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طي بازديد هاي بعمـل آمـده از مـزارع زعفـران گياهي از خانواده زنبقيان با خواص دارويي متعدد است.  (.Crocus sativus L)زعفران 

نمونـه  790، در مجموع تعداد 1394تا  1390ن شرقي و خراسان جنوبي و رضوي در سال هاي هاي تهران، اصفهان، فارس، آذربايجااستان
نمونه هاي برگي )جمع آوري شده از مزارع و نيز حاصل از کشت و رشد  برداري شد.نمونه بنه گياهي به صورت تصادفي نمونه 100برگي و 

هاي گزارش شـده قبلـي از بادي گونه اختصاصي ويروسويروس و آنتيجنس پوتيبادي عمومي بنه ها( با آزمون االيزا و با استفاده از آنتي
اي گوجه ، ويروس پژمردگي بوته(TRV)جغک توتون ، ويروس جغ(CMV)ويروس موزائيک خيار مانند  .Crocus sppساير نقاط دنيا از 

ويروس واکنش بادي عمومي جنس پوتيا آنتينمونه فقط ب 890از  641بررسي شد که  (TNV)و ويروس نکروز توتون  (TSWV)فرنگي 
ويـروس هاي آلوده به پوتيکننده زعفران، تمام نمونهويروس آلودهمثبت نشان دادند. در آزمون هاي سرولوژيکي بعدي براي تشخيص پوتي

روس موزاييـک معمـولي لوبيـا ، از جمله وي.Crocus sppبادي گونه اختصاصي چند ويروس گزارش شده قبلي از ساير نقاط دنيا از با آنتي
(BCMV) ويروس موزاييک زرد لوبيا ،(BYMV) ويروس موزاييک شلغم ،(TuMV)  ويروس خراشک توتون و(TEV) چند پـوتي و

و ويـروس موزاييـک هندوانـه  (SMV)، ويروس موزاييک سويا (BCMNV)ويروس موزاييک معمولي نکروز لوبيا ويروس ديگر شامل 
(WMV) بادي گونه اختصاصي ويـروس موزاييـک ويروس با آنتيگرفتند. براساس نتايج، تمام نمونه هاي آلوده به پوتي مورد بررسي قرار

معمولي لوبيا واکنش مثبت نشان دادند. اين نتايج حاکي از آلودگي گسترده گياه زعفران توسط اين ويروس است. پس از استخراج پـروتئين 
، تـوده مولکـولي BCMVرز پروتئين در ژل پلي اکريل آميد و و آزمون وسترن بالت با آنتـي بـادي کل از بافت برگي بوته آلوده، الکتروفو

کيلودالتون تخمين زده شـد. متعاقبـاً آر ان ا کـل از گياهـان آلـوده اسـتخراج و  34/36( ويروس آلوده کننده زعفران CPپروتئين پوششي )
بـاز جفـت 1637اي به طول ويروس انجام و قطعههاي عمومي مربوط به جنس پوتياي پليمراز معکوس با استفاده از آغازگرواکنش زنجيره

( از ژنـوم پـوتيHC-Proو  CIبازي )متناظر با بخشي از نـواحي جفت 700و همچنين دو قطعه  NIbو بخشي از  UTR  ،CP'3شامل 
وتيدي قطعات بدسـت آمـده، ناحيـه کدکننـده پـروتئين سازي و تعيين ترادف نوکلئکننده زعفران تکثير گرديد. پس از همسانهويروس آلوده
و  Ceratobium mosaic virus (CerMV)کننـده زعفـران بيشـترين يکسـاني تـوالي نوکلئوتيـدي بـا ويـروس آلـودهپوششي پوتي

Telosma mosaic virus (TeMV) (74  و ترجمه آمينواسـيدي بـا )درصدBCMNV (8/78  .نشـان داد )همرديـف سـازي درصـد
، MEGA6افزار ها بر اساس توالي ناحيه ژني پروتئين پوششي با استفاده از نرمويروسه و تحليل تبارزايي اين ويروس با ساير پوتيچندگان
انجام شد. در درخت تبـارزايي، ايـن  general time-reversible (GTR+G+I)و مدل  Maximum Likelihood (ML)روش 

ويروس قرار گرفت. براساس نتايج اين تحقيق، ويروس آلوده کننده زعفـران ي لوبيا جنس پوتيويروس در زيرگروه ويروس موزاييک معمول
معيارهاي مولکولي تعيين حدود و ثغـور گونـه دارد اما بر اساس  BCMVمتعلق به جنس پوتي ويروس بوده و رابطه سرولوژيکي بااليي با 

درصدي توالي نوکلئوتيدي و ترجمـه آمينواسـيدي(، ايـن  82و  76ني کمتر از يکسا) CPتوالي ناحيه ژني برپايه  Potyviridaeدر خانواده 
ويـروس مسـتلزم لذا تعيين جايگاه تاکسونوميکي اين پـوتيويروس مي باشد. پوتي سقوي به عنوان گونه مجزايي از جن ويروس به احتمال

 باشد.مطالعات بيشتر، خصوصاً تعيين توالي کل ژنوم آن مي

 

اي پليمراز ويروس، ويروس موزاييک معمولي لوبيا، االيزا، واکنش زنجيره، پوتي(.Crocus sativus L)زعفران  :های کلیدیواژه

 معکوس. 
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