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 چکیده

 Tomato spottedفرنگی    گوجی   ایلکی   دگی  ويروس پژمر و(Zucchini yellow mosaic virus, ZYMV) كدو  زرد موزائيك ويروس

wilt virus, TSWV) ردياب   منظور د. ب نباشم كننده كدوييان های آلودهاز ويروسZYMV  وTSWV   ی نمونی   457، تعداد 93ط  سال زراع
بیا  آوری و جمی  شهرسیتان اروميی     و گيالن اناست در ييانمزارع كدو ازها مشکوک ب  آلودگ  ب  اين ويروسكدو، خيار، خربزه، هندوان  و طالب  برگ  
ی كدو شناساي  نمون  39نيز فقط در  ZYMV. ندادند را نشان TSWVها آلودگ  ب  نمون  . هيچکدام ازشدندبررس  اليزای مستقيم آزمون  از استفاده
 از آغازگرهیای  بیا اسیتفاده   RT-PCRز آزمیون  امولکیول ،   رديیاب   زن  شدند. جهی  ماي  محك گياهان ب   ZYMVب  آلودهكدوی  هاینمون  شد.

ايین  نشان داد كی   جداي  از روی كدو  3 و تبارزاي تکثير  جف  باز 458ای ب  اندازه قطع انجام و  ZYMVمربوط ب  ناحي  پروتئين پوشش   اختصاص 
 گيرند.های اروپاي  و ايران  اس  قرار م ك  شامل جداي  Aگروه  درها جداي 

 
 DAS-ELISA ،RT- PCR ،TSWV ،ZYMVياب ، توال  یدي:كل هايواژه

 

  2 1 مقدمه

ايیران از   در خيیار  و هندوانی   ه،خربز ،جمل  كدو از كش  كدوييان
های ويروسی  يکی  از عوامیل    يماریب اهمي  خاص  برخوردار اس .

 تیاكنون  (.18  شیوند محسوب می  محدودكننده توليد كدوييان در دنيا 
 زيادی تعداد ك  اندشده شناساي  كدوئيان ویاز ر ويروس 59بيش از 

(. 11نماينید   م  كدوئيان در مهم  هایبيماری ايجاد هاويروس اين از
 ,Zucchini yellow mosaic virusويیروس موزاييیك زرد كیدو     

ZYMVهای مهم كدوييان در سراسر دنيا محسوب ( از جمل  ويروس
تيییره  از Potyvirusمتعلییب بیی  جیین    ZYMV .(12شییود  میی 

Potyviridae  پییير بیا   ای خمشباشد. پيکره ويروس بصورت ميل م
باشد. ژنوم ويیروس از نیوع   نانومتر عرض م  11نانومتر طول و  750

RNA    در (. 6نوكلئوتيید طیول دارد     9600تك الی مثبی  و تقريبیا
از مزارع كدو و طالب   1367ايران اين ويروس برای اولين بار در سال 

فرنگی   ای گوج ويروس پژمردگ  لک (. 10هران گزارش شد  استان ت
 Tomato spotted wilt orthotospovirus, TSWV اولين بار در )

 در فرنگی  گوجی   از روی 1375در سیال   ( و3از استراليا   1919سال 
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متعلب ب  جین  ارتوتوسیووويروس    TSWV(. 2د  گردي گزارش ايران
 Orthotospovirus از تيره )Tospoviridae   پيکیره (. 4  باشید می 

باشید.  نیانومتر می    80-110( بوده و ب  قطر sphericalگرد   ويروس
 RNAكی    اسی    قسمت  تك ال و س  RNA بصورت  ژنوم ويروس

متوسیط    RNAو( دارد negative( قطبيی  منفی     LRNAبیزر    
 MRNA و ) RNAکوچک  SRNA،)  متضیاد (ambisence)   می

روس در ايران از روی كدوييان فقط از روی خيیار  اين وي. (12 باشند. 
كشی  وسیي    رغم عل (. 16ای در جيرف  گزارش شده اس   گلخان 
گزارش ويروس موزاييك زرد كدو از استان گيالن و شهرستان كدو و 

در ايین دو منطقی  تعيیين    از ميزبان كدو ای ارومي  تاكنون هيچ جداي 
حاضر وقوع و انتشار دو ويیروس  نشده اس . بنابراين در تحقيب توال  

فرنگی  در میزارع   ای گوج موزاييك زرد كدو و ويروس پژمردگ  لک 
كدوييان اين دو منطق  با استفاده از آزمیون سیرولوژيک  و مولکیول     

هیاي  از ايین دو ويیروس    مورد بررس  قرار گرف  تیا تیرادج جدايی    
  مشخص گردد.

 

 هامواد و روش

 های برگیآوری نمونهجمع

و بررسی  ميییزان آلیودگ  كیدوييان بی  ويییروس      رديیاب  جهی   
در سیال  فرنگی   ای گوجی  و ويروس پژمردگ  لکی   موزاييك زرد كدو
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 استان گيالن و شهرستان ارومي  تعداد كدوييان مزارع از 1393 زراع 

 Cucumis sativus(، خيیار   .Cucurbita pepo Lكدو   نمون  332

L.    طیالب ،)C. melo L.var. cantalupenesis    و هندوانی )C. 

citrulus L. )     ، از شیهرهای مختلیا اسییتان گیيالن از جملی  رشیی
 125و بندرانزل  و تعداد  لنگرود كياشهر، آستان ، الهيجان، سرا،صومع 
 مزارع اطیراج شهرسیتان   از (.C. melo Lكدو، خيار و خربزه   نمون 

ن، بدشیکل   مانند موزاييك، تیاول  شید   ويروس ارومي  دارای عاليم 
و بیرای   بیرداری شید  نمونی  نیواری  بر ، بند كفش  شدن و رگبیر  

 Double Antibodyاليزای مستقيم   آزمون سرولوژيک تشخيص از 

Sandwich-Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay, 

DAS-LISA)  ای  چندهمسیییان  هیییایسیییرمو آنتیییpolyclonal )
بر اسیاس  ايتاليا  IVVسس  ؤاختصاص  هر دو ويروس تهي  شده از م

و نمونی   (5  استفاده گرديدروش كل  توصيف  توسط كالرک و آدامز 
 X̅)فرمول  شده براساس محاسب  آستان  از آنها جیب ميزان ك  هاي 

+ 3SD)   X̅ نمون  عنوان ب  بود، گياهان سالم( بيشتر جیب ميانگين 

  .شدند گرفت  نظر در آلوده

 

 ده از آزمون مولکولی  با استفا TSWVو  ZYMVردیابی 

منظور تاييد نتايج آزمون سرولوژيک ، از روش آر.ت .پ .سی .آر  ب 
 Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction, RT-

PCR  جه  ردياب  مولکول )ZYMV وTSWV   استفاده شد. بیرای
 485ای بی  طیول   ناحي  ك از آغازگرهای اختصاص   ZYMVردياب  
كنند اسیتفاده  را تکثير م پروتئين پوشش  اين ويروس  باز از ژنجف 
شده از آر.ان.ای  مشتب آغازگر جف از  TSWV(. برای ردياب  7شد  

های حاصل، در پايگاه اطالعات  ترادج ( استفاده شد.L-RNAبزر   
NCBI   با برنامBLASTn   هیای موجیود در  بیا تیرادج GenBank 

تیرادج نوكلئوتيیدی    1ندگان رديا سازی چمقايس  شدند. مقايس  هم

از ايیران و  های ثب  شده ها و ساير جداي های اين ويروسبين جداي 
 از حاصل تبارزاي  و رسم درخ  ClustalWبا روش در بانك ژن دنيا 
برنام   وسيل  ب  Neighbor joiningروش  چندگان  ب  سازیردياهم

MEGA6  تکرار 1000و بر اساس  bootstrap )17  انجام شد.) 

 

 نتايج

 ( ELISAنتایج آزمون سرولوژیکی الیزا ) 

عاليم موزاييك، تاول  شدن، بدشکل ، بندكفشی  شیدن بیر  و    
رگبر  نواری از عاليم ويروس  مشاهده شده روی گياهان كدو، خيار، 

نتیايج حاصیل از   برداری بود. خربزه، هندوان  و طالب  در مناطب نمون 
در  ZYMVنشیان داد كی    دارای عالئم های روی نمون آزمون االيزا 

                                                           
1- Multiple alignment 

برداری شده در استان گيالن و نمون های كدوی تمام شهرستانمزارع 
 457و از مجمیوع   وجیوددارد های مختلیا  شهرستان ارومي  ب  نسب 

هیا  هیا در آن آوری شده ك  عاليم مشکوک ب  اين ويروسنمون  جم 
 شیان دادنید.  نرا  ZYMVآلیودگ  بی     ی كدونمون  39شد، ديده م 

 ZYMV  76/12نتايج بدس  آمده نشان داد كی  بيشیترين آلیودگ     
درصد( مربوط ب  منطق  كياشهر از میزارع اسیتان گیيالن و كمتیرين     

باشید. درصید   درصد( می   27/2درصد آلودگ  مربوط ب  شهر ضيابر   
 6/13در حیدود   ZYMVآلودگ  مزارع كدوييان شهرستان ارومي  ب  

 ردياب  نگرديد. TSWVر بررس  سرولوژيک ، د .درصد برآورد شد

 
 یابیتوالی و RT- PCR نتایج حاصل از آزمون 

رديیاب  مولکیول     RT- PCRحاصیل از آزمیون    بر اساس نتیايج 
بیا موفقيی    روی گيیاه كیدو    (ZYMV  ويروس موزاييیك زرد كیدو  

جفی    458صورت گرف  و جف  آغازگر رف  و برگش  يیك قطعی    
ييید نتیايج سیرولوژيک ،    أدر ت .را تکثير كیرد ويروس  CPبازی از ژن 

TSWV  در آزمونRT-PCR  .اندازه قطع  تکثير شده نيز ردياب  نشد
( كی  بترتيیا از آسیتان  و    E09 ،F09  دو جدايی  گیيالن   مربیوط بی   

كياشهر استان گيالن و از روی كدو جدا شده بودنید بعید از حییج دو    
نوكلئوتيید   389  اروميی   نوكلئوتيد و جدايی  379انتهای خوانده نشده، 
هیای  نزديك بیودن آنهیا بیا جدايی      BLASTnتعيين شد و با برنام  

. تیوال  نوكلئوتيیدی   مختلا ويروس موزاييك زرد كدو ب  اثبات رسيد
 اروميیی ( بترتيییا بییا رس  B12 گییيالن( و  E09 ،F09هییای جدايیی 

 . بعد ازدر بانك ژن ثب  شد MF804838تا  MF804836شمارهای 
 (E09, F09  گيالن هایمشخص شد ك  جداي  تبارزاي رسم درخ  

های كشور جمهوری چك و ايران  جدايی  فیارس(، بيشیترين    با جداي 
بییا جدايیی  اسییلواك  و  (B12  درصیید( و جدايیی  اروميیی  98شییباه   

و همگ  در گیروه   درصد( بيشترين تشاب  را دارند 99جمهوری چك  
A  گيرند. و ايران  اس  قرار م های اروپاي  ك  شامل جداي  

 

 بحث

ZYMV    و میزارع  8قبال با روش سرولوژيک  از استان گیيالن )
بود. يك جداي  از اين ويروس نيیز از  ( گزارش شده 15اطراج ارومي   

امیا در ايین    (.13روی خيار از شهر رش  تعيیين تیوال  شیده اسی       
كياشیهر   ن تحقيب با روش مولکول  وجود اين ويروس در استان گيال

و از روی ميزبییان كییدو بییرای اولییين و شهرسییتان اروميیی  و آسییتان ( 
روی خيار، طالب ، هندوان  و خربزه از ايین   ZYMV .بارگزارش گرديد

در اين تحقيب هيچکیدام از  دو منطق  جغرافياي  متفاوت ردياب  نشد. 
در نشیان ندادنید.   را  TSWVآوری شیده آلیودگ  بی     های جم نمون 

گروه عمده قرار گرفتند  3ها در اضر در درخ  تبارزاي  جداي تحقيب ح
ك  حیاوی   Aگروه  درهای تعيين توال  شده در اين تحقيب جداي ك  
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های ايران  و اروپاي  اسی  و بيشیترين پیراكنش جغرافيیاي  را     جداي 
و احتمیال  ك  با توج  ب  بیربرد بودن ايین ويیروس   قرار گرفتند دارد، 

س از طريب بیر از كشورهای اروپای مركزی ب  ايیران  انتقال اين ويرو

توانید  های حاصل از اين تحقيب می  داده .(9و  1  دور از انتظار نيس 
های ويروس  بخصوص در زمين  توليید ارقیام   در مديري  اين بيماری

 مقاوم و پايدار مورد استفاده قرار گيرد.
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