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 یه لرستان ویروس موزاییک انجیر و وقوع کلستروویروس های همراه با آنبررسی فیلوژنتیکی جدا
 

  2و فرشته مهدی نیا1علیرضا افشاری فر1، کرامت اله ایزدپناه1ابوذر قربانی

 

 مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران  .1
 اناداره حفظ نباتات، جهاد کشاورزی استان لرستان، ایر .2

 

بيماري موزئيک انجير در درختان انجير سبب اختالل و توليد عالئم بسيار متنوعي مي شود. در مطالعات قبلي تعدادي از ويروس هاي رشته 
ويروس در درختان انجير آلوده به بيماري موزائيک انجير شناسايي و  15اي و ايزومتريک را در درختان آلوده مشاهده کرده اند. تا بحال 

، Closterovirus ،Ampelovirusتوالي کامل يا به صورت ناقص صورت گرفته است که در جنس هاي مختلف ويروسي شامل  تعيين
Trichovirus ،Emaravirus ،Emaravirus ،Alphacryptovirus  وMarafivirus  .مي باشند-Fig leaf mottle

3)-1 and FLMaV-(FLMaV3  and1  associated virus واده در اعضاي خانClosteroviridae  نيز در درختان آلوده به
عالئم موزائيک در  درختان انجير استان لرستان  مشاهده شده و نمونه برداري از  1394بيماري موزائيک انجير شناسايي شده اند.  در سال 

آر ان اي کل گياه با استفاده از برگ درختان داراي عالئم جهت مطالعات تکميلي به مرکز تحقيقات ويروس شناسي گياهي صورت گرفت. 
هاي استخراج و سنتز دي ان اي مکمل و آزمون پي سي آر با استفاده از جفت پرايمر  (Dena Zist Asia)کيت شرکت دنا زيست 

ن کشت شده در استان لرستان از رقم بومي آن منطقه بوده و درختااختصاصي صورت گرفت. تحقيقات نشان داد که اکثر درختان انجير 
هاي جوان مشاهده مي شود. در اوايل فصل که دما پايين جوان نيز از قلمه هاي همين درختان گرفته شده است. عالئم هر ساله در شاخه

است عالئم به صورت کامال آشکار مشاهده مي شود اما با افزايش دما در ماه هاي فصل تابستان عالئم به مرور کمتر مي گردند. بيش از 
 Fig mosaic virus اي انجير استان لرستان داراي عالئم بيماري مي باشند. نتايج رديابي مولکولي نشان داد که هدرصد باغ 90

(FMV) ،1-FLMaV  3و-FLMaV  در همه نمونه هاي مورد بررسي رديابي شدند در حالي کهFig cryptic virus ،Fig mild 

1-associated virus-mottle ،2-ted virusassocia-Fig leaf mottle ،Fig latent virus ،1 -sFig badnaviru وFig 

associated virus-fleck از ژن  4و  3، 1هاي مورد بررسي رديابي نشده اند. براي بررسي بيشتر سه قطعه ژنومي در هيچکدام از نمونه
 KT732024, segment)ثبت در بانک ژن جفت باز تعيين توالي و پس از 218و  304، 302هاي  ويروس موزائيک انجير به اندازه هاي 

1; KT732025, segment 3 and KT732026, segment 4)  آناليز فيلوژني صورت گرفت. جدايه لرستان ويروس موزائيک انجير
ه از اين ويروس حفاظت شدگي بيشتر را نشان مي دهد و هم 1تشابه زيادي با ساير جدايه هاي ثبت شده در بانک ژن نشان داد. قطعه 

جدايه هاي در يک خوشه از درخت فيلوژني قرار گرفتند. در بررسي هاي فيلوژني با استفاده از قطعه سوم جدايه لرستان با جدايه صربستان 
آناليز هاي فيلوژني در قطعه چهارم نيز نشان داد که جدايه لرستان با جدايه صربستان  .و ژاپن در يک خوشه از درخت فيلوژني قرار گرفت

 گروه خواهري قرار مي گيرند. در يک 
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