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)عاهل گال  آگرٍباکتریَم ٍیتطرؼذ تاثیر ظَلفات هط بر ارزیابی 

 93در ظال  جذاظازی ؼذُ از باغات اًگَر ارٍهیِطَقِ درخت اًگَر(

 ، 2چی، دکتر اهیر تَکوِ*دکتر رضا طالبی،  1فاطوِ غفارًصاد هقذم

 سٍهیِ ، ایشاى، اداًـگبُ آصاد اػالهیٍاحذ اسٍهیِ، گشایؾ هیکشٍثیَلَطی،  ،گشٍُ صیؼت ؿٌبػی -1

 ، اسٍهیِ ، ایشاىداًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ اسٍهیِ،  گشایؾ هیکشٍثیَلَطی، ،گشٍُ صیؼت ؿٌبػی* 

 داًـگبُ اسٍهیِ، پظٍّـکذُ هطبلؼبت دسیبچِ اسٍهیِ، اسٍهیِ، ایشاى-2

 ًَیؼٌذُ هؼئَل: فبطوِ غفبسًظاد هقذم

 چکیذُ

Agrobacterium vitis ُػَهیي ثیَاس اص خبًَاد Agrobacterium tumefacien ًبم گبل ثش سٍی دسخت اًگَس اػت. ِ ٍ ػبهل ایدبد تَهَسّبیی ث

کتشیبیی هبًٌذ گبل هْن ثِ ًظش ّبی ثبیي هحبفظت اص آى دس ثشاثش ثیوبسیثٌبثشا ؛ثبؿذِ خلَف اسٍهیِ هیّبی آرسثبیدبى ٍ ثیکی اص هْوتشیي هیَُاًگَس 

ّبیی ثش سٍی تٌِ آهذى صخنتَاًذ ػبهل ثَخَد فشكت طلت ّؼتٌذ. یک دٍسُ ػشهب هیٌذ ٍ ثیوبسیضای کٌّب دس خبک صًذگی هیسػذ. ایي ثبکتشیهی

ثِ دسٍى سا خَد  Tiپالػویذ  ػپغ .ؿَدّبی دسًٍی تٌِ دسخت هیّب ٍاسد الیِدُ اص ایي صخنبثب اػتف Agrobacterium vitisدسخت اًگَس ثبؿذ ٍ 

ایؾ سؿذ ػلَلْب ٍ ایدبد ّب سا کِ هٌدش ثِ افضاٍپیي ّب هبًٌذالصم ثشای تشؿح اًَاػی اص َّسهَىّبی بدس اػت طىایي پالػویذ ق کٌذ.هٌتقل هیطًَم گیبُ 

ذ ٍ دس اػتبى آرسثبیدبى غشثی ػشهبصدگی هَخت اص ثیي سفتي هحلَالت ٍ دسختبى هیَُ ؿ 92ثب تَخِ ثِ ایٌکِ دس ػبل . کذ کٌذ سا ؿًَذ،تَهَس هی

ّبی ایدبد ؿذُ ثش تٌِ دسختبى اًگَس ثِ ػلت ػشهبصدگی ٍ ٍسٍد ثبکتشی دس اثش صخنخلَف ؿْش اسٍهیِ  ّبی ایي اػتبى ثِىتؼذاد صیبدی اص تبکؼتب

قبسذ ٍ ضذ ثبکتشی  ػٌَاى یک هبدُ ضذهیضاى تبثیشات ػَلفبت هغ ثِ  ؿذ تبتالؽ ، ثٌبثشایي ًذؿذگبل طَقِ دسخت اًگَس دچبس ّب، هزکَس ثِ دسٍى ثبفت

ثبکتشی اص تٌِ دسختبى داسای ثشای سػیذى ثِ ایي ّذف اثتذا اقذام ثِ خذاػبصی  .ثشسػی ؿَدا ؿذُ اص هضاسع اًگَس اسٍهیِ ذخکتشیَم ٍیتیغ ثش آگشٍثب

حذ هیکشٍثیَلَطی داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاثِ آصهبیـگبُ دس ؿشایط اػتشیل ّبی ثبکتشیبیی کشدُ ٍ ًوًَِ ثب سٍؽ آقبی هَس، ّبی تَهَسی هـکَکثبفت

ٍ کـت ثش  ،آصهَى ٍاکٌؾ صًدیشُ پلیوشاص ،ّبی ثیَؿیویبییاص طشیق آصهَى ّب اص هحیطاطویٌبى اص خذاػبصی كحیح ثبکتشی پغ اص .ؿذاسػبل اسٍهیِ 

ثبکتشی دس دسٍى ص هیکشٍلیتش ا 111ّبی آصهبیؾ ًوَدُ ٍ هیضاى ثشاثش کبّؾ یبثٌذُ اص ػَلفبت هغ دس لَلِ ّبی دٍاقذام ثِ تْیِ سقت سٍی گیبّبى پبیِ،

-، ثش سٍی پلیتٍ آگشٍثبکتشیَم ٍیتیغ ّبی حبٍی ػَلفبت هغختلف اص هحلَلّبی ه. ػپغ دس طَل صهبىدادُ ؿذهبیؾ کـت ّبی آصّش یک اص لَلِ

هـبّذُ ؿذ شاد دسخِ ػبًتیگ 28گزاسی دس دهبی ػبػت گشهخبًِ 48. پغ اص گشدیذگزاسی هبًیتَل آگبس کـت دادُ ٍ گشهخبًِّبی کـت خبهذ ییؼت 

ٍ حذاقل غلظت کـٌذگی ػَلفبت هغ  ػَلفبت هغ گشم ثش لیتش هیکشٍ 111ثشای آگشٍثبکتشیَم ٍیتیغ غلظت  کِ کوتشیي غلظت هْبسکٌٌذگی سؿذ

 ػبػت اٍلیِ ثؼذ اص تلقیح ثبکتشی ثِ هحیط حبٍی ػَلفبت هغ اػت. 24دس طی  گشم ثش لیتشهیلی  11ثب  ثشاثش

 فبت هغ، آگشٍثبکتشیَم ٍیتیغ، گبل طَقِ اًگَسػَلاسٍهیِ،  کلوبت کلیذی:

 :هقذهِ

ل ثٌبثشایي ّش ػبه خلَف دس آرسثبیدبى ثَدُ ٍ اص ًظش اقتلبدی اسصؽ ثبالیی داسدِ اًگَس یکی اص هْوتشیي هحلَالت کـبٍسصی دس ًقبط هختلف ایشاى ٍ ث

َػط آگشٍثبکتشیَم ٍیتیغ ایدبد کٌٌذُ اػت کِ ت ذص ایي ػَاهل تْذیدّی اًگَس ؿَد ثبیذ ثلَکِ گشدد. گبل یکی اتْذیذ آهیضی کِ هَخت کبّؾ هیَُ

 ,.Chilton et al) هی ؿَد گیبٍُاسد ؿًَذ، هی دایدبتَػط ػشهب یب اؿتجبّبت اًؼبًی  کِّبی سٍی تٌِ دسخت ایي ثبکتشی ثب اػتفبدُ اص صخن ؿَد.هی

1974; Chilton et al., 1977) .پغ اص ٍسٍد ثِ داخل ثبفت گیبُایي ثبکتشی کضی ٍ ثیوبسیضای فشكت طلت اػت. ثبکتشی خب آگشٍثبکتشیَم ٍیتیغ یک، 

تَاًٌذ هَخت کٌذ. ایي َّسهًَْب هیهی ّبّبی سؿذ هبًٌذ اٍپیيخی اص َّسهَىپالػویذ خَد سا ثِ دسٍى طًَم گیبُ اًتقبل دادُ ٍ گیبُ ؿشٍع ثِ ػبختي ثش

یوتشی ػطح خبک ػبًت 15ًظوی سؿذ کشدُ ٍ ایدبد گبل، ًَػی ثبفت ًکشٍصُ کِ دس استفبع ثی ّب ثبختگی ػیؼتن سؿذ ػلَلی ؿذُ ٍ ػلَلثِ ّن سی

 ,.Burr, 1999; Chilton et al., 1974; Chilton et al., 1977; Matthysse et al., 1986; Ream et al., 1982; Ulker et al) کٌذایدبد هی ؿَد، 

1982) . 

ؼبسات ثبالیی ثِ ثبؿذ ٍ ّش ػبلِ ػشهبصدگی هَخت ثِ ٍخَد آهذى خّبی ػشدػیش ایشاى هییکی اص اػتبى غشثیکِ اػتبى آرسثبیدبى تَخِ ثِ ایي ثب 

ثشای اص ثیي ثشدى ایي ثبکتشی  ساّیثِ دًجبل ، ّوچٌیي ثِ دلیل ؿیَع ثبالی ثیوبسی گبل طَقِ اًگَس دس هضاسع اًگَس ؿْش اسٍهیِ ثبغذاساى هی ؿَد ٍ
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اقذام ثِ سیـِ سی رسثبیدبى کـبٍسصاى خْت هقبثلِ ثب ایي ثیوبآ. دس ثشخی اص سٍػتبّبی ثَدینص ٍسٍد آى ثِ دسٍى تٌِ اًگَس ثیوبسیضای فشكت طلت قجل ا

ضشس ای ثؼیبس ثیهغ هبدُ اص آًدبیی کِ ػَلفبت ؿَد.کٌٌذ کِ ایي کبس هَخت ایدبد خؼبسات هبلی ثؼیبسی هیکٌی دسختبى اًگَس ٍ ػَصاًذى آًْب هی

 .ثَدثشسػی اثشات ػَلفبت هغ ثش سٍی آگشٍثبکتشیَم ٍیتیغ ّذف اص هطبلؼِ حبضش دس ًتیدِ  ّبی هفیذ خبک هی ثبؿذ،هیکشٍاسگبًیؼن ثشای خبک ٍ

 هَاد ٍ رٍغ ّا:

 خذاػبصی ثبکتشی اص هحیط

 92اص آًدبیی کِ دس ػبل  ـکَک ؿذ.ّبی هػؼی دس خذا ػبصی ثبکتشی اص ثبفت ، اثتذاػَلفبت هغ ثش سٍی سؿذ آگشٍثبکتشیَم ٍیتیغثشای یبفتي تبثیش 

اداهِ ذُ ٍ تب اٍایل تبثؼتبى ثْتشیي صهبى ًوًَِ ثشداسی ثشای خذاػبصی ثبکتشی اص اٍاخش ثْبسؿشٍع ؿیک دٍسُ ػشهبصدگی دس اػتبى سخ دادُ ثَد، ثٌبثشایي 

، دس ثشای سػیذى ثِ ایي ّذف .(1)تلَیش گبل طَقِ اػت ٍ ایدبد ّبی دسختبىیبفت؛ صیشا ایي صهبى ثْتشیي صهبى ثشای سؿذ ثبکتشی هزکَس دس دسٍى تٌِ

 5دس  خبهؼِ آهبسی ؿبهل دسختبى اًگَس داسای گبل. اقذام ؿذّبی گبل دس آًْب ٍػتبّبیی کِ هـکَک ثِ ٍخَد ًـبًِسٍص ّبی هزکَس اثتذا ثِ ؿٌبػبیی س

، اثتذا ثش ثشای ایي کبس .ثَدًذ(  دقیقِ ػشم ؿوبلی 31دسخِ ٍ  37دقیقِ طَل ؿشقی ٍ  12دسخِ ٍ  45ضادُ اسٍهیِ )ههٌبطق قبهت ٍ اهبدس هضسػِ 

ػپغ ثبفت ًکشٍصُ تب  دقیقِ ؿؼتِ ؿذ. 2دسكذ ثِ هذت  71ٍػیلِ آة هقطش اػتشیل ٍ ػپغ ثب الکل ِ اػبع سٍؽ آقبی هَس، تٌِ دسختبى ثیوبس ث

ًبحیِ ثبفت ػجض سًگ صًذگی  آگشٍثبکتشیَم ٍیتیغ اغلت دس ،(Ataee et al., 2011) ٍػیلِ اػکبلپل اػتشیل ثشداؿتِ ؿذِ سػیذى ثِ ثبفت ػجض سًگ ث

ٍ ثِ آصهبیـگبُ هیکشٍثیَلَطی  (Moore, 1988) دسٍى ظشٍف اػتشیل پش ؿذُ ثب آة هقطش اػتشیل قشاس دادُ ؿذٍُ دس  ،ذ. ثبفت ػجض خذاػبصی ؿذُکٌهی

 هضسػِ پشٍسؽ اًگَس اًدبم ؿذ 5ًوًَِ گشفتِ ؿذُ اص  21ذ. ایي کبس ثشای داًـگبُ اصاد اػالهی اسٍهیِ ثشای اًدبم آصهَى ّبی تـخیلی فشػتبدُ ؿ

 .(1)خذٍل

 ّبثبکتشی خذاػبصی ٍ خبلق کشدى

 45هیلی لیتش آة هقطش قشاس دادُ ؿذُ ٍ ثِ هذت 211ّبی هدضای حبٍیّب دس داخل ثـشّبی تٌِ دسخت اثتذا ثبفتّب اص ثبفتثبکتشی خبلق کشدىثشای 

اص ّش ًوًَِ تْیِ ؿذًذ. ثب  11 -5كبف ؿذُ ٍ سقت ّبیی تب  42ّن صدُ ؿذ، ػپغ هحلَلْب ثب اػتفبدُ اص کبغز كبفی ٍاتشهي ؿوبسُ  دقیقِ ثش سٍی ؿیکش

دسخِ  28دس اًکَثبتَس  کـت دادُ ؿذ ٍ )هشک، آلوبى( هبًیتَل آگبسییؼت هیلی لیتش اص ّش سقت ثشداؿتِ ؿذُ ٍ ثش سٍی  51اػتفبدُ اص ػوپلش، 

سای هَاد غزایی الصم هبًٌذ ػلبسُ هخوش، هبًیتَل، دی پتبػین فؼفبت، ػَلفبت اػبػت قشاس دادُ ؿذًذ. ییؼت هبًیتَل آگبس د 48تب  24ثشای ػبًتیگشاد 

ظبّش ؿذًذ  2ّبی کـت طجق خذٍلکلٌی دس هحیط ًَع 5ػبػت،  48ی ثبکتشی هَسد ًظش اػت. پغ اص هٌیضم ٍ کلشیذ ػذین ثَدُ ٍ هحیط هٌبػجی ثشا

داسای  ّب کِاص کلٌی ًوًَِ  2پبػبط دادُ ؿذًذ. ػپغ  ،ثبس کـت هتَالی 5ّب ثِ تؼذاد ّبی خبلق ّش کذام اص کلٌیشای ثذػت آٍسدى ًوًَِثکِ 

ّبی سیض کلٌی ظبّش ؿذىپغ اص کـت هدذد دادُ ٍ  ،(Garetty, 2005) کِ دس کتبة هیکشٍثیَلَطی ثشگی آهذُ اػتخلَكیبت ظبّشی هـبثِ آًچِ 

 ّبیًوًَِ آًچِ کِ ثشای هـبثِ ّبی ثبکتشیبیی،ّبی ؿٌبػبیی ثشای گًَِآصهَى، ّبی ػفیذ سًگ هبت ثضسگٍ کلٌی( 2)تلَیش ًگ هشٍاسیذیػفیذ س

 .، اًدبم گشفتدَؿهیاًدبم  ؿٌبػبیی آگشٍثبکتشیَم ٍیتیغ اػتبًذاسد

 تؼت ّبی ثیَ ؿیویبیی

ّبی کَکؼی ثَد کِ اص ایي ثیي ثبکتشی ی ثبکتشیبیی گشم هٌفی کَکَثبػیلی ٍ دیگشی گشم هثجتّبگشم سا اًدبم دادین. یکی اص گًَِاثتذا سًگ آهیضی 

یکشٍػکَح گشم هٌفی ثبػیلی ػفیذ هشٍاسیذی سیض ثِ ػٌَاى آگشٍثبکتشیَم ٍیتیغ احتوبلی اًتخبة ؿذ. ظبّش آًْب دس ػشم فیضیَلَطی اػتشیل ٍ دس صیش ه

ّبی افتشاقی ٍ هحیط ّب دسثٌبثشایي ثبکتشی شیتی ثَد ٍ داسای حشکت ٍیجشُ هبًٌذ ٍ لشصؿی ثَدًذ.جیی چَة کیب چٌذتب 2ّبی ثِ كَست دػتِ ×41 ثب لٌض

ػبػت اًکَثِ  48تب  24دسخِ ػبًتیگشاد ثِ هذت  28،ػیوَى ػیتشات کـت دادُ ؿذُ ٍ دس دهبی ، اٍسُ آص TSI ،MRVP ،SIM اًتخبثی الصم هبًٌذ

 ;Garetty, 2005گشدیذ )دسخِ اًدبم  35% ٍ سؿذ دس 2یی هبًٌذ اکؼیذاص، کبتبالص، سؿذ دس غلظت ًوکی ّبی ثیَؿیویبؿذًذ؛ ّوچٌیي آصهَى

Kuzmanovic et al., 2012) . (.3)خذٍل آگشٍثبکتشیَم ٍیتیغ ثَدخذاػبصی ؿذُ  ّبی ثبکتشیبیی، هـخق ؿذ کِ یکی اص گًًَِتبیحپغ اص ثشسػی 

 PCR تبئیذ ثبکتشی ثب سٍؽ

ٍػیلِ دٍ ًَع پشایوش یک ًَع ثشای آگشٍثبکتشیَم تَهِ فبػیٌیغ ٍ ًَع ِ ث PCR آصهَى. اػتفبدُ ؿذ PCRآصهَى ّبی خذا ؿذُ اص تشیتبئیذ ثبکثشای 

 Brencic et al., 2005; Akramee) پشایوش سیَسص هَسد اػتفبدُ قشاس گشفت 2پشایوش فَسٍاسد ٍ  2پشایوش:  4دیگش ثشای آگشٍثبکتشیَم ٍیتیغ، خوؼب 

 آهذُ اػت. 4دس خذٍل  PCRتؼت  .(2010

 

 آصهَى ّبی ثیوبسیضایی طجیؼی

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

3 
 

 ّب ثش سٍی گیبّبى پبیِ کـت دادُ ؿذًذ.یضا )پالػویذ( دس ثبکتشی، ثبکتشیخْت اطویٌبى اص ٍخَد ػبهل ثیوبس

 ؿوؼذاًی، ثَتِ گَخِ فشًگی ٍ دسخت اًگَسثَتِ 

ًوًَِ کِ داسای ؿشایط فیضیَلَطیکی ٍ ظبّشی  3اص ّش گیبُ، شًگی ٍ دسخت اًگَس، اثتذا ثشای کـت ثبکتشی دس ػبقِ گیبّبًی چَى ؿوؼذاًی، ثَتِ گَخِ ف

ػبقِ ٍ تٌِ ّش خَثی ثَدًذ اًتخبة ؿذُ ٍ ثِ هذت یک هبُ دس هحیط آصهبیـگبّی گلخبًِ ای طجیؼی ًگْذاسی ؿذًذ. ػپغ ثشای اًدبم ػولیبت کـت، 

ّبی ػتشیل ؿذُ ثب الکل قؼوتی اص کلٌیتِ ٍ اػتشیل ؿذ. ػپغ ثب اػتفبدُ اص یک ػذد ػَصى ا% ؿؼ71ثَػیلِ آة هقطش اػتشیل ٍ الکل اص گیبّبى یک 

تلقیح ؿذ؛ هحل تلقیح ثب اػتفبدُ  هیلی هتش 2ٍ تب ػوق  ػبًتیوتش اص ػطح خبک ثِ كَست ػوقی 15کـت تبصُ ثشداؿتِ ؿذُ ٍ دس هحل ػبقِ ثب استفبع 

 28تب  25دس هحیط گلخبًِ ای داسای ؿشایط دهبیی سٍص  61تب  45ثِ هذت پبًؼوبى ؿذُ ٍ اص پٌجِ اػتشیل هشطَة ؿذُ ثب آة هقطش اػتشیل ٍ پبسافیلن 

ّبی ػبقِّوِ  ّبی ثبکتشیبیی دس لٌیهبى هَسد ًظش، هـبّذُ ؿذ کِ ک. پغ اص طی ص(Kuzmanovic et al.2012) دسخِ ػبًتیگشاد ًگْذاسی ؿذًذ

ّبی ػبقٍِلی دس  ًکشٍصُ دس هحیط طجیؼی سا کشدُ اًذدسخت اًگَس سؿذ کشدُ ٍ ایدبد ثبفتی ؿجیِ ثبفت  ّبیتٌِ ّوچٌیي گیبُ ؿوؼذاًی ٍ تلقیح ؿذُ

 گَخِ فشًگی سؿذ ثبکتشی هـبّذُ ًـذ.ّبی ثَتِ

 آصهَى ّبی آًتی ثبکتشیبلی

)هشک،  ّبی ثبکتشیبیی آگشٍثبکتشیَم ٍیتیغ دس داخل کـت هبیغ پپتَى ٍاتشٌبى اص كحت خذاػبصی ثبکتشی، کلٌیّب ٍ اطویآصهَىپغ اص اًدبم ّوِ ایي 

 ثِ كَست خذاگبًِ ٍ ثِ سٍؽ صیش کـت دادُ ؿذًذ: آلوبى(

 دقیقِ 21 هذت ثِ اتَکالٍ دس هحیط ؿذى اػتشیل خْت ٍ ؿذُ هخلَط اػتشیل هقطش آة لیتش هیلی 11 دس پپتًَِ آة هحیطاص پَدس  گشم 25/1 اثتذا

 ػبًتیگشادی دسخِ 28 اًکَثبتَس دس ٍ ؿذُ دادُ کـت هبیغ هحیط دس اػتشیل لَح ثَػیلِ خبهذ هحیط ّبیثبکتشی اص کلٌی 2 ػپغ. ؿذ دادُ حشاست

 دقیقِ 21 هذت ثِ اًکَثبتَس دس لیتش هیلی 11 هیضاى ثِ هقطش آة آصهبیؾ لَلِ 31 تؼذاد ثِ ثؼذی، هشحلِ دس .ؿذ گزاسیگشهخبًِ ػبػت 48 هذت ثِ

 11 حبٍی آصهبیؾ ّبیلَلِ اص یکی داخل دس)هشک، آلوبى(  هغ ػَلفبت اص گشم 1 هیضاى ّب،لَلِ ؿذى ػشد اص پغ گشدًذ؛ اػتشیل تب ؿذًذ دادُ حشاست

 لَلِ ثِ هغ ػَلفبت هحلَل اص  هیکشٍلیتش 111  ضاىهی ػوپلش، ٍػیلِ ثِ ػپغ ؿذ، هخلَط ؿیکش ٍػیلِ ثِ ٍ ؿذُ سیختِ اػتشیل هقطش آة لیتشهیلی

 11 -8 سقت تْیِ تب کبس ایي گشدد؛ ایدبد 11 -2 سقت تب ؿذ صدُ ّن ؿیکش ٍػیلِ ثِ ٍ ؿذُ اضبفِ اػتشیل هقطش لیتشآة هیلی 11 حبٍی دٍم آصهبیؾ

 هیضاى آصهبیؾ ّبیلَلِ اص یک ّش ثِ هشاحل ایي اًدبم اص غپ .ؿذ سیختِ دٍس ٍ ؿذُ ثشداؿتِ هیکشٍلیتش 111 ّن آخش آصهبیؾ لَلِ اص ٍ ؿذُ  اًدبم

 ثش تلقیح اص پغ دقیقب كفش صهبى کـت. ؿذ دادُ اًتقبل ٍیتیغ، آگشٍثبکتشیَم ٍ )هشک، آلوبى( پپتًَِ آة حبٍی هبیغ کـت هحلَل اص هیکشٍلیتش 111

 دس ٍ ػبػت 48 هذت ثِ اًکَثبتَس دس هـخلبت ًَؿتي اص پغ ٍ گشفت اًدبم آگبس ییؼت هبًیتَل ٍ آگبس ػَی تشیپیک هحیط حبٍی ّبیپلیت سٍی

 تؼذاد ثِ هزکَس ّبیهحیط سٍی ثش کـت ًیض تلقیح صهبى اص ػبػت 24 ٍ 22 ،6 ،4 ،2 ّبیصهبى گزؿت اص پغ. گشفتٌذ قشاس ػبًتیگشاد دسخِ 28 دهبی

 .ؿذ اًدبم تکشاس 2

 ًتیجِ گیری 

ثجت گشدیذ. ّوبًگًَِ  5خذٍل ػبػت تَػط دػتگبُ کلٌی ؿوبس، ؿوبسؽ ؿذُ ٍ دس  48کـت پغ اص ّبی ّبی سؿذ کشدُ ثش سٍی هحیطتؼذاد کلٌی

 ثِ هلشفی دٍص ثْتشیيثٌبثشایي  سػذ.یبثذ تب ایٌکِ ثِ كفش هیّب ثب گزؿت صهبى کبّؾ هیّبی سؿذ کشدُ دس پلیتؿَد، تؼذاد کلٌیهـبّذُ هی کِ

 ثبکتشیبیی کلٌی کوتشی تؼذاد داسای ّب،پلیت دس کِ اػت هغ ػَلفبت اص غلظتی( MIC) ٍیتیغ یَمآگشٍثبکتش سؿذ کٌٌذُ هْبس غلظت حذاقل ػٌَاى

ثش اػبع  كَست، ثذیي. ؿذ گشفتِ ًظش دس MIC اص ثؼذ کشدُ سؿذ ثبکتشی اص خبلی پلیت اٍلیي(  MBC)ثبکتشی کـٌذُ غلظت حذاقل ٍ ثبؿذ کشدُ سؿذ

 حذاقل ػٌَاى ثِ لیتش ثش گشم 11 -2 غلظت ٍ(  MIC) سؿذ کٌٌذگی هْبس غلظت حذاقل ػٌَاى ثِ یتشل ثش گشم 11 -4 غلظت ثب هغ ػَلفبت 1ًوَداس 

 . ؿذ گشفتِ ًظش دس( MBC) کـٌذگی غلظت

 

 بحث

 ّبیهحیط داخل دس طلت فشكت ّبیقبسذ سٍیؾ اص خلَگیشی ثشای ػلوی ّبیآصهبیـگبُ دس اغلت کِ اػت کـی قبسذ ؿیویبیی هبدُ هغ ػَلفبت

 :ٍیتیغ آگشٍثبکتشیَم ثش آى تبثیش ثشسػی ٍ هبدُ ایي اص اػتفبدُ ػلل .گیشدهی قشاس اػتفبدُ هَسد ؿًَذهی دادُ قشاس اًکَثبتَسّب دس کِ کـت

 .کٌذًوی ایدبد هحیطی آصسدگی( الف

 .ؿَدهی اضبفِ گیبّبى خبک ثِ هغزی سیض یک ثؼٌَاى( ة

 .اػت قبسذ ضذ( ج

 .اػت قیوت اسصاى( د

 هَخت تَاًذهیٍ  اػت خبک ثشای هغزی ٍ خبک ّبیپبتَطى حزف ًظش اص هفیذ هَاسد ثشخی دس ٍ ضشس ثی ثؼیبس ایهبدُ هحیطی صیؼت حبظل اص ثٌبثشایي

 دس ٍ هحلَالت ثِ سػبى آػیت ػشهبی ّبیدٍسُ ثشٍص هـبّذُ ثب تَاًٌذهی کـبٍسصاى. ؿَد آلَدُ اًگَس هضاسع ػطح دس ٍیتیغ آگشٍثبکتشیَم کٌتشل
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 ّبیقبسذ ٍ ّبثبکتشی اًَاع ٍسٍد اص ٍ ًوبیٌذ هغ ػَلفبت پبؿی پَدس یب ٍ پبؿی هحلَل ثِ اقذام ؿَد،هی اًدبم خبک اًدوبد خْت کِ ثیبسیآ آخشیي

  .ًوبیٌذ هوبًؼت اًگَس ّبیثبفت دسٍى ثِ هزکَس ثبکتشی خولِ اص ثیوبسیضا
 هٌابع

 ، چاپ دٍم ،اصفْاى : اًتؽارات هاًی.(.هباًی زیعت هَلکَلی ٍ هٌْذظی شًتیک 1389اهتیازی ،گیتی) .1

 (.شًتیک ، از کالظیک تا شًَهیک ، چاپ دٍم،تْراى:خاًِ زیعت ؼٌاظی.1389اکرهی ، حعي.)  .2

(.کلَى ظازی ٍ آًالیس شى،ترجوِ هجتبی طباطبایی یسدی،غالهرضا زریٌی،ضرغام ظپْری زادُ،عبذاهلل قاظویاى ٍ 1392براٍى،تراًط اٍظتي.) .3

 ْراى:خاًِ زیعت ؼٌاظی.(.ت2212آرهاى ّوت.)

 بر کلعین کربٌات (.اثر ضذ باکتریایی ًاًَررات1392عطایی ،رهضاًعلی . درخؽاًپَر ،جالل الذیي . هْرابی تَاًا ، علی . عیذی، اکرم ) .4

 .72-65، تابعتاى ، صفحِ 2، ؼوارُ  13فاظیٌط .هجلِ طب ًظاهی .دٍرُ  تَهِ آگرٍباکتریَم

 هٌابع اًگلیعی:

1. Burr TJ, Otten L. Crow gall of grape:Biology and disease management. Ann Rev Phytopathol. 1999;37:53-80 

2. Burr TJ, Katz BH. Isolation Agrobacterium  tumefaciens Biovar 3 from Grapevine Galls and Sap, and from 
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PS8 bacteriophage DNA not detected in crown gall tumors. Proc Natl Acad Sci U S A,1974;71(9):3672-6 
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 هسرعِ 5ًوًَِ ّای گرفتِ ؼذُ از -1جذٍل 

 ثبغبت پبیِ کَتبُ ثبغبت ایؼتبدُ ؿوبسُ هضسػِ

 ًوًَِ 2 ًوًَِ 2 )اهبهضادُ( 1هضسػِ 

 ًوًَِ 4 ًوًَِ 1 )اهبهضادُ( 2هضسػِ 

 ًوًَِ 2 ًوًَِ 2 ادُ()اهبهض 3هضسػِ 

 ًوًَِ 3 ًوًَِ 1 )قبهت( 1هضسػِ 

 ًوًَِ 1 ًوًَِ 3 )قبهت( 1هضسػِ 

 

 

 خصَصیات ظاّری کلٌی ّای جذاظازی ؼذُ از هحیط طبیعی -2جذٍل 

 ّبلِ اطشاف کلٌی ؿفبفیت اًذاصُ سًگ ًَع کلٌی

 داسد داسد ثضسگ صسد 1ًَع 

 داسد داسد کَچک صسد 2ًَع 

 ًذاسد داسد ککَچ ػفیذ *3ًَع 

 ًذاسد ًذاسد ثضسگ ػفیذ *4ًَع 

 ًذاسد ًذاسد ثضسگ ًبسًدی 5ًَع 

 * کلٌی ّبی اًتخبثی ثشای اًدبم هشاحل ثؼذی ؿٌبػبیی

 

 . : هؽخصات پرایورّای اظتفادُ ؼذُ در ایي هطالعِ برای تائیذ آگرٍباکتریَم ٍیتیط 3جذٍل 

 Name Primer Sequence Size 

Agrobacterium tumefacien Forward 5’-ATCATTTGTAGCGACT-3’ bp731 

Reward 5’-AGCTCAAACCTGCTTC-3’ 

Agrobacterium vitis Forward 5’-GGGGCAGGATGCGTTTTTGAG-3’ 466 

Reward 5’-GACGGCACTGGGGCTAAGAT-3’ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

6 
 

 

 ٍیصگی ّای بیَؼیویایی آگرٍباکتریَم ٍیتیط -4جذٍل 

 Agrobacterium ثبکتشی

Vitis 
Agrobacterium 

tumefaciens 

Studied 

strain 

 + + + َّاصی

 + + + اکؼیذاص

 + + + کبتبالص

 + - + ػیوَى ػیتشات

 + + + %2ًوک 

 + + + دسخ35ِسؿذ دس 

 + + + اٍسُ

TSI +گبص 

 قٌذ +

H2S - 

 گبص +

 -قٌذ+/

H2S - 

 گبص+

 قٌذ+

H2S - 

MR + + + 

SIM + + + 

 - + - pH 7  حشکت دس

 

 

 (.CFU/ml) ٍیتیطّای هختلف بر رؼذ آگرٍباکتریَم ّا ٍ زهاىهیساى تاثیر ظَلفات هط در رقت -5جذٍل 

 )ػبػت( صهبى (gr/l) ػَلفبت هغ

 شاهد
1 

11/1 4-11 6-11 8-11  
891 555 566 525 576 585 T=0 

108 561 558 559 569 575 
100 65 86 229 238 242 T=2 

101 74 81 599 235 238 
100 54 69 538 595 596 T=4 

100 38 61 538 598 598 
891 23 53 536 222 229 T=6 

108 58 42 545 221 225 
100 5 4 48 55 57 T=22 

101 5 3 21 38 51 
100 1 1 32 41 42 T=24 

100 1 1 28 25 31 

 

 تلبٍیش
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 کلٌی ّبی ثبکتشیبیی آگشٍثبکتشیَم ٍیتیغ-2تلَیش                                          خت اًگَس آلَدُ ثِ گبل طَقًِوبیی اص دس-1تلَیش

 

 ّاًوَدار

 ّبی هختلفّب ٍ سقتّبی سؿذ کشدُ دس هحیط حبٍی ػَلفبت هغ دس صهبىای هیبًگیي کلٌیًوَداس هقبیؼِ-1ًوَداس
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 :ظپاظگساری

 دارًذ. را تؽکر ًْایت ًاهِ پایاى ایي تصَیب خاطر بِ ٍاحذ ارٍهیِ اظالهی آزاد داًؽگاُ پصٍّػ هعاًٍت از هقالِ ایي ًَیعٌذگاى

 .دارًذهی ابراز دلؽاد رضا هٌْذض آقای زحوات از را خَد تؽکر ٍ تقذیر هراتب پصٍّػ ایي ًَیعٌذگاى ّوچٌیي
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