
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 
 )ZYMV(بررسي فيلوژنتيکي تعدادی از جدايه های ايرانی ويروس موزائيک زرد کدو

 ، مهدی شعبانيان،  جهانگير حيدرنژاد و اکبر حسينی پور**حسين معصومی

 بخش گياهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهيد باهنر کرمان -١
 
 :چکيده

 
ان                 در) ZYMV(به منظور بررسی جدايه های ويروس موزائيک زرد کدو         اطق کرم وده از من ان آل ه های گياه و ن ران نم ه های اي  مزارع و گلخان

با استفاده از يک جفت آغازگرهای اختصاصی .  جداسازی شدRNA Total، کرج، ميناب، يزد، رشت و اصفهان جمع آوری و )کهنوج و جيرفت(
وط   ۴۶٠ تکثير و پس از همسانه سازی تعداد   جدايه های اين ويروس NIb نوکلئوتيدی از ژنهای پروتئين پوششي و        ۴۶٠يک قطعه    د مرب  نوکلئوتي

ال، فرانسه،                 . به اين ژنها تعيين ترادف شدند      اين قطعه با ترادف های هم رديف خود از جدايه های  ساير کشورها نظير پاکستان، امريکا، اسپانيا، نپ
ار    مطالعات تبارزائی نشان داد که جدا. سنگاپور، ترکيه و ژاپن مقايسه گرديد      ه های خي دو  ) از رشت و اصفهان  ( ي اب   (و ک وج و مين و ) کرج، کهن

ان    از هم چنين جدايه خيار.  درصد همولوژی نوکلئوتيدی دردو زير گروه مجزا ازيکديگر قرارمي گيرند٩۶يک جدايه خيار از يزد با بيش از  کرم
د      هندوانه ابوجهل  ازمنطقه جيرفت با جدايه های ايتاليا، فرانسه ، وجدايه ده ان ع ش روه مجزا واق ر گ .  مجارستان و دو جدايه از امريکا  نيز در دوزي

 .   در ايران مي باشدZYMVتنوع اين بررسی بيانگر وجود تنوع ژنتيکی  در بين ايزوله های مختلف 
  ، همسانه سازی، درخت فيلوژنتيکیPCRويروس موزاييک زرد کدو ، :واژه های کليدی
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Abstract 
 
Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV, Family Potyviridae, genus potyvirus) is a non-peresistant transmitted virus 
causing a destructive disease in Cucurbitaceae in many regions of Iran.  The virus was studied in order to 
determine Phylogenetic position of the virus among of different ZYMV in the world.  DNA sequence for a part of 
the coat protein (CP) and nuclear inclusion b (NIb) genes after reverse transcriptase-polymerase chain reaction 
(RT-PCR) for different isolates of ZYMV from Kahnouj, Karaj, Rasht, Kerman, Jiroft, Iesfahan, Yazd and 
Kerman was done.  Comparison of the DNA sequence of 28 isolates from different geographical regions 
worldwide revealed highest similarities of the Asian isolates to those from Europe and U.S.A.  Phylogenetic 
analysis showed that the most Iranian isolates are closer to ZYMV isolates  from Turkey, Pakstan and Palestin. 
The only exception was about Jiroft (Jrt) isolate which is closer to ZYMV isolates from France, U.S.A. and Italy.   
Keywords: ZYMV, PCR, Cloning, Phylogenetic 

 
 

 :مقدمه
 

ته ای خمش      .  مي باشد  Potyvirus واز جنس    Potyviridae متعلق به خانواده     ZYMVوسوير روس رش پيکره های وي
ه طول  ذير، ب وده و ١٢ و قطر٧۵٠پ انومتر ب دازه RNA  ن ه ان ت ب وم آن تک ال مثب ازمي باشد۵/٩  ژن و ب ن .  کيل اي

روتئين را         ) ORF(ويروس دارای يک قاب خواندني باز طويل       ي پ ه يک پل د      است ک د مي نماي روتئين توسط     . ک ي پ ن پل اي
روس   . آنزيم های پروتئازی کد شونده توسط ويروس  به چند پروتئين کوچکتر با وظيفه خاص تبديل مي شود            وتی وي در پ

 ). Boonham et al., 2003(وجود دارد ) NTR(ها، در دو انتهای پيکره ژنتيکی ويروس نواحی کوتاه ترجمه نشدنی  
ه  NTR-΄3 پيکره ژنتيکی ويروس دارای يک ناحيه     ٣´سايرپوتی ويروس ها،در انتهای       نيز مانند     ZYMVدر     است ک

ره   تم مي شود   Poly (A)به يک زنجي ه های مختلف            .  خ روس مطالعات گسترده ای در زمين ن وي ه اهميت اي ا توجه ب ب
ه است    ر  ) 2002(و همکاران   Desibez . بيولوژي، سرولوژي و تبارزائي آن در آسيا، اروپا و امر يکا صورت گرفت ب

ر روی       NIbاساس قسمتي از ژن پروتئين پوششي و         ارزائي گسترده ای ب ن گزارش    ۵١ اين ويروس مطالعات تب  استر ي
ه        . شده از مناطق مختلف دنيا انجام داده اند   يائی از جمل ه کشورهای آس وط ب در بررسي های نامبردگان استرين های مرب

د              چين، کره، ژاپن، سنگاپور، تايوا     ه ان رار گرفت روه ق ين در بررسي ديگر      . ن، فلسطين، پاکستان و ترکيه در يک گ همچن
ايوان،      ٣٠ CIبر اساس ژن پروتئين پوششي و پروتئين          ايزوله از نواحي مختلف از جمله کشورهای آلمان، ايتاليا، کره، ت

ايج حاص                   ه نت د ک رار گرفتن ه ق ه های           شيلي، امريکا، سنگاپور، فلسطين و ژاپن مورد مطالع ر ايزول له از آن نشان داد اکث
روس در   ). Pfosser and Baumann, 2002(آسيائی در يک زير گروه واقع شده اند ن وي در ايران علی رغم اهميت اي

ه ارزائي پيرامون آن صورت نگرفت ه ی تب ه مطالع يچ گون ون ه ا کن دوئيان، ت ه . ک ده است ک ه سعي ش ن مطالع ذا در اي ل
 .وله های ايرانی جمع آوری شده از مناطق مختلف کشور مورد بررسي قرار گيرندتبارزائي تعدادی از ايز

 



 
 

 :مواد و روش ها
اب، سه                  ZYMVهشت ايزوله    وج و مين ان، کرج، کهن اطق کرم دو از من ه ک ار ايزول  از صيفی جات مختلف شامل چه

ر      .  شدند ايزوله خياراز مناطق يزد، رشت و اصفهان و يک ايزوله ازهندوانه ابوجهل جداسازی             ر ب ايزوله ها پس از تکثي
د    ELISAروی کدو مسمائی در گلخانه با اطمينان از آلودگی و آزمون  ا    RNA Total.  به طور نسبي خالص گرديدن ب

تفاده از   د   mRNA Capture Kit (Roch Biochemical)اس جهت واکنش نسخه .  استخراج و جداسازی گردي
ر    ) RT(برداری معکوس    راز      و واکنش های زنجي ي م ی برقسمتی از             ) PCR(ه پل ازيک جفت آغازگر اختصاصي مبتن

  با استفاده از PCRمحصول ).  (Desbiez et al.,2002استفاده شد  NIb ناحيه پروتِئن پوششی و پروتِئين 
Ins T/A clone PCR Product Cloning Kit)   اني رار داده شد و    pTZ57R/T   در پالسميد  Fermentas)کمپ ق
اکتری   تفاده از  ب ا اس ل تراتسفورميشن ب ژادEscherichia coliسپس عم تDH5  ن تخراج . صورت گرف پس از اس

تفاده از   اني   High Pure Plasmid Isolation Kit پالسميد با اس رفتن      Rocheاز کمپ رار گ ان از ق ه منظور اطمين   ب
 صورت  Pst 1و EcoR1   توسط آنزيمهای برشی ) Digestion(ژن مورد نظر در درون پالسميد، عمل هضم آنزيمی 

د . گرفت ارز يک در صد بررسي گردي ده روی ژل آگ ا . محصول بدست آم ده ب ه بدست آم رادف، قطع ين ت پس از تعي
اتی ژن   ود در بانک اطالع ه موج د جداي م رديف چن رادف ه دند (GenBank)ت ه ش م .  مقايس ا و رس رادف ه ه ت مقايس

 . انجام شد) Treecon) & De wachter, 1994 Vande peerائي با برنامه دندروگرام تبارز
 
 

 :نتايج و بحث
ه های         ه جداي ارزائي نشان دادک روه       ZYMV  دندروگرام حاصل از برسي های تب ر گ دين زي روه اصلی و چن ه دو گ  ب

ه کشورهای فل             ).١شکل(تقسيم ميشوند  وط ب يائی مرب ه های آس اير جداي ه    جدايه های ايرانی و س ره،ژاپن و ترکي سطين ، ک
ردد   .  قرار دارند(A)همگی در يک گروه    اهده مي گ ي در     . در اين گروه حداقل سه زير گروه مش ه های ايران ر ايزول اکث

ه های رشت و اصفهان        I زير گروه ه ايزول وط ب ابه مرب ه های     %)٩۶(واقع شده اند که بيشترين تش ين ايزول رين ب و کمت
د، اسرائيل و          . بود%) ٧٨(کهنوج، کرج ، ميناب و يزد   تان، هن ه های پاکس ه جداي د ک اين بررسی تبارزائي نشان مي ده

ند            ده باش داد مربوطه حاصل ش ان اج ی مي و ترکيب ق ن روه شماره    . ايرانی در اين زير گروه ممکن است از طري ر گ  زي
II     شامل يک جدايه ايراني)Jrt (     مي باشد که جدايه های نزديک  جدا شده از علف هرز هندوانه ابوجهل در منطقه جيرفت

د ا گسترش دارن ه آن در امريکاواروپ ه .ب از ب د ني ايز مي باش ي متم ه های ايران اير ايزول ه از س ل اينک ه دلي ه ب ن ايزول اي
يائي                         . بررسی بيشتری دارد   ه های آس ه از جداي ه ديگر ک د جداي تعدادی از جدايه های امريکا، سودان ، اسپانيا، نپال و چن

ا             . قرار گرفته اندIII  هستند درزير گروه کامال متمايز ي ب ده ايران ه های بررسي ش وع ايزول ه تن ه نظر ميرسد ک ين ب چن
رتبط است           دوئيان م اير مطالعات                      . واردات ارقام مختلف کشت ک ه جهت س دی است ک روه بن بيه گ دی موجود ش روه بن گ

 ).Desbiez et al., 2002;Pfosser & Baumann, 2002( ارائه شده استZYMVتبارزايي جدايه های 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وان   ZYMV . . WMV-2دندروگرام تبارزائی سويه های :١شکل ه عن ده است   out groupدر اين گراف ب تفاده ش  . اس
Accession No ده       .در داخل پرانتز جلو هر ايزوله بيان شده است ه صورت پررنگ نشان داده ش ی ب ايزوله های ايران

 .اند
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