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  چکیده
زا در مناطق کشت ذرت و نیشکر در دنیا یکی از بیمارگرهاي بسیار مهم و خسارت )Sugarcane mosaic virus; SCMVنیشکر ( ویروس موزائیک

نمونه مشکوك به آلودگی از مزارع نیشکر و ذرت در استان مازندران  45تعداد  1392-1393هاي است. به منظور ردیابی و شناسایی این ویروس، در سال
با اسـتفاده از یـک جفـت آغـازگر      (Reverse transcription-PCR, RT-PCR)داري معکوس براي پلیمراز با نسخهآوري شد. در واکنش زنجیرهجمع

پـس از  مربـوط بـه چهـار جدایـه      PCRنمونه تکثیر گردید. محصول  35جفت باز در  900اي به طولاختصاصی مربوط به ژن پروتئین پوششی، قطعه
 36والی نوکلئوتیـدي  ت ،در آنالیز فیلوژنتیکیهاي موجود در بانک ژن مقایسه گردید. شده و با سایر توالییابی ، توالی pTG19-Tناقل سازي درهمسانه

هـاي خوزسـتان و مصـر در    هاي مازندران نیز در کنار جدایـه و جدایه قرار گرفتند زیر گروه چهار ) و IIو I ( گروه دودر جدایه ویروس موزائیک نیشکر 
هاي تعیین توالی شده در ناحیه ژنی پروتئین پوششی نشان داد کـه چهـار جدایـه مازنـدران بـا سـایر       قرار گرفتند. آنالیز فیلوژنتیکی جدایه IAزیرگروه 

تا  6/97از مصر (بین  EGY7-1در سطح نوکلئوتیدي مشابهت دارند که بیشترین شباهت با جدایه  % 99تا  78هاي ویروس موزائیک نیشکر بین  جدایه
%)  8/78تـا   78از چین (بین  BD8%) و کمترین شباهت با جدایه  8/98تا  6/96از خوزستان در ایران (بین  khzL66و khzQ86 هاي %) و جدایه 99
ولـین  این اتعیین گردید.  % 3/99-100و  97-9/98باشد. همچنین تشابه توالی نوکلئوتیدي و آمینواسیدي این چهار جدایه با یکدیگر به ترتیب بین می

  است.مازندران براساس ژن پروتئین پوششی در استان  SCMVگزارش از وجود 
  

  وزائیک نیشکرویروس م ،مازندران ژن پروتئین پوششی،آنالیز فیلوژنتیکی، ذرت و نیشکر، هاي کلیدي: واژه
  

    1 مقدمه 
ــالت  ــانواده غ ــان خ ــم ) Gramineae( گیاه ــوالت مه از محص

، ذرت غـالت گرمسـیري  و جهان هستند. در بین ایران در کشاورزي 
)Zea mays) و نیشــکر (Saccharum officinarum از جملــه (

محصوالت زراعی و صنعتی استراتژیک بوده و داراي اهمیت اقتصادي 
). تاکنون از ایران، چندین ویروس از خانواده 35باشند (اي میو تغذیه

اند که بر روي ذرت، گنـدم،  گزارش شده )Potyviridaeویریده (پوتی
تـرین و   مهـم کنند. موزائیک، جو، نیشکر و سورگوم خسارت ایجاد می

ترین بیماري ویروسی در نیشکر و ذرت است که به طور قابل گسترده
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 و 18 ،15دهـد ( اي، تولید این گیاهان زراعی را کـاهش مـی  مالحظه
سـبب  کـه   هاي مهم و اقتصادي نیشـکر و ذرت ). یکی از ویروس21

کاهش شدید محصول و خسارت قابل توجهی در بسیاري از کشورها 
 ;Sugarcane mosaic virusنیشـکر (  یـک ئزاویـروس مو  شود،می

SCMV(   ــوتی ــنس پ ــو ج ــروسعض از خــانواده  (Potyvirus) وی
). این ویروس به همراه شش گونه دیگر به 29 و 7ویریده است ( پوتی

 ;Maize dwarf mosaic virusذرت ( نام ویروس موزائیک کوتولگی
MDMVموزائیک سورگوم ( )، ویروسSorghum mosaic virus; 

SrMV(، ویروس ) موزائیک قیاقJohnsongrass mosaic virus; 
JGMV) ،(29 30 و) ویروس موزائیک ذرت ،(Zea mosaic virus; 
ZeMV) (28سیتوم ()، ویروس موزائیک پنیPennisetum mosaic 

virus; PenMV) (12 اي علـف بـاغ (  ) و ویروس رگـهCocksfoot 
streak virus; CSV) (17 ــروه ــوتی   در SCMV) زیرگ ــنس پ ج

). این هفت ویروس متعلق به زیرگـروه  7دهند (را تشکیل می ویروس

  (علوم و صنایع کشاورزي)حفاظت گیاهان  نشریه
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SCMV        ،با شته بـه طریـق ناپایـا منتقـل شـده و سـبب موزائیـک ،
کوتولگی وکاهش محصول در ذرت، سورگوم، نیشکر و دیگر گیاهان 

ویروس ها فقط ). در بین این ویروس30 و 9(شوند خانواده غالت می
یک سورگوم به عنـوان آلـوده کننـده    ئموزا ویروسنیشکر و  یکئموزا

اند و بـه عنـوان عوامـل اصـلی     نیشکر در شرایط طبیعی شناخته شده
ها، ژنوم ویروسهمانند سایر پوتی .)21 و 18موزائیک نیشکر هستند (

الي از یک رشـته اسـید ریبونوکلئیـک تـک     نیشکر یکئویروس موزا
کیل شـده اسـت کـه در    نوکلئوتید تش 10000طول تقریبی  به مثبت،

باشـد.  مـی  Vpgنیـز داراي   5'و در انتهاي  polyAداراي  3'انتهاي 
اي شکل، انعطاف پذیر، فاقد غشا و به طـول  پیکره این ویروس رشته

بیمـاري موزائیـک   ). 19نانومتر اسـت (  11-13نانومتر و عرض  750
در آمریکاي جنوبی مشاهده شد  1916براي اولین بار در سال نیشکر 

 یـک ئویـروس موزا ). 8ما عامل آن در آن زمان هنوز ناشناخته بود (ا
) در Ohioدر ایالـت اوهـایو (   1963نیشکر، براي اولین بـار در سـال   

). این ویروس پراکنش جهانی دارد و تـاکنون  20آمریکا گزارش شد (
). خسـارت اقتصـادي آن بـه    32کشور دنیا گزارش شده است ( 25در 

ین ویـروس، بـرهمکنش ویـروس بـا دیگـر      ها، استرحساسیت واریته
). میـزان  16( و شرایط محیطی بسـتگی دارد بیمارگرها، جمعیت ناقل 
ویروس، بـیش   این با اثر آلودگی در محصول خسارت ناشی از کاهش

ویـروس  ). عالئـم تشـخیص   36است ( شده گزارش درصد 30-50از 
نیشکر شامل موزائیک، کوتولگی، رنگ پریدگی، کاهش وزن  یکئموزا

). با 29 و 13کاهش کمیت و کیفیت محصول است (گیاه و در نتیجه 
ت شناسایی این ویـروس کـافی   حال معموالً عالئم به تنهایی جه این

ناشی از حضور بـیش از یـک ویـروس    عالئم ممکن است نیست زیرا 
ــران در ســال نیشــکر در ایــک ئویــروس موزا). 27باشــد ( از  1372ی

اساس روابط سرولوژیکی و خصوصـیات   خوزستان گزارش گردید و بر
). تــرادف 3نامیــده شــد (  SCMV-SC-1مورفولــوژیکی، جدایــه  

 SC-Q86هـاي  ژنـوم جدایـه   3'باز از ناحیـه   700نوکلئوتیدي حدود 
 3'و قسمتی از انتهـاي   UTR-'3 که شامل ناحیه  SCMV-CP68و

). 14) بـود، توسـط قاسـمی تعیـین شـد (     CPژن پروتئین پوششـی ( 
نیشکر از  یکئویروس موزاهاي ) جدایه23و  22معصومی و همکاران (

هـا را سـویه    طریق آنالیز مولکولی بررسی نموده و آن  خوزستان را به
SCMV-A  ) هـاي  ) جدایـه 24تشخیص دادند. معصومی و همکـاران

KhzQ86  وKhzL66     جدا شده از مزارع نیشـکر در خوزسـتان را بـا
بر  رار دادند.مورد بررسی ق CP-UTRاستفاده از آنالیز مولکولی ناحیه 

ویروس شایع و غالـب  )، پوتی26اساس گزارش محمدي و همکاران (
باشـد. بـراي تشـخیص و    مـی  ویروسمزارع ذرت استان تهران، این 

ـ   SCMVهاي تعیین سویه ین از آنـالیز تـرادف   در دنیا، بیشـتر محقق
). 2و  1اند (استفاده کرده CP-UTRژنوم، یعنی  3'نوکلئوتیدي ناحیه 

ویریده نشان داد که استفاده هاي خانواده پوتیآنالیزهاي فیلوژنی جنس
هـا و  و پروتئین پوششی براي شناسایی گونه UTR-'3از توالی ناحیه 

ان تـاکنون هـیچ   ). در استان مازنـدر 6ها بسیار مناسب است (استرین
نیشـکر در منـاطق    یـک ویروس موزائبررسی دقیق و جامعی از وجود 

نیشکر و ذرت این اسـتان صـورت نگرفتـه اسـت. هـدف ایـن        کشت
این ویـروس   تحقیق، شناسایی و تعیین برخی از خصوصیات مولکولی

جدا  SCMVباشد. به همین منظور چهار جدایه در استان مازندران می
شده از مزارع نیشکر و ذرت مناطق مختلف استان با استفاده از آنـالیز  

ــه ژن   ــولی ناحی ــاه     CPمولک ــت و جایگ ــرار گرف ــی ق ــورد بررس م
  .تعیین گردید SCMVهاي هجدایتاکسونومیکی آنها در میان 

  
 هامواد و روش

از مـزارع نیشــکر و ذرت   1393و  1392هــاي در تابسـتان سـال  
ر، ساري و بابلسر که داراي عالئم موزائیـک و  هاي قائمشهشهرستان

گردید. با استفاده  آورينمونه جمع 45)، تعداد 1کوتولگی بودند (شکل 
از کیت استخراج اسید ریبونوکلئیک (شرکت دنازیسـت، ایـران) و بـر    
اساس دستورالعمل شرکت سازنده، اسید ریبونوکلئیـک کـل از بافـت    

 SCMV-R3گیاهی استخراج شد. با استفاده از آغازگرهاي اختصاصی 
ر ناحیـه  هـاي حفاظـت شـده د   ، که بر اسـاس تـوالی  SCMV-F4و 

اي پلیمـراز  واکنش زنجیره)، 34 و 2اند (ی طراحی شدهپروتئین پوشش
-Reverse Transcription- PCR; RT) بـرداري معکـوس  با نسخه
PCR)   ،انجام شد. با استفاده از اسید ریبونوکلئیک کل استخراج شـده

 MMLV-Reverse Transcriptase آغـــازگر برگشـــت و آنـــزیم
(Thermo Scientific, USA) ،cDNA  ـ در  PCRون سنتز شد. آزم

و  آغازگرهاي رفـت و برگشـت  و با استفاده از میکرولیتري  25حجم 
، Taq DNA polymerase (Thermo Scientific, USA)آنـزیم  

زیـر   مطابق دستورالعمل شرکت سازنده انجام گرفت. پروفایل دمـایی 
دقیقه و  3به مدت  C° 94یک چرخه در دماي انجام شد:  PCRبراي 

 30به مـدت   C°55ثانیه،  30به مدت  C°94چرخه شامل دماي  35
 °Cثانیه و در نهایت یک چرخه در دماي  90به مدت  C°72ثانیه و 

 بر PCR پس از الکتروفورز محصوالت حاصل ازدقیقه.  7به مدت  72
جفت  900( در ناحیه مورد انتظاراندهاي تکثیري %، ب1 روي ژل آگارز

الص (دنازیست، ایران) خ  Gel Recovery kitکیت  استفاده ازبا باز) 
سـازي شـدند.   همسـانه  pTG19-Tشده و به داخل ناقل پالسـمیدي  

 Escherichia هـاي مسـتعد   به داخل سلول ،پالسمیدهاي نوترکیب
coli  سویهDH5α هاي حاوي ژن مورد نظر تراریخت شدند. همسانه

) با استفاده از آغازگرهاي Colony PCRاز طریق کلونی پی سی آر (
M13 سایی شدند. دي.ان.اي پالسمیدهاي نوترکیب با استفاده از شنا
(دنازیست، ایران) استخراج شـده و    Plasmid DNA isolationکیت

هـاي  توسط شرکت ماکروژن کره جنوبی تعیین تـوالی شـدند. تـوالی   
هاي  با توالی BLASTnبا برنامه  NCBIحاصل، در پایگاه اطالعاتی 

 1هاي حاصل از پس از ادغام توالیمقایسه شدند.  موجود در بانک ژن
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) با استفاده از Consensus sequenceهمسانه، توالی استنتاجی ( 2تا 
سـازي   ردیـف  بـه دسـت آمـد. مقایسـه هـم      DNAMAN7نرم افزار 
هـاي  توالی نوکلئوتیدي بین جدایه )Multiple alignment( چندگانه

در بانـک  هاي ثبـت شـده   شناسایی شده در این مطالعه و سایر جدایه
انجام  DNAMAN7 افزارنرم و  ClustalW2استفاده از برنامه ژن، با

روش  چندگانـه بـه   سـازي همردیـف  از حاصل فیلوژنتیکی درخت شد.
Neighbor joining 6برنامه  وسیله به MEGA   1000و بر اسـاس 

  ).31گردید ( نیز ترسیم) bootstrap( تکرار
  

  نتایج 
آغازگرهاي اختصاصی مربوط به با استفاده از  RT-PCRواکنش 

جفت بـاز   900اي به طول ، منجر به تکثیر قطعهژن پروتئین پوششی
هاي آلوده به ویـروس،  از بین نمونه). 2(شکل  نمونه آلوده شد 35در 

موزائیک سیستمیک به صورت ترین عالئمی که مشاهده گردید عمده
گبرگ میانی نوارهاي سبز رنگ پریده و سبز تیره در یک یا دو طرف ر

مربوط به چهار جدایه با توجـه   PCR). محصول 1ها بود (شکل برگ
ناقل سازي در پس از همسانهبرداري به نوع گیاه میزبان و مکان نمونه

pTG19-Tهـاي  ند. جدایـه یابی شد، توالیMAZ-SCR1  وMAZ-
SCR2  از نیشکر و جدایهMAZ-MR  از ذرت در شهرستان قائمشهر

ــر) جــدا  MB-MAZو جدایــه  از ذرت در شهرســتان بابلســر (بهنمی
ها نشـان داد کـه قطعـات تکثیـر شـده در      گردید. آنالیز بالست توالی

نیشکر  یکئمربوط به ژن پروتئین پوششی ویروس موزا PCRواکنش 
  است. 

هاي مازندران مشخص شـد کـه   هاي آمینواسیدي جدایهدر توالی
محـل اتصـال   ) کـه  D() و آسپارتیک اسید Rاسیدهاي آمینه آرژنین (

پروتئین پوششی به اسید ریبونوکلئیک هنگام مونتاژ پیکـره ویـروس   
این ناحیه از ژنوم  246و  202هاي به ترتیب در موقعیت)، 10( هستند

) کـه در انتقـال   5-7(موقعیت  DAGموتیف حفاظت شده قرار دارند. 
کـه   )75-79موقعیـت  ( K/DK/DVموتیف )، 4با شته دخالت دارد (

) ژن پروتئین پوششـی  N-terminalمحل برش ناحیه انتهاي آمینی (
 MVWCIENGCSPهـاي حفاظـت شـده    موتیـف  همچنیناست و 

کـه  ) 11( )264-269(موقعیت  QMKAAA) و 161-171(موقعیت 
شوند، در این ها دیده میویروسدر ناحیه پروتئین پوششی اغلب پوتی

  ها مشاهده شدند. توالی
هـاي نوکلئوتیـدي ژن پـروتئین    وژنتیکی، ابتدا توالیدر آنالیز فیل

 یک نیشکر از کشورهاي مختلـف در ئهاي ویروس موزاپوششی جدایه
سازي شـدند و درخـت فیلـوژنتیکی    ، بطور جداگانه همردیفبانک ژن

هـاي  ترسیم گردید (اطالعات نشان داده نشده است). از بـین جدایـه  
اب شده، با چهار جدایه مـورد  جدایه به عنوان نماینده انتخ 32مذکور، 

سازي، و در یک درخـت فیلـوژنتیکی   بررسی در این تحقیق همردیف
  آنالیز شدند.

  

  
آلوده  )B زرد در برگ ذرت ( کلروتیک موزائیک و نوارهاي )Aنیشکر (در برگ و سبز تیره عالئم موزائیک به شکل نوارهاي سبز رنگ پریده  -1شکل 

  SCMVبه 
Figure 1- A: mosaic patterns and pale green strips on sugarcane leaf, B: mosaic and yellow chlorotic strips on maize leaf 

infected by SCMV  
  

A B 
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یک نیشکر در ئمربوط به ژنوم کامل پروتئین پوششی ویروس موزا  RT-PCRجفت باز) در  900نقوش الکتروفورزي قطعات تکثیر شده ( -2شکل 

گیاه سالم نیشکر (کنترل منفی)  -MAZ-SCB 5جدایه  -MAZ-MR4 جدایه  -MAZ-SCR2 3 جدایه-MAZ-SCR1 2 جدایه -1 %  1ز ژل آگار
M- جفت بازي  100مولکولی  نشانگر)Thermo Scientific, USA(  

Figure 2- Electrophoresis patterns of DNA fragments amplified by RT-PCR in 1% agarose gel related to SCMV isolates 1. 
MAZ-SCR1 2. MAZ-SCR2 3. MAZ-MR 4. MAZ-SCB 5. Healthy sugarcane plant (negative control) M: 100 bp DNA marker 

(Thermo Scientific, USA)  
  

یـک  ئهـاي ویـروس موزا  لعات تبارزائی نشان داد کـه جدایـه  مطا
در دو گروه اصلی جدا از  CPنیشکر بر اساس ترادف نوکلئوتیدي ژن 

) تقسـیم  A,B) قرار گرفته و هر گروه نیز بـه دو زیرگـروه (  I, IIهم (
هاي خوزسـتان  هاي مازندران در کنار جدایه). جدایه3 شود (شکلمی

)khzQ86  وkhzL66) و مصر (EGY7-1اي ) یک زیرشاخه جداگانه
ها از آمریکا، آرژانتین، د که با تعداد دیگري از جدایهدهنرا تشکیل می

قـرار   IAاسترالیا، پاکستان، هند، چین و آفریقاي جنوبی در زیرگـروه  
 IIباشـد. در گـروه   هاي برزیل میشامل جدایه IBزیرگروه  گیرند.می

گیرند. هاي چین و چندین جدایه از آلمان و اسپانیا قرار میاکثر جدایه
تـا   82از  Iهاي مازندران با اعضاي گروه ئوتیدي جدایهمشابهت نوکل

باشد. میـزان  درصد می 1/82تا  78از  IIدرصد و با اعضاي گروه  99
باشد. ایـن در حـالی   % می 81مشابهت نوکلئوتیدي بین این دو گروه 

% اسـت. مقایسـه    79است که میزان تشابه درون هر گروه بیشـتر از  
نوکلئوتیدي و آمینواسیدي هـر یـک از    سازي چندگانه توالیردیف هم

هاي موجـود در  هاي شناسایی شده در این مطالعه با سایر جدایهجدایه
کمتـرین  هاي مازندران دنیا نشان داد که در سطح نوکلئوتیدي جدایه

%) و بیشـترین   8/78تـا   78(بـین   از چین BD8شباهت را با جدایه 
 6/96(بین  خوزستان از khzL66و  khzQ86هاي شباهت را با جدایه

%) دارند. در  99تا  6/97(بین  از مصر EGY7-1و جدایه %)  8/98تا 
کمترین شباهت را با جدایه  هاي مازندرانسطح آمینواسیدي نیز جدایه

BD8 ــین  از چــین ــا  5/79(ب ــا  9/79ت %) و بیشــترین شــباهت را ب
و %)  100تـا   99(بین  از خوزستان khzL66و  khzQ86هاي  جدایه

همچنین تشابه  %) دارند. 100تا  7/99(بین  از مصر EGY7-1دایه ج
توالی نوکلئوتیدي و آمینواسیدي این چهار جدایه با یکدیگر به ترتیب 

ــین  ــد. 3/99-100و  97-9/98ب ــین گردی ــه  درصــد تعی ــا توجــه ب ب

بین دندروگرام تبـارزائی و شـباهت نوکلئوتیـدي     دندروگرام رسم شده
  دارد. ها همخوانی وجودجدایه
  
  بحث

محصـوالت،   هاي غالت در مناطق کشت اینویروسوجود پوتی
ها با  ها و روابط آنشود و شناسایی این ویروستهدیدي محسوب می

یکدیگر از اهمیت زیادي برخوردار است. در این تحقیق وجود ویروس 
موزائیک نیشکر از مناطق کشت نیشکر و ذرت اسـتان مازنـدران بـه    

هـاي آن در  ات گردید و جایگاه فیلوژنتیـک جدایـه  روش مولکولی اثب
هـاي موجـود در بانـک ژن براسـاس ژن پـروتئین      میان سایر جدایـه 

نیشکر و ذرت که توصیه ارقام مقاوم  با توجه به اینپوششی تعیین شد. 
جهت کنترل خسارت این ویروس در هر منطقه، با آگاهی از نوع سویه 

نیز بـه  و  قه امکان پذیر استهاي ویروس موجود در آن منطیا سویه
هاي این ویروس در شمال کشـور،  دلیل عدم آگاهی از وضعیت سویه

 CI (Cylindricalاگرچــه ژن  .انجــام شــده اســتایــن پــژوهش 
inclusion) ها ویروسهاي پوتیها و سویهبراي مقایسه و تمایز گونه

ناحیه  ) ولی هنوز در بسیاري از منابع استفاده از1پیشنهاد شده است (
CP-UTR .هـاي حفاظـت شـده در تـوالی     وجود موتیف متداول است

ها یابی صحیح جدایه ییدي بر توالیأهاي مازندران تآمینواسیدي جدایه
اســت.  SCMVو گونـه   Potyvirusو قـرار گـرفتن آنهــا در جـنس    

% با یکدیگر و  6/96-9/98هاي ایران با تشابه نوکلئوتیدي بین جدایه
در کنـار یکـدیگر در ایـن     IA% بـا اعضـاي زیرگـروه     99 الی 6/94

  زیرگروه قرار گرفتند. 
  

1000 bp 
900 bp 

 M      1      2       3      4        5    

3000 bp 

500 bp 
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-Neighborیک نیشکر با استفاده از روشئهاي ویروس موزادندروگرام حاصل از تطابق توالی نوکلئوتیدي ژن پروتئین پوششی جدایه -3 شکل

joining   و نرم افزارMega 6 داد نمایانگر درصد اعbootstrap  هستند و مقدارbootstrapتکرار براي محاسبه روابط فیلوژنتیکی  1000 ، براساس
ها جدایهاند. هاي با ارقام کمتر از آن فشرده شدهها نشان داده شده است و ریشهدرصد روي گره 50بیشتر از  bootstrapمقادیر به کار رفته است. 

اند. دار شدههاي مورد بررسی در این مطالعه عالمتاند. جدایهنام جدایه (شماره دسترسی، کشور منشا جدایه) مشخص شده روي درخت براساس
  برون گروه در نظر گرفته شده است عضو به عنوان )Maize dwarf mosaic virus; MDMV( یک کوتولگی ذرتئویروس موزا

Figure 3- Phylogenetic tree constructed from the alignment of nucleotide sequences of coat protein gene of 36 SCMV isolates 
by using MEGA 6 software program and neighbor -joining method based on 1000 replicates. The numbers indicate bootstrap 

percentage. Bootstrap values higher than 50 are indicated on nodes and the nodes less than 50 were condensed. Isolates are 
indicated in the tree by isolate name (accession number, geographical origin of collection). Mazandaran isolates of SCMV are 

marked. Maize dwarf mosaic virus (MDMV) was included as an out-group 
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هـاي ایـران   مطابق آنالیز فیلوژنتیکی و تشابه نوکلئوتیدي جدایـه 

هـاي ایـران   هـا بـه تـرادف   هم هستند و نزدیکترین ترادف نزدیک به 
) است که با همـدیگر در درخـت فیلـوژنتیکی    EGY7-1جدایه مصر (

به دست آمـده تـا    دهند. نتایجاي را تشکیل مییک زیرشاخه جداگانه
  ) بود.24حدودي مشابه نتایج معصومی و همکاران (

هـاي ایرانـی منشـا    اسـترین ) 24به عقیده معصومی و همکاران (
هاي وارداتی نیشکر بـه داخـل کشـور    احتماال با قلمهخارجی داشته و 

اند. با توجه به تاریخچه اند و پس از ورود به ایران مشتق شدهوارد شده
هـاي نیشـکر از انـدونزي،    نیشکر در ایران، ابتدا قلمه واردات و کشت

) و در منطقــه 1316اسـترالیا، هنـد و مصـر وارد کشــور شـده (سـال      
خوزستان کشـت شـدند و پـس از آن از کشـورهایی چـون آمریکـا،       

و  )1328(سـال  هـاي نیشـکر وارد کشـور    آرژانتین و برزیل نیز قلمه
شـت شـده در اسـتان    هـاي ک از طرفی چون قلمه ؛)5اند (کشت شده

رو از نتایج این تحقیق شدند از اینمین میازندران نیز از خوزستان تأم
شود که دلیل شباهت زیـاد  طور استنباط میو نتایج سایر محققین این

هاي آرژانتـین و  ) و جدایهCPهاي ایران به مصر (بر اساس ژن جدایه
) در استان مازنـدران (مـرادي و همکـاران،    CIاسترالیا (بر اساس ژن 

از آنجا که ویـروس   هاي وارداتی است.)، قلمه25، 1چاپ نشده 1392
شود، ها بصورت ناپایا منتقل میموزائیک نیشکر در طبیعت توسط شته

ـ  کنترل مستقیم آن با مواد شیمیایی و یا کنترل شته ثیر أهاي ناقـل ت
 راه مقاوم ذرت و نیشکر مؤثرترینرو کشت ارقام چندانی ندارد، از این

)؛ که این امر نیاز بـه درك  32شده است ( شناخته ویروس این کنترل
زا و همچنـین بـرهمکنش بـا    کامل از تنوع ژنتیکـی عامـل بیمـاري   
هاي جدید ممکن ها یا ویروسکولتیوارها دارد، چرا که با ظهور استرین

موزائیـک  است شکستن مقاومت رخ دهد. عـالوه بـر ایـن، ویـروس     
ترین عامـل  ترین و اصلی نیشکر و ویروس موزائیک سورگوم که مهم

)، اغلب اوقـات بـاهم اثـر    18بیماري موزائیک نیشکر در دنیا هستند (
کننـد و بـه نظـر    آلـوده مـی   مشترك گیـاه را  داشته و بطور افزایی هم
ها، ویـروالنس بیشـتري دارد   رسد که آلودگی مخلوط این ویروس می

زمینه شناسـایی   در بیشتري شود مطالعاترو پیشنهاد می ن). از ای33(
هاي ویروس موزائیک نیشکر و تنـوع ژنتیکـی ویـروس و    فراتر سویه

ها با دیگر بیمارگرهـا   نژادهاي وابسته در یک منطقه و برهمکنش آن
صورت گیرد تا بدین وسیله راهگشایی در جهت درك تکامل و توسعه 
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