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  چکيده

ه منظور شناسائی    .است) WMV-2( يکي از  ويروسهای مهم  کدوئيان که موجب خسارات فراواني مي شود، ويروس موزائيک هندوانه         WMV-2ب
ستان و    از مزارع کدوئيان در استانهاي تهران، هرمزگان ، يزد ، فارس، گلستان،  1381-1383در بررسي هائي که در سال هاي         يالن، سي  خراسان، گ

م                      ه عالئ زه و طالبي ک ه ، خرب دو، هندوان ار، ک بلوچستان ، مازندران، اصفهان وکرمان  انجام گرديد، نمونه هائي از برگهاي بوته هاي ارقام مختلف خي
د ل گردي شگاه منتق ه آزماي د جمع آوري و ب شان مي دادن ا و زردي را ن واري شدن رگبرکه ک، ن تفا. موزائي ا اس ون ب زان DAS-ELISAده از آزم  مي

رار گرفت      داد     878از . پراکنش اين ويروس در مناطق ياد شده مورد ارزيابي ق ده تع ه جمع آوري ش د،تمام       262 نمون وده بودن روس آل ن وي ه اي ه ب  نمون
ارس                        ه استان ف وط ب ودگي مرب زان آل ه       مزارع نمونه برداری شده به نسبت هاي مختلف آلوده بودند ولي بيشترين مي وده جهت ماي ه هاي آل ود، از نمون ب

ه   .  استفاده شده RT-PCRکوبی گياهان در گلخانه استفاده گرديد و به منظور شناسائي دقيق ويروس از روش                با استفاده از آغازگرهای اختصاصی قطع
 DNA  يدجفت باز مبتنی بر ژن پوشش پروتئيني از گياهان آلوده به اين ويروس تکثير گرد823ای به اندازه.  

  WMV-2 RT-PCR ,ELISA,کدوئيان، : واژه هاي کليدي
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Abstract 

A survey was conducted during 2002 to 2004 filed-grown cucurbits to determine Watermelon mosaic virus in eleven 

provinces of Iran.  Leaves showing vein banding, mosaic and yellowing, were collected and carried to laboratory for 

identification and further studies.  To investigate distribution of WMV-2 in Kerman, Yazd, Esfahan, Hormozgan, 

Mazandaran, Gilan, Golestan, Fars, Sistan and Baloochestan, Khorasan and Tehran, samples were collected randomly 

and were tested by DAS-ELISA method.  From 878 samples 262 of thems were infected with WMV-2.  The results 

showed infection rate is higher in Fars province than other provinces. A few infected plants were assayed using PCR 

technique . RT-PCR was performed with Total-RNA prepared from WMV-2 infected host plants. An amplification 

product with predicted size of 823 base was reliably obtained from infected plants.   

  
ه ه :مقدم روس موزائيک هندوان انواده WMV-2(Watermelon mosaic virus-2) وي ه Potyviridae از خ  است ک

 مثبت  RNA است و ژنوم آن   Potyvirusاين ويروس متعلق به جنس      .خسارت اقتصادي فراواني در کدوئيان ايجاد مي نمايد       
ا شد      ته ا    .تک ال مي ب روس رش ن وي ه طول   پيکره اي روس   )Fischer et al. 1974. (نانومتراست   760ي و ب ن وي ، اي

ان                             والت و پنيرکي دوئيان ،بق ه در ک اني آن وسيع از جمل ه ميزب وده، دامن د نم اهي تولي لولهای گي د در س اندامکهاي فرفره مانن
ر . بيماری ايجاد  مي کند  ه  Aphis gossypii وMyzus persicae اين ويروس به صورت مکانيکي و توسط شته ها نظي  ب

واری شدن رگبرگها،موزائيک ،         ) .Fischer et al. 1974(صورت ناپايامنتقل مي شود ده توسط آن شامل ن م ايجاد ش عالئ
ا و موزائيک است                           واری شدن رگبرگه م بصورت ن ن عالئ دوئيان اي ه در ک ه هاي    . ابلقي وکوتولگي برگها مي باشد ک ايزول

 تجزيه توالي نوکلئوتيدي در سه ناحيه ژنومي ازپروتئين .  بسيار به هم شبيه مي باشند مختلف اين ويروس از لحاظ ژنتيکي
CP,P1 )پروتئين پوششی ( و CI)دي    )اندامکهاي استوانه اي والی نوکلئوتي وع ت ه تن ه   CPوCIنشان داده است ک سبت ب  P1 ن

  ).Moreno et al. 2004(اندبراين اساس استرينهاي اين ويروس را به دو گروه تقسيم کرده . بيشتر مي باشد
  مواد و روشها

ستان  ار و تاب زارع در به ودگي م ين در صد آل ائي و تعي ه منظور شناس دو، 1383-1381ب ار، ک ده کشت خي اطق عم  از من
ان     اي هرمزگ تان ه البي در اس ه،خربزه و ط اد  ( هندوان اجي آب اب و ح زد )مين زد  (، ي د و ي دوق، ميب ران)ص رج و (، ته ک

تانه (، گيالن   )مشهد، تربت جام و فريمان    (، خراسان   )وستان و مرودشت  سر(، فارس   )ورامين ستان  )آس ان (، گل ، )آق قال،گرگ
ان ) برخوار،نطنز، آرزان و بيد گل     (، اصفهان   )ايرانشهر(، سيستان و بلوچستان     )ساري(مازندران وج و جيرفت    (وکرم ) کهن



 
اه     ارقام مورد کاشت در اين استانها شام   . بازديد و نمونه برداري شده     ام طالبي ش ل ارقام خربزه مشهدي،آتشي ، طالئي ، ارق

ند  ي باش وچي  م ساري وعم يراز ،گردابادي،گرم هد ش ادي، ش وع. آب ع آوري و در 878در مجم شکوک جم اهی م ه گي  نمون
ده از آزمون      . شرايط سرما به آزمايشگاه منتقل گرديدند   اد ش اطق ي زارع من -DASبراي شناسائي و تعيين در صد آلودگي م

ELISA با کمی تغيير ،استفاده شد 1977 بر اساس روش شرح داده شده توسط کالرک و آدامز در سال ،)Fischer et al. 
تفاده       )Cucurbita pepo(جهت تکثير و نگهداري ويروس از کدو مسمائي). 1974 ه اس اه ديگر در شرايط گلخان و چند گي
تفاده     و تکثي  WMV-2نيز جهت شناسائي دقيق   RT-PCRازروش  . گرديد ر ژن کد کننده پوشش پروتئيني در اين بررسي اس
ه  . شد ه کمک  برنام دا ب ن روش ابت روتئين پوششي  Fast-PCR در اي دی ژن پ رادف نوکلوتي ر ت ی ب ائی مبتن  آغازگره

 ساخت  شرکت   High pure viral nucleic acid kitتوسط کيت  Total RNA استخراج . ويروس طراحی و ساخته شد
)Roche (د انج ته   . ام گردي ين رش ه مدت يک ساعت در دماي      cDNAاول تفاده از     .  ساخته شد    oC37 ب ا اس ن واکنش ب اي

ره ای پليمراز          ) MMLV( آنزيم نسخه برداري معکوس    و آغازگر معکوس صورت گرفت ومحصول آن در واکنش زنجي
  .به کار گرفته شد

ه    از آغازگرهاي کامال اختصاصي ومبتنی بر ترادف       PCRجهت واکنش     ي  RNA   ژن کد کننده پوشش پروتئيني مربوط ب
  :که توالي نوکلئوتيدي آنها به صورت زير مي باشد استفاده گرديدWMV-Fr )استرين ( ژنوم ويروس 

F:     GAATCAGTGTCTCTGCAATCAGG-3΄ 
R:     ATTCACGTCCCTTGCAGTGTG-3΄ 

ه  oC 94 دقيقه، 3به مدت  oC 94و با برنامه حرارتي  TC312)مدل (  Techneواکنش با استفاده از دستگاه ترموسايکلر  ب
ام   5 به مدت  oC 72 سيکل و در انتها35 ثانيه در طي 45به مدت oC 72  ثانيه،30 به مدت oC60  ثانيه،30مدت  ه انج  دقيق
ه                   % 1پس از پايان واکنش در ژل آگارز        . شد د وجود قطع ديوم بروماي ا اتي زي ب  جفت  823الکتروفورز و پس از رنگ آمي

  .بازمربوط به ژن کد کننده پروتئين پوششي ويروس مشاهده گرديد
  

  :نتايج و بحث
ين  ارس،   878 ازب تانهاي ف ه اس وط ب ودگي مرب زان آل شترين مي شور بي ف ک اطق مختل ده از من ع آوری ش اهي جم ه گي  نمون

روس موزائيک هندو            ). 1جدول  (اصفهان و گلستان بود    ه وي ه تيپ     کليه ارقام بررسی شده  نسبت ب د  2ان م   .  حساس بودن عالئ
ا و                            ا ، زردي رگبرگ ه وه ه ا ، بدشكلي مي واري شدن رگبرگ ه ويروسي بر روي آدوئيان عمدتًا به صورت موزائيك ، ن

د        ان                          .  زردي آل برگ مشاهده گردي روي گياه وده ب اه آل انيکي عصاره گي ه زني مک وژيکی  از ماي ه های خالص بيول نمون
ه انتهاي                آغازگر ه . محک به دست آمد    ر اساس ناحي ن بررسي ب ده     ΄5ای اختصاصي در اي د کنن سمت اعظمي از ژن ک  و ق

ه هاي    .پوشش پروتئيني ميباشند ر ايزول ع آوری         WMV-2اين آغازگرها قادرند اکث اطق مختلف جم ه حال از من ا ب ه ت را ک
وا              .شده اند شناسائي نمايند    ستي از ن ا باي روس آغازگره وم انتخاب      براي تشخيص استرين هاي يک وي ر ژن حي اختصاصي ت

روتئين    نظر به اينکه در موردپوتي ويروسهاگزارش شده است.شوند ه ژن پ ی در       P1ک د ول شان مي ده وع را ن شترين تن   بي
 Moreno( نشان ميدهندP1 بيشترين تنوع را در مقايسه با ژن CI   وCP  مشخص شده است که ژن هاي WMV-2مورد 

et al. 2004 .(زان حساسيت آن            عالوه بر اين ب ده روی مي ر ش ه تکثي ه منظور اختصاصی عمل کردن آغازگر طول قطع
د        3´ و5´موثربوده و هرچه از دو انتهای  ر عمل منماين ر اختصاصي ت ه قطعات بزرگت سبت ب  Singh et(  کوتاهتر باشند ن

al. 1996 (لذا اين جفت پرايمر قطعهDNA شی را  توليد نمودند جفت بازمربوط به ژن پروتئين پوش823 اي به طول.  
  

  .در مناطق مختلف کشور2بررسی ميزان آلودگی کدوئيان به ويروس موزائيک هندوانه تيپ :1جدول
ه    تعداد نمونه آلوده  درصد آلودگي ه نمون داد بوت تع

  برداري شده 
  نام استان

  هرمزگان  23  8  7/34
  يزد  131  37  4/28
  تهران  44  9  4/20
  فارس  124  71  2/75

  خراسان  99  14  14
  گيالن  90  25  8/27
  گلستان  120  38  6/31
  مازندران  78  24  8/30
  سيستان و بلوچستان  29  4  8/13

  کرمان  30  5  16
  اصفهان  110  60  5/54



 
  
  

  

  

  

  

  

  

ه های                    RT-PCRالکتروفورز محصول تکثير شده     -)1(شکل شخيص نمون ه منظور ت  تکثير شده با آغاز گرهای ذکر شده ب

  بوته  سالم: 3و  ) هندوانه ابوجهل آلوده(گياه آلوده: DNA ،2نشانگراندازه : WMV-2  ، 1آلوده به 
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