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شود. استان زنجان و منطقه طارم يکي از محصوالت مهم اقتصادي است که در برخي از نقاط ايران کشت مي (Figus carcia) انجير
شايع در درختان انجير در ايران مي باشد که  هاييکي از بيماري باشد. بيماري موزاييک انجير يکي از مناطق مهم کشت انجير مي

است که به آساني توسط پيوند و کنه Fig mosaic virus (FMV))گسترش جهاني دارد. عامل اين بيماري ويروس موزاييک انجير 
ار متنوع است و ممکن از شود اما توسط بذر غير قابل انتقال است. عالئم اين بيماري بسي( منتقل ميAceria ficus)هاي خانواده اريوفيده 

هاي حلقوي، تغيير شکل برگ و نهايتاً زوال در درختان ديده درختي به درخت ديگر متفاوت باشد، عالئم معموالً از موزاييک خفيف، لکه
در باشند. اي منفي مياي تک رشتههاي اين جنس داراي چهار آرانباشد. ويروسمي Emaravirus متعلق به جنس  FMVشود.  مي

نمونه که داراي عالئم کلروز،  30تحقيق حاضر با توجه به مشاهده عالئم گسترده موزاييک در درختان انجير در منطقه طارم، تعداد 
هاي مشکوک به بيماري به از برگ درختان انجير جمع آوري شدند. نمونه 1395و بهار  1394موزاييک و بد شکلي برگ بودند در تابستان 

هاي جمع آوري شده روي گياهان محک مانند توتون با استفاده از بافر فسفات مايه زني شدند. ل داده شدند. مقداري از نمونهآزمايشگاه انتقا
( )سيناکلون: تهران( انجام شد. پس از بررسي RNX-PLUSاي )اي کل از گياهان با استفاده از کيت استخراج آرانسپس استخراج آران

cDNA (Hyper Script )( توسط کيت سنتز cDNAاي مکمل )انو بهينه سازي ميزان و کيفيت آن دي اي استخراج شدهکيفيت آران
هاي مشکوک جمع آوري )ويوانتيس: مالزي( با استفاده از آغازگر معکوس ساخته شد. به منظور شناسايي ويروس موزاييک انجير از نمونه

اي )آغازگر معکوس( استفاده شد. آغازگرهاي مذکور قطعه E5-aر مستقيم( و )آغازگ E5-sهاي شده، از يک جفت آغازگر اختصاصي بنام
 Polymerase Chainآر )سينمايد. آزمون پياي شماره يک ويروس موزاييک انجير تکثير ميجفت بار از آران 300به طول

Reaction (PCR) آر انجام شد. پس سيهينه سازي شرايط پيميکروليتر با ب 5/12(  با استفاده از جفت آغازگرهاي اشاره شده در حجم
اي مربوط به بخشي از  آران bp 300، نتايج نشان داد قطعه مورد انتظار در حدود   %5/1آر در ژل آگارز سياز الکتروفورز محصوالت پي

هاي سالم فاقد ر حالي که در نمونههاي داراي عالئم  موزاييک، بدشکلي و کلروز تکثير يافته است دآر در نمونهسيشماره يک در آزمون پي
آوري شده از استان زنجان به ويروس هاي جمععالئم چنين باندي مشاهده نشد.  بدين ترتيب، نتايج نشان دهنده آلوده بودن نمونه

ابي شده در حال هاي رديي مورد نظر  و بررسي جايگاه فيلوژنتيکي جدايهموزاييک انجير است. آزمايشات بعدي براي تعيين توالي قطعه
 انجام است. 
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