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استفاده از گرمادرمانی برای حذف ویروس تریستیزا در نهالهای پرتقال
‘تامسون’ ()Citrus sinensis L.
3

مالک قاسمی ،*1مهسا هاشمی سجادي ، 2ولی ربيعی
 .1استادیار اصالح و تهية نهال و بذر ،مؤسسة تحقيقات مرکبات کشور ،رامسر ،ایران
 .2کارشناسارشد گروه باغبانی ،دانشکدة علوم کشاورزي دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
 .3دانشيار گروه باغبانی ،دانشکدة علوم کشاورزي دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
تاریخ وصول مقاله1392/04/28 :

تاریخ پذیرش مقاله1393/02/12 :

چكيده
بيماری تريستزا يکی از مهمترين بيماری های ويروسی مركبات است .گرمادرمانی يکی از روشهای مديريت اين بيماری اسنت كنه در
اين تحقيق استفاده شد .بدين منظور  ٣6اصله نهال پرتقال رقم ‘تامسون ناول’ در فيتوترون قرارگرفت .ابتندا ،نهنالهنا از طرينق پيونند،
آلوده شدند .به منظور اطمينان از آلودگی گياهان آزمون سرولوژيکی االيزا استفاده شد .نهالها به مدت دو هفته در دمای  ٣5و  ٣0درجنة
سانتی گراد روز و شب پيشتيمار شدند و بعد يازده هفته در دمای 40و  ٣0درجة سانتی گراد روز و شب ،به مدت دو هفته در دمنای 42
و ٣2درجة سانتیگراد روز و شب و در نهايت بهمدت ده روز در دمای  44و  ٣4درجة سانتیگنراد روز و شنب قرارگرفتنند .در تيمنار
آخر ،دوازده عدد از نهال ها خشک شد و در شش عدد از گياهان باقی مانده آلودگی مشاهده نشد .در ساير گياهان زننده (هجنده عندد)
بيماری مشاهده شد .در نهايت ،از آنجا كه گرمادرمانی زمينة مناسبی را جهت كاهش غلظت ويروس فراهم كرد ،می توان از آن در كننار
پيوند نوك شاخساره ( )STGو باال بردن ضريب اطمينان از حذف ويروس استفاده كرد.
كلیدواژهها :االيزا ،ايمونوپرينتينگ ،آزمون گياه محک ،تريستزا ،سالمسازی.

* نويسنده مسئول

Email: malek_ghasemi@yahoo.com
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 .1مقدمه

در حال حاضر در ايران ،اين بيماری در بعضی از

بهلحاظ اقتصادی ،ويروس تريستزای مركبات مهمترين

مناطق مركباتكاری كشور شايع است .بهمنظور كنترل اين

عامل بيماریزای ويروسی در مركبات است و در سطح

ويروس و جلوگيری از انتشار آن به نقاط ديگر ،روشهايی

جهان يکی از مشکالت اصلی در توليد مركبات قلمداد

نظير قرنطينه ،استفاده از پيوندكهای عاری از بيماری و

میشود [ .]١7ويروس تريستزا از آسيا منشأ میگيرد و با

پايههای متحمل به ويروس تريستزا بهكار گرفته میشود.

جابهجايی مواد گياهی آلوده و شتههای ناقل در تمام مناطق

همچنين ،برنامههای ريشهكنی و استفاده از راهبُرد حفاظت

مركباتكاری جهان منتشر شده است.

تقاطعی ،برای ايزولههای ماليم در كنترل بيماری مؤثر است

اولين بار در اوايل قرن بيستم ميالدی و از آفريقای

[.]2٣

جنوبی ،تلفات درختان روی پاية نارنج ١گزارش شد .بيش

آلودگی درختان مركبات مادری و پيوندكهای حاصل

از  80ميليون درخت پيوند شده روی پاية نارنج در اثر اين

از آنها به عوامل ويروسی و شبهويروسی موجب كاهش

ويروس يا از بين رفتند يا تبديل به درختان غيرمثمر شدند.

عمر متوسط و حتی مرگ و زوال درختان ،افت عملکرد،

ضايعات ايجادشده از اين ويروس در كشور آرژانتين بيش

كاهش اندازه و تعداد ميوه میشود و مشکالتی را در زمينة

از  ١0ميليون درخت ،در برزيل بيش از  6ميليون درخت و

دريافت مواد غذايی و گرفتن پيوند ايجاد میكند .در

در آمريکا بالغ بر  ٣ميليون درخت گزارش شده است [.]6

نهايت ،درخت را مستعد انواع تنشهای محيطی میكند

تنها در اسپانيا بالغ بر  40ميليون درخت بهويژه درختان

[.]١٩

پرتقال و نارنگی پيوند شده روی پاية نارنج دچار زوال

گرمادرمانی يکی از روشهای مديريت بيماریهای

شدند [ .]٩همچنين ،ويروس تريستزا ممکن است در

ويروسی در مركبات شناخته شده و محققان مختلف

تعدادی از ارقام جنس سيتروس صرفنظر از آنکه روی

بهصورت موفقيتآميزی بهمنظور حذف عوامل ويروسی و

چه پايهای باشند ،موجب فرورفتگی ساقه يا ساقة آبلهای

2

تشکيل كلونهای سالم آن را بهكار میبرند [.]2١ ،١١ ،7

شود كه افت شديد كيفيت و عملکرد ميوه را بهدنبال

اين روش را برای اولين بار بهطور موفق گرنت [ ]١4در

خواهد داشت [.]٩

حذف ويروس تريستزا و پسوروز از پيوندك مركبات بهكار

ويروس تريستزا كلستروويروسی با ذرات رشتهای

گرفت .اين روش اگرچه در حذف بيماریهايی نظير

شکل و منعطف به ابعاد تقريبی ( )2000×١١نانومتر است

تريستزا و برخی بيماریهای ويروسی ديگر كارآمد گزارش

[ .]١١ ،6 ،٣اين ذرات شامل  RNAتکرشتهای سنس

شده است [ ،]2١ولی بهمنظور حذف برخی ديگر از

مثبت با تعداد تقريبی  ١٩2٩6نوكلئوتيد است [ ]١5كه

بيماریهای شبهويروسی نظير اگزوكورتيس و زايلوپروز

كپسيد پروتئينی اولية آن  25كيلودالتون وزن دارد [.]25

بهتنهايی مؤثر نبوده است [.]25

ويروس تريستزا تعداد زيادی ايزوله دارد كه در

هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی امکان توليد

خصوصيات بيولوژيکی (عالئم و شتة ناقل) ،سرولوژيکی

پيوندكهای عاری از ويروس تريستزا از نهالهای آلوده به

[ ]20 ،8 ،2و توالی ژنها [ ]27متفاوتاند.

ويروس بهكمک گرمادرمانی در اتاقک با دمای كنترل شده
(فيتوترون) است .اين روش تاكنون با طيف وسيع

1. Citrus aurantium
2. Stem pitting

تيمارهای دمايی انجام نشده است .همچنين ،كاربرد اين
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روش در كنار ساير روشهای توليد نهال سالم ،نظير كشت

شاهد آلوده و سالم ،مورد آزمون سرولوژيکی االيزا

خامه ،پيوند نوك شاخه و تلفيق گرمادرمانی با پيوند نوك

قرارگرفتند .در اين آزمون از كيت االيزا ساخت شركت

شاخه ،برای اولين بار در كشور انجام شد .نتايج آزمونهای

بيوربا ١با شمارة كاتالوگ  ١5١572حاوی بافر استخراج و

تکميلی بخشی از پروژة ملی است كه در اين مقاله نيامده و

كنترلهای مثبت و منفی استفاده شد .اين آزمون بر اساس

نتايج آن در مقاالت ديگر خواهد آمد.

دستورالعمل شركت سازنده و بهصورت روش مستقيم يا
ساندويچ دوطرفة آنتیبادی 2انجام شد.

 .2مواد و روشها

در آخرين مرحلة االيزا ،بر اساس دستورالعمل شركت

 .1 .2مواد گياهی

سازندة كيت مشاهدة نتيجة آزمون بهصورت چشمی يا با

سیوشش اصله نهال پرتقال دوسالة رقم ‘تامسون ناول’

اندازهگيری ميزان عددی جذب نوری هر يک از چاهکها

پيوندشده روی پاية نارنج بهصورت دستی و از طريق پيوند

پس از سی ،شصت و نود دقيقه در دو طول موج  405و

آلوده شد .بهمنظور اطمينان از آلودگی آزمون االيزا انجام

 4٩2نانومتر با دستگاه االيزاريدر مدل مديسپک ایاسار

٣

گرفت .سپس ،بهمنظور تيمار گرمادرمانی به فيتوترون

انجام شد.

مؤسسة تحقيقات مركبات رامسر ،ساخت شركت مرصوص
كام با دامنة دمايی  ١0تا  60درجة سانتیگراد و قابليت

 .3 .2آزمون سرولوژی -ایمونوپرینتينگ

كنترل نور ،دما و رطوبت نسبی انتقال داده شد .گياهان

در پايان مراحل گرمادرمانی ،چهار جانب نهالهای داخل

مربوط به هر تيمار دمايی ،بهطور جداگانه تحت شرايط

فيتوترون نمونههای برگی گرفته و دمبرگ آنها بهكمک تيغ

گرم قرارگرفت .برای هر تيمار دوازده اصله نهال در نظر

تيز برش عرضی داده شد و لکهگذاری روی كاغذهای

گرفته شد.

نيتروسلولزی انجام شد .در جدول رسم شده در كاغذ نيترو
سلولوژی ،هر دو خانه متعلق به يک نهال و در هر خانه سه

 .2 .2مراحل گرمادرمانی

الی چهار لکه ايجاد شد .اليم بذری و آلوده بهترتيب شاهد

در اين تحقيق ،مراحل گرمادرمانی عبارت است از يک

منفی و مثبت استفاده شد .سپس ،غشاهای نيتروسلولزی

مرحله پيشتيمار (دمای  ٣5و  ٣0درجة سانتیگراد

جهت تثبيت ويروس در معرض محلول  ١درصد آلبومين

(بهترتيب روز /شب) ،بهمدت دو هفته) و سه مرحله تيمار

بووين 4قرارگرفت و بعد از سه بار شستشو ،در غلظت

هوای گرم  40و ٣0؛  42 ،٣0 ،40و ٣2؛ و  44و ٣4

مشخص آنتیبادی نشاندار غوطهور و مجدداً شسته شد.

سانتیگراد (روز /شب) ،بهترتيب طی سه بازه زمانی يازده

بعد از مدت كوتاهی از اضافه كردن محلول سوبسترا ،رنگ

هفته ،دو هفته و ده روز .بهمنظور اطمينان از نتايج حاصل

بنفش در لکههای مربوط به كنترل مثبت و نمونههای آلوده

از مراحل فوق ،گياهان بهمدت سه ماه در دمای  22و 20

ديده شد ،در حالی كه كنترل منفی و نمونههای سالم بدون

درجة سانتیگراد روز و شب (مناسب برای تکثير ويروس)

تغيير رنگ باقی ماند .دليل انجام اين آزمون مقايسة نتايج

قرارگرفتند [.]١٩
بعد از به پايان رسيدن هر تيمار دمايی ،گياهان جهت

1. BIOREBA
)2. Double Antibody Sandwich-ELISA (DAS-ELISA
3. Medispec ESR 200 Elisa Plate Reader
4. Albumin Buvin

بررسی وضعيت غلظت ويروس در مقايسه با دو نمونة
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آن با نتايج آزمون االيزا بود .از آنجا كه اين روش نسبت

مركبات از گرمادرمانی استفاده كردند ،وجود پيشتيمار

بهروش االيزا سريعتر و ارزانتر است ،در صورتی كه نتايج

دمای  ٣5و  ٣0درجة سانتیگراد بهترتيب روز /شب،

آن با روش االيزا منطبق باشد ،توصيه میشود.

بهمدت دو هفته قبل از اعمال تيمارهای گرمايی ضروری
نشان داده شد [ .]2١ ،١همچنين ،در اين تحقيق دمای  42و

 .4. 2آزمون بيولوژی -آزمون گياه محک

 ٣2درجة سانتیگراد (روز /شب) جهت غيرفعال كردن

اين آزمون بعد از گذشت سه ماه از تيمار آخر انجام گرفت

ويروس تريستزا مناسب تشخيص داده شد .اين در حالی

و گياه محک مورد استفاده مکزيکن اليم ١و اجرای پيوند

است كه در آزمايشهای آريف دمای نهايی  50و  40درجة

بهصورت تی معکوس بود [.]١٩

سانتیگراد (روز /شب) بهمدت يک هفته بهدنبال انجام
پيشتيمار دمايی صد در صد سالمسازی را گزارش كرده

 .3نتایج و بحث

است [.]١

براساس نتايج آزمون االيزا در جدول  ،١رژيم حرارتی 42

دمای  40و  ٣0درجة سانتیگراد (روز /شب) بهمدت

و ( ٣2روز /شب) نسبت به دمای  40و  ٣0روز /شب و

هشت هفته [ ،]7دمای  ٣7درجة سانتیگراد بهمدت هفده

 44و  ٣4روز /شب دمای مناسبتری جهت گرمادرمانی

هفته [ ]١2و دمای  ٣8درجة سانتیگراد بهمدت  25هفته

است ،زيرا در كنار حفظ سالمت ظاهری نهالها ،در تعداد

[ ]26بهميزان صفر تا  50درصد در غيرفعال كردن اين

بيشتری از گياهان جمعيت ويروس كاهش يافت (٩١

ويروس كارآمد گزارش شده است .آزمايشها روی

درصد) ،ولی ويروسها بهطور كامل از بين نرفت و پس از

ويروسها و گياهان ميزبان نشان میدهد هنگامی كه گياهان

چند ماه مجدداً ميزان جمعيت آنها افزايش يافت .در دمای

تحت دمای باال قرارمیگيرند (گرمادرمانی) ،جمعيت

 44و  ٣4روز /شب عالوه بر خشک شدن تعدادی از

ويروس كاهش میيابد []20 ،١6

نمونهها كه ممکن است بهعلت تأثير روی آنزيمها باشد،

فرضيههای مختلفی برای اين پديده ذكر میشود .يکی

با افزايش جمعيت ويروس نيز روبهرو شديم (تنها در 62/5

از اين فرضيهها ايجاد رقابت بين سرعت تقسيم سلولهای

درصد از نمونهها جمعيت ويروس كاهش يافت).

ميزبان و اجزای ويروس به نفع سلولهای ميزبان است كه

همچنين ،بعد از گذشت سه ماه و قرارگيری نهالها در

موجب بههم خوردن تعادل بين سنتز و تجزية اجزای

دمای  22و  20درجة سانتیگراد (دمای مناسب جهت

ويروس میشود و غلظت ويروس را كاهش میدهد [.]2٣

تکثير ويروس) ،تنها در  25درصد از گياهان باقيمانده ،با

فرضية ديگر آن است كه تحت دمای باال بهطور موقت

آزمون االيزا ،ايمونوپرينتينگ و آزمون گياه محک آلودگی

پيوند بين اجزای پروتئينی كه از اسيد نوكلئيک ويروس

مشاهده نشد .در اين پژوهش ،بهمنظور باالبردن مقاومت

محافظت به عمل میآورد ،سست و زمينه برای فعاليت

گياهان به دماهای باالتر ،تمام نهالها بهمدت دو هفته در

آنزيم نوكلئاز در جهت غيرفعال كردن ويروس و كاهش

دمای  ٣5و  ٣0درجة سانتیگراد (روز /شب) قرارگرفتند.

غلظت آن فراهم میشود [ .]٩در نظرية ديگری موسوم به

در تحقيقاتی كه بهمنظور حذف ويروس تريستزا در

نظرية «پروتئينهای شوك گرمايی» 2دمای باالتر از ٣5
درجة سانتیگراد برای سنتز غالب پروتئينهای موجود

1. C. aurantifolia L.
2. Heat shoking

دوره   16شماره   3پاییز 1393
720

استفاده از گرمادرمانی برای حذف ویروس تریستیزا در نهالهای پرتقال ‘تامسون’ ()Citrus sinensis L.

گياهی بازدارنده است و سنتز يک سری از پروتئينهای

جهت كاهش غلظت ويروس فراهم میكند (حتی اگر

جديد آغاز میشود .اين پروتئينهای جديد موجب كاهش

بهطور كامل منجر به حذف ويروس نشود) ،میتوان از آن

غلظت آرانای ويروس میشوند [ ]١بهدليل وجود

در كنار پيوند نوك شاخساره ( )STGو باال بردن ضريب

گزارشهای متفاوت و گاه متناقض ،در اين تحقيق سعی

اطمينان از حذف ويروس استفاده كرد .همچنين ،از آنجا كه

كرديم تركيبی از گزارشهای محققان ديگر را اعمال كنيم

در ميان روشهای تشخيص ويروس ،فنون مولکولی از

تا به تركيب دمايی مناسبتر برسيم .علت اين تفاوت در

محدودة رديابی بسيار دقيقتری نسبت به فنون سرولوژيکی

نتايج بهدست آمده بهدليل بررسی ارقام مختلف از گونة

برخوردار است ( ١0تا  ١00برابر دقيقتر) [ 5و  ،]١7توصيه

پرتقال يا پايههای بهكار رفته است ،زيرا تحمل ارقام و

میشود در بررسی نتايج آزمونهای گرمادرمانی و ساير

پايههای مختلف متفاوت است.

روشهای سالمسازی ،از روشهای تشخيص مولکولی
استفاده شود.

در نهايت ،از آنجا كه گرمادرمانی زمينة مناسبی را

جدول  .1بررسی ویروس تریستزا در پرتقال رقم ‘تامسون ناول’ با آزمونهای االیزا و ایمینیوپرینتینگ بعد از تیمارهای گرمادرمانی
تيمارها
نمونهها
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 عالئم مشاهدهشده در نمونة مبتال به ویروس تریستزا.1 شکل
 ب) برگ قاشقی یا فنجانی شکل شدن برگها و ج) برگ گیاه سالم پس از تیمار گرمایی،الف) رگبرگ روشنی
Moscovitz M, Purcifull DE, Clark MF and
Loebenstein G (1979) The use of enzyme-linked
immuno sorbent assay for detection of citrus
tristeza virus. Phytopathology. 69: 190-194.
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