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  چکيده
  

داراي عاليم  هاي آلوده به ويروس و  از ذرتي برگه نمون٢٣١ تعداد ١٣٨٢طي فصل زراعي سال    

، از مزارع ذرت مناطق مختلف استان تهران ا كوتولگي و در مواردي عاليم موزائيك همراه بموزائيك

 MDMV،SCMV ، SrMVويروس  پوتيکلونال چهار  يپلي ها سرم با استفاده از آنتي .آوري گرديد جمع

در . انجام گرديد TPIA و DAS-ELISA ، DIBAي سرولوژيكيها آزمون ها بر روي نمونه JGMVو

 و واكنشي  واكنش قوي بروز دادند(SCMV)موزائيك نيشكر ويروس سرم آنتيها با   تمامي نمونهپايان،

) ٧ pH(  موالر١/٠بافر فسفات پتاسيم  در ها نمونه . سه پوتي ويروس ديگر مشاهده نگرديدسرم آنتيبا 

در گلخانه بر روي ذرت شيرين  ها جدايهي و گير عصاره ) PVP(وينيل پايروليدون   درصد پلي٢حاوي 

ي سرولوژيكي مجدد ها آزمون در . گرديدندتكثيرو زني  مايه اي رقم كيميا نه پارس و سورگوم دا٤٠٣رقم 

 ميزباني، ه دامنهدر مطالع.  در آنها محرز گرديدSCMVي شده نيز تنها حضورزن مايهبر روي گياهان 

 Avena sativa ،Panicum miliaceum ،Pennisetum americanum  به رويSCMVي منتخبها يهجدا

Triticum aestivum ،Hordeum vulgareو   Setaria italicaبه روشويروسسازي  خالص . منتقل نشدند  

 Minipurification نسبت  و غلظت ويروس خالص و انجام گرم از بافت گياهي آلوده ٢بر روي

A260/280براي آن به ترتيب  mg/ml الكترون ميكروسكوپي به در بررسي .  محاسبه شد٢/١  و٤٥/١١

هاي  ، پيكرهSCMV سرم آنتيو دكوراسيون با ) ISEM( لوژي و الكترون ميكروسكوپيتلفيق سروروش 

-SDS يها آزمونبا انجام . برداري انجام شد مشاهده و عكسها نمونهدر  SCMVانعطاف  اي قابل رشته

PAGE  وWestern blottingهاي ويروس خالص، وزن  هاي گياهي آلوده و سوسپانسيون  بر روي نمونه

 با استفاده از جفت  RT-PCRنآزمو.  بود٣٧‐ ٣٨   KDaدر حدود SCMV پروتئين پوششي مولكولي

 كه تاييدي  بودند٩٠٠ bp گرفت و قطعات تكثير يافته در حدود  انجام SCMV R3  وSCMVF3پرايمر 

بر اساس تحقيق حاضر ويروس موزائيك .  بدست آمدها نمونهدر SCMV  مضاعف بر حضور ويروس

در مزارع ذرت استان و عامل اصلي موزائيك و موزائيك كوتولگي  و غالب شايعوس وير نيشكر پوتي
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  مقدمه
گياهي تك   .Zea mays Lگياه ذرت با نام علمي 

 1يا گرامينه  غالته و يكساله از خانواد، يك پايهاي لپه
 بسيار هگندم و برنج سه محصول غلدر كنار   كهباشد مي

 و بعنوان يك محصول دهد مهم جهان را تشكيل مي
و در استراتژيك سطح زير كشت و توليد آن در جهان 

افزايش توليد . )Mirhadi, 2001(رو به گسترش است ران يا
و سطح زيركشت ذرت در بسياري از نقاط جهان توأم با 

ش بيماريهاي ويروسي جديد و يا طغيان بيماريهاي پيداي
ويروسي كم اهميت در اين محصول بوده است و لذا امروزه 

ها بيش   كشت ذرت در جهان ويروسههاي توسع در برنامه
ان ياز م.  (Izadpanah, 1985)انداز پيش اهميت پيدا كرده

 از Potyvirus جنس هاي گونهزا در ذرت يماري بيها روسيو
اساس نتايج آخرين  بر. اي برخوردارند  ويژهاهميت

 روي Potyvirus گونه ويروس از جنس چهارتحقيقات، 
ويروس موزائيك : ذرت بيماريزا هستند كه عبارتند از

، )Maize Dwarf Mosaic Virus: MDMV (كوتولگي ذرت
 :Sugarcane Mosaic Virus)ويروس موزائيك نيشكر

SCMV)ويروس موزائيك سورگوم ،(Sorghum Mosaic 

Virus: SrMV) و ويروس موزائيك قياق ):JGMV 
Johnsongrass Mosaic Virus .(.ها كه  اين پوتي ويروس

بيماري موزائيك و  و مشهورند 2هاي غالت به پوتي ويروس
خسارت محصول را در ذرت، سورگوم، نيشكر و ديگر 

يك در  ،شوند  غالت يا گرامينه سبب ميهگياهان خانواد
جاي  Potyvirusجنس از  SCMV3 بنام زير گروه زير گروه
 ن چهاريا از ميان. )Shukla et al., 1989(اند داده شده

شايع  در سرتاسر دنيا MDMV و SCMV، پوتي ويروس
 از استراليا و اياالت متحده و JGMVدر حاليكه مي باشند 

SrMVگزارش شده و اخيرا از چين از اياالت متحده   
   ).;Shukla et al., 1989; Chen et al., 2002(است 

  ي اخير گونه جديد و متفاوتي نيز با نامها سالدر 
ZeMV (Zea Mosaic Virus) در اسراييل مطالعه و به اين 

  ).Seifers et al., 2000(زير گروه اضافه شده است 
هاي متعددي از روي  در ايران نيز تا كنون ويروس   

موزائيك ايراني ذرت ويروس   كه رابدواند شدهذرت گزارش 
و فيجي ويروس كوتولگي زبر ذرت مهمترين آنها بوده، 

                                                                                         
1. Poaceae  
2. Poaceous potyviruses  
3. SCMV subgroup 

 ا از برخي مناطق گزارش شده استي آنهها خسارت
(Afsharifar, 1991; Moini & Izadpanah, 2001) . از آغاز

اي  رشته يها پيکرهمشاهده  از زينهايي   گزارش۱۳۶۰دهه 
ان وجود پوتي ويروسي در روي ذرت از مناطق مختلف اير

 ;Izadpanah, 1982; Izadpanah, 1985)شتدا
Afsharifar, 1991; Izadpanah & Kamran, 1995; 

Masumi & Izadpanah, 1995) ياروس رشتهين ويو ا 
 SCMV-MS (Maizeبا نام SCMV از يني استرعمدتاً

Shiraz)ر با ي اخيها سالص داده شده بود که در ي تشخ
از نقاط  SCMVيها يهجداگر يها با د  تفاوتيتوجه به برخ

اه ي گي آن در آلوده سازييا از جمله به علت توانايگر دنيد
 و يکي سرولوژي تفاوتهايل برخين به دلي همچناقيق

ران به عنوان گونه يع در ايروس شاي و ژنوم،يتفاوت در توال
 IJMV (Iranian Johnsongrass Mosaic(د با نام يجد

Virusشده استي معرف (Masumi & Izadpanah, 2001; 

Masumi et al., 2001) .اند  ز توانستهين ني محققيبرخ
 ياز ذرت در برخ MDMV ي و جداسازيياقدام به شناسا

ند ياران از جمله در مازندران و خوزستان نميمناطق ا
(Moini & Izadpanah, 2001; Zare et al., 2004a; 

Zare et al., 2004b).  پوتي آگاهي از وجود اين مسلما
 يها کي آنها با تکنيق و قطعي دقييشناساها و  ويروس
ميزان پراكنش و گستردگي آنها و  از يز آگاهيد و نيجد

و همچنين معرفي  احتمالي آنها  و خطراتها خسارت
هاي  شناسايي سريع، كارآمد و موثر يك ضرورت  روش

يا  مهم است تا در برنامه هاي اصالح و توليد ارقام مقاوم و
بيني هر گونه روش كنترل و پيشگيري ديگري  يشحتي پ

ها در  در جهت مقابله با خطر احتمالي طغيان اين ويروس
که از ( ذرت كشت و زراعتآينده، كه با توجه به نوپا بودن 

در ) د آن رو به توسعه نهاده استي کشت و تول١٣٦٠دهه 
ايران وقوع آن چندان دور از انتظار نيست، مورد استفاده 

تحقيق حاضر نيز با اين نوع نگرش و در جهت . يردقرار گ
 و با بررسي جامع در محدوده مزارع رسيدن به اين اهداف

در و مطرح هاي پيشرو  استان تهران بعنوان يكي از استان
  .ه است انجام گرديدعرصه كشت و توليد ذرت

  

  ها مواد و روش
  برداري  نمونه

 از گي بر نمونه٢٣١ تعداد ١٣٨٢ طي فصل زراعي سال
 و داراي عاليم هاي مشكوك به آلودگي ويروسي ذرت
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 از مزارع مناطق مختلف غرب و جنوب استان موزائيك
ي ها شهرستاندر محدوده ) مناطق زير كشت ذرت (تهران

 محمدشهر، دشت،تهران، ورامين، كرج، ساوجبالغ، مشگين
پس ها  نمونه. ي شدآور جمعهشتگرد، شهريار و اسالمشهر 

 يخچال نگهداري در C٤˚به آزمايشگاه در دماي  از انتقال
ها، مقداري از  نگهداري طوالني مدت نمونه و براي شدند 

در گيري شده و   رطوبت1ها در دستگاه فريز دراير نمونه
  . نگهداري شدند‐ C٢٠˚فريزر 
  منابع ويروس در گلخانه  تكثير وزني  مايه

  پارس و سورگوم٤٠٣ذرت شيرين رقم در اين مطالعه 
 2 و نگهدارندههاي تكثيري  ميزبان بعنوانكيميارقم اي  دانه

بذور ذرت شيرين و سورگوم در .  انتخاب شدندمناسب
خاك رس معمولي، كود دامي و ماسه مخلوط خاك حاوي 

پس از استريل سازي با بخار آب  در   و١: ٢: ٣نسبت به 
 تا ٢ هدر مرحلدستگاه اتوكالو، كاشته شدند و پس از رشد 

 در )W/V ( ١:١٠ نسبتها به  نمونه .شدند زني مايه رگي ب٣
  درصد٢ حاوي )٧ pH( موالر ١/٠بافر فسفات پتاسيم 

)W/V (3 پلي وينيل پايروليدونهاز ماد)PVP (گيري  عصاره
راندوم وكاربهاي  هاي آلوده بر روي برگ عصاره بافت وشده 

در ها غالباً  زني  مايه.پاشي شده ذرت و سورگوم ماليده شد
در شرايط دمايي خنك و به و هنگام عصر و غروب آفتاب 

  . گرديددور از نور مستقيم آفتاب انجام 
   سرولوژيكيي ها آزمون

 پس از انتقال به آزمايشگاه و نيز اي مزرعههاي  نمونه
 از نظر يزن مايه پس از  هفتهدو گياهان موجود در گلخانه 

مطالعه هر يك از چهار پوتي ويروس مورد آلودگي به 
)SCMV،MDMV، SrMV وJGMV ( ي ها آزمونبا انجام

مورد بررسي  TPIA وDAS-ELISA،  DIBAسرولوژيكي 
ي سرولوژيكي از ها آزمونبراي انجام . قرار گرفتند

، چهار پوتي ويروس مورد مطالعههاي پلي كلونال  سرم آنتي
بخش از  اهدا شده توسط دكتر استفان وينتر

استفاده   آلمانDSMZ همؤسسشناسي گياهي  ويروس
   .گرديد
     4 االيزاآزمون

 & Clark  معمولبر اساس دستورالعمل  االيزاآزمون

Adams (1976)  هاي پلي كلونال  سرم آنتيو با استفاده از

                                                                                         
1. Freeze-drier 
2. Propagation & maintenance hosts 
3. Polyvinyl pyrrolidon 
4. Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA) 

و به صورت االيزاي  چهار پوتي ويروس مورد مطالعه
 )DAS-ELISA (٥بادي آنتيمستقيم يا ساندويچ دوطرفه 

 دقيقه ٦٠ تا ١٥ ه االيزا و در فاصلهرحلدر آخرين مو انجام 
ه و ها، مشاهد بعد از افزودن محلول سوبسترا به چاهك

ها از  تغيير رنگ چاهكه آزمون با مشاهده نتيجتفسير
روشن به زرد و مقايسه آنها با ميزان تغيير رنگ در 

مثبت، منفي و هاي چاهك(هاي مربوط به شاهدها  چاهك
ي و ثبت ميزان عددي جذب نوري گير و يا با اندازه) بافر

 االيزا در دستگاه( نانومتر ٤٠٥ها در طول موج  چاهك
 Awareness  ساخت شركت Statefax–2100 مدل ٦ريدر

Technologyآنها با اعداد مربوط به هو مقايس ) آمريكا 
   R ≥ X+3sdبا استفاده از رابطه  وهاي شاهد چاهك

)X:هاي سالم،  ميانگين جذب نمونهsd :نحراف معيار، اR :
  . انجام شد  2X≤ يا)جذب نمونه مثبت

  ٧ TPIA  آزمون
  براي انجام اين آزمون از روش توصيفي

Sambrook et al. (1989)  وDijkstra & deJager (1998) 
هاي   براي انجام آزمون مقطعي از نمونه.استفاده گرديد

، ٨آلوده تهيه شده و پس از تماس دادن با غشاء نيتروسلولز
  دقيقه در داخل محلول بالكينگ٥ تا ١شاء به مدت غ
قرار داده و بعد به مدت ) پلي وينيل الكل درصد ۱حاوي (
 شستشو PBST شستشو يا ليتر بافر  ميلي١٠ دقيقه در ٥
 ٥  ساعت در٢سپس كاغذ نيتروسلولز به مدت . شد
يا آلكالين  مزدوج بادي آنتي  كهمزدوج بافر ليتر ميلي

دماي اتاق ه بود در رقيق شددر آن ) IgG-AP( فسفاتازدار
. با دور حركت ماليم قرار داده شد و روي دستگاه شيكر

 در نهايت PBSTبافر در غشاء ي دوبار شستشوپس از 
غشاء بر روي  NBT/BCIPيا   Fast redمحلول سوبستراي

 دقيقه در محيط ٣٠ تا ١٥ اضافه و به مدت تروسلولزين
  . آميزي انجام گردد ش رنگتاريك قرار داده شد تا واكن

  ٩ DIBAآزمون 

 Sambrook از روش توصيفي نيز براي انجام اين آزمون

et al. (1998)و  Dijkstra & de Jager (1998) با اندكي 
هاي آلوده  هاي نمونه ابتدا عصاره. استفاده گرديدتغييرات 

ها با  گيري تهيه و پس از تماس دادن عصاره در بافر عصاره

                                                                                         
5. Double Antibody Sandwich - ELISA 
6. ELISA-reader 
7. Tissue Print Immunobinding Assay  
8. Nitrocellulose membrane 
9. Dot Immunobinding Assay  
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 دقيقه درون محلول ٥ تا ١غشاء به مدت وسلولز، غشاء نيتر
 به PBSTپس از شستشو با غشاء  .بالكينگ قرار داده شد

 بادي آنتيبافر كانجوگيت كه  ليتر ميلي ١٠ تا٥درون 
در آن رقيق شده بود ) IgG-AP(آلكالين فسفاتاز دار 

 ساعت در دماي اتاق و روي شيكر قرار ٢منتقل و به مدت 
 ٥ بار و هر بار به مدت ٢ آن به ترتيب پس از. داده شد
 شستشو داده شد و نهايتاً براي AP و بافر PBSTدقيقه با 
يا   Fast red آزمون، محلول سوبسترايه نتيجهمشاهد

NBT/BCIP  اضافه شدروي غشاء به .  
  )SDS-PAGE( 1الكتروفورزعمودي ژل پلي اكريالميد
 .Sambrook et al اين آزمون بر اساس دستورالعمل

 درصد و ژل ١٥ هاز ژل متمايز كنند و با استفاده (1998)
 در بافر ها نمونهعصاره .  شد انجام درصد٥ همتراكم كنند

موالر   ميلي٥، Tris-HClموالر   ميلي٥٠ بافر(گيري  عصاره
Boric acid ،درصد ٥/١ درصد گليسرول و ٥ PVP  ( تهيه

حجم هاي ويروس خالص با  ها و آموده شده و سپس عصاره
 ٢  وTris-HCl موالر ٠٢/٠ ( دو بارلمليمساوي از بافر

 درصد ٢٠، SDS درصد ٢  حاويEDTAموالر  ميلي
هاي  نمونهمخلوط و )  درصد برموفنل بلو٠٥/٠ و گيليسين

ماركر استاندارد وزن (آماده شده به همراه ماركر پروتئيني 
حرارت  دقيقه در آب در حال جوش ٥به مدت ) مولكولي
 ٣٠ تا ٢٠مقدار  .ندمنتقل شد الفاصله به روي يخداده و ب

جريان و  ريخته هاي ژلها در چاهك ميكروليتر از نمونه
برقرار  ساعت ۴ تا ۳به مدت  ١٠٠الكتريسيته با ولتاژ ثابت 

ي آميز رنگپس از آن ژل به مدت يك شب در محلول . شد
 درصد اسيد استيك، ١٠ درصد متانول، ٥٠(كومازي بلو 

 ) درصد آب مقطر٤٠بلو و  كومازي بريليانت درصد٣٥/٠
 درصد ٢٥(قرار داده شده سپس در محلول رنگبري 

)  درصد آب مقطر٦٥ درصد استيك اسيد و ١٠متانول، 
  .زدايي شد رنگ

  ) EBIA(2 آزمون وسترن بالت
 .Sambrook et alروش توصيفي به   نيزاين آزمون

. ديدانجام گر Dijkstra & de Jager (1998)  و(1998)
 ويروس خالص ابتدا بر هاي آمودهو يا هاي گياهي  عصاره

  سپسالكتروفورز شدهدو طرفه  SDS-PAGEروي ژل 
از تفكيك  شد تا آميزي و رنگبري  ها رنگ يكي از ژل

                                                                                         
1. Sodium Dodecyl Sulphate – Polyacrylamid Gel 

Electrophoresis 
2. Electroblot Immunoassay or Western Blotting 

مطلوب باندهاي پروتئيني در هر دو ژل اطمينان حاصل 
 بر روي ي ژل دوم بعد از قرار دادن غشاء نيتروسلولز.شود

يا بافر وسترن بالت حاوي بافر انتقال  وسترن نكتاآن به 
، Glycineموالر   ميلي٣٩، Tris-baseموالر   ميلي٤٨شامل (

)  درصد متانول در آب مقطر٢٠ و SDS درصد ٠٣٧٥/٠
به مدت  ميلي آمپر ٣٥٠ الكتريسيته ثابتنو جريامنتقل 

پس از قطع جريان و خارج  . برقرار گرديد ساعت ۲ تا ۵/۱
آميزي و رنگ   رنگ غشاء بر روي ژل عملياتنمودن ژل و

ها به روي  بري صورت گرفت تا از انتقال كامل پروتئين
 پس از آنكه  نيتروسلولز غشاء. غشاء اطمينان حاصل شود

 درصد شير ٢(به مدت يك شب در محلول بالكينگ 
 در ٤ C° دماي و در) PBSTخشك بدون چربي در 

شستشو و به مدت دو  PBST بافر در ،يخچال قرار داده شد
 بادي آنتي حاوي PBST  بافرليتر ميلي ١٠ساعت در

 پس.  روي شيكر قرار داده شد و)IgG(اختصاصي ويروس 
 غشاء به مدت يك ساعت PBST  درشستشوسه بار  از
 3 گوت آنتي ربيتبادي آنتيحاوي  PBSTليتر   ميلي١٠در

. قرار داده شد) GAR-AP(متصل به آنزيم آلكالين فسفاتاز 
 بافر ليتر ميلي ١٠  شستشو وPBSTغشاء مجدداً با 

به آن اضافه  AP- buffer)( سوبسترا يا بافر آلكالين فسفاتاز
 ٢٢ (NBT رنگي هدو ماد از  يآميز رنگجهت و د يگرد

پس از .  شداستفاده)  ميكروليتر١٦ (BCIPو ) ميكروليتر
 به داخل آب مقطر غشاء دقيقه با ظهور باندها، ٣٠ تا ١٥
  .شدنتقل م

 ٤ RT-PCRآزمون   
 پليمراز به روش اي زنجيرهواكنش  (PCR‐RT  آزمون

با استفاده از پرايمرهاي اختصاصي  )نسخه برداري معكوس
ولي با  Yang & Mirkov (1997) طراحي شده توسط

دو پرايمر . متفاوت از روش آنها صورت گرفت  تقريباًروشي
ساس  كه بر اSCMV R3معكوس  وSCMV F3 مستقيم
 و در SCMV ژنوم ٣′ در انتهاياي شدههاي حفاظت  توالي
 & Yangتوسط ) CP(  پروتئين پوششيه كدكنندهمنطق

Mirkov (1997)  اختصاصي ، بطور كامالًاند شدهطراحي 
  . باشنديم SCMVهاي  استرينص ي قادر به تشخفقط
  

SCMVF3:5′ TTTCTCACCAAGCTGGAA - 3′ 

SCMVR3:5′AGCTGTGTGTCTCTCTGTATTCTC 

- 3′ 
                                                                                         
3. Goat anti-rabbit  
4. Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction 
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  در دستگاه ترموسايكلرRT-PCR هاي واكنش
Palmcyclerمدل GP001 )ساخت كمپانيCorbett 

Reaserchقبل از انجام آزمون،.انجام گرفت)  استراليا  
RNA Totalستخراج و در مخلوط واكنش وارد ا  گياهي
از دو بافر   گياهيRNA Totalاستخراج  براي .شد

RNAWIZ) محصول Antibion ( بافر وTrireagent 
 RNeasy Plant و همچنين از كيتSigma) محصول(

Mini Kit) محصولQIAGEN( عينا براساس دستورالعمل 
    .استفاده شدكمپاني هاي توليد كننده 

  يا نسخه برداري معكوسcDNA ساخت همرحلدر 
)RT (،ميكروليتر در نظر ٢٠حجم نهايي مخلوط واكنش 

. ند مخلوط شد۱ جدول گرفته و اجزاء مخلوط به ترتيب
هاي ، درون تيوبRT آنزيم افزودنمخلوط واكنش بدون 

 ٢ تهيه و به مدت RNase-freeي استريل و ليتر ميلي ٢/٠
 . در دستگاه ترموسايكلر قرار گرفتC٧٢˚دقيقه در دماي 

 به مخلوط واكنش RT، آنزيم C٤٢˚كاهش دما به پس از 
 تا ٤٥دت  به م٤٢ C˚، دماي  cDNA و جهت ساختاضافه
  . دقيقه در نظر گرفته شد٦٠

  
 RT اجزاء مخلوط واكنش‐١جدول 
 مقدار غلظت ماده
ديونيزه و استريلب آ    ‐ ٦ µl 

5X  First strand buffer  ‐ ٤ µl 
DTT ١٠٠ mM ١/٠ ( M)٢ µl 

dNTP mix١٠  mM (each)١ µl 

total RNA ‐ ٥µl 

Reverse primer (SCMV R3) ١٠٠ pmole /µl ١ µl 

RNase inhibitor enzyme٤٠ u/ µl ٥/٠ µl
MMLV reverse transcriptase(RT) ٢٠٠u /µl ٥/٠ µl

  
حجم  1اي پليمراز  تكثير يا واكنش زنجيرهدر مرحله

 ميكروليتر در نظر گرفته و اجزاء ٥٠نهايي مخلوط واكنش 
مخلوط واكنش .  وارد مخلوط گرديد۲آن به شرح جدول 

 ٢/٠ هاي ، درون تيوبTaqنزيم بدون اضافه كردن آ
 تهيه و پس از انتقال RNase Freeليتري استريل و  ميلي

 ٢ به مدت C٩٤˚دماي  به دستگاه ترموسايكلر و برقراري
 ۴ سيكل٣٥سپس .  اضافه گرديدTaqدقيقه، آنزيم 

 دقيقه دماي ۵/۱، C٩٤˚ دقيقه دماي ۱اي شامل  دقيقه

                                                                                         
1. Polymerase chain reaction  

˚C۵۵ دقيقه دماي ۵/۱ و ˚C۷۲ ديمنظور گرد  دستگاهدر. 
دماي  (طوالني 2 بسط نهاييهپايان نيز يك مرحل در
˚C۷۲( دقيقه براي تكميل پليمريزاسيون و ١٠ به مدت 

  .ها اعمال شد سنتز كامل رشته
  

  PCR اجزاء مخلوط واكنش‐٢جدول 
 قدارم   غلظت ماده
ديونيزه و استريل آب  ‐ ٥/٣٤  µl 

10X  First Strand Buffer ‐ ٥ µl 

MgCl2 ٥٠mM ٢ µl 

dNTP mix ١٠  mM (each) ١ µl 
Forward primer(SCMV F3)١٠٠ pmole /µl ١ µl 

Reverse primer(SCMV R3)١٠٠ pmole /µl ١ µl 

cDNA ‐ ٥ µl 
  Taq‐polymerase ٥  u/µl ٥/٠ µl 

 
 الكتروفورز افقي ژل  باRT-PCRمحصول نهايي آزمون

 گرم تريس ٧٥/١٠ (0/5X TBE درصد در بافر ١آگارز 
 در يك EDTA گرم ٩٣/٠ گرم اسيدبوريك و ٥/٥بازي، 

  .مشاهده قرار گرفت مورد )٨ pH و ليتر آب مقطر
  سازي ويروس خالص

 Minipurificationاز روش  سازي ويروس براي خالص
با اندكي  Jensen et al. (1986) شرح داده شده توسط
 ١٥ر  گرم از بافت برگي تازه د٢. تغييرات استفاده شد

 با  موالر١/٠سيترات سديم ( از بافر خالص سازي ليتر ميلي
pH درصد ١/٠  درصد مركاپتواتانول،٢٥/٠  حاويو ٥/٦ 

Na-DIECA  درصد ١و PVP ( و پس از آنكه ي گير عصاره
 دقيقه ٢٠ به مدت ،از پارچه ململ چند اليه عبور داده شد

ساخت  (J-21B مدل Beckmanدر دستگاه سانتريفوژ 
مايه رويي .  سانتريفوژ شد١٠٠٠٠ rpmبا سرعت ) كاآمري

 دوباره از پارچه ململ چند اليه عبور داده 3سبز كم رنگ
 Triton X-100 درصد ٣٣ليتر از محلول   ميلي٤ با ه وشد

آماده   هعصار. به خوبي مخلوط شد) V/V(در آب مقطر 
 درصد ٢٠محلول ليتر از پنج ميليكي از تبر روي بالششده 

) ٥/٦ pH( موالر١/٠ در بافرسيترات سديم )W/V( سوكروز
 در دستگاه ٢٤٠٠٠ rpm ساعت با سرعت ٣ تا ٢و به مدت 

                                                                                         
2. Final extension  
3. Supernatant 
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.  سانتريفوژ شدSpinco L50 مدل Beckmanسانتريفوژ 
رسوب شيري رنگ بدست آمده در پايان سانتريفوژ در 

 )٥/٦ pH( موالر ١/٠ ميكروليتر از بافر سيترات سديم ٣٠٠
  . نگهداري شد‐ C٢٠˚حل و در فريزر 

سوسپانسيون ويروس ) UV( ميزان جذب ماوراء بنفش
 نانومتر در دستگاه ٢٨٠ و ٢٦٠خالص در طول موج هاي 

  Biochrom ساخت شركت 4050 مدلLKBاسپكتروفتومتر
غلظت و  A260/280و نسبت  انگلستان اندازه گيري

×  رقتهدرج(ويروس در سوسپانسيون با استفاده از فرمول 
A260/EC =(Cمحاسبه شد .  

  الكترون ميكروسكوپي

اي آلوده به  گلخانهاي و   مزرعههاي تعدادي از نمونه
هاي ميكروسكوپ الكتروني به   عكسه براي تهيويرس
هاي   شد و عكسارسال آلمان DSMZ هموسس

 گياهي آن شناسي ميكروسكوپ الكتروني در بخش ويروس
تفاده  با اسو همكاران دكتر استفان وينتر توسط  موسسه،

  .تهيه شد ۹۰۶از ميكروسكوپ الكتروني زايس مدل 
   ميزباني هبررسي دامن

از مناطق مختلف استان بعنوان ويروس  هايجدچهار 
 ويروس ميزباني هي تيپ براي بررسي محدود دامنها ايزوله

 هبه اين منظور عصار. غالب در استان تهران انتخاب گرديد
 بافر فسفات پتاسيم ي مذكور درها هايزولبرگهاي آلوده به 

 مكانيكي به روي هاستخراج و به طريق) ٧ pH( موالر ١/٠
، Panicum miliaceum :زني شد مايه گياهانن يا

Pennisetum americanum ،Avena sativa ،Hordeum 

vulgare ،Setaria italica ،Triticum aestivum . در طول
 از نظر ي شدهزن مايهي گياهان زن مايه روز بعد از ۲۰مدت 

ي سرولوژيكي مورد ها آزمونظهور عاليم و نيز با انجام 
  .بررسي قرار گرفتند

  
  نتايج

  برداري  نمونه

ترين عاليم ويروسي كه در مزارع ذرت استان  شايع
 مشاهده شد، ١٣٨٢ هاي سال برداري نمونهتهران طي 

 بصورت كه در موارديسيستميك بود  موزائيكعاليم 
ها و در   طرف رگبرگ مياني برگدر يك يا دو 1نوارهايي

                                                                                         
1. Stripe 

در مواردي . حال تبديل شدن به موزائيك سيستميك بود
 2هاي ذرت نيز عاليم موزائيك توأم با عاليم كوتولگي بوته

رقم مورد كاشت در تمامي مزارع ذرت . مشاهده گرديد
چند مورد كه ميزان  بود و به جز ٧٠٤سينگل كراس 

در مزارع . دگي پايين بودآلودگي باال بود، اكثراً ميزان آلو
 مزارع كانون اصلي آلودگي بود و به هذرت عمدتاً حاشي

ي آلوده ها نمونهتدريج به سمت مركز مزرعه از فراواني 
  . شد كاسته مي

   و گلخانهها در آزمايشگاه نگهداري نمونه

 هفته ٤ تا ٣تا فاصله زماني حداكثراي  مزرعههاي  نمونه

 در اين بودند ونگهداري   قابل در يخچالC٤˚در دماي 

ي ها آزموني و زن مايهمدت، از كارايي مناسبي در 

در فريزر  ها قرار دادن نمونه. سرولوژيكي برخوردار بودند

 و حذف شديد  باعث كاهش‐C٢٠˚معمولي و يا فريزر 

ي سرولوژيكي ها آزمون و زني مايهكارايي آنها براي 

و به دور از نور ها در هواي خنك  زني انجام مايه .گرديد مي

با  ( اين شرايط مصنوعيمستقيم آفتاب و نيز حفظ

ريع در موجب تس) پوشاندن سقف شيشه اي بوسيله حصير

ظهور عاليم بصورت نقاط كلروتيك و . شد ظهور عاليم مي

 هروشن  پراكنده و يا پيوسته و سرتاسري در قاعد

هاي تازه تشكيل شده بود كه به تدريج طي يك تا دو  برگ

) سيستميك(سراسري  3سکيپروز بعد به موزائيك و 

  ).۱شكل( شد تبديل مي
  ي سرولوژيكيها آزمون

 از ١٣٨۲ي شده در سال آور جمعهاي  با بررسي نمونه

 و با استفاده از DIBA و ELISA ،TPIAي ها آزمونطريق 

  موزائيك نيشكر پوتي ويروس٤ کلونال ي پلهاي سرم آنتي

(SCMV)،موزائيك كوتولگي ذرت  (MDMV)، موزائيك 

تمام  ،(SrMV)  موزائيك سورگومو(JGMV)  قياق

ويروس  سرم آنتي باي شده تنها آور جمعهاي  نمونه

SCMV  ٣ها،  يك از نمونه و در هيچواكنش نشان دادند 

نتايج آزمايشات . پوتي ويروس ديگر شناسايي نشدند

 موجود در هي شدزن مايههاي  رولوژيكي بر روي نمونهس

  ).٣و ٢شكل ( را نشان داد SCMVگلخانه نيز تنها وجود 

                                                                                         
2. Dwarf mosaic  
3. Mottling  
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 عاليم موزائيك سيستميك و نوارهاي موزائيكي ه توسع‐۱شكل 

زني با    پارس به دنبال مايه٤٠٣بر روي ذرت شيرين رقم 
  SCMVاي ي مزرعهها ايزوله

  

  
 SCMV سرم  با آنتيTPIA يشوبالت يا  آزمون ته نتيج‐۲شكل

: E9 تا NBT/BCIP( E5)ي با محلول سوبستراي آميز رنگ(
  )شاهد هاي مثبت : D2 وD1شاهدهاي منفي 

  

  
  SCMV سرم آنتي با DIBA آزمون دات بالت يا ه نتيج‐٣شكل 

شاهدهاي :  I6 تاFast Red( I3ي با محلول سوبستراي آميز رنگ(
: I12 شاهدهاي مثبت: I8وI7 )  سالمهاي گياه  عصاره(منفي 

  ويروس خالص

  
  ميد آ اكريل الكتروفورز ژل پلي

 هعصار SDS-PAGEميد آ اكريل الكتروفورز ژل پلي
 باندهاي پروتئيني آنها با باندهاي هآلوده و مقايسگياهان 

 گياه سالم، وجود يك باند اضافي قوي را هپروتئيني نمون
 SDS-PAGEبا انجام .  نشان داد٣٧‐ ٣٨ KDaدر موقعيت 

 ويروس خالص نيز تنها يك باند، آنهم هايآمودهروي  بر
  .)٤شكل ( مشاهده شد٣٧‐ ٣٨ KDaدر موقعيت 

  وسترن بالت 

 سرم آنتيانجام آزمون وسترن بالت با استفاده از 
SCMV و ظهور باندهاي قوي در روي غشاء نيتروسلولز در 

اي ه  را در نمونهSCMV، وجود ٣٧‐٣٨ KDaموقعيت 
ن يپروتئمولكولي آلوده تأييد كرد و بدين ترتيب وزن 

 و SDS-PAGEانجام . گيري شد  ويروس نيز اندازهيپوشش
 از مناطق SCMVي مختلف ها ايهجدوسترن بالت بر روي 

ن يپروتئ تهران، اختالفي را در وزن مولكولي مختلف استان
  ).۵شكل ( آنها نشان نداديپوشش
  

  
هاي گياه  عصاره: ٨ و ١ (SDS-PAGE آزمون   ه نتيج‐۴ شكل
ويروس : ٥ و ٤ SCMVهاي گياه آلوده به  عصاره: ٧ و ٣ ،٢ سالم

محصول (ماركر استاندارد پروتئيني : ٦ (SCMV)خالص 
Fermentas( (كيلو  ۲۵‐۳۵‐۴۵ ‐۲/۶۶‐۱۱۶: از باال به پايين

  دالتون
  

  
 سرم آنتي با EBIA آزمون وسترن بالت يا ه نتيج‐۵كلش

SCMV) از ژل مربوط به وسترن  ماركر استاندارد پروتئيني:١ 
هاي گياهي  عصاره: ٩  و٨، ٤، ٣، ٢، ويروس خالص: ٦ و ٥، بالت

  ) گياه سالمهعصار: ٧ ،آلوده به ويروس

  
  RT-PCRآزمون 

 SCMV با استفاده از جفت پرايمر RT-PCRآزمون 

F3 و SCMV R3 كه اختصاصي SCMVهاي آن   و استرين
در . ي آلوده تاييد كردها نمونهدر  را SCMVهستند، وجود 
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 از طريق الكتروفورز افقي RT-PCRارزيابي محصول آزمون 
 تكثير شده نزديك ه درصد باند مربوط به قطع١ ژل آگارز

موارد باندها برخي  در ولي. )٦شكل( ظاهر شد ٩٠٠ bpبه 
  .گشتمشاهده و قطعات غير اختصاصي نيز 

  

  
  RT-PCR   آزمونهنتيج ‐٦ شكل

  هاي آلوده به ويروس نمونه: ٥ ،٤ ،٣ ،٢، )گياه سالم(شاهد منفي : ١
  سوسپانسيون ويروس خالص: ٦

L1 :لدرKb با فواصل ١ bp ٧٥٠باندهاي مورد نظر مابين باند  (٢٥٠ 
  )اند  ظاهر شده١٠٠٠و 

L2 :لدرKb با فواصل ١ bp ١٠٠  

  
 SCMVخالص سازي 

نگ شيري رسازي  در پايان خالصرسوب بدست آمده 
هاي گياهي بود و  هاي سبز و ناخالصي هدان و عاري از رنگ

الكتروفورز سوسپانسيون ويروس خالص بدست آمده در ژل 
ميد، غلظت باالي ويروس و عاري بودن از آ اكريل پلي

نسبت . )٨شكل (هاي گياهي را نشان داد پروتئين
 ٢/١ هاي ويروس خالص در حدود  براي آموده٢٨٠/٢٦٠

وس در سوسپانسيون نيز با استفاده از بود و غلظت وير
  . شدمحاسبه ليتر ميلي ميلي گرم بر ٤٥/١١فرمول 

  الكترون ميكروسكوپي

هاي ميكروسكوپ الكتروني تهيه شده به روش  عكس
ISEM سرم آنتي و دكوراسيون با SCMV ، حضور
هاي پذير ويروس را در نمونه اي انعطاف هاي رشته پيكره

   .)٧شكل (آلوده نشان داد

  
  

  
  

هاي  نمونه تهيه شده از عكسهاي ميكروسكوپ الكتروني ‐٧شكل
 آلمان  DSMZهبه موسس  ارسال شده SCMVآلوده به

  
   SCMV ميزباني هبررسي دامن

 تهران استان در غالب SCMV جدايه ۴زني  در مايه
 ،Panicum miliaceum به روي تيپ يها ايهجد بعنوان

Setaria italica، Pennisetum americanum،  
Avena Sativa، Hordeum Vulgare ،Triticum Sativum 

هيچگونه عاليمي بر زني در دو تكرار انجام گرديد ولي  مايه
 روز بعد مشاهده نگرديد و ٢٠زني شده تا  روي گياهان مايه

 ي سرولوژيكي باها آزمونزني شده، در  هاي مايه نمونه
  .  فاقد واكنش بودندSCMV سرم آنتي

  
  بحث

 مزارع ذرت استان تهران ١٣٨٢ فصل زراعي سال طي
 ، SCMV،DMVاز نظر آلودگي به چهار پوتي ويروس

SrMV و JGMV )هاي غالتموسوم به پوتي ويروس (
ترين عاليم ويروسي كه در  شايع. مورد بررسي قرار گرفتند

در و بود  بازديدها مشاهده گرديد عاليم موزائيك و پيسك
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 ك سيستميك توام با كوتولگيمواردي نيز عاليم موزائي
هاي  هاي آلوده در مقايسه با بوتهبطوريكه بوته مشاهده شد

   .تر بودند ديگر تا يك سوم كوتاه
  DAS-ELISA ،TPIAي سرولوژيكيها آزمونبا انجام  
چهار پوتي  کلونال يپلهاي  سرم آنتيبا استفاده از   DIBAو

ر پوتي ها تنها حضو ويروس مورد نظر، در تمامي نمونه
 محرز و سه پوتي ويروس ديگر شناسايي SCMVويروس
 و غالب در  شايع بعنوان پوتي ويروسSCMVلذا . نشدند

  همراه باو عامل اصلي موزائيك و موزائيكروي ذرت 
با توجه به . شناسايي شد در استان تهرانكوتولگي ذرت 

 در سطح دنيا از JGMV و SrMV اينكه دو پوتي ويروس
يايي محدودي برخوردار بوده، از كشورهاي پراكنش جغراف

 و همچنين ذرت بعنوان ميزبان اند شدهمعدودي گزارش 
 ;Brunt et al., 1997)طبيعي اصلي براي آنها مطرح نيست

Dragoljob et al., 1999; Chen et al., 2002) احتمال 
  .  دور از انتظار نبودتحقيقعدم شناسايي آنها در اين 
  Afsharifar  محققين ديگري نظيرهمچنانكه قبالً نيز

(1991)، Moini & Izadpanah (2001) و Masumi & 

Izadpanah (2001)  در مطالعات سرولوژيكي بر روي
هاي ذرت مناطق ديگري از ايران، هيچگونه واكنشي  نمونه
 فراواني .اند  اين دو ويروس مشاهده نكردهسرم آنتيرا با 

SCMVو  MDMVاصلي ذرت  هم كه دو پوتي ويروس 
هستند در مناطق مختلف دنيا متغير است و با اينكه در 
برخي كشورها مانند آمريكا و اكثر كشورهاي اروپايي و 

 پوتي ويروس غالب ذرت است، در MDMVمديترانه اي
)  Krstic & Tosic, 1995(  مانند يوگسالويمناطقي نيز

و ) Kuntze et al., 1995; Oertel et al., 1999(آلمان 
 بعنوان پوتي ويروس Chen et al., 2002 (SCMV( ينچ

 ه در درجMDMV  اصلي و غالب ذرت شناسايي شده و
 & Moiniدر ايران نيز به جز . دوم اهميت قرار دارد

Izadpanah (2001) و Zare et al. (2005)  ي يها ايزولهكه
 يها ذرتاز   واكنش داشتهMDMV سرم آنتيرا كه با 

اند، ساير  گزارش كردهتان و خوزسدشت ناز ساري 
ي ها ايزولهمحققين در آزمايشات سرولوژيكي خود بر روي 

پوتي ويروسي جدا شده از ذرت و قياق مناطق مختلف، 
 مشاهده نكرده اند MDMV سرم آنتيهيچگونه واكنشي با 
 مشاهده شده SCMV سرم آنتيها با  و تنها واكنش نمونه

 ,Izadpanah, 1982; Izadpanah, 1985; Afsharifar)است
1991; Izadpanah & Kamran, 1995; Masumi & 

Izadpanah, 1995; Masumi & Izadpanah, 2001) . در
 سرم آنتيها با  تحقيق حاضر نيز عدم واكنش نمونه

MDMV به قدري قاطع بود كه حضور اين ويروس را در 
رسد لذا به نظر مي. دهدمزارع استان فعًآل منتفي نشان مي

ويروس غالب در ذرت و قياق مناطق مختلف كشور با پوتي 
MDMVكامالً متفاوت است  .  

 مزارع كانون آلودگي بود هدر مزارع ذرت عمدتاً حاشي
هاي آلوده  و به تدريج به سمت مركز مزرعه از فراواني نمونه

تواند تراكم  دليل اين امر مي. شد دار كاسته مي و عاليم
 مزارع باشد كه نقش هاشيهاي آلوده به ويروس در ح قياق

مهمي را در اپيدميولوژي بيماريهاي ويروسي در ذرت ايفا 
 اين هاي در حاشي با توجه به اينكه در مطالعه. كند مي

 بعنوان پوتي ويروس غالب در روي SCMVتحقيق، 
برداري شده از مناطق مختلف استان و  هاي نمونه قياق
، ) نشدهمطالعات چاپ ( مزارع ذرت شناسايي شدهحاشي

اين احتمال قريب به يقين مطرح است كه منشاء پوتي 
هاي مناطق مختلف استان،  ويروس شايع روي ذرت

  Izadpanah قبالً نيز. باشد  اين مناطق ميههاي آلود قياق
ه نمود به اين مسأله اشاره Afsharifar (1991)  و(1987)

 حساس نيست در SCMVولي با اين استدالل كه قياق به 
 بعنوان پوتي ويروس غالب روي قياق هاي SCMVي معرف

امروزه در منابع مهم . مناطق مورد مطالعه ترديد داشته اند
 و يا الاقل SCMVعلمي از قياق بعنوان ميزباني براي 

 ,.Brunt et al)شود هاي آن نام برده ميبرخي استرين

   شايع در استان تهران SCMV  و ممكن است (1997
استرين متفاوت و خاصي از ويروس ) ورو ديگر مناطق كش(

  .باشد باشد كه روي قياق نيز بيماريزا مي
هاي  هاي نمونه در بررسي الكتروفورتيك پروتئين

  از طريق هاي ويروس خالص   آمودهگياهي آلوده و
SDS-PAGE ٣٧‐ ٣٨در موقعيت  ويروسي وجود باند 

با (كيلودالتون مشخص شد كه انجام آزمون وسترن بالت 
وزن . آنرا تاييد نمود) SCMV سرم آنتياده از استف

 مشاهده شده با گزارش ٣٧‐٣٨ KDa مولكولي حدود
 را ٣٧ KDa كه متوسط وزن مولكولي محققين ديگري

 ذكر SCMV ههاي مجموع  و استرينها ايهجدبراي 
قبالً نيز . (Jensen et al., 1986)  مطابقت دارد،ندا ردهك

Moini & Izadpanah (2001)پوتي ه مولكولي ايزول وزن 
 ٣٧ KDaشده از روي ذرت در مازندران را  ويروسي جدا
براي  Masumi & Izadpanah (2001) اند و ذكر كرده

SCMV-MS) ذرت شيرازهايزول ‐ويروس موزائيك نيشكر  (
كه از بسياري از مناطق كشور گزارش شده و اخيراً با نام 

را معرفي آن) ويروس موزائيك ايراني قياق (IJMV جديد
لذا به نظر . اند را گزارش كرده٥/٣٧اند، وزن مولكولي  كرده
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هاي  هاي شايع در روي ذرترسد كه پوتي ويروسمي
مناطق مختلف ايران از نظر وزن مولكولي پروتئين پوششي 

  . دهند اي نشان نمي تفاوت عمده
 SCMV F3با جفت پرايمر اختصاصي RT-PCRآزمون 

 Yang & Mirkov سططراحي شده توSCMV R3 و 
. ولي با روشي متفاوت از روش آنها انجام شد (1997)
 به بود که ٩٠٠ bp با اندازهيه ا آزمون تكثير قطعهنتيج
 آزمون مطلوب ه نتيجياما در موارد.  مورد انتظار بودهانداز

نبود و به جاي باندهاي مورد انتظار باندهاي غير اختصاصي 
اخيراً  .شدند  ميتکثيرتر تر يا بزرگ هاي كوچك به اندازه

Alegria et al. (2003)نيز به اين مشكل اشاره كرده و  
  مطلوب، به جايهبراي حل اين مشكل و دستيابي به نتيج

 را طراحي و توصيه SCMV F4 ، پرايمر SCMV F3پرايمر 
البته ممكن است پوتي ويروس شايع شناسايي . اند كرده

 داراي ٣′  هبويژه در ناحيشده در استان، از نظر توالي ژنوم 
هاي كشورهاي ديگر داشته باشد و هايي با ايزولهتفاوت
  با تعيين توالي ژنوم پوتي رسد که يه نظر مالزم ب
طراحي  پرايمرهاي اختصاصي هاي شايع ايران،ويروس
  ،SCMV-MSكه در مورد ويروس  همچنان. شوند

Masumi & Izadpanah (2001)اند كه اين   نشان داده
 SCMVيها ايزولهويروس تشابه توالي بسيار كمي با ديگر 

 ي از ژنوم آن و طراحي قسمتين توالييو اقدام به تعدارد 
  .اند  آن نمودهي براي اختصاصيمرهايپرا

 ISEMهاي آلوده به روش  الكترون ميكروسكوپي نمونه
اي  هاي رشتهپيكره SCMV سرم و دكوراسيون با آنتي

نشان داد و تأييدي مضاعف بر نتايج پذير ويروس را انعطاف
  .ي سرولوژيكي بودها آزمون

 ٤ ميزباني محدودي كه با استفاده از هدر بررسي دامن
  به رويها ايزولهانجام شد SCMV   منتخبهايزول

Panicum miliaceum، Setaria italica  ،
Pennisetum americanum، Hordeum vulgare  ،

Triticum aesativum و Avena sativa منتقل نشدند .
 براي ويروس حساس  هاي ميزبان  بعنوان چهار گياه اول 

 دو  اما اند شده ذكر  مختلف  منابع  در  نيشكر  موزائيك 
  اندگياه اخير غيرحساس به ويروس گزارش شده

(Brunt et al., 1997; Dragoljob et al., 1999) . از اينرو
 SCMVزباني متفاوت از  ميههاي استان از نظر دامنايزوله

ارقام سورگوم  .توصيف شده در منابع به نظر مي رسند
 پارس بسيار حساس به ٤٠٣رايج و نيز ذرت شيرين رقم 

   .  استان بودندSCMVي ها ايزوله
دهد آن است كه  در مجموع آنچه اين مطالعه نشان مي

 پوتي ويروس غالب در (SCMV)ويروس موزائيك نيشكر 
 تهران مي باشد، ولي مطالعات بيشتري مزارع ذرت استان

الزم است تا خصوصيات بيشتري از ويروس مورد مطالعه 
ي پوتي ويروسي ها ايزوله ويروس با هقرار گيرد و رابط

شده از روي ذرت در كشورهاي ديگر مورد بررسي و  گزارش
با توجه به پيشرفت چشمگير . مقايسه قرار گيرد

ها  و بررسي ژنوم ويروسهاي مولكولي تعيين توالي  تكنيك
ي اخير و همچنين نياز مبرمي كه امروزه بويژه ها سالدر 

هاي ژنوميك در شناسايي و بررسي روابط پوتي  به بررسي
ها وجود دارد، مسلماً مهمترين نياز در حال حاضر  ويروس

هايي از تعيين توالي ژنوم ويروس و يا حتي االمكان بخش
ششي است تا موقعيت  پروتئين پوهآن، از جمله ناحي
هاي مناطق  فيلوژنتيك آن با ايزولههتاكسونوميكي و رابط

هاي اين اطالعات براي برنامه. مختلف جهان مشخص گردد
  هاي سنتي اصالح و  توليد ارقام مقاوم از طريق روش

هاي نوين بيوتكنولوژي نيز در آينده مورد نياز روش
  . خواهند بود

  
  اريزسپاسگ

 ٦١٨/٣/٧١٨ج از طرح شماره اين پژوهش مستخر
باشد كه با حمايت مالي معاونت پژوهشي دانشگاه  مي
  .گردد ن انجام شده است و بدينوسيله سپاسگزاري مياتهر

به خاطر   آلمانDSMZ از دكتر استفان وينتر از موسسه
هاي مورد استفاده و انجام الكترون  سرم آنتيارسال 

از كارشناسان چنين مها و ه ميكروسكوپي بر روي نمونه
اي موسسه تحقيقات اصالح و  بخش ذرت و گياهان علوفه

در تامين بذور ذرت و  تهيه نهال و بذر  به جهت همكاري
    .گرددمي سورگوم مورد نياز سپاسگزاري
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