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و ويروس  (PDV)، ويروس كوتولگي شليل )PNRSV(، ويروس لكه حلقوي بافت مرده هسته داران )PPV(اي آلو ويروس آبله  بيماري هاي ويروسي بويژه
استفاده از سيستم كشت بافت . عامل ايجاد خسارات جدي در اغلب ميوه هاي هسته دار از جمله هلو و شليل هستند (TORSV)لكه حلقوي گوجه فرنگي 

ليه بعالوه بكارگيري يك روش حساس براي بررسي عاري بودن مواد گياهي تكثير شده از ويروس، مي تواند منجر به براي عاري سازي و توليد هسته هاي او
در اين تحقيق با استفاده از جوانه هاي رويشي سرشاخه هاي جوان درختان بالغ دو رقم شليل . توليد گياهان مادري سالم براي احداث باغات مادري شليل گردد

در شرايط درون شيشه اي اقدام به بهينه )  BAPميلي گرم در ليتر 5/0حاوي  WPM(پس از ضد عفوني سطحي و كشت در محيط استقرار گيوتا و ردگلد 
گياهان مادري و شاخساره هاي تكثير شده اوليه درون شيشه اي براي تشخيص ويروس . سازي پروتكل ريزازديادي براي پرآوري شاخساره و ريشه زايي گرديد

نمونه هايي كه . نيز تشخيص ويروسي شدند RT-PCRو در ادامه براي اطمينان بيشتر به روش ) ELISA) -DASر شده ابتدا به وسيله تست االيزاهاي ذك
ميلي گرم در  05/0و   BAPميلي گرم در ليتر 2حاوي  DKWبراي پرآوري شاخساره به محيط كشت  ،در هر دو روش عاري از اين ويروس ها شناخته شدند

 .هفته اي ريزشاخه هاي توليد شده به محيط هاي ريشه زايي منتقل گرديدند 6و پس از يك دوره   IBAيتر ل

  

 DAS-ELISA ،RT-PCR، ويروس، ريزازديادي، عاري سازي، (Prunus persica var. nectarine)شليل  :واژگان كليدي

  

  مقدمه

آلودگي . ظور حفظ خصوصيات مطلوب كلون ها و ارقام خاص به طور رويشي تكثير مي شونددر بسياري از گياهاني كه از نظر اقتصادي مهم هستند به من
زيرا هنگامي كه آلودگي صورت گيرد ويروس به سهولت از طريق اندام هاي تكثيري  ،ويروسي در چنين كلون هايي عواقب بسيار جدي را در بر خواهد داشت

توزيع اندام ها تكثيري آلوده ممكن است موجب آلودگي كامل يك كلون شود و اغلب ارقام قديمي . پيدا مي كندانتقال ) پياز، غده و غيره ،نهال ،مثل  پيوندك(
برخي كلون هاي آلوده كه سال ها از نظر توليد . كه براي سال ها از طريق رويشي تكثير پيدا كرده اند ممكن است به ويروس هاي متعددي آلوده شده باشند

بدون شك ميزان باالي تحمل به آلودگي چندين ويروس را دارا هستند ولي معموال درختان ميوه هسته دار آلوده به ويروس كاهش شديد  تجاري دوام آورده اند
. در گذشته، حساسيت كامل كلون ها به آلودگي هاي ويروسي اغلب موجب از دست دادن جنبه تجاري، آنها شده است. محصول و ضعف گياه را نشان داده اند

  ).4 ( ا مانند بيمارگرهاي قارچي يا باكتريايي ويروس ها را نمي توان در مزارع آلوده با مواد شيميايي كنترل نمودزير

از جمله  (TORSV)و لكه حلقوي گوجه فرنگي  (PDV)، كوتولگي شليل )PNRSV(، لكه حلقوي بافت مرده هسته داران )PPV(ويروس هاي آبله اي آلو 
هستند كه مسبب بسياري از اختالالت در رشد و نمو درختان ميوه هسته دار از قبيل ايجاد ميوه هايي با كيفيت پايين، كاهش  خطرناك ترين ويروس هايي

استفاده از سيستم كشت بافت براي عاري سازي و توليد هسته هاي اوليه بعالوه بكارگيري يك روش حساس براي ). 3( توليد و كاهش عمر درختان مي گردند
روش ريز ازديادي . ري بودن مواد گياهي تكثير شده از ويروس، مي تواند منجر به توليد گياهان مادري سالم براي احداث باغات مادري شليل گرددبررسي عا

قابل گياهان بدست آمده از كشت بافت اين ظرفيت را از خود نشان داده اند كه براي تجاري سازي ).  1( شليل در پژوهش هاي قبلي گزارش شده است 
  . در ادامه تست ويروسي گياهان كشت بافتي يك امر حياتي براي توليد گياهان مادري است .استفاده مي باشند

با اين حال . ابزاري بسيار مناسب براي تست مقادير زيادي از مواد گياهي مي باشد Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)روش تست 
مي  Reverse transcriptase-polymerase chain reaction (RTPCR)روش . ساس تر و دقيق تر نيازمند استتشخيص مواد گياهي به يك روش ح

استفاده از يك پروتكل كارا براي . هدف را شناسايي كرده و بنابر اين براي تشخيص ويروس در مقادير بسيار كم مناسب است RNAتواند مقادير بسيار ناچيز از 
ي شليل و يك روش مناسب و دقيق براي تشخيص آلودگي ويروسي مي تواند توليد انبوه مواد گياهي سالم براي اهداف تجاري را تضمين ريزازديادي ارقام تجار

 .هدف از اين تحقيق توليد هسته هاي اوليه عاري از ويروس دو رقم تجاري شليل با استفاده از روش كشت بافت مي باشد. نمايد

  



   ها روش و مواد

در . تهيه مواد گياهي مورد مطالعه در طي تابستان از اوايل تير ماه تا اواخر شهريور ماه و در طول دوره رشد گياه انجام شده است: ز نمونه هااستقرار ري -1
نتي متري سا 1- 5/1هاي آنها جدا شده بودند به قطعات كوچك  هاي انتهايي و جانبي كه برگ هاي حاوي جوانه هاي علفي، ابتدا شاخه ضدعفوني شاخساره

قطره  3تا  2به همراه % 15ثانيه، هيپوكلريد سديم  30به مدت % 70مراحل بعدي ضدعفوني كه شامل استفاده از اتانل . كه تك جوانه بودند تقسيم شدند
براي هر مرتبه از شستشو   دقيقه 5بار آبشويي با آب مقطر استريل به مدت  3هاي جانبي و  هاي انتهايي و جوانه دقيقه براي جوانه 10به مدت  20توين 

  mg/l  05/0 IBA  ، gr/l 30 و   mg/l  5/0 BAPحاوي   WPMبه منظور استقرار نمونه ها از محيط پايه .بوده است زير هود المينار انجام شد

  .استفاده گرديد PH   8/5ساكارز با 

براي هر كدام از . انجام گرديد  Agdiaخريداري شده از شركت  و توسط كيت) 1977(آزمون داس االيزا طبق روش كالرك و آدامز : تشخيص ويروس -2
نمونه هايي به . استفاده گرديد nm 405ويروس ها نمونه هاي مثبت ومنفي در نظر گرفته شد و به منظور بررسي نتايج از دستگاه االيزا ريدر در طول موج 

  . برابر نمونه هاي منفي داشتند OD  2عنوان مثبت در نظر گرفته مي شدند كه 

3-  RT-PCR  :استخراجRNA   از برگ ها و توسط كيت تجاريRNEASY PLANT MINI KIT   شركتQIAGEN  انجام گرديد بعد از
 ) 1و در دستگاه ترموسايكلر و به صورت   QIAGENشركت   ONE-STEP-RT-PCRتوسط كيت تجاري  RT-PCRواكنش  RNAاستخراج

Reverse transcription 2 ،درجه 50دقيقه در دماي  30به مدت ( Initial PCR activation  33درجه و سپس  90دقيقه در دماي  15به مدت 

درجه  72ثانيه در دماي  80) 5و ) (Annealingدرجه  52ثانيه در دماي  45) 4 ،)(Denaturationدرجه  94ثانيه در دماي  30به مدت )  3 ،سيكل
(extension) .درجه به عنوان  72دقيقه در دماي  10اي سيكل آخر نيز  مدت در انتهextension  در انتها محصوالت . نهايي در نظر گرفته شدPCR  

جفت بازي  به ترتيب مربوط به ويروس آبله اي آلو 490و  107، 360، 279وجود قطعه . و بعد از رنگ آميزي با اتيديوم برمايد اناليز شد% 1در ژل اگارز 
)PPV( ، ويروس لكه حلقوي بافت مرده هسته داران)PNRSV( ويروس كوتولگي شليل ،(PDV)  و ويروس لكه حلقوي گوجه فرنگي(TORSV بود.  

  .منتقل گرديدند mg/l 2 BAPحاوي  DKWنمونه هايي كه توسط هر دو تست منفي تشخيص داده شدند به محيط : پر آوري -4

   mg/l  5/2 IBAاضافه نمودن )1. تيمار هورموني زير استفاده گرديد 2نمودن نمونه ها از همان محيط و از در اين مرحله به منظور ريشه دار : ريشه زايي -5

  mg/l 5/0  IBAبه همراه  mg/l5/2 NAA اضافه نمودن ) 2و mg/l 5/0 NAAبه همراه 

  

 نتايج وبحث

ستفاده از هيپوكلريد سديم به همراه الكل اتيليك در مدت زمان مشخص موجب هاي نيمه چوبي با  ا ضدعفوني نمونه هاي جوان و نمونه: استقرار ريز نمونه ها
% 1رقم از لحاظ درصد جوانه زني تفاوت معني داري در سطح  2بين . ريزنمونه ها سالم باشند و هيچ گونه آلودگي سطحي مشاهده نشود% 100نزديك به  شد

  .وانه فعال شده ، استقرار موفق تري نسبت به رقم رد گلد  داشته استرقم گيوتا با بيشترين تعداد ج). 1جدول (وجود داشته است 

به عنوان عمومي ترين روش براي تشخيص ويروس هاي گياهي مي باشد چرا كه اين روش سريع، ارزان و قابل   DAS-ELISAروش : تشخيص ويروس
به علت اينكه روشي است براي   ELISAوق العاده حساستر نسبت به روشاين پتانسيل را داراست تا به عنوان يك روش ف RT-PCRاعتماد است با اين حال 

نتايج حاصل از تست ). 2(تشخيص ويروس ها در گياهان چوبي در تمامي فصول سال حتي در فصولي كه غلظت ويروس در گياهان پايين است جايگزين گردد 
 و PPV ،PNRSVبراي تشخيص ويروس هاي   RT-PCRظه مي شود كهمالح. نشان داده شده است 2و  1به ترتيب در تصاوير  RT-PCRاليزا و 

TOMRSV  نتايجي شبيه روشELISA  داشته است ولي  برايPDV  تست االيزا حتي در نمونه هايي كه قبال توسطRT-PCR  حضور ويروس در آن
  .زمان نمونه گيري بوده است اين نتيجه شايد مربوط به غلظت پايين ويروس در. نتايج منفي نشان داده است ،ثابت شده بود

بدين منظور اثر محيط ). 3تصوير (پس از استقرار نمونه ها در محيط كشت و اطمينان از عدم آلودگي، اقدام به پرآوري شاخساره از ريز نمونه ها گرديد : پرآوري
، بر صفات تعداد شاخه تشكيل شده، )رد گلد و گيوتا(،  ژنوتيپ IBAميلي گرم در ليتر  05/0و  BAPميلي گرم در ليتر  2همراه با ) DKW(هاي پايه 

نتايج نشان داد كه تفاوت ژنوتيپ ها در شاخص كيفيت نوشاخه ها تعداد  .متوسط طول شاخه، تعداد برگ و شاخص كيفيت ظاهري رشد نوشاخه ها بررسي شد
پس از بدست آوردن شاخساره هاي عاري از ويروس اقدام به ). 2ول جد(شاخه تشكيل شده، تعداد برگ ها و طول شاخه ها با يكديگر معني دار نبوده است 

 توليد ريشه هاي بلند و نازك و در  تيمار  mg/l 5/0 NAAبه همراه   mg/l 5/2IBAريشه دار كردن آنها شد كه در آزمايش اوليه انجام شده در تيمار 

mg/l5/2 NAA  به همراهmg/l 5/0 IBA  آزمايشات تكميلي براي اين مرحله ادامه دارد. تر مشاهده شدتوليد ريشه هاي كوتاه و ضخيم.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 



  در هفته هاي مختلف  پس از كشت ،رقم شليل 2مقايسه ميانگين هاي اثرات رقم بر استقرار شاخساره  -1جدول 

 نمونه /تعداد برگ  جوانه زني% آلودگي % رقم

 a 42 a 2.3 a 0 سانگلو

  a 19 b 1.9 a 2 ردگلد

  .مي باشد% 5در سطح  LSDشابه در هر ستون براي هر فاكتور مورد بررسي نشان دهنده تفاوت هاي غير معني دار با استفاده از آزمون حروف م

  

 رقم شليل 2مقايسه ميانگين هاي اثرات  رقم  بر رشد و پرآوري شاخساره  - 2جدول 

  رقم
/ تعداد شاخه

 ريزنمونه

طول شاخه 
  )ميليمتر(

/ برگتعداد 

  هريزنمون

كيفيت ظاهري شاخص 
   رشد

 a 10.38 a 15.61 a 3.69 a 1.61  گيوتا

  a 10.64 a 14.92 a 3.64 a 1.71  ردگلد

  .مي باشد% 5در سطح  LSDحروف مشابه در هر ستون براي هر فاكتور مورد بررسي نشان دهنده تفاوت هاي غير معني دار با استفاده از آزمون 
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تست ويروسي نمونه هاي  - 1تصوير 
 DAS–ELISAشليل به وسيله 

  آگارز% 1بر روي ژل  RT-PCRبه وسيله  ويروس مهم شليل 4تشخيص  -2تصوير 

L : ،نشانگر وزني+PPV :،كنترل مثبت براي ويروس آبله اي آلو+ PDV : كنترل مثبت
نمونه هاي : B ،نمونه هاي تست شده ويروس آبله اي آلو: A ،براي ويروس كوتولگي شليل

ت نمونه هاي تست شده ويروس لكه حلقوي باف: C ،تست شده ويروس كوتولگي شليل
  نمونه هاي تست شده ويروس لكه حلقوي گوجه فرنگي: Dمرده هسته داران و 

پرآوري شليل در محيط پايه  - 3تصوير 
DKW  



 


