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، بيمارگر Bromoviridae، خانواده Cucumovirusگونه تيپ جنس  Cucumber mosaic virus (CMV)خيار موزاييک ويروس
شود. دامنه ميزباني اين ويروس بيش از ها به روش ناپايا منتقل ميي و زينتي مي باشد که توسط شتهمهم بسياري از محصوالت باغي، زراع

گياه علفي گلدار با نام roseus Catharanthusهاست، پروانش ايها و دو لپهايخانواده از تک لپه 100گونه گياهي در بيش از  1200
هاي آن در فصل بهار و تابستان ظاهر مي شوند و به عنوان است که گل Apocynaceae اياناز خانواده خرزهره Periwinkleانگليسي 

عالئم  1395گيرد. در بهار سال گل فصلي و در صورت مساعد بودن شرايط اقليمي به عنوان گياه گلدار چند ساله مورد استفاده قرار مي
هاي سبز شهرستان جيرفت مشاهده شد، وانش زينتي در يکي از فضاهاي پرموزائيک و تاولي شديد روي برگها و همچنين کوتولگي بوته

هاي برگي توسط بافر فسفات سديم عصاره گيري و بر روي چندين گياه آزمون مناسب همچون ارقام مختلف توتون، تاتوره از خانواده نمونه
Solanaceae  و گياه سلمه تره از خانوادهChenopodiaceae هاي موزائيک سيستميک شت چند روز، نشانهمايه زني شدند. پس از گذ

هاي موضعي کلروز و نکروز روي گياه سلمه تره و لکه cv. samsun Nicotiana tobacumدر توتون رقم سامسون 
Chenopodium amaranticolor  ،ار.ان.اي اين نمونه ها با استفاده ايجاد گرديد. با توجه به عالئم ايجاد شده بر روي گياهان آزمون

استخراج شدند. به منظور تکثير ژن  High Pure Viral Nucleic Acid Kit (Roche Biochemical, Germany)ز کيت ا
جفت باز را تکثير و پس از آن  920در واکنش زنجيره اي پليمراز معکوس قطعه اي به طول  CMVF1/R1پروتئين پوششي، آغازگرهاي 

زينتي پروانش نسبت دست آمده با استفاده از نرم افزار بالست بيانگر اثبات آلودگي گياه تعيين توالي گرديد. ترادف نوکلئوتيدي قطعه ب
جفت باز و مقايسه قطعه مورد نظر با تعدادي از  657ژن پروتئين پوششي به ميزان مي باشد. پس از مجزا نمودن طول کامل  CMVبه

در درصدي  95-100در سطح نوکلئوتيدي و درصدي 80-99شابهت از ساير نقاط دنيا انجام شد. نتايج حاصل ميزان م CMVجدايه هاي
 CPهاي اين ويروس بر اساس ترادف نوکلئوتيدي ژن سطح آمينواسيدي را نشان داد. به عالوه، بررسي فيلوژنتيکي نشان داد که که جدايه

 IAدر گروه  CMVهاي ايراني قبليثر جدايهمي باشد. اک IBو  IAنيز داراي دو زير گروه  Iتقسيم گرديده که گروه  IIو  Iبه دو گروه 
هاي خوزستان و خراسان گزارش شده از گوجه فرنگي در استان CMVهاي قرار گرفتند و جدايه پروانش مربوط به اين مطالعه با جدايه

گيرند. لذا با قرار مي IBهاي فلفل سياه از کشور مالزي همگي در زير گروه ي پروانش از کره جنوبي و جدايههارضوي و همچنين جدايه
اي، تحقيق بيشتر جهت تعيين ميزان پراکنش اين هاي زينتي و گياهان گلخانهو افزايش کاشت گل CMVتوجه به آلودگي گياه پروانش با 

 .باشدميويروس در ساير نقاط کشور بر روي اين ميزبان، شناسايي ديگر ميزبان هاي آن و مطالعه بيشتر ساختار ژنوم اين ويروس الزم 
 

 گياهان زينتي، واکنش زنجيره اي پليمراز، ويروس موزائيک خيار. واژه های کلیدی:
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