرستان

نورآباد

Leaf

Lorestan

Norabad

میوه

لرستان

نورآباد

fruit

Lorestan

Noor Abad

میوه

لرستان

نورآباد

fruit

Lorestan

Noor Abad

برگ

لرستان

دورود

Leaf

Lorestan

Dorood

میوه

لرستان

دورود

fruit

Lorestan

Dorood

برگ

فارس

سپیدان

Leaf

Fars

Sepidan

میوه

فارس

سپیدان

fruit

Fars

Sepidan

میوه

فارس

بوانات

fruit

Fars

Bavanat

میوه

فارس

بوانات

fruit

Fars

Bavanat

میوه

فارس

بوانات

fruit

Fars

Bavanat

برگ

فارس

بوانات

Leaf

Fars

Bavanat

برگ

فارس

اقلید

Leaf

Fars

Eqlid

برگ

فارس

اقلید

Leaf

Fars

Eqlid

برگ

فارس

قالت

Leaf

Fars

Ghalat

برگ

فارس

بهشت گمشده

Leaf

Fars

Beheshte gomshodeh

زنجان
Zanjan
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A2
A3
A4
K1
K2
K3
B1
B2
N1
N2
N3
D1
D2
S1
S2
Ba1
Ba2
Ba3
Ba4
E1
E3
Gh
Be

)ایتالیا (اهدایی دکتر معرفت

IT

)زنجان (اهدایی دکتر معرفت

Za
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بهمدت  51روز نگهداری شد.

آزمون آنتیبیوگرام
بهمنظور تعیین میزان حساسیت جدایهها به آنتی بیوتیکهطا ،از
دیسططکهططای تجططارتی آنتططیبیوتیططک اسططتفاده شططد .ابتططدا
سوسپانسیون  510 cfu/mlاز جدایهها تهیه و با میلهای  Lشکل
بهطور یکنواخت روی محی کشطت  NAپخطش گردیطد .سطپس
دیسکهای آنتیبیوتیک به کمک یک انبرك سترون بطه فاصطله
حدود  3سانتیمتر از یکدیگر ،بر روی محی های کشت حطاوی
باکتری قرار داده شد .پس از  22ساعت نتایج براساس وجود یطا
عططدموجططود هالططه بازدارنططده ( )Inhibition zoneو قطططر هالططه
بازدارنده ثبت گردید (شاد و همکاران.)2115 ،
آنتیبیوتیکهای بهکار رفته در این آزمون عبطارت بودنطد از:
آمیکاسططین ( 31میلططیگططرم در دیسططک) ،وانکومایسططین (31
میلیگرم در دیسک) ،سفتازیدیم ( 31میلطیگطرم در دیسطک)،
توبرامایسین ( 51میلیگرم در دیسطک) ،نیتروفورانتطوئین (311
میلیگرم در دیسک) ،پنیسیلین ( 51میلطیگطرم در دیسطک)،
جنتامایسططین ( 51میلططیگططرم در دیسططک) ،سفالوسططین (31
میلیگرم در دیسک) ،کانامایسین ( 31میلطیگطرم در دیسطک)،
کلوکساسططیلین ( 5میلططیگططرم در دیسططک) ،تططری متططوپریم
سولفامتوکسازول ،آموکسیسیلین ( 21میلطیگطرم در دیسطک)،
اوکساسططیلین ( 5میلططیگططرم در دیسططک) ،نورفلوکساسططین (51
میلططیگططرم در دیس طک) ،سیپروفلوکساسططین ( 1میلططیگططرم در
دیسک) ،کلرامفنیکل ( 31میلیگرم در دیسک) و تتراسطایکلین
( 31میلیگرم در دیسک).

تشخیص باکتری  Xajبا آغازگرهای اختصاصی
برای تشخیص نهایی باکتری  Xajاز آغازگر ،rev_seq
̍5̍-AGCATGACGTCATCGTCT-3
̍5̍-CAATTATTTAGGGACTCG-3
(زاده محمد و معرفت )5302 ،طراحی شطده براسطاس ژن 16S

 rRNAاسطتفاده شططد .یطک لطوا از پرگنططههطای بططاکتری روی
محی کشت  NAبرداشته شد و در  511میکرولیتطر آب مقططر
سترون حل گردید .بهمنظور استخراج دیِانای ،نمونهها در یک
ظرف حاوی آب جوش بهمدت  51دقیقه جوشطانده و بالفاصطله
بهمدت چند دقیقه روی یخ قرار داده شدند .سپس نمونطههطا در
 52111دور در دقیقه بهمدت سطه دقیقطه سطانتریفیوژ و از فطاز
رویی برای انجام آزمون  PCRاستفاده گردید.
برای انجام آزمون  PCRمحلول پایه  21میکرولیتر برای هطر
واکنش تهیه گردید کطه شطامل تمطامی مطواد مطورد نیطاز بطرای
واکططنش  PCRبططود .تکثیططر در دسططتگاه ترموسططایکلر بططا برنامططه
حرارتی شامل واسرشتسازی مقدماتی  2دقیقطه در 31 ،22˚C
چرخه با واسرشتسازی  31ثانیه در  ،23˚Cاتصال  31ثانیه در
 ،12˚Cسنتز یک دقیقه در  02˚Cو سنتز نهطایی  51دقیقطه در
 02˚Cصورت گرفت .مواد و مقدار مورد استفاده بطرای واکطنش
 ،PCRشامل 2/1 :میکرولیتر بافر واکطنش (،)PCR buffer 10X
 5/1میکرولیتطططر  1/1 ،)2.5mM( MgCl2میکرولیتطططر dNTPs
( 1/21 ،)10mMمیکرولیتطر 10U/ ( Taq DNA polymerase
 5 ،)µlمیکرولیتر آغازگر رفطت ( 5 ،)10µMمیکرولیتطر آغطازگر
برگشت ( 3 ،)10µMمیکرولیتطر  DNAو  51/21میکرولیتطرآب
سترون.

آزمون بیماریزایی
این آزمون روی میوه و نهالهای یکساله گردو در گلخانه انجطام
شد ،ابتدا سوسپانسطیون بطاکتری بطا غلظطت  510 cfu/mlتهیطه
گردید .سپس با سوزن روی برگها زخمهایی ایجاد و یک قطره
از سوسپانسیون باکتری روی آن قرار داده شد .بهمنظور تطامین
رطوبت گلدانها ،از کیسههای پالسطتیکی بطهمطدت  02سطاعت
استفاده شد ،سپس گلدانها در گلخانه با دمطای  21-21درجطه
سانتیگراد نگهداری شدند .بعد از سه هفته نهالهایِ مایطهزنطی
شده مورد بررسی قرار گرفتند .همچنطین آزمطون بیمطاریزایطی
روی میوه گطردو در شطرای آزمایشطگاه انجطام گرفطت .در ایطن
آزمون ابتدا سطح میوهها بهوسطیله الکطل اتیلیطک ضطدعفونی و
میوهها داخل ظرف پالستیکی شطفاف قطرار داده شطدند .سطپس
روی میوهها با سوزن زخمهطایی ایجطاد گردیطد و یطک قططره از
سوسپانسیون باکتری با غلظت  511 cfu/mlروی میطوههطا قطرار
داده شد .بهمنظور تأمین رطوبت داخل ظرف پنبههای سطترون
مرطوب قرار داده و ظرف داخل کیسه پالستیکی در دمای اتطاق

آزمون rep-PCR

جهت بررسی تنطوع ژنتیکطی جدایطههطای بطاکتری  Xajاز روش
 rep-PCRو آغازگرهططای  ERIC1R/ERIC2 ،REP1R/REP2Iو
 BOXA1Rبططرای تکثیططر قطعططات ،بططین نططواحی حفاظططت شططده
اسطتفاده گردیطد ورسطالویک و همکطاران ( Versalovic et al.,
 .)1991ترادف آغازگرهای مورد اسطتفاده بطرای روش rep-PCR
بهترتیی در جدول  5آورده شده است .چرخه حرارتطی واکطنش
 rep-PCRشططامل دو چرخططه واسرشططتسططازی اولیططه در 23˚C
بهمدت  521و  2ثانیه 31 ،چرخه کطه هطر چرخطه شطامل سطه
مرحلططه واسرشططتسططازی در  22˚Cبططهمططدت  31ثانیططه ،اتصططال
آغازگرهططای  Eric ،Repو  Boxبططهترتیططی در  13˚C ،22˚Cو
 12˚Cو سنتز در  02˚Cبهمدت  0دقیقه و یطک چرخطه نهطایی
سنتز در  02˚Cبهمطدت  0دقیقطه بطود .مطواد الزم بطرای انجطام
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()UPGMA

واکططنش  rep-PCRدر حجططم  21میکرولیتططر عبارتنططد از1/01 :
میکرولیتر (MgCl2 (50mM؛  2/1میکرولیترPCR buffer 10X؛
 1/1میکرولیتطر )dNTPs (10µM؛  1/2میکرولیتطر Taq DNA
)Polymerase (5U/µl؛  5/2میکرولیتر آغطازگر رفطت )(10µM؛
 5/2میکرولیتر آغازگر برگشت )(10µM؛  2/1میکرولیتطر DNA
و  51/01میکرولیتر آب مقطر سترون.

Unweighted Pair-Group method using

 Arithemtic Averageو ضططریی تشططابه جاکططارد ( )Jاسططتفاده
گردید .استفاده از این روش نسبت به روشهای دیگر متداولتطر
است ،زیرا خصوصیات همطه اعاطای مربطوط بطه دو کالسطتر را
پوشش میدهد .درصد تشابه بین جدایههای موجود در گروهها،
براساس کلیه خصوصیات ژنوتیپی انجام گرفته در ایطن تحقیطق،
محاسبه گردید.

آنالیز دادههای ژنوتیپی
بطططا اسطططتفاده از نطططرمافطططزار

نتایج

Numerical Taxonomy and

از درختان گردو که عالیم بالیت را نشان میدادنطد 22 ،جدایطه
گرم منفی ،دارای پرگنه های زرد ،صاف ،مدور ،بطراق بطا حاشطیه
منظم روی محی کشت  NAجداسازی گردید .سایر خصوصیات
فنوتیپی در جدول  2آمده است.

) Multivariate Analysis System (Ntsys-pc 2.02فاصططله
ژنتیکی جدایهها رسم گردید ،رولط ( .)Rohlf, 2000فاصطله یطا
شباهت ژنتیکی بطین افطراد براسطاس مارکرهطای مولکطولی ،بطه
صورت وجود یا عطدموجطود بانطد در ژل مشطخص شطد .تجزیطه
خوشططهای براسططاس روش مراتبططی ()Hierachical Technique
انجام و بطرای بررسطی فاصطله واقعطی میطان کالسطترها از روش

جدول  :2توالی آغازگرهای الیگونوکلئوتیدی در rep-PCR

منب

Table 2: Primer sequnces used in rep-PCR
توالی (')5'- 3

آغازگر

Source
Versalovic et al., 1991

Sequence
ATGTAAGCTCCTGGGGATTCAC

Primer
ERIC1R

Versalovic et al., 1991

AAGTAAGTGACTGGGGTGAGCG

ERIC2

Versalovic et al., 1994

CTACGGCAAGGCGACGCTGACG

BOXA1R

Versalovic et al., 1991

IIIICGICGICATCIGGC

REP1R

Versalovic et al., 1991

ICGICTTATCIGGCCTAC

REP2I

شکل  :5نقوش الکتروفورزی محصول  PCRجدایههای  X. arboricola pv. juglandisجدا شده از استانهای فارس و لرستان با آغازگر
اختصاصی rev_seq
Fig. 1: Agarose gel electrophoresis of PCR-products of X. arboricola pv. juglandis strains isolated from Fars and
Lorestan provinces with specific primer rev_seq
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ERIC  با استفاده از آغازگرX. arboricola pv. juglandis

 جدایههایPCR  نقوش الکتروفورزی محصول:2 شکل
 جفت بازی511 :M ،K1 :55 ،A2 :51 ،A1 :2 ،E2 :0 ،S1 :0 ،E3 :1 ،K2 :1 ،A4 :2 ،Be :3 ،Gh :2 ،E1 :5
Fig. 2: ERIC-PCR fingerprint patterns of X. arboricola pv. Juglandis strains
1:E1. 2:Gh. 3:Be. 4:A4. 5:k2. 6:E3. 7:S1. 8:E2. 9:A1. 10: A2. 11:K1. M:100 base pair

BOX  با استفاده از آغازگرX. arboricola pv. juglandis

 جدایههایPCR  نقوش الکتروفورزی محصول:3 شکل
 جفت بازی511 :M ،B1 :55 ،A3 :51 ،A1 :2 ،B2 :0 ،E2 :0 ،E3 :1 ،Ba3 :1 ،S1 :2 ،Be :3 ،Gh1 :2 ،Ba1 :5
Fig. 3: Box-PCR fingerprint patterns of X. arboricola pv. juglandis strains
1:Ba1, 2: Gh1, 3:Be. 4:S1, 5:Ba3, 6:E3, 7:E2, 8:B2, 9:A1, 10:A3, 11:B1, M:100 base pair

 با استفاده از آغازگرX. arboricola pv. juglandis  جدایههایPCR  نقوش الکتروفورزی محصول:2 شکل
 جفت بازی511 :M ،Ba1 :55 ،E3 :51 ،E1 :2 ،E2 :0 ،Gh :0 ،D1 :1 ،K2 :1 ،D1 :2 ،B2 :3 ،B1 :2 ،A2 :5

REP

Fig. 4: REP-PCR fingerprint patterns of X. arboricola pv. juglandis strains
1:A2, 2:B1, 3: B2, 4:D1, 5:K2, 6:D1, 7:Gh, 8: E2, 9:E1, 10:E3, 11:Be, M:100 base pair
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شکل  :1دندروگرام جدایههای  X. arboricola pv. juglandisبراساس  rep-PCRبا آغازگرهای  ERIC ،BOXو

REP

Fig. 5: Combined dendrogram of X. arboricola pv. juglandis strains based on rep-PCR

مورد استفاده قرار گرفتند .نتایج نقوش الکتروفطورزی حاصطل از
تکثیر قطعات بین نواحی حفاظت شطده بطا آغازگرهطای ،ERIC
 Boxو  Repبهترتیی در شکلهای  2-3 ،5-3و  3-3نشان داده
شده است.
با استفاده از نتایج حاصل از الکتروفورز محصول آغازگرهطای
واکنش  ،rep-PCRدنطدروگرام مربطوط بطه جدایطههطای  Xajبطا
استفاده از ضریی تشابه جاکارد ) (jرسم گردید .بر ایطن اسطاس
جدایهها در سطح تشابه  02درصد بطه دو گطروه اصطلی تقسطیم
کرد (شکل )2؛ که گروه اول شامل جدایههای ،K2 ،K1 ،A4 ،A2
،Ba3 ،Ba2 ،Ba1 ،Be ،E3 ،E1 ،ZA ،D2 ،D1 ،N2 ،N1 ،B2 ،B1
 S1 ،Gh ،Ba4و  S2و گروه دوم شامل  N3 ،K3 ،A3و  ITبودند.

آزمون بیماریزایی
در آزمون اثبات بیماریزایی ،عالئم سه هفته بعد از مایهزنی بطه
صورت نقاط نکروزه بطا حاشطیه زرد بطر روی بطرگهطا مشطاهده
گردید .بهمنظور اجرای اصول کخ ،بعد از مایهزنطی از بطرگهطای
دارای عالئم نمونهبرداری و جداسطازی مجطدد بطاکتری صطورت
گرفت .همچنین در آزمون بیماریزایی روی میوه ،میوهها بعد از
 51روز مططورد بررسططی قططرار گرفتنططد کططه عالئططم روی میططوههططا
بهصورت سیاهشدگی میوه و خروج تراوشات سفید رنگ از میوه
مشاهده گردید.
آزمون آنتیبیوگرام
آنتیبیوتیکهای بهکار رفته در این آزمطون و چگطونگی واکطنش
جدایههای مختل باکتری ،در جدول  3ثبت شده است .مبنطای
نیمهمقاوم و حساس بودن جدایهها براساس قطر هاله بازدارنطده
بود ،بهطوریکه جدایههطایی بطا قططر هالطه بازدارنطده بطین 5-1
میلیمتر در گروه نیمه مقاوم و جدایههایی که قطر هالطه آنهطا
بیشتر از  1میلیمتر بود در گروه حساس طبقهبندی شدند.

بحث
در این تحقیق خصوصیات فیزیولوژیکی ،بیوشیمیایی و ژنتیکطی
جدایططههططای عامططل بالیططت گططردو مططورد بررسططی قططرار گرفططت.
باکتریهای گرم منفی ،هوازی اجباری ،اکسیداز منفی و کاتطاالز
مثبططت کططه از درختططان گططردو دارای عالئططم جداسططازی شططدند،
براساس آزمونهای استاندارد باکتریشناسی مانند ذوب ژالتین،
هیدرولیز نشاسته ،تولید  H2Sاز سیستئین ،رشطد در  31درجطه
سانتیگراد ،عدم تولید رنگ فلورسنت روی محطی کشطت ،KB
عدم پرگنههای سبز متالیطک روی محطی کشطت  ،EMBتولیطد
پرگنههای لعابی و گنبدی روی محی کشتهطای  NASو SPA
و استفاده از قندها و اسیدآمینههای گلوکز ،سطوکروز ،سطلوبیوز،
دیریبطططوز ،دیمطططانوز ،السطططرین ،الآرابینطططوز ،الآسطططپارژین،
دیملططیبیططوز ،الآرابیتططول و عططدم اسططتفاده از دیسططوربیتول،
الرامنوز ،دیمانیتول ،ال والین ،ال هیسطتیدین ،دیآالنطین ،ال
ایزولوسططین و دیآالنططین بططهعنططوان پتططووار  Xajتشططخیص داده
شدند ،گطاردان و همکطاران؛ شطاد و همکطاران ( Gardan et al.,

خصوصیات ژنوتیپی
ردیابی  Xajعامل بالیت گردو با آغازگرهای اختصاصی
جدایه های نماینده تکثیر شده بطا آغطازگر اختصاصطی ،rev_seq
که براساس خصوصطیات افتراقطی آزمطونهطای بطاکتریشناسطی
بهعنوان  Xajتشخیص داده شده بودند ،در واکنش  PCRقطعطه
قابل انتظار  253جفت بازی را تولید کردند (شکل .)2
rep-PCR -٢-9-9

 21جدایه زانتوموناس عامل بالیطت گطردو در

آزمطون rep-PCR

15

بررسی خصوصیات ژنوتیپی و فنوتیپی عامل بالیت گردو...

مختل روی پتووارهای دیگر گونههای زانتومونطاس از قبیطل
 citriنشان داد ،کطه تنطوع ژنتیکطی درون پتووارهطا وجطود دارد،
نگوك و همکاران (.)Ngoc et al., 2010
 rep-PCRاز دیگر تکنیکهای ایجاد اثر انگشطت ژنتیکطی و
بررسی تنوع در میان جمعیتها است ،که نسبت به بسطیاری از
روشهای دیگر ،سری تر و مناسیتر اسطت ،لطووس و همکطاران
( .)Louws et al., 1994همچنطین براسطاس آنالططیز دادههطای
 ،REP-PCRجدایههطای جمط آوری شطده بطه دو گطروه اصطلی
تقسیم شدند ،کطه بطا نتطایج حاصطل از خصوصطیات فنطوتیپی و
بیوشیمیایی تطابق داشطت .همچنطین گطروهبنطدی انجطام شطده
توس آغازگرهای  ERIC ،BOXو  REPتوانست بهخوبی تنطوع
را بططین جدایططههططای مططورد بررسططی نشططان دهططد ،کططه بططا نتططایج
اسکورتیچینی و همکاران ( )2001مطابقطت داشطت .طبطق ایطن
تحقیق مشخص شد ،این تکنیطک بطرای تفکیطک اسطترینهطای
مختل پتووار  Xajمناسی میباشد .البته بسطیاری از تحقیقطات
دیگر که در زمینه بررسی تنوع درون استرینهای دیگطر پتطووار
باکتریایی انجام شده بود ،نیز مشخص کرده بود ،که این تکنیک
برای بررسی تنوع در حد پتووار کارآ است .تنوع موجود در بطین
جدایههای این بیمارگر را میتوان به تنوع در ژرمپالسم گطردو و
منشاء جغرافیایی مختل نسبت داد .بهطورکلی میان اثر انگشت
ژنتیکی جدایههطا در روش  rep-PCRبطا منطقطه نمونطهبطرداری
(شهرستانهای استان فارس و لرستان) ارتباط خاصی مشطاهده
نشد و استفاده از این آغازگرهطا نتوانسطتند جدایطههطا را از نظطر
منشاء جغرافیایی تفکیک نماید.

.)2000; Sahaad et al., 2001
نتایج آزمونهای فنوتیپی نشان داد که کلیه سویهها از لحاظ
خصوصیات فنوتیپی نسبتاً یکنواخت بطوده و تنهطا در مطواردی،
اختالفات اندك در خصوصطیات تغذیطهای و بیوشطیمیایی آنهطا
مشاهده گردید که نتایج این تحقیطق بطا نتطایج گطلمحمطدی و
همکاران مشابهت داشت .از نظر آزمون فنطوتیپی جدایطه  K3در
هیدرولیز نشاسته و استفاده از قند ال-آالنین با جدایههای دیگر
تفاوت داشت .همچنین جدایه  ITدر استفاده از قند ال-آالنطین
و تحمل نمک طعام نسبت به جدایههای دیگر متفاوت بود.
در آزمون حساسیت جدایهها نسبت به آنتیبیوتیکها ،تقریباً
حساسیت و مقاومت اکثر جدایهها نسطبت بطه آنتطیبیوتیطکهطا
مشابه بود که میتواند ناشی از عدماستفاده از آنتیبیوتیطکهطا و
در نتیجه عدم ایجاد فشار انتخطاب در کنتطرل بیمطاری مطذکور
باشد .آنتیبیوتیکهای آمیکاسین ،کانامایسین ،نورفلوکساسطین،
کلرامفنیکل ،سیپروفلوکساسین و تتراسایکلین دارای بیشطترین
اثر بازدارندگی بودند که میتطوان در صطورت مقطرون بطه صطرفه
بودن آنها از لحاظ اقتصادی ،با مطدیریت صطحیح در تنطاوب بطا
سموم مسی استفاده گردند.
آزمون اثبات بیماریزایی روی نهال و میوه گردو انجطام شطد
که برای طبقهبندی پتووارهطای باکتریطایی بیمطارگر از اهمیطت
باالیی برخوردار است ،چون این طبقهبندی براساس بیماریزایی
روی یک میزبان یا گروهی از میزبانهطای خطام مطیباشطد .در
عین حال خصوصیت بیماریزایی بهعنوان یک فنوتیپ مشخص
به تنهایی برای تفکیک و تمایز پتووارها کافی نیست و تحقیقات

X.

مناب :
جهت مطالعه مناب به صفحههای  52-53متن انگلیسی مراجعه شود.
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