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( در استان Agrobacteriium tumefaciensی ژنومی عامل گال طوقه چغندرقند)مطالعه فیلوژنیک و تعیین گونه

 فارس

 
 و صادق زارعی ، سید محسن تقوی، احمدرضا قربانی، ابراهیم اسداغیحمزه مفاخری

 

 پزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیرازبخش گیاه
 hamzehmafakheri@yahoo.com 

 
عالئم شديد و گسترده بدشکلي و گال طوقه در مزارع چغندرقند شهرستان اقليد در استان فارس مشاهده گرديد. طي  1392در پاييز سال 

براي جداسازي و شناسايي عامل بيماري به آزمايشگاه  آوري وهاي ميداني، گياهان داراي عالئم گال طوقه و تغيير شکل غده جمعبررسي
درصد ضدعفوني و در نهايت سه بار  5/0دقيقه در هيپوکلريت سديم  2هاي چغندرقند زير آب شير شسته شده و به مدت غده منقل شدند.

 1Aکشت نيمه اختصاصي محيط هاي آلوده در آب مقطرسترون رويبا آب مقطر سترون شسته شدند. سوسپانسيون حاصل از لهانيدن بافت
در محيط کشت، خصوصيات  اي براق و برجستههاي قهوهداري شدند. پس از ظهور پرگنهگراد نگهدرجه سانتي 27تا  25کشت و در دماي 

نجام شد. هاي چغندرقند )رقم سانتا( اها روي گياهچهزايي جدايهآزمون بيماري فنوتيپي و بيوشيميايي آنها مورد بررسي قرار گرفت.
-( ، گوجهHelianthus annuusها روي گياهان زراعي و زينتي معمول منطقه از جمله آفتابگردان)همچنين، دامنه ميزباني جدايه

 Rosa( ، رز زينتي)Kalanchoe blossfeldiana) ( ، کاالنکوئهLycopersicon esculentum cv. Sunseed 6189فرنگي)

hybrida cv. Attrachtaهرز( و علف (شيرتيغيSonchus asperبه عنوان علف ،)اي و هرز رايج مزارع چغندرقند، در شرايط گلخانه
جهت  virD2A/virD2C( در شرايط آزمايشگاهي انجام شد. براي تشخيص مولکولي، آغازگرهاي .Daucus carotaقطعات هويج )

به ترتيب  PGF/PGRو  VCF/VCRهاي اختصاصي آغازگر شناسايي بيمارگر در حد جنس مورد استفاده قرار گرفت. عالوه بر اين جفت
مورد استفاده قرار گرفتند. همچنين، عيار قند گياهان آلوده و  A.vitisو  Agrobacteriium tumefaciensهاي جهت تشخيص گونه

انجام گرفت و توالي هاي به  gyrBها براساس تعيين توالي ژن حفاظت شده گيري و با هم مقايسه شد. مطالعه فيلوژني جدايهسالم اندازه
هاي بيوشيميايي و مولکولي، عامل بر اساس نتايج آزمون .( مقايسه شد NCBIهاي موجود در ژن بانک )هاي جدايهدست آمده با توالي

گياهي مورد  هايهاي باکتري گال جانبي روي گونهزايي، تمام جدايهدر آزمون بيماري شناسايي شد. A. tumefaciens بيماري به عنوان
درصدي عيارقند در چغندرقندهاي  3ها جداسازي شد. تجزيه و تحليل عيار قند، کاهش آزمايش ايجاد کردند و عامل بيماري دوباره از گال

توالي آلوده را در مقايسه با چغندرقند سالم نشان داد، که منجر به کاهش قيمت چغندرقند مي شود. تجزيه و تحليل فيلوژنتيک با استفاده از 
 .و در دو گونه ژنومي مختلف قرار دارند 1جدا شده از چغندرقند متعلق به بيوار  A. tumefaciensهاي نشان داد که جدايه gyrBژن 

( قرار گرفتد. هيچ شباهت G3) 3در گونه ژنوميSB7 و SB4هاي ( و جدايهG7)7در گونه ژنومي  SB3 و SB1، SB2جدايه هاي 
در ايران، پيش از اين، هيچ آگروباکتريوم جدا شده از فيکوس، هلو، گل رز، و چغندر قند در ايران پيدا نشد.  فيلوژنتيک بين جدايه هاي

انجام نشده بود. به نظر مي رسد تجزيه و تحليل فيلوژنتيک بر  Agrobacteriumهاي هاي ژنومي جدايهاي براي تعيين گونهمطالعه
 ونه ژنومي جدايه هاي اگروباکتريوم مي تواند مفيد باشد.براي بررسي تنوع و تعيين گ gyrB اساس ژن
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