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تاریخدریافت99/10/13:تاریخپذیرش 99/11/28:

چکیده
بیماری آتشک سیب و گالبی یکی از مهمترین و مخربترین بیماریهای درختان میوه دانهدار است که
هرساله خسارات فراوانی را به باغات میوه وارد مینماید .جهت شناسایی و تعیین تنوع ژنوتیپی عامل بیماری
آتشک ،نمونههای دارای عالئم مشکوک به آتشک از باغات درختان میوه دانهدار جمعآوری گردید .درمجموع
تعداد  34جدایه جداسازی و با توجه به نتایج آزمونهای فنوتیپی ،بیوشیمیایی ،بیماریزایی و استفاده از
آغازگرهای اختصاصی  ،Ea71بهعنوان  Erwinia amylovoraشناسایی شدند .بهمنظور بررسی تنوع ژنوتیپی
جدایههای عامل بیماری ،از آزمون  rep-PCRبا استفاده از آغازگرهای  ERICو  BOXاستفاده شد .با توجه به
واکاوی دادههای حاصل از  ،rep-PCRجدایهها در سطح  77درصد به سه گروه تقسیم شدند .همچنین بر اساس
تجزیهوتحلیل عددی دادههای حاصل از بررسی تنوع فنوتیپی و بیوشیمیایی توسط نرمافزار ،Ntsys-pc 2.02
جدایهها در سطح  89درصد باهم شباهت نشان دادند و جدایههای بهدستآمده از یک میزبان و یک منطقه در
یک گروه و یا گروههای بسیار نزدیک به هم قرار گرفتند .بهطورکلی نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که
جدایههای باکتری  ،E. amylovoraیکنواخت بوده و شباهت خیلی باالیی با یکدیگر دارند.

کلیدواژهها :آتشک ،اروینیا آمیلوورا ،سیب ،فنوتیپ ،ژنوتیپ

مقدمه
به طورکلی محصوالت درختان میوه دانهدار نقش


بیماری آتشک با عامل باکتریایی

Erwinia

لحاظتغذیهای،صنایعتبدیلی،صادرات

بسیارمهمیرااز 

) amylovora (Burrill 1882دامنه میزبانیوسیعیدر

و کسب درآمدهای ارزی در اقتصاد کشور به خود

طوریکه 200

میان گیاهان خانواده گلسرخیان دارد .به

اختصاص داده است (.)Moarrefzadeh et al., 2009

گونهگیاهیمتعلقبه40جنسدراینخانواده،بهعنوان 

دبیرتخصصی:دکترمحمدرضینتاج 
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میزباناینباکتریگزارششدهاستکهبهدرختانمیوه


تنوع ژنتیکی جدایههای  E. amylovoraنشان داد که

دارخسارتاقتصادیفراوانیواردمیکند( Bonn


دانه

نهای جداشده از درختان گالبی الگوی ژنتیکی
استری 

 .)and van der Zwet, 2000عامل بیماری ،یک

متفاوتی را نسبت به سایر جدایهها نشان دادند

باکتریگرممنفیبایکتاهشتتاژکمحیطی،دمای

( .)Radunović et al., 2017یکیازدالیلمهمعدم

بهینه  25-27درجه سانتیگراد با پرگنههای سفید و

موفقیت در شناخت و مهار این بیماری ،عدم وجود

گنبدی شکل است ( .)Dagher et al., 2020باکتری

اطالعاتکافیدرارتباطباتنوعژنتیکیجدایههای E.

عاملبیماریدرکاللهشکوفههامستقروبارشداپیفیتی

 amylovoraاست؛ بنابراین ،هدف از انجام این

باال سبب افزایش جمعیت باکتری میشود .این افزایش

پژوهش،شناساییعاملباکتریاییآتشکسیبوگالبی

جمعیت سبب ایجاد عفونت در گل و انتشار باالی

بر اساس آزمونهای بیوشیمیایی ،مولکولی و همچنین

باکتری توسط باران و حشرات گردهافشان میگردد

بررسیتنوعژنوتیپیاسترینهایموجوددرباغاتسیب،

( .)Mirzai et al., 2012عامل بیماری با تولید

بهوگالبیشهرستانهایموردمطالعهاستانهمداناست .

پروتئینهای مختلف مانند ،HopC1 ،HrpA

 HrpN ،HrpW ،AvrRpt2و پروتئینهای اختصاصی
بیماریمانندDspA/Eسببکلونیزهکردنبافت،مرگ

مواد و روشها
نمونهبرداری و جداسازی عامل بیماری

سلولی ،ایجاد نکروز و توسعه بیماری میگردند

ازباغاتمیوهشهرستانهای نهاوند،مالیر،همدانو


( .)Abdollahi and Salehi, 2018این بیماری در

تویسرکان از خردادماه تا شهریورماه  1396بازدید و

ایالتمتحدهآمریکابهتنهایی ساالنهبیشاز 100میلیون


نمونهبرداریصورتگرفت.جمعآورینمونهازدرختان


دالر خسارت وارد میکند (.)Norelli et al., 2003

گالبی،سیبوبهدارایعالئمآتشکانجامشد.جهت


آمیلوورانبهعلتساختارزنجیرهایپلیمریبلند،سبب


جداسازیباکتری،ابتدانمونههاچنددقیقهدرجریان مالیم


انسداد عناصر آوند چوبی و درنتیجه ،پژمردگی

آب شسته و پس از ضدعفونی نمونهها با هیپوکلریت

شاخسارهای سیب میشود (.)Koczan et al., 2009


سدیم ،سوسپانسیون باکتری تهیه گردید .سوسپانسیون

یترین هتروپلیساکاریدموجوددراووز
آمیلووراناصل 

باکتری روی محیط کشت آگار غذایی بهصورت خطی

باکتریاستکهتولیدآنبهواسطهتعاملمتقابلبامیزبان


روی تشتکهای پتری کشت و در دمای  28درجه

تنظیممیشود.بهدلیلمشاهدۀهمبستگیمثبتبینتولید

سانتیگراد درون انکوباتور به مدت سه روز نگهداری


آمیلووران و پر آزاری باکتری ،به نظر میرسد که

گردید.بعدازگذشتسهروز،تککلنیهایکوچک،


آمیلووران برای پر آزاری  E. amylovoraبسیار

یرنگ باحاشیهصافانتخابوبرای
براق،کرمتاشیر 

ضروریاست(.)Holtappels et al., 2016روشهای

خالصسازی ،مجدداً روی محیط کشت آگار غذایی


متعددیجهتمطالعهتنوعژنتیکیجدایههایباکتریایی

کشتگردید.پسازخالصسازینمونههادرونآبمقطر

وجود دارد که میتوان به چندشکلی طول قطعات

یگرادنگهداریشدند.
استریلدردمایچهاردرجهسانت 

تکثیرشده ( ،)AFLPهیبریداسیون دیانای ،آنالیز

بررسی خصوصیات فنوتیپی و بیوشیمیایی

ژنهایخانهداروتوالیهایتکرارشونده ()Rep- PCR


جدایهها

اشارهنمود( Aeini and Taghavi, 2014, Ye et al.,

بهمنظور شناسایی و بررسی خصوصیات فنوتیپی و


 .)2013در مطالعه صورت گرفته با استفاده از روش

بیوشیمیایی جدایهها آزمونهای زیر انجام گردید .گرم

 rep-PCRبا آغازگرهای  ERIC ،REPو BOX

بهروشحاللیتدرپتاسسهدرصد( Sulsow et al.,
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 ،)1982کاتاالز ( ،)dye, 1986اکسیداز ( Kovacs,

( 5'GCT ACC ACT GAT CGC TCG AAT

هوازی ( Hugh and
 ،)1956رشد هوازی و بی 

)CAA ATC GGC'3باطولقطعهتکثیری187جفت

 ،)Leifson, 1953آزمون فوق حساسیت در شمعدانی

بازاستفادهشد( .)Taylor et al., 2001اینآغازگرها

( ،)Klement et al., 1964لهیدگی ورقههای

توسطشرکتپیشگام(تهران،ایران)سنتزشدند.بهمنظور


سیبزمینی ،رشد در محیط کشت  ،EMBرشد در


انای) ،(DNAسوسپانسیوننیمهکدریاز
استخراجدی 


محیط کشت  ،YDCحرکت تودهای باکتری ،اورهآز،

کشت  24ساعته باکتری در  500میکرو لیتر آب مقطر

متیل رد ،تولید گاز از گلوکز ،تولید لوان ،لسیتیناز،

سترون تهیه گردید .پس از قرار دادن سوسپانسیون

هیدرولیز نشاسته ،هیدرولیز ژالتین ،هیدرولیز اسکولین،

باکتریدرآبدرحالجوشبهمدت15دقیقه،نمونهها

تولید اندول ،هیدرولیز توئین  ،80تولیدگاز  H2Sاز

به مدت سه دقیقه در  13000دور در دقیقه سانتریوفیوژ

درجهسانتیگراد،تحملنمک5

سیستیین،رشددر 39

انای الگو در
شدند .سپساز محلول روییبهعنوان دی 

درصد،استفادهازسیترات،اگزاالت،مالونات،تارتارات،

ایپلیمراز()PCRاستفادهشد .


واکنشزنجیره

الکتات ،آالنین ،تولید اسید از گلوکز ،گاالکتوز،

واکنش  PCRبا استفاده از دستگاه ترموسایکلر

سوکروز ،زایلوز ،مانیتول ،الکتوز ،آدونیتول ،آرابینوز،

) (Bio rad - USAوبا حجمنهایی 25میکرو لیتر شامل

سلوبیوز ،سوربیتول ،فروکتوز ،ترهالوز ،مانوز ،گلیسرول

 12/5میکرو لیتر ( Master mix redشرکت پیشگام-

و مالتوز به روش شاد و همکاران ( Schaad et al.,

ایران) 1 ،میکرو لیتر از هرکدام از آغازگرها (شرکت

 )2001انجامشد.

پیشگام -ایران) 9،میکرو لیتر آبمقطرسترونو 2میکرو
لیتر  DNAانجام شد .آشکارسازی قطعات ژنومی

آزمون بیماریزایی
8

برایاثباتبیماریزایی،سوسپانسیونیباغلظت 10


تکثیرشده در ژل آگارز یک درصد و عکسبرداری با

واحد تشکیلدهنده کلنی در میلیلیتر ( )CFU/mlاز

دستگاهGel documentationانجامشد.

کشت  24ساعتۀ باکتری تهیه شد .جهت مایهزنی از

تعیین توالی ناحیه 16S rDNA

برگهای جوان گالبی استفاده شد .پس از ضدعفونی


بهمنظور شناسایی دقیقتر و اطمینان بیشتر ،توالی

برگها ،مقدار  500میکرو لیتر از سوسپانسیون باکتری

ناحیهی  ،16S rDNAجدایههای نماینده ،بااستفاده از
رفت

10F

روی زخمهای ایجادشده در ناحیه رگبرگ اصلی قرار

آغازگر

هایمایهزنیشدهدرشرایطرطوبتی90

دادهشد  .
برگ

( )5'AGTTTGATCATGGCTCAGATTG'3و
برگشت

1507r

با
با

توالی
توالی

درصد و دمای  25درجه سانتیگراد نگهداری و نتایج

آغازگر

پسازهفت روزبررسیشد.برایهرجدایهسهتکرار

()5'TACCTTGTTACGACTTCACCCCAG'3

استفاده شد و از آب مقطر سترون بهعنوان شاهد منفی

تکثیروبرایتعیینتوالیبهشرکتتکاپوزیست ارسال

استفادهگردید( .)Yassad et al., 1994

گردید.نتایجتعیینتوالیبااستفادهازبرنامه BLASTn

انجام آزمون PCR

ارزیابیومیزانتشابهآنهابا

موجوددرسایت NCBI

تشخیص جدایههای با استفاده از آغازگرهای

سایر استرینهای ثبتشده در این پایگاه بررسی شد.

اختصاصی

درخت فیلوژنتیکی با الگوریتم اتصال مجاور

برایتشخیصجدایههاازآغازگراختصاصیEa71

( )Neighbor- joiningو آزمون صحت شاخهها

با توالی رفت ( 5'CCT GCA TAA ATC ACC

( )Bootstrappingبا استفاده از نرمافزار  Megaنسخه

 )GCT GAC AGC TCA ATG'3و برگشت

پنج با  1000تکراربررسیشد.
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استفادهازنرمافزار  Ntsys-pc 2.02فاصلهژنتیکی

با

آزمون rep-PCR
E.

جدایههارسمگردید.فاصلهیاشباهتژنتیکیبینافراد


 amylovoraازروش  rep-PCRوبا آغازگرهایERIC1

بهصورتوجودیاعدموجودبانددرژلمشخصشد.


با توالی ( )ATgTAAgCTCCTggggATTCACو

تجزیهخوشهایبراساسروشمراتبی ( Hierachical


توالی

 )Techniqueانجام و برای بررسی فاصله واقعی میان

و آغازگر

کالسترهاازروش ) (UPGMAوضریبتشابهجاکارد

جهت بررسی تنوع ژنتیکی جدایههای باکتری

ERIC2

با

()AAgTAAgTgACTggggTgAgCg

 BOXباتوالی ()CTACggCAAggCgACgCTgAC

( )Jاستفادهگردید .

استفادهشد (.)Versalovic et al., 1994


نتایج

تجزیه وتحلیل دادهها
گروهبندی جدایهها بر اساس ویژگیهای فنوتیپی ،از
محاسبهمیزانشباهتجدایههابااستفادهازضریبتشابه

طریق
ساده )(Simple matching, SM

انجام گرفت و

دندروگرام به روش Unweighted Pair- Group

عالئم و جداسازی عامل بیماری آتشک سیب و
گالبی
عملآمده ،عالئم مشکوک به آتشک
طی بازدیدهای به 
درختان میوه دانهدار با شدتهای مختلف مشاهده شد.

)Method using Arithemtic average (UPGMA

ها،قهوهای


هاومیوه

اینعالئمشاملخشکیدگیشکوفه

با استفاده از نرمافزار Ntsys-pc version 2.02e

وبافتاطرافآن،آویزانشدنبرگها

شدنرگبرگها


Numerical

ومیوههاینارسوبروزشانکروترشحاتصمغیدرتنه


 (Analysis Systemترسیم گردید .خصوصیات فنوتیپی

درختان بود .دو تا سه روز پس از کشت سوسپانسیون

بهصورت کدهای یک (برای خصوصیات مثبت) و صفر

ها،تکپرگنههایکوچک،براق،بهرنگکرمتا


نمونه

(برایخصوصیاتمنفی)برایایننرمافزارتعریفگردید.بر


شیری با حاشیه صاف به شکل گرد و محدب انتخاب

پایهخصوصیاتفنوتیپیدادهشدهبهآن،دندروگراممربوطبه


شد.درمجموعتعداد34جدایهازنمونههایدارایعالئم

بررسی،توسطایننرمافزاررسمگردید .

34جدایهمورد

جداسازیگردید(جدول .)1

)Multivariate

and

Taxonomy

جدول  -1مشخصات جدایههای  ،E. amylovoraعامل آتشک درختان میوه دانهدار جداشده از مناطق مختلف استان همدان
Table 1. Characteristics of E. amylovora isolates, the causal agent of seeded fruit trees from
Isolate code
S1 to S8
S15 to S18
S22 to S26
S34 ،S33 ،S32
G9, G10
G19
G29 ،G28 ،G27
B11 to B14
B21 , B20
B31 , B30

Host
Apple
Apple
Apple
Apple

different regions of Hammedan Province
Local of collection
Nahavand
Malayer
Hammedan
Tuyserkan

Pear
Pear
Pear

Nahavand
Malayer
Hammedan

Quince
Quince
Quince

Nahavand
Malayer
Hammedan
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بررسی خصوصیات فنوتیپی ،فیزیولوژیکی و

هاییکهباآبمقطرمایهزنیشده


مشاهدهگردید.برگ

بیوشیمیایی جدایهها

بودند،هیچگونهعالئمینشانندادند(شکل .)1


بر اساس آزمونهای انجامشده ،کلیه جدایهها گرم

یهوتحلیل عددی دادههای حاصل از
بر اساس تجز 

منفی،دارایقابلیترشددرشرایطبیهوازی،قادربه


هایمختلفبیوشیمیایی،فیزیولوژیکیوتغذیهای


آزمون

ذوب ژالتین ،تولید لوان و کاتاالز مثبت بودند .ولی

با استفاده از نرمافزار 34 ،Ntsys-pc version 2.02

هیچکدام قادر به تولید رنگدانه صورتی روی محیط

جدایهی  E. amylovoraدر سطح  89درصد باهم


کشت  ،YDCلهانیدن ورقههای سیبزمینی ،تولید

دستآمده از یک
شباهت نشان دادند .جدایههای به 

اورهآز ،رشد در دمای  39درجه سانتیگراد ،احیای


میزبانویکمنطقهدریکگروهویاگروههایبسیار


نیترات و هیدرولیز تویین نبودند .کلیه جدایهها توانایی

نزدیکبههمقرارگرفتند(شکل .)2

استفادهازگلوکز،فروکتوز،گاالکتوز،ساکارز،الکتات

جدایههای  ،E. amylovoraدر آزمون PCR


و سیترات را داشتند که بر اساسنتایج شادوهمکاران

توسط جفت آغازگر اختصاصی  ،Ea71روی ژل

)بهعنوان  E. amylovoraتشخیصدادهشد؛اما
( 2001

الکتروفورزیکدرصد،قطعهقابلانتظار187جفتبازی


نتایج برخی از آزمون ها از قبیل تولید رنگدانه سبز

راتکثیرنمودند(شکل .)3

متالیک روی محیط کشت  ،EMBتولید گاز از

منظورشناساییدقیقترواطمینانبیشتر،توالیناحیه s

به

گلوکز ،تولید اندول ،هیدرولیز ژالتین ،هیدرولیز

 16rDNAدو جدایه  B14و  ،S26تکثیر شد .جهت

آسکولین و تولید اسید از مانیتول ،زایلوز ،آرابینوز،

مشخص شدن موقعیت فیلوژنیکی این دو جدایه در

آدونیتول ،مانوز ،گلیسرول ،سوربیتول و سلوبیوز در
بعضی از جدایه ها متفاوت بود .سایر خصوصیات در
جدول2آمدهاست.
همهی  34جدایه ،هفت روز پس از تلقیح باکتری
روی برگهای گالبی ،عالئم بیماری آتشک را ایجاد
کردند .عالئم بیماری روی برگها بهصورت نکروز و

خانواده  ،Enterobacteriaceaeبا توالی گونههای
نزدیکموجوددر  NCBIمقایسهشد(شکل.)4نتایج
نشاندادکهجدایه  B14کهازنهاوند،رویدرختبه
جداشده بود با جدایه  JN409472گونه E.
 100 ،amylovoraدرصدشباهتداشتوجدایه S26

سوختگی بود که از محل خراش شروع و به طرفین

که از همدان ،روی درخت سیب جداشده بود با

توسعه یافت .همچنین قطرات شیرابه روی برگها

جدایههای  97 ،E. amylovoraدرصدشباهتداشت.


جدول  -2خصوصیات فنوتیپی ،فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی جدایههای  E. amylovoraجداشده از درختان میوه دانهدار در
استان همدان
Table 2. Phenotypic, physiological and biochemical characteristics of E. amylovora isolates collected
from fruit trees in Hammedan Province
Result
-

Test
lecithinase
Utilization of
Citrate

Result
+
+

+

Oxalate
Malonate
Tartrate
Lactate

+
+

+

Test
Gram reaction
Oxidative-fermentative
Hypersensivity reaction
on Geranium
Growth at 39˚C
Levan production
Oxidase
Catalase

...Erwinia amylovoraجدایههای
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Table 2 continued:
Swarming motility
Green pigment on EMB
Yellow pigment on
YDC
Nitrate reduction
Gelatin hydrolysis
Arginine dihydrolase
Tween 80 hydrolysis
Esculin hydrolysis
Starch hydrolysis
Gas from Glucose
Indole production
Salt 6 % tolerance
Urease test
Methyl red
H2s from cysteine
Potato soft rot

24

+
-**
-

Alanine
Acid production from
Glucose

+

-*
-*
-*
-*
-*
-

Galactose
Sucrose
Cellobiose
Sorbitol
Xylose
Mannose
Trehalose
Lactose
Maltose
Fructose
Arabinose
Adonitol
Glycerol

+
+
-*
+*
-*
-*
+
+
+**
-**
-*

+: indicates positive reaction, -: negative reaction, *: more than 80 percent of isolates,
**: more than 60 percent.






) شاهد مایهزنیشده با آبa.E. amylovora عالئم بیماری آتشک روی برگهای گالبی تلقیح شده با باکتری-1 شکل
E. amylovora )نمونه مایهزنی شده با باکتریbمقطر
Figure 1. Fire blight symptoms on pear leaves inoculated with E. amylovora. a) The control
inoculated with distilled water, b) The sample inoculated with E. amylovora
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S1
S2
S3
S7
B14
S25
S26
S23
S17
B20
B21
S16
S22
S5
S4
G19
S15
S6
G9
S8
G10
B11
B12
B13
S32
S33
S34
S18
G27
G29
G28
B30
B31
S24

B20

0.89

0.92

0.95

0.97

1.00

Coefficient

 عامل آتشک درختان میوه در استان همدان بر اساس مثبت یا منفی بودنE. amylovora  گروهبندی جدایههای-2 شکل
UPGMA واکنش بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی بر اساس الگوریتم
Figure 2. E. amylovora grouping isolated from Hammedan province based on positive or negative
biochemical and physiological reaction using UPGMA Algorithm



Standard (  مارکر: از چپ به راستEa71  با استفاده از آغازگر اختصاصیPCR  نقوش الکتروفورزی محصول-3 شکل
،B31،G27،S25،S22،B20،G19،S15،B14،B11،G10،S8،S5،S1،molecular marker 100bp DNA Ladder)
) آب مقطر سترون (شاهد منفی،S34،S33
Figure 3. Electrophoretic profile of PCR product using Ea71 primer. From left-to-right: Standard
molecular marker 100bp DNA Ladder, sample S1, S5, S8, G10, B11, B14, S15, G19, B20, S22, S25,
G27, B31, S33, S34, C-sterile distilled water (negative control)

...Erwinia amylovoraجدایههای
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KJ734673_Pectobacterium_carotovorum
HM581688_Pectobacterium_carotovorum_subsp._carotovorum
KF956742_Pectobacterium_carotovorum_subsp._carotovorum
KF921611_Serratia_marcescens_subsp._marcescens
KM099150_Serratia_marcescens
JF713819_Serratia_marcescens
GQ222272_Erwinia_amylovora
GQ222273_Erwinia_amylovora
B14
JN409472_Erwinia_amylovora
S26
KC113175_Erwinia_amylovora
HG423354_Erwinia_amylovora
AF141895_Erwinia_amylovora
NR102779Erwinia_amylovora
HG423355Erwinia_amylovora
NR114713_Brenneria_nigrifluens
JX484738_Brenneria_nigrifluens
EF016361_Ralstonia_solanacearum

 با برخی از جدایههای خانوادهS26  وB14  دو جدایه،16S rDNA  دندروگرام قرابت ترادف ناحیه-4 شکل
 NCBI موجود در بانک اطالعاتEnterobacteriaceae
Figure 4. Dendrogram of 16S rDNA relatedness in isolates B14 and S26 along with some isolates of
Enterobacteriaceae family available in NCBI database

 گروهدومدو،G10  وS23 ،S1 ،B14 ،S8 ،S2 ،S1

 باE. amylovora تعیین تنوع ژنتیکی باکتری

 گروه سوم جدایههای،G28  وB11 جدایهی


rep-PCR استفاده از الگوی

S18 وگروهچهارمجدایههای

S26 ،B31 ،S34،B21

بااستفادهازآغازگر.)7 راشاملشدند(شکلG19 و
 درصد به سه گروه تقسیم77  در سطح تشابه،BOX
،S23 ،G10 ،S8 ،S1 دکهگروهاولجدایههای

میشون

 و گروه دومS26 ،G19 ،B14 ،S17 ،S18 ،B11

عنواننمایندهجدایهها


جدایهانتخابیبه
 15تنوعژنتیکی
بر اساس نتایج دادههای فنوتیپی و همچنین پراکنش
وباآغازگرهایrep-PCRجغرافیاییبااستفادهتکنیک
 با استفاده از. موردمطالعه قرار گرفتBOX  وERIC
نقشه ژنتیکی مناسب جهتبررسی تنوع،این آغازگرها


.)6و5ژنتیکیبهدستآمد(شکلهای


 و گروه سومB31 ،G28 ،S34 ،S2 جدایههای


75 درسطحتشابهERIC جدایههابااستفادهازآغازگر


 بر اساس.)8 یگیرد (شکل
  را در برمB21 جدایهی


گروهاولجدایههای،تقسیمشدند

درصدبهچهارگروه
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،B21  گروه دوم جدایهی،B14 ،G19 ،B11 ،S18

،rep-PCR گروهبندی بااستفادهاز دندروگرامترکیبی


 و گروهB31 ،G28 ،S34 ،S2 گروه سوم جدایههای

 درصدبهچهارگروهتقسیم77جدایههادرسطحتشابه


.)9 راشاملشدند(شکلS26  وS23 چهارمجدایههای


،S8 ،S17 ،G10 ،S1  گروه اول جدایههای.شدند

Standard (  مارکر: از چپ به راستERIC  با استفاده از آغازگرrep-PCR  نقوش الکتروفورزی محصول-5 شکل
،G28 ،S26 ،S23 ،B21 ،G19 ،S18 ،S17،B14 ،B11،G10 ،S8 ،S2 ،S1 ،molecular marker 100bp DNA Ladder)
) آب مقطر سترون (شاهد منفی،S34 ،B31
Figure 5. Electrophoretic profile of rep-PCR product using ERIC primer. From left-to-right:
Standard molecular marker 100bp DNA Ladder, sample S1, S2, S8, G10, B11, B14, S17, S18, G19,
B21, S23, S26, G28, B31, S34, sterile distilled water (negative control)



Standard (  مارکر: از چپ به راستBOX  با استفاده از آغازگرrep-PCR  نقوش الکتروفورزی محصول-6 شکل
،G28،S26،S23،B21،G19،S18،S17،B14،B11،G10،S8،S2،S1،molecular marker 100bp DNA Ladder)
)آب مقطر سترون (شاهد منفی،S34،B31
Figure 6. Electrophoretic profile of rep-PCR product using BOX primer. From left to right: Marker
(Standard molecular marker 100bp DNA Ladder), sample S1, S2, S8, G10, B11, B14, S17, S18, G19,
B21, S23, S26, G28, B31, S34, sterile distilled water (negative control)

...Erwinia amylovoraجدایههای
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 و ضریب تشابهERIC  با استفاده از آغازگرrep-PCR  دادههای حاصل ازE. amylovora  دندروگرام جدایههای-7 شکل
  جداشده از درختان میوه دانهدار در استان همدانNTSYS Ver 2.02 جاکارد توسط نرمافزار
Figure 7. Dendrogram of E. amylovora isolates using rep-PCR data by ERIC primer and Jaccard
similarity coefficient from different regions of Hammedan province

 و ضریب تشابه جاکارد توسط نرمافزارBOX  با استفاده از آغازگرrep-PCR  دندروگرام دادههای حاصل از-8 شکل
 NTSYS Ver 2.02
Figure 8. Dendagram of rep-PCR data using BOX primer and Jaccard similarity coefficient by
NTSYS Ver 2.02 software.

گیاهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد43شماره،4زمستان1399
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شکل  -9دندروگرام ترکیبی جدایههای  E. amylovoraعامل بیماری آتشک سیب و گالبی از استان همدان بر اساس
آغازگرهای  Boxو Eric
Figure 9. Combined dendrogram of E. amylovora isolates based on Box and Eric primers from
Hammedan province

بحث

 103جدایه  E. amylovoraرا بررسی نمودند،

عملآمده از مناطق مختلف استان
طی بازدیدهای به 

جدایههای موردمطالعه ازنظر خصوصیات فنوتیپی،


همدان شامل نهاوند ،مالیر ،همدان و تویسرکان عالئم

بیوشیمیایی و الکترفورز پروتئینها علیرغم تفاوتشان در

مشکوک به آتشک درختان میوه دانهدار با شدتهای

منشأ جغرافیایی و میزبان ،کامالً مشابه بودند .تحقیقات

مختلفمشاهدهشد.براساسنتایجحاصلازآزمونهای


بیوشیمیایی دای ( )Dye, 1968نیز به هموژن بودن

فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ،جدایهها با ویژگیهایی که

ینگونه تأکید داشت .چراکه او نیز تفاوت
یههای ا 
جدا 

برای  E. amylovoraذکرشده است ،مطابقت داشت

عمدهای در صفات بیوشیمیایی یا مصرف کربوهیدرات


یهوتحلیل
( .)Schaad et al., 2001بر اساس تجز 

در میان اعضاء گونه  E. amylovoraکه همه از

عددی ویژگیهای فنوتیپی  34جدایه E. amylovora

جدایههایدرختانگالبیبودند،نیافت .


هایمختلف،گروههاییباشباهت


آمدهازمیزبان
به 
دست


نتایج بسیاری از آزمونهای غذایی ،با تحقیقات

بیشاز 89درصدایجاد کردند.ازآنجاکهحداقلتشابه

انجامشدهتوسطهالت وهمکاران )(Holt et al., 1994


درویژگیهایفنوتیپی 80درصدذکرشدهوهمچنین با


و افیونیان و همکاران )(Afunian et al., 2000

توجهبهنوعمیزبانومنطقه،تنوعچندانیوجودنداردو

مطابقت داشت .در برخی موارد ممکن است اختالفاتی

ازیکنواختیبسیارباالییبرخوردارهستند.درتحقیقات

دیدهشودکهبهدلیلتواناییمصرفکربوهیدراتتوسط

وانتوم و همکاران ( )Vantomme et al., 1982که

گیاهتحتتأثیرکشتهای

یماریزای

برخیباکتریهایب

30
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مکرر محیط NAیا  King Bاست .در آزمون

فیزیولوژیکی ،بیوشیمیایی و تغذیهای ازجمله روشهای

هایگالبی،تمامیجدایههاهفت


زاییرویبرگ

بیماری

برآوردتنوعژنتیکیدرباکتریهاهستند.از آنجائیکه


روزپسازتلقیحباکتریرویبرگهایگالبی،عالئم


گیربودهواغلبنتایجمبهمیمیدهند.


هاوقت

اینروش

بیماری آتشک را ایجاد کردند .عالئم بیماری روی

استفاده از خصوصیات مولکولی در دو دهه اخیر

برگها بهصورت نکروز و سوختگی بود که از محل


موردتوجه جدی قرارگرفته است .تنوع بین موجودات،

خراششروعوبهطرفینتوسعهیافتهبود.همچنینقطرات


شیازجهشهاوتغییراتپیاپی

حاصلدگرگونیهاینا


هامشاهدهگردید.ایننتایجبایافتههای


شیرابهرویبرگ

ژنیمیباشدواینتغییراتتوسطنشانگرهایمولکولی


یاسد و همکاران ( )Yassad et al., 1994و همچنین

هایانجامشدهنشان


وتشخیصاست.پژوهش
قابلبررسی


نیکنژادکاظمپوروهمکاران )Niknejad Kazempour


یکگونه
میدهد که استرینهای   E. amylovora


 (et al., 2007مطابقت داشت .گسترش دانش ژنتیک

هموژنراتشکیلمیدهند( .)Rico et al., 2008


عالوه بر کمک به طبقهبندی موجودات زنده ،زمینه

از توالیهای  ERICو  BOXکه آغازگرهای

ایجاد روشهای مولکولی مبتنی بر  ،DNAبرای

عمومی هستند برای تمایز استرین باکتریها در سطح

یها ازجملهE. amylovora
تشخیصوشناساییباکتر 

استفادهمیشود.اینروشبهدلیلحساسیتباال

زیرگونه

را فراهم کرده است .اختصاصی بودن و حساسیت

وسرعتباالروشمناسبویک ابزارآنالیزدقیقبرای


تکنیکهای مولکولی و ایمنوشیمیایی برای شناسایی

تفاوتجدایههاست( .)Genersch and Otten, 2003

مطمئن  E. amylovoraبررسی و مقایسه شدهاند

در تجزیهوتحلیل اثرانگشت ژنتیکی حاصل از

) .(Guilford et al., 1995اکثر مطالعات در بیماری

جدایهها 75درصدشباهتنشاندادند.

آغازگر ERIC

روشهای مبتنیبرPCRدر جهت

بهویژه
شناسی گیاهی 

ایننتیجهبایافتههایسایرمحققینهمخوانیدارد.نجفی


طراحی آغازگرهای اختصاصی برای تشخیص و

پوروهمکاران))Najafipour et al., 2015بااستفاده

تکنیکهای مختلفی

شناسایی بیماریهای گیاهی است .

از آغازگر  ERICبه این نتیجه رسیدند که جدایههای

از  PCRبرای شناسایی باکتری عامل بیماری آتشک

درصدشباهتنشانمیدهد.همچنین

استاناصفهان 72

استفادهشده است ( Bereswill et al.,

سیب و گالبی 

مالییوهمکاران)(Molaei et al., 2010دریافتندکه

 .)1992در ردیابی بیمارگر با استفاده از واکنش

جدایههای استان کردستان  70درصد همولوژی نشان


ایپلیمراز()PCRازآغازگراختصاصیEa71


زنجیره

میدهد.نقوشحاصلازواکنشrep-PCRبااستفادهاز


یشده بود،
که بر مبنای  DNAکروموزومی طراح 

آغازگر  BOXدر سطح  77درصد ،جدایهها را به سه

جدایهها قطعه قابلانتظار  187جفت

استفاده شد .کلیۀ 

وسیلهی این
دستآمده به 
گروه تقسیم کرد .نتایج به 

دستآمدهدرروشPCR
بازیراتکثیرنمودند.نتایجبه 


آغازگر نیز نشان داد با استفاده از این روش نمیتوان

با نتایج تایلور و همکاران )(Taylor et al., 2001

جدایههای مناطق و میزبانهای مختلف را از یکدیگر


مطابقتداشت .تنوعدرتوالی DNAموجوداتزندهبه

متمایزکرد.ایننتیجهنیزبانتایجنجفی پوروهمکاران

هامیتواند


شود.اینتفاوت

هایمختلفیظاهرمی

صورت

) )Najafipour et al., 2015و مالیی و همکاران

در صفات مورفولوژیکی تجلی یابد یا اینکه در

) (Molaei et al., 2010همخوانی دارد.نقوشحاصل

پروتئینهای موجودات (چه ازنظر اندازه یا ساختار


ازواکنش rep-PCRبااستفادهازدوآغازگر ERICو

فضاییوغیره)نمودپیداکندویااینکهازسطح DNA

 BOXدر سطح  77درصد ،جدایهها را به سه گروه

فراتر نرود .استفاده از خصوصیات ریختشناسی،

یهوتحلیل
تقسیم کرد .با توجه به نتایج حاصل از تجز 
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ژنوتیپی ناشی از  rep-PCRدر  E. amylovoraدر

دارایهمگنیبیشترینسبتبهجدایههایاستانهمدان


تانهمدان،مشخصگردیدجدایههاداراییکنواختی

اس

باشند.اینامردورازانتظارنیست،زیرابیماریدرمناطق

باالیی هستند .مقایسه نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل

استان فارس گسترشنیافتهوتنهامحدودبه شهرشیراز

انفرادی و ترکیبی آغازگرهای مورداستفاده در آزمون

یکنواختبودنویژگیهایفنوتیپیوژنوتیپیدر

است.

 rep-PCRکه در این پژوهش حاصلشده با یافتههای

یکگونه،بهعواملمختلفیازجملهمنشأ
بینجدایههای 


نجفی پوروهمکاران) (Najafipour et al., 2015و

جغرافیایی ،تخصص میزبانی و دامنه میزبانی باکتری

مالیی و همکاران ) (Molaei et al., 2010مطابقت

جدایههای E.

بستگیدارد.بررسیهانشاندادهاستکه


داشت،ولیبایافتههایتوکلباخداوتقوی( Tavakol


 amylovoraکه از یک اقلیم مشخص جداشدهاند و

 )bakhoda and Taghavi, 2010تفاوتهایی وجود

هامحدودبهخانوادهرزاسهاست،بهطور


دامنهمیزبانیآن

هانشاندادندجدایههادرصد


داشت.دربیشترمواردآن

مالحظهای همگناست.ایناحتمالوجودداردکه


قابل

تشابهبیشتریدارند.بهنظرمیرسدعلتوجوداختالف


این باکتریها نسبت به گونههایی که دامنه میزبانی

در درصد تشابه جدایهها در استان همدان و فارس،

وسیعتر و پراکندگی جغرافیایی بیشتری دارند ،فشار


جمعآوری آنها از مناطق مختلف استان همدان باشد.


تکاملی کمتری را تحمل کرده باشند ( Perombelon

ایندرحالیاستکهتوکلباخداوتقوی11جدایهکه

 .)and Kelman, 1980

از سطح شهر شیراز جداسازی شده بود را با استفاده از


سپاسگزاری

این آزمون موردبررسی قراردادند که تنوعی ازلحاظ
جغرافیاییدرمیانجدایههاوجودنداشت.بههمیندلیل


ینوسیلهازگروهگیاهپزشکیدانشکدهکشاورزی
بد 

جدایهها در سطح باالتریشباهت نشان دادند .عالوه بر


دانشگاهلرستانبهخاطرحمایتهایمالیوتهیهامکانات

این ،ممکن است جدایههای استان فارس درمجموع

قدردانیمیگردد .
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Abstract
Introduction
One of the most destructive diseases of pome fruit species which causes irreparable
damage to gardening products worldwide is fire blight disease caused by Erwinia
amylovora. In Iran, it was first observed in pear trees in Alborz province and then spread
across fruit orchards in the country. One of the main problems in fire blight management
is evaluating causal agent genotypic characteristics. Thus, the present research was
conducted to characterize genotypic features of E. amylovora as the cause of fire blight
disease in pome fruit species in Hamadan province, Iran.
Material and methods
In this study, the samples with symptoms of canker on shoots and blight blossoms were
observed and collected from the orchards in Hamadan province located in the west of
Iran. After isolation, the isolates were purified for further studies. Phenotypic,
biochemical, and pathogenicity tests were performed due to standard bacterial criteria.
Phenotypic and biochemical tests of strains were examined by Ntsys-pc 2.02 software. A
total of 15 representative isolates were selected and analyzed due to the size of amplified
DNA using primers Ea71 and genetic features of the rep-PCR test using primers ERIC
and BOX. For more accuracy and higher reliability of the specific primers results, the
16S rDNA_ gene of two representative isolates was amplified and subjected to
sequencing.
Results
Based on the biochemical, pathogenicity and molecular tests, a total of 34 isolates were
identified as E. amylovora. Due to the numerical analysis, the data obtained by
phenotypic and biochemical tests were similar at 89% level. Therefore, the isolates
obtained from a specific host or region was grouped very close to each other. In the PCR
tests survey, the isolates amplified 187 base pair expected fragments. The results of
determining sequences indicated that both isolates were similar to E. amylovora showing
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97% identity to the type of strains in the NCBI database. Due to data from the rep-PCR
analysis, the isolates were divided into three groups at the similarity level of 77%.
Discussion
The results of genetic diversity using rep-PCR showed that there is no significant
difference among E. amylovora bacterial isolates from different regions of Hamadan
Province. Moreover, they showed high similarity to each other and placed close to each
other. Our results confirm other studies regarding phenotypic characteristics of E.
amylovora. Our results confirm that the isolates are homogenous in Hamadan province of
Iran. To summary, these findings can be applied to breeding programs to better
management of the bacterial disease.
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