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  اهمیت موضوع
خسارت ویروس و از میان آنها   هستندذرت در استان گلستان تولید کنندههاي ویروسی یکی از عوامل محدود بیماري

هاي  که استان با وجود این. استقابل مالحظه  )Maize dwarf mosaic virus, MDMV(کوتولگی ذرت  موزائیک
شوند، اما اطالعات در مورد این ویروس  هاي کشت ذرت محسوب میترین قطب شرق ایران از جمله گلستان از مهم شمال

   . در این مناطق بسیار محدود است

  )شرح مساله(مقدمه 
در این بین، خسارت ویروس  . هستندذرت در استان گلستانولید هاي ویروسی یکی از عوامل محدودکننده ت بیماري

در ایران مطالعات متعددي . استقابل مالحظه  )Maize dwarf mosaic virus, MDMV(کوتولگی ذرت  موزائیک
هاي کشت ذرت محسوب  ترین قطب شرق از مهم هاي شمال که استان رغم این روي این ویروس انجام گرفته است، به

و تعیین منظور شناسایی  در این تحقیق، به.  اما اطالعات در مورد این ویروس در این مناطق بسیار محدود استشوند، می
  هاي زراعی  هاي ذرت طی بهار و تابستان سال  بوته،کننده پوشش پروتیین ویروس مذکورترادف ژنوم ناحیه کد

 نمونه مشکوك داراي عالیمی 80 حدود ،ها برداري طور متوالی بازدید و در طول نمونه  در مزارع استان به1392- 93
  .آوري شدند مانند موزائیک و کوتولگی بوته جمع

  ها ترین یافته مهم
کننده تولید محصول ذرت بوده که در این میان خسارت ویروس موزائیک  از عوامل محدودی یکیهاي ویروس  بیماري◄

   .باشد توجه می کوتولگی ذرت قابل

 ایران بیشترین شباهت MDMV استرین. هاي ایرانی این ویروس در یک شاخه فیلوژنتیک مستقل قرار گرفتند استرین ◄
هاي غالت، بیشترین شباهت را به ویروس موزاییک سورگوم از تگزاس و  وسویر را به جدایه بلغارستان و از میان سایر پوتی

  .چین داشت

   .گیرند قرار می) اروپا - آمریکا و ایران(هاي ویروس موزائیک کوتولگی ذرت در دو گروه  نتایج نشان داد که تمامی استرین◄
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  )ها، جداول و سایر مستندات مشتمل بر شکل(اطالعات تکمیلی 
گیرند،  قرار می) اروپا -آمریکا و ایران(از تمام دنیا در دو گروه  MDMVهاي  داد که استرینآنالیز فیلوژنتیک نشان 

  . بیشترین شباهت را به استرین بلغارستان دارد گلستان از ایران MDMVکه استرین  طوري به

   :شرح زیر بدست آمد نتیجه ترجمه ترادف ژنوم ناحیه پوشش پروتئینی استرین استان گلستان به

GIQHETWLTKHIQQNLQVVAKCPGQLVTKHVVKGPCPHFALYLSTHEEAEKFFRPLMGK
YDKSRLNKAAFVKDLTKYTKPTYIGEVNTALFERAVEHVIQLLRNVGIPTCEYITDEDEIF
KSLNMNAAVGALYTGKKREYFSEYTQEDRAEIIKQSCERVYEGKLGIWNGSLKAEIRPIE
KTEANKTRTFTAAPLETLLAGKVCVDDFNNQFYAHHLNGPWTVGITKFYGGWNKLLEK
LPDGWIYCDADGSQFDSSLTPYLINAVLNIRLQFMEPWNIGEQMLKNLYTEIVFTPIATPD
GSVIKKFKGNNSGQPSTVVDNTLMVIIAFNYTLLSCGVDLEKADDVCRMYANGDDLLLA
VNPTHVNILNEFGKHFAALGLNFDFESRTRDKSELWFMSTRGIKYEEMYIPKLEKERIVAI
LEWDRSLIPQYRLEAICAAMVEAWGYKDLLHEIRKFYAWLLEMQPFANLAKEGLAPYIA
ESAFRNLYTGAKVSEDELNVYARQFFDDLSDYLAGEVIDVKHQAGENVDAGQKTEAQK
EAEKKAAEEKKAKEAEAKQKEAKEKTTEKTGDGGSTGKDKDVDAGTSGSVSVPKLKA
MSKKMRLPQAKGKNILHLDFLLKYKPQQQDLSNTRATRAEFDRWYEAVQKEYELDDTQ
MTVVMSGLMVWCIENGCSPNINGVWTMMDGDEQRTFPLKPVIENASPTFRQIMHHFSD
AAEAYIEYRNSTERYMPRYGLQRNLTDFSLARYAFDFYEISSRTPASAKEAHRQMKAAA
VRGSNTRMFGLDGNVGETQENTERHTAGDVSRNIHSLLGVQQGH. 

  

  

   MDMVهاي  ایران با دیگر استرین MDMVدرصد شباهت و تفاوت استرین  - 3- 3شکل 
  . )DNASTAR )MegAlignافزار  توسط نرم CPن ژهاي آمینواسیدي  سازي ترادف ردیف براساس هم


