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ويروسهاي گياهي از عوامل محدود کننده در کشاورزي به شمار ميروند .تاکنون  63عامل ويروسي آلودهکننده مو در دنيا شناسايي شده
است که يکي از مخربترين آن ها ويروس برگ بادبزني مو )(GFLVميباشد .اين ويروس يکي از شايعترين ويروسهاي شناخته شده
مو در سراسر دنيا است که تا  80درصد خسارت ميزند و کيفيت و طول عمر مو را در تاکستانها کاهش مي دهد .براي کنترل ويروسها از
روشهاي سنتي مثل تناوب گياهي ،تشخيص زود هنگام و حذف گياهان آلوده ،حفاظت تقاطعي ،اصالح براي مقاومت و کنترل شيميايي
ناقلين آن ها استفاده شده است .استفاده از ارقام مقاوم گياهان بهترين راه براي کنترل عوامل ويروسي بوده و مقاومت به واسطه RNA
 Silencingيک روش جديد و کارا براي ايجاد ارقام مقاوم به ويروسها ميباشد .مهار خاموشي ژن ميتواند به طور مؤثري توسط
مهارکنندههاي خاموشي ويروسي ( )VSRsکه قابليت سرکوب خاموشي و ايجاد آلودگي را دارند صورت گيرد .در اين تحقيق امکان القاء
مقاومت نسبت به ويروس برگ بادبزني مو ( )GFLVبا استفاده از ترادف نوکلئوتيدي بخشي از ژن  RNAپليمراز وابسته به RNA
( )RdRpاين ويروس بررسي شد .به اين منظور توالي نوکلئوتيدي جدايههاي مربوط به  RNA1ويروس  GFLVکه در  NCBIموجود
ميباشند ،به کمک نرم افزار  Bioeditزيرهم چيني شده و يک ناحيه حفاظت شده از لحاظ نوکلئوتيدي از ژن  RdRpانتخاب شد .سپس
يک سازه تکرار معکوس حاوي اينترون و توالي حفاظت شده ساخته شد .جهت تراريختي توتون از آگروباکتريوم استفاده شد .پس از ايجاد
 40الين از گياهان توتون تراريخت ،تأييد تراريختي با استفاده از آزمون  PCRانجام شد .گياهان تراريخته به منظور ارزيابي مقاومت آنها
نسبت به  ،GFLVبا اين ويروس مايهزني مکانيکي شدند .حدود  10روز پس از مايه زني سه نوع واکنش مقاومت ،حساسيت و تأخير در
بروز عاليم در گياهان مايه زني شده مشاهده شد .همزمان با بررسي عاليم به صورت چشمي ،آزمون االيزا نيز عدم حضور ويروس را در
گياهان مقاوم تراريخت تأييد کرد .گياهان تراريختي که حضور ويروس در آنها با آزمون االيزا رديابي شد ،عاليم موزاييک را يک هفته
پس از مايه زني و مشابه گياهان تيپ وحشي  N. benthamianaمايه زني شده با  GFLVبه عنوان کنترل نشان دادند .نتايج آزمون
االيزا و نيز عاليم ظاهري گياهان مايهزني شده نشان داد که به ترتيب  27/5و  40درصد از گياهان تراريخت نسبت به ويروس مقاوم بوده
و يا در بروز عاليم و آلودگي تأخير داشتند .نتايج اين تحقيق ضمن ايجاد گياهان تراريخت توتون متحمل به  GFLVنشان داد که سازه به
کار رفته براي ايجاد مقاومت کارايي دارد و مي توان از آن براي ايجاد مقاومت در ارقام مختلف مو استفاده کرد.
واژه های کلیدی :خاموشي ژن .گياه تراريخت .ويروس برگ بادبزني مو.
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