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  ها ترین یافته مهم

کننده تولید محصوالت جالیز بوده که در این میان خسارت ویروس موزائیک روسی یکی از عوامل محدودهاي ویريبیما ◄

  .ظهور کرده استگلستان صورت حاد در استان  هزرد کدو ب

ر هاي گلستان و تهران د هاي استان استرین. هاي ایرانی این ویروس در یک شاخه فیلوژنتیک مستقل قرار گرفتند استرین ◄

  .گروه شدند هاي آفریقا همبا استرین) جز ایران هب(هاي اروپا و آسیا آمریکا در شاخه دیگر و استرینهاي  نیو استر هیک شاخ

  .گیرند هاي ویروس موزائیک زرد کدو در سه گروه قرار می نتیجه نشان داد که تمامی استرین ◄

  

   RT-PCRاالیزاي غیرمستقیم،، ژن پروتیئن پوششی، ویروس موزائیک زرد کدو :کلیدي هاي واژه

91- 305-10  شناسه  شمارهبه طرح تحقیقاتی :منبع یافته

  نیشابوري سادات مصطفوي نژاد و فروه سعید نصراله :نویسندگان

  هاي استان گلستان جدایه )ZYMV( دوژنوم ویروس موزائیک زرد کcpتعیین ترادف ناحیه  :عنوان

  91- 305-10 :شماره

24/12/1392 :تاریخ
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 

  هایی که در آزمون االیزا مثبت بودند، بر روي گیاه براي شناسایی عالیم هر جدایه، عصاره تعدادي از نمونه

Chenopodium quinoa زنی شدند مایه .RNA ها با کیت  نمونهPlus RNX- ها با  سپس، آلودگی نمونه .استخراج گردید

در % 1جفت باز از ژن پروتئین پوششی تایید شد و بر روي ژل آگارز  458طول  توسط یک جفت آغازگر به RT-PCRروش 

یابی شد و  طور مستقیم ترادف به PCRمحصول . باند ایجاد نمودند bp458در محدوده  ZYMVهاي آلوده به  تروفورز، نمونهالک

مربوط به  ،GenBankترادف منتخب از کشورهاي مختلف دنیا در  30نوکلئوتید همراه با  698دست آمده به طول  ترادف به

 Mega و ClastalXافزارهاي  سازي چندگانه و آنالیز فیلوژنتیک با نرم همردیف .هاي کدوئیان، مقایسه گردید ویروس دیگر پوتی

هاي  آنالیز فیلوژنتیک نشان داد که جدایه. شدترسیم  Maximum parsimonyروش  انجام و درخت فیلوژنتیک به 4

ZYMV هاي  تهران در یک گروه و جدایه گلستان از ایران با جدایه جدایه کهطوري به ،گیرند از تمام دنیا در سه گروه قرار می

وجود بیشترین تشابه  .گیرند هاي شمال آفریقا قرار می هاي اروپایی و آسیایی در کنار جدایه آمریکایی در گروهی دیگر، و جدایه

فواصل ژنتیکی بین و داخل گروهی . تواند گویاي جهش کمتر ویروس در سطح کشور باشد جدایه گلستان با جدایه تهران می

  :دست آمد هشرح زیر ب هاي استان گلستان بهنتیجه تعیین ترادف استرین .کردندنتایج آنالیزها را تأیید  نیز

GTGCATTTTGTGTCACGTCATGTTTTTTGTTCCAAGCGTATGTAGTTGTTCAAATGGAATATCCG
CTTAAACCAATGGTTGAAAATGCAAAGCCAACACTCCGCCAAATCATGCACCATTTTTCAGATG
CAGCTGAAGCATACATTGAGATGAGAAATTCTGAGAGACCGTATATGCCTAGGTACGGACTAC
TTCGGAATTTGAGGGATAAAAATCTAGCTCGCTACGCTTTTGATTTCTATGAAGTAACATCCAA
AACATCGGATCGAGCAAGAGAAGCAGTAGCACAGATGAAGGCAGCAGCCCTCAGCAACGTTA
GCAGCAAGTTGTTTGGACTTGATGGTAACGTGGCAACAACCAGCGAGAATACTGAAAGGCACA
CTGCAAGGGACGTCAATCAGAACATGCACACACTTCTTGGCATGGGTCCTCCGCAGTAAAGGTT
AGGTAAACTGACCACAGTTAGCATCTCGCGTCGCTGAATAGTTTCATATAGTAATCTTTTATGTT
CTCTTTAGTTTCAGTGTGGTTCTACCACCTTTGTGTTACTATTGTGATAGTGTGGTTGGTCCACCA
ACATATTGTGAGTACTTTATGTTTATGAGTAAGCCGGAAGAACCATTGCAATGGTGAGGACATG
CAGAGTGATTTCATCACGCGTCATGAGGTAGCTACGGCAATGTTTGTTTGTTCCCAAA    

  اهمیت موضوع

در این زمینه، خسارت ویروس موزائیک زرد  کننده تولید کدوئیان هستند کههاي ویروسی یکی از عوامل محدود بیماري

  .دارداي  هاهمیت ویژ )Zucchini yellow mosaic virus  )ZYMVکدو،

  )شرح مساله(مقدمه 

، خسارت ویروس موزائیک زرد بیندر این  .مل محدودکننده تولید کدوئیان هستندهاي ویروسی یکی از عوا بیماري

در ایران مطالعات متعددي روي این ویروس انجام . استقابل مالحظه  )Zucchini yellow mosaic virus  )ZYMVکدو،

اطالعات شوند، اما  ب میمحسوکشور هاي کشت جالیز  ترین قطب شرق از مهم هاي شمال که استان رغم این گرفته است، به

 ،هاي ویروس مذکور منظور تعیین و شناسایی استرین در این تحقیق، به. استاین ویروس در این مناطق بسیار محدود  بارهدر

.مورد بررسی قرار گرفتدر مزارع استان  1391طی بهار و تابستان سال زراعی در 


