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  چكيده

ويروس، به گزيني براي -انتقال ويروس ها به گياه در تحقيقات مختلف از جمله بررسي بيماريزايي و تشخيص ويروس، اثر متقابل ميزبان
در اين تحقيق از . يكي از راههاي انتقال در برخي از ويروس هاي گياهي روش پيوند زدن است. مورد نياز است... مقاومت به ويروس ها و

پيوند . الين گوجه فرنگي استفاده نموديم 28گوجه فرنگي آلوده به عنوان پيوندك  براي انتقال ويروس پيچيدگي زرد برگ گوجه فرنگي به 
روز براي اطمينان از انتقال ويروس همه الين ها را  پس از استخراج  50تا  45گياه صورت گرفت و پس از  برگي 7-8مرحله  زدن در
DNA  توسط واكنشPCR مي توان . هفته رديابي شد 6تا  5پس از   ،ويروس در همه گياهاني كه عالئم نشان داده بودند. كنترل نموديم

با توجه به درصد موفقيت اين روش در انتقال . مي باشد درصد 70گفت راندمان انتقال ويروس به اين الين ها توسط پيوند زدن بيش از 
اين اطمينان بيشتر در الين هايي كه مورد . ويروس مي توان از آن به عنوان يك روش مطمئن در انتقال ويروس مورد نظر استفاده نمود

  .آزمون بوده اند ايجاد مي شود
  PCR.وجه فرنگي، پيوند زدن، انتقال، ويروس پيچيدگي برگ زرد گ :كليديواژگان 

  
   مقدمه

ويروس، به گزيني براي مقاومت به ويروس - در مطالعات آزمايشگاهي جهت بررسي بيماريزايي و تشخيص ويروس، اثر متقابل ميزبان
 نياز است كه در بررسي هاي آزمايشگاهي و گلخانه اي و ارزيابي نهايي مزرعه اي از روش هايي براي تلقيح و انتقال آلودگي... ها و

اگرچه بسياري از ويروس ها ي گياهي به ويژه آنهايي كه ايجاد موزائيك مي كنند، از طريق مكانيكي منتقل مي . ويروسي استفاده شود
يكي از راههاي انتقال ويروس ها در . شوند اما ويروس هايي كه در آوندهاي گياه مستقر مي شوند ازاين طريق قابل انتقال نيستند

تاكنون در تحقيقات مختلف از روش پيوند زدن براي انتقال ويروس هايي مثل . ياهي روش پيوند زدن استبرخي از ويروس هاي گ
استفاده شده است ... و (TYLCV)، ويروس پيچيدگي برگ زرد گوجه فرنگي  (PYMV)ويروس موزائيك زرد سيب زميني 

)Boissot ،2008.(  توان از آن به عنوان يك روش مطمئن در انتقال ويروس با بررسي درصد موفقيت اين روش در انتقال ويروس مي
اخيرا در چين هم برروي انتقال . اين اطمينان بيشتر در الين هايي كه مورد آزمون بوده اند ايجاد مي شود. مورد نظر استفاده نمود

ان استفاده موفق از اين روش ويروس پيچيدگي برگ زرد گوجه فرنگي توسط پيوند مطالعه اي صورت گرفته كه نتايج آن بيانگر امك
در مورد ويروس هاي مخرب انجام برنامه هاي اصالحي براي كاهش خسارت ). 2009و همكاران، Li(براي انتقال ويروس است 

___________________________________________________________________________________________ 
l  
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اقتصادي مستلزم پيشرفت وتوسعه روش هاي تلقيح، بررسي توارث مقاومت و تعيين اثرپذيري يك ميزبان مقاوم به اپيدمي بيماري 
  . )Lapidot ،2007(است

  
  ها مواد و روش

پيوند زدن  .تكرار در شرايط گلخانه عاري از آلودگي كشت شدند 5الين گوجه فرنگي كه هر كدام در 28آزمايش عبارت بود از مواد 
ويروس پس از مشاهده عالئم براي اطمينان از انتقال  .شدقدرت الزم را دارد انجام  پيوند زدنبرگي كه گياه براي  7-8را در مرحله 

  .استخراج نموديم ويروس را DNAبراي اين منظور ابتدا . كنترل نموديم PCRهمه الين ها را توسط واكنش 

 دقيقه در 7و در مرحله آخر  c˚72و  c˚95  ،c˚60دماهاي  ثانيه اي در 30 يسيكل 35 سه مرحله مورد استفاده شامل PCRشرايط 

c˚72 واكنش  .مي باشدPCR جفت بازي  580اين آغازگر ها باعث تكثيرقطعه . ازگر هاي اختصاصي انجام داديمرا با استفاده از آغ
  :    آغازگر هاي اختصاصي مورد استفاده عبارتند از ).2000،و همكاران Accotto(داخل ژن كد كننده پوشش پروتئيني مي شوند 

  

  تايج و بحثن
. )1جدول( مي باشد%  70 بيش ازمي توان نتيجه گرفت كه درصد موفقيت انتقال ويروس توسط پيوند  به نتايج بدست آمده با توجه 
 گرچه .عالئم بارز نشان دادندگياهان  اكثريت  .از بين رفتند قبل از پيوند زدنتكرارها  اين كه برخي از شدتكرار كشت  5در هر الين 

. مي توان از اين روش براي انتقال ويروس استفاده نمود هگياهان آلوده شد درصدويروس را انتقال نداده اما با توجه به % 100پيوند 
ه عامل بيماريزا و همچنين آفات به ويژه سفيد بالك ها براي البته شايان ذكر است كه گياهان در گلخانه عاري از آلودگي به هر گون

كنترل گرديدند زيرا  PCRن عالمت نيز توسط واكنش گياهان بدو .جلوگيري از اثرات اين عوامل بر روي گياهان مورد آزمون بودند
ت عدم موفقيت پيوند عالمتي تكرارهاي بدون عالمت ما به عل. ممكن است كه با وجود انتقال ويروس بيماري بدون عالمت باشد

در اين تحقيق در پنجمين و  .ويروس در همه گياهاني كه عالئم نشان داده بودند رديابي شد .نشان ندادند و عاري از ويروس بودند
   .ششمين هفته پس از انتقال ويروس توسط پيوند، عالئم ظاهر شدند

  
  
  
  
  
  
  
  

5′-GCCCATGTATCGGAAGCC-3′ TY1(+):  

5′-GGATTAGAGGCATGCGTAC-3′  TY2(-):  
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  پس از پيوند تعداد گياه داراي عالئم آلودگي از هر الين و پيوند زده شده تعداد گياهـ 1جدول 
ــاه تعداد گياه آلوده ــداد گي تع

 پيونــــد زده
  شده

ــاه تعداد گياه آلوده شماره الين  تعــداد گي
 پيونــــد زده

  شده

  شماره الين

3  3 15 3 4  1  
2  3 16 3 5  2  
2  3 17 3 5  3  
3  4 18 2 3  4  
2  3 19 2 3  5  
3  3 20 2 3  6  
2  3 21 3 4  7  
2  3 22 2 3  8  
2  3 23 3 3  9  
2  3 24 2 3  10  
2  3 25 2 3  11  
2  3 26 3 3  12  
5  5 27 2 3  13  
2  3 28 2 3  14  

  
  

  
 
  
 
 
  
  
  

 (−,+) TY 1,2 بر اساس پرايمراختصاصي  PCRتوسط  از رديابي ويروس پيچيدگي برگ زرد گوجه فرنگي پروفيل باندي حاصل - 1تصوير 

 

  گيري كلي نتيجه
 يت آميزبه الين هاي مورد آزمايش موفق  (TYLCV)پيچيدگي برگ زرد گوجه فرنگي  د زدن در انتقال ويروساستفاده از روش پيون

   .بود
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Abstract 
Inoculotion of viruses is important in different researchs such as virulence, host-virus interaction, 
screening for viruses resistance, etc. One of the viruses inoculation methods is grafting. In graft 
inoculation, TYLCV(Tomato yellow leaf curl virus)-infected tomato as cions from source plants of 
tomato were side graft-inoculated with 28 health tomato lines stems. Total DNA were extracted 
from 28 tomato lines after 45-50 days for PCR detection. The results showed that most of them 
infection after 5-6 weeks. Grafting efficiency is up 70 per cent. Thereby, graft-inoculation can be 
used for virus inoculation in different researchs. 
Key words: grafting, inoculation, Tomato yellow leaf curl virus, PCR. 


