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چکیده
ويروس موزائيك شلغم ) (Turnip mosaic virus; TuMVيكي از اعضای جنس پوتيويروس ميباشد که وسيعترين دامنهی
ميزباني را در بين پوتيويروسها دارد .به منظور رديابي و شناسايي اين ويروس ،در ماههای آبان و آذر سال  1395از
مزارع زعفران دارای عالئم استان خراسان جنوبي و شهرستان های قاين ،خوسف و بيرجند تعداد  175نمونه برداشت گرديد.
رديابي اوليهی ويروس با آزمون االيزا صورت گرفت که طي آن آلودگي نمونهها  10/85درصد برآورد شد .سپس  RNAکل
استخراج و در آزمون  RT-PCRبا آغازگر اختصاصي ژن پروتئينپوششي  ،TuMVقطعهای به طول تقريبي  980جفت باز
تكثير و تعداد  9جدايه تعيين توالي شد .بررسي تبارزايي  9جدايهی ايراني با جدايههای موجود در بانك ژن بر مبنای توالي
کامل ژن پروتئين پوششي ،نشان داد که شش جدايه در گروه  Asian BRهمراه با جدايههايي از چين ،ترکيه و ايران قرار مي-
گيرند .در صورتيكه سه جدايهی ديگر اين تحقيق درکنار ساير جدايههای ايراني اين ويروس ،در گروه  World Bنزديك به
جدايههايي از کانادا و نيوزلند قرار ميگيرند .بيشترين شباهت بين جدايه  SKK10از ايران با جدايهی ايراني  IRNTT3به ميزان
 98/96درصد و کمترين بين جدايهی ايراني  SKK10با  AB 093598از ايتاليا به ميزان 84/5درصد ميباشد .از آنجا که جدايه-
های ايراني اين ويروس روی گياه زعفران در دو گروه کامال مجزا قرار دارند ،بنابراين از اجداد متفاوتي منشا گرفتهاند.
تحقيق حاضر اولين بررسي ويروس مذکور روی گياه زعفران در ايران است.
واژههای کلیدی :ايران ،ويروس موزائيك شلغم ،پوتي ويروس ،زعفران.
مقدمه
زعفرران برا نرال علمري ) (Crocus sativus L.از تيررهی
زنبقيان ) (Iridaceaeگياهي علفي ،چندسراله ،بردون ريشره و
پيازدار ميباشد و از محصوالت مهم اقتصادی کشوراسرت
اهميت اقتصادی و اجتمراعي زعفرران بره عنروان گرانتررين
ادويه جهان ،جايگاه منحصر به فردی در ميران محصروالت
صنعتي و صادراتي ايران به آن دادهاست .خراسانجنروبي
مرکز اصلي پرورش زعفران ايران است و در سال گذشرته

کشت اين محصول بوده است .ويروس موزائيك شلغم يكي
از اعضای جنس پوتي ويروس از خانواده ی پروتي ويريرده
بوده و اولين بار توسط تاملينسون در سال  1970گزارش
و توصيف شده است (اشيما و همكاران  .)2002پيكره های
رشته ای اين ويروس (بره طرول  720نرانومتر ) دارای يرك
قطعه  RNAتك رشته ای مثبرت ،بره طرول  9830الري 9833
نوکلئوتيد و با دو انتهای  5′- Vpgو ) 3′- Poly(Aمري باشرد .

اين ژنول دارای يك چارچوب خواندني باز 1است کره ابتردا

( )1394بيش از  15هزار هكتار از اراضي کشراورزی ،زيرر
Open reading frame; ORF
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به يك پلي پرروتئين بره طرول  3163و يرا  3164اسريدآمينه

الوده نميکننرد (اشريما و همكراران  .)2002از طرر

ترجمه شده و سپس توسط پروتئازهای ويروسي به حداقل

بررسيهای تبارزايي بر مبنای ژن پروتئين پوششي نشران

 10پروتئين شكسرته مري شرود (نگروين و همكراران ،2013

داد که جدايههای ويرروس در چهرار گرروه جغرافيرايي کره

توميمررورا و همكرراران  .)2004ويررروس موزائيررك شررلغم

شررررامل  Asian-BR ،Basal-BR ،Basal Bو  world-Bمرررري

باالترين دامنهی ميزباني را در بين پوتي ويروس هرا دارد و

باشررند ،طبقررهبنرردی مرري شرروند (توميتاکررا و اشرريما .)2006

به عنوان يكي از مهرم تررين ويرروس هرای آلروده کننردهی

پرروتئين پوششري 1کره رمرز کننردهی يكري از محصروالت

محصوالت زراعي و زينتي در  28کشرور جهران در منراطق

پروتئيني مهم اين ويروس مي باشد ،در طبقه بنردی جدايره

معتدل و گرمسير در آفريقا ،آسيا ،شمال و جنروب آمريكرا

های مختلف ،مطالعات تبارزايي و همچنين در تعيين تفراوت

شناخته شرده اسرت (اوشريما و همكراران  .)2007ويرروس

درون گونه ای يا بين گونه ای آ نها بسيار حائز اهميت است

موزائيك شلغم همانند ساير اعضای جنس پوتي ويروس در

(توميمورا و همكراران  ،2004توميتاکرا و اوشريما .) 2006

طبيعت توسط تعداد زيادی گونه شته به روش ناپايا منتقرل

فرزدادفر و همكاران (  )2009ويروس مذکور را در شرلغم،

مي شود (قربراني و همكراران  ،1386حراج قاسرم و والرس

تربچرره ،کلررزا و علررفهررای هرررز شناسررايي و ژن پررروتئين

 ،2008وانررو و پيرررون  .)1999در ايررران نخسررتين بررار،

پوششي آن را تعيين توالي کردنرد .بررسري تبرارزايي ايرن

ويروس موزائيك شلغم توسرط ايزدپنراه از اسرتان فرارس

جدايه ها بر اساس توالي کامل ژن پروتئين پوششي نشران

گزارش شد (ايزد پناه  .)1361اين ويروس در اصرفهان نيرز

داد که جدايره هرای ايرانري در گرروه

 Basal-BوAsian-BR

توسط بهرار و همكراران از گيراه شر برو گرزارش گرديرد.

قرار مي گيرند (فرزاد فر و پوررحيم  .)2014گيراه زعفرران

قربرراني و همكرراران در سررال ( )1386آلررودگي ويررروس

از محصوالت استراتژيك استان خراسران جنروبي اسرت و

موزاييك شلغم را از گياه کلزا در شيراز ،سراری و ورامرين

شناسايي عوامرل خسرارتزای آن حرائز اهميرت اسرت  .از

گزارش کردند .ويروس موزائيك شلغم در ايران از گياهران

طررر

ديگررر ،ويررروس موزاييررك شررلغم دامنررهی ميزبرراني

زينتي ش بوی خيرری ) ،(Cheiranthus cheiriگونرهای گرل

وسيعي دارد .تحقيق حاضر بررای اولرين برار در ايرران بره

Impatiens

رديابي اين ويروس ،شناسايي مولكولي و بررسي تبارزايي

داوودی ) ،)Chrysanthemum sp.گرررل حنرررا
) ،)balsaminaاطلسرري ) ،(Petunia hybridaآهررار

(Zinnia

ديگرر

آن در مزارع زعفران استان خراسانجنوبي ميپردازد.

) elegansو همچنين چند گونه علف هررز از تيرره چليپائيران
گزارش شده است (فرزاد فر و همكاران  .)2005سبك خيرز

مواد و روش ها

و همكاران در سال  ،1394ويروس مذکور را با روش هرای

نمونه برداری و ردیابی ویروس

مولكولي از مزارع استان خراسران رضروی برر روی گيراه

در ماههرای آبران و آذر سرال  1395از مرزارع زعفرران

خردل کاذب رديابي کردند .مطالعات پيشين نشران دادهانرد

استان خراسانجنروبي (شهرسرتانهرای قراين ،خوسرف و

که جدايه های اين ويروس بر اسراس ميزبران و تروالي ژن

بيرجند) نمونهبررداری صرورت گرفرت .ايرن مرزارع دارای

پروتئين پوششي در چهار پاتوتيپ قرار مي گيرند .پاتوتيپ

عالئررم بيمرراریهررای ويروسرري نظيررر موزائيررك بررر ،

] [BRکه کلم و ترب را آلوده ميکننرد [B(R)] ،جدايره هرايي

زيگزاگيشدن بر

ها و گل ،کلروز ،ابلقي و بدشكلي بودند.

که کلم را به صورت سيستميك آلروده نمروده ولري بنردرت

نمونرره هررای زعفررران جهررت بررسرري در شرررايط خنررك برره

ترب را آلوده مي کنند [B] ،جدايههايي که اغلر کلرم هرا را

آزمايشگاه انتقال يافت .رديابي ابتردايي ويرروس موزائيرك

آلوده ،اما ترب را آلوده نمري کنرد و ]) [(Bجدايرههرايي کره
گياهان کلم را گاهي و با تاخير آلوده مريکننرد امرا تررب را

)Double antibody sandwich-ELISA (DAS-ELISA

1
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ردیابی و بررسی تبارزایی ویروس موزاییک شلغم...

شلغم با آزمون سرولوژيكي االيرزای سراندويچي 1و آنتري

ترررررررررررروالي آغازگرهررررررررررررای

سرل های پلي کلونال تهيره شرده از شررکت  DSMZآلمران

 CAAGCAATCTTTGAGGATTAT-3′و معكررررررررروس5′-

انجال شد (کالرک و آدامز  .)1977شاهد مثبرت از شررکت

 TATTTCCCATAAGCGAGAATA-3′مییباشندیی ااکرره برره

Biorebaتهيه گرديد .نمونههای دارای سه برابر جذب شراهد

ترتي ر در جايگرراههررای  8705-8726و  9669-9690قرررار

مرردل Biotek ( EL800

گرفتنررد (سررانچز و همكرراران . .)2003برررای سرراخت DNA

-Instrumentآمريكا) و با طول موج  405نانومتر ارزيرابي و بره

مكمل در يرك لولره ،بره ازای هرر نمونره  2/5ميكروليترر از

عنوان نمونهی مثبت در نظر گرفته شدند.

آغازگر معكوس ( 15پيكومول) و شش ميكروليتر آب مقطر

منفرري بررا دسررتگاه االيررزاخرروان

اسررتريل اضررافه شررد ،سررپس برره هررر لولررهی کوچررك 8/5

مطالعات گلخانه ای
تمامي  9نمونهی مثبت در آزمون پيسيآر به منظور
بررسي بيولوژيكي جدايه های اين ويروس در شرايط
گلخانه ای ،روی گياهان محك شامل توتون ( Nicotiana

 )N.tabacum cv.Whiteburley ،tabacum cv.Samsunو
سلمهتره ( )Chenopodium quinoaبررسي شدند .به منظور
کشت گياهان ،گلدانها از ترکير

مسررررررررررررتقيم 5′-

مسراوی پيرت ،پرليرت و

خاک آماده شدند .گياهان کشت شرده در شررايط گلخانره
در مرحلهی  3-5برگي با جدايههای ويروس به روش
مكانيكي و با استفاده از بافر فسفات  0/01موالر و

pH

برابر با هفت ،مايهزني گرديد .اين گياهان در شرايط
گلخانه ،در دمای  20درجهی سانتيگراد و  12ساعت نور،
نگهداری و هر روز آبياری شدند و با محلول هوگلند به
منظور رشد بهتر محلولپاشي گرديدند .عالئم روی گياهان
مايهزني شده ،پس از دو هفته بررسي گرديد.

اضافه شرد ،بره مردت  10دقيقره در برنمراری  60درجرهی
سانتيگراد و سپس يك دقيقه بر روی يخ قرار گرفت .سرپس
چهررار ميكروليتربررافر ،دو ميكروليتررراز  10( dNTPميلرري
مررروالر) و  0/5ميكروليترررر آنرررزيم )( (1000u

RevertAid

 )Reverse Transcriptase, Fermentaseبرره هررر لولرره اضررافه
گرديد و به مدت يك ساعت در دمای  42درجهی سانتيگراد
و سه دقيقره در دمرای  95درجرهی سرانتيگراد در دسرتگاه
ترموسررايكلر قرررار گرفررت .برره منظررور تكثيررر ژن پررروتئين
پوششي از  PCRبه صورت زير استفاده گرديد .در لوله بره
ازای هر نمونه مقادير  12/5ميكروليتر از 2X PCR ( Premix

 1 ،)Master mix Redميكروليترررر آغررازگر معكررروس (10
پيكومول) ،يك ميكروليتراز آغازگر مسرتقيم ( 10پيكومرول)
و همچنين  6/5ميكروليترر آب مقطرر اسرتريل اضرافه شرد.
سپس  21ميكروليتر به لوله های کوچك انتقرال داده شرد و

شناسایی ویروس با روش واکنش زنجیره ای پلیمراز
معکوس
بررره منظرررور اسرررتخراج  RNAکرررل ،از روش

ميكروليتر مخلوط و پنج ميكروليتر از  RNAاستخراج شرده

CTAB

تغييريافته استفاده شرد (چانرو و همكراران .)1993برا ايرن
روش  RNAکرررل از  9نمونرررهی مثبرررت درآزمرررون االيرررزا
اسررتخراج گرديررد .سررپس آزمرررون واکرررنش زنجيرررررهای
پليمررراز بررا نسررخهبرررداری معكررروس 2برا آغازگرهرای
اختصاصي ژن پرروتئين پوششرري ويررروس انجرال شررد.
1

Coat Protein, CP
Reverse transcription-polymerase chain reaction; (RT)PCR
2

چهار ميكروليتر از  cDNAهرر جدايره بره لولره مرورد نظرر
انتقال داده شد .سپس به دستگاه ترموسرايكلر بررا برنامرره
حرارتي يك چرخه در دمرای  94درجرهی سرانتي گرراد بره
مدت چهار دقيقره و به دنبال آن  35چرخه متشكل از دمای
 94درجررهی سررانتيگررراد برره مرردت  20ثانيرره ،دمررای 55/5
درجهی سانتيگراد به مدت  30ثانيره و دمرای  72درجرهی
سانتيگراد برره مرردت يررك دقيقرره انجرال شرد .در نهايرت
دمرای  72درجرهی سانتيگراد به مدت پنج دقيقه به عنروان
تكميرل پليمريزاسريون ،به کرار رفرت .محصروالت  PCRبره
طول  980جفت باز ،در ژل آگارز يرك درصرد حراوی رنرو

حیدری و همکاران
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( DNA Green Viewerپارسطروس  -ايرران) الكتروفرررورز

عالئم ايجاد شده توسرط ويرروس فرود در جدايرههرای

گرديررد.

منتخ و مثبت در آزمون  ،PCRبر روی گياهران محرك در

تعیین توالی و بررسی های تبارزایی

شرايط گلخانره ،ابتردا بصرورت موزائيرك خفيرف و سرپس

برای تعيين توالي ناحيهی پوشرش پروتئينري ،محصرول
 PCRتعداد  9جدايه از استان خراسانجنروبي ،برر روی ژل
آگارز  1/5درصرد الكتروفرورز گرديدنرد.

محصروالت PCR

مررروردنظر ،از روی ژل بريرررده شررردند و برررا اسرررتفاده از
کيرت  Clean-up SystemWizard® SV Gelخرال

سرازی و

موزائيك شديد ،زردی و کلروز ظاهر شد .بوته های آلروده
به ويروس دارای رشد کم نسبت به بوته های سرالم بودنرد
و عالئم کوتولگي در آنها مشهود گرديد (شكل .)1
واکــنش زنجیــرهای پلیمــراز ،همســانهســازی و تعیــین
ترادف

جهت تعيين توالي به شرکت تكاپو زيست ارسرال گرديدنرد.

به منظور شناسايي مولكولي ويرروس موزائيرك شرلغم

تواليهای بدست آمده به شكل فايلهرای برا فرمرت  Fastaو

در نمونههای مثبت درآزمون االيرزا ،از يرك جفرت آغرازگر

 Textآماده شد .به منظور تاييد کامل وجود جدايههرای ايرن

اختصاصي پروتئين پوششي استفاده و قطعره ای بره طرول

ويروس و همچنين بررسي جايگاه تبارزايي آنها در مقايسه

 980جفت باز در نه نمونه تكثير گرديد .به منظور مطالعرات

با جدايههای دنيا ،توالي هرای حاصرل برا اسرتفاده از ابرزار

تبارزايي ،تمامي اين نه جدايه از ويروس موزاييك شلغم که

(NCBI )http://www.ncbi.nlm.nih

از مزارع زعفران شهرستان های قاين و بيرجند جمع آوری

مشابهتيابي شد .پس از تعيين ميرزان همولروژی ،قطعرهی

شده بود ،تعيين توالي گرديد ،مقايسهی تواليهرای حاصرل

مربوط به ژن پروتئين پوششري کامرل ،توسرط نررل افرزار

با ساير تواليها در پايگاه بالست ،نشان از آلرودگي تمرامي

 Bioeditهمرديررف سررازی و برره منظررور بررسرري رابطررهی

جدايههای تعيين تروالي شرده در ايرن تحقيرق ،بره ويرروس

تبارزايي جدايه های مورد مطالعه ،درخت مربوط بره آن برا

موزاييك شلغم داشت.

 BLASTدر پايگرررررراه

روش

 Maximum likelihoodتوسررط نرررل افررزارMEGA 6

(تامورا  )2013ترسيم شد .سپس مجموعرهی دادههرای هرم

د) آنالیزهای تبارزایی و نوترکیبی

رديف شده برای مقايسهی درصد هومولروژی نوکلئوتيردی

درخت تبارزايي بر اساس ژن پروتئين پوششي به طول

و اسيد آمينهای با دو برنامره ( MegAlignکلرولي و آرنولرد

 864نوکلئوتيررد و  288اسرريد آمينرره مربرروط برره  9جدايررهی

 )1996و ( SDTv 1.2موهيره و همكاران  )2014مورد استفاده

ايراني ويروس موزاييك شلغم جردا شرده از گيراه زعفرران

قرارگرفت .به منظور بررسي وقوع نوترکيبي در جدايه های

(جدول )2و  30جدايهی موجود در بانك ژن ترسيم شد .در

اين تحقيق از نرل افرزار  RDP4اسرتفاده گرديرد (مرارتين و

اين درخت تبارزايي ،تواليها در چهار گرروه مشرخ

کره

همكاران .)2015

در تحقيقات پيشين گرروهبنردی شرده بودنرد ،قررار گرفتنرد
(اشيما ( )2007شكل .)2اين چهرار گرروه شرامل ،Asian BR

نتایج

 Basal B ،Basal BRو World-Bمريباشرند .شرش جدايرهی

ردیابی ویروس با روش االیزا

اين تحقيق در گروه  Asian-BRو سه جدايه در گروه

World

آلودگي  179نمونهی جمعآوری شده زعفران به ويروس

 Bواقع شدند .در گروه  Asian BRدو زير گرروه ديرده مري-

DAS-

شود کره در يرك زيرر گرروه جدايرههرايي از ايرران برا رس

موزائيك شلغم در استان خراسان جنوبي در آزمون
 ELISAبرابر  10/85درصد برآورد شد (جدول .)2
مطالعات گلخانهای

شرررررررمارههرررررررای ،KF060651 ،KF040491 ،KF060650
 KF040488 ،KF040493،و  KF040489چين با رس شرماره
 AB093627و  ،AB252103شررش جدايررهی ويررروس مررذکور
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جرردا شررده از مررزارع زعفررران شهرسررتان هررای بيرجنررد و

حضور دارند ،بنابراين بسياری از اين گياهان و علف هرای

خوسف قرار گرفتند ،در زيرگروه ديگر جدايهای از ترکيه با

هرز تيره  Brassicaceaمي تواننرد بره عنروان منبرع آلرودگي

رس شماره  AB093604قرارگرفت .در گروه World Bجدايه

بوده و با فعاليت ناقلين در طي تابستان و پاييز ،ويروس را

هررايي از نيوزلنررد ،کانررادا ،چررك و سرره جدايرره مربرروط برره

بر روی گياه زعفران انتقال دهند .همچنين فعاليت ناقل شته

شهرستان قائن بررسي شرده در ايرن تحقيرق قررار گرفتنرد

ای در مناطق مختلف ،روی ميزان آلودگي و موفقيت آن اثر

(شكل .)2هيچ يك از جدايههای ايراني اين تحقيرق در گرروه

گذار است .در بررسي تبرارزايي صرورت گرفتره برر مبنري

های  Basal Bو  Basal BRقرار نگرفتند .ماتريكس تشابه در

ترروالي پررروتئين پوششرري جدايرره هررای ايرانرري مربرروط برره

نررل افرزار MegAlign

زعفران و جدايه های دنيا چهار گروه تشكيل شد که جدايره

نشان داد که بيشترين شباهت بين جدايره  SKK10از ايرران

هررای ايرانرري در گررروه هررای  Asian BRو  World Bقرررار

با جدايه ايراني ( IRNTT3موجرود در بانرك ژن) بره ميرزان

گرفتند (شكل .)2تاميمورا و همكراران ( )2004نشران دادنرد

AB

که جدايه هائي که منشاء اين ويروس مري باشرند در گرروه

سطح نوکلئوتيدی و آمينواسريدی برا

 98/96و کمترين تشابه بين جدايره ايرانري  SKK10برا

 093598از ايتاليا به ميزان 84/5درصد مي باشرد .بررسري

 Basal Bکه شامل جدايه های اروپا و آسيا است ،قررار مري

های انجال شده با استفاده از ماتريكس تشرابه برين جدايره

گيرن رد و احتمرراال منشرراء ايررن ويررروس از منرراطق اروپررای

های ايراني با يكرديگر نشران داد کره بيشرترين شرباهت در

جنوبي و آسيای صغير و ميانه است .گروه  Asian BRاغل

سررطح نوکلئوتيرردی بررين  SHG27و  SHG32برره ميررزان 97

دارای جدايه های نوترکي اسرت (تران و همكراران ،)2004

درصد بود .اين دو جدايه هر دو مربروط بره منطقرهی قراين

ولي اخيررا  9جدايره غيرر نوترکير از ايرران (فررزاد فرر و

بوده و در بررسي تبارزايي در گروه  World Bقرار گرفتند.

همكاران  )2014و چين (اشيما  )2007نيز در آن قرار گرفته

کمترين شباهت نيز بين  SKG59با  SKK16به ميرزان 87/3

اند که مشخ

مي کند اين گروه اجداد مشخصري نردارد و

درصد ديده شرد کره مربروط بره دو منطقره دور از هرم در

نسبت به گروه  Basalجديدتر بوده و محدود به جدايه های

استان خراسان جنوبي بوده و در تبارزايي نيز در دو گروه

غرب آسيا مي باشند .در اين تحقيق ،از بين  9جدايه ايراني،

مجزا قرار گرفتند  .بره دليرل تعرداد زيراد نمونره تنهرا نترايج

تعداد شش جدايه مربوط به منراطق خوسرف و بيرجنرد در

مرراتريكس تشررابه بررا نرررل افررزار  SDTvنمررايش داده شررد

گروه  Asian BRقرار گرفتند و با ساير جدايره هرای ايرانري

(شكل .)4مقايسهی اسيد آمينه جدايه های مورد بررسي در

اين گروه  98درصد شباهت ،در سرطح نوکلئوتيردی نشران

اين تحقيق برا بانرك ژن برا نررل افرزار  Bioeditو همرديرف

دادند کره بنرابر نترايج فررزاد فرر و پروررحيم ( )2014و برا

سازی آنها انجال شد ،که نترايج بيرانگر جرايگزيني تعردادی

استفاده از نرل افزار  RDP4اين شباهت باال ،نشران از غيرر

اسيد آمينه در جدايه های ايراني در مقايسه با دنيا است.

نوترکي بودن اين شش جدايه دارد .سبك خيز و همكراران

بحث

در سررال  1394در بررسرري تبررارزايي يررك جدايرره از گيرراه

در اين تحقيق به رديرابي و بررسري تبرارزايي ويرروس

خردل وحشي در مزارع کلزا نشان دادند که ايرن جدايره در

موزاييك شلغم در مزارع زعفران استان خراسان جنروبي و

گروه  Basal Bقرار مي گيرد .سه جدايه هرای ايرانري ديگرر

پراکنش نسبي آن پرداخته شد .در مناطق و شهرستان های

موجررود در بانررك ژن نيررز در گررروه  Basal Bواقررع شرردند

متفاوت استان ،تفاوت در ميزان آلودگي مشاهده گرديد کره

(فرزاد فر و پورحيم  .)2009در تحقيق حاضرر هريچ جدايره

مي تواند به علت تغييرات اکولوژيك و وجود يا عدل وجرود

مربوط به زعفران ،در اين گرروه واقرع نشرد .سره جدايرهی

منابع اوليهی نگهدارنده ويروس باشد .در خراسان جنروبي

ايراني ديگر بررسي شده در اين تحقيق ،در گرروه

محصوالت تيره  Brassicaceaدر بهار کشت شده و تا پراييز

و نزديك به جدايه هايي از نيوزلند و کانادا قرار گرفتند کره

world B
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اين نتايج ،متفاوت از ساير جدايهی ايراني مطالعره شرده در

جدايه  SKG59در جايگراه 198جرايگزيني  Qبرا Dديرده مري

تحقيقات پيشين بوده است .دليل جدا شدن سره جدايره ايرن

شود .تفاوت در منطقهی جغرافيايي نيز در قرار گيرری سره

تحقيق و موقعيت آن ها در ايرن گرروه مري توانرد بره دليرل

جدايه قائن در يك گروه و مجرزا از جدايره هرای بيرجنرد و

تغييرات صورت گرفته در سطح آمينو اسريدی و نروترکيبي

خوسررف مرروثر برروده اسررت .همچنررين در گررروه

اين جدايه ها باشد .از طر

World B

ديگر دامنرهی ميزبراني وسريع

جدايههرای نروترکيبي از نيوزلنرد و کانرادا قررار دارنرد کره

نشان از تكامل و تغيير پذيری ويروس با انجرال نروترکيبي

ظاهرا از جدايههای قديمي مربروط بره کشرورهای آلمران و

دارد که نقش زيادی در تكامل و سرازگاری ويرروس برازی

انگليس بوده که به اين منطقه مهاجرت کرده و نوظهور مري

مي کند (کرک مراز و همكراران  .)2008آناليزهرای صرورت

باشند (ياساکا و همكاران  .)2015اين ظهور جديرد نره تنهرا

گرفته با نرل افزار  RDP4در تحقيق حاضر ،مويد اين مطل

در ويروس های گياهي بلكه در ويروس هرای حيرواني نيرز

و وجررود نرروترکيبي در دو جدايررهی قرررار گرفترره در گررروه

ديده مي شود (مونچي و همكراران  .)2002بنرابراين برروز

 World Bشررامل  SKG32و  SKG27مرري باشررد (شرركل .)3

نرروترکيبي در دو جدايرره ايرانرري ايررن تحقيررق ،در حررين

مقايسهی توالي اسيد آمينه جدايه های ايراني با  30جدايهی

سازگاری با ميزبران جديرد وجرود دارد .برر اسراس نترايج

موجود در بانك ژن ،نيز بيرانگر برروز تغييراتري در سرطح

حاصل ،بررسي آلرودگي طبيعري و خصوصريات مولكرولي

اسيد آمينهای است که بيشتر در جدايههای شهرستان قائن

اين ويروس برای اولين بار بر روی گيراه زعفرران بررسري

قرار گرفته در گروه  World Bديده شده است .بعنوان مثرال

شده است.

در جدايرره SHG27در جايگرراه  141جررايگزيني Tبررا  Iيررا در
جدول  -1جدایه های ایرانی ویروس موزاییک شلغم جدا شده از گیاه زعفران که در تحقیق حاضر تعیین توالی شدند.
شماره

نام جدایه

محل نمونه برداری-میزبان

1

SHG27

قائن-زعفران

2

SHG32

قائن-زعفران

3

SKG59

قائن-زعفران

4

SKB20

بیرجند-زعفران

5

SKB19

بیرجند-زعفران

6

SKK90

خوسف-زعفران

7

SKK16

خوسف-زعفران

8

SKK10

خوسف-زعفران

9

SKK92

خوسف-زعفران
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جدول  -2مناطق نمونه برداری ،تعداد نمونه و درصد آلودگی در نمونههای زعفران بررسی شده با آزمون االیزا.
محل جمع آوری

تعداد نمونه جمع آوری

(شهرستان)

شده

تعداد نمونه مثبت

درصد آلودگی در نمونه های جمع
آوری شده

خوسف (روستای گل)

64

6

9/37

خوسف (روستای فریز)

24

3

12/5

قاین (روستای دهشک)

24

2

8/ 3

قاین (روستای تبلو)

9

2

22/2

بیرجند

20

3

15

قاین (منطقه ابوالخیری)

14

1

7/ 1

قاین (منطقه دبر)

20

2

10

جمع کل

175

19

10/85

شکل  A -1و :Bمربوط به عالئم ویروس موزاییک شلغم بر روی گیاه زعفران جمع آوری شده از مزارع استان خراسان جنوبی  :Cگیاه Nicotiana
 tabacum cv. samsunآلوده به ویروس موزاییک شلغم در گلخانه  :Dنمونه  Chenopodium quinoaآلوده به ویروس در گلخانه.
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شکل - 2درخت فیلوژنتیکی رسم شده بر اساس ترادف نوکلئوتیدی ژن پروتئین پوششی جدایه های ویروس موزائیک شلغم مربوط به  9جدایهی زعفران و
جدایههای موجود در بانک ژن با استفاده از نرم افزار MEGA6و روش  .Maximum likelihoodویروس Narcissus yellow strip virus
) (NYSVبه عنوان برون گروه در نظر گرفته شده است .جدایه های ایرانی تعیین ترادف شده این تحقیق بصورت پر رنگ و با رنگ آبی نشان داده شده است.

شکل  -3وقوع نوترکیبی در جدایههای  SHG32و  SHG27که با رنگ بنفش مشخص و با نرم افزار  RDP4ترسیم شده است.
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شکل -4مقایسه درصد هومولوژی نوکلئوتیدی ژن پروتئین پوششی  9جدایهی ایرانی با جدایههای دنیا که به روش  Clustal Wبا برنامه  SDTvترسیم شده است.
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Abstract
Turnip mosaic virus is a member of the genus Potyvirus in the family Potyviridae and has the broadest host
range in the family. In order to detect and characterize local isolates of TuMV, 175 saffron samples were
collected from Birjand, Khosf and Ghaen in South Khorasan between October and November 2016. Infections
with TuMV were detected by ELISA in 10.85 percent of samples. Total RNA was extracted and subjected to
RT-PCR with the virus coat protein (CP) specific primers. As a result, full-length CP gene (980 bp) was
amplified from nine samples and sequenced. Phylogenetic analysis of these isolates and 30 GenBank TuMV
isolates showed that six Iranian isolates fell in Asian BR group with other isolates from Iran, China and Turkey.
Three Iranian isolates fell in World B group with the isolates from Canada and new Zealand. Homology matrix
showed the highest similarity between SKK10 and IRNTT3 and the lowest between SKK10and AB093598
from Italy (98.96 and 87.2%, respectively). The phylogenetic analysis showed that TuMV isolates from saffron
plant in Iran were classified in different groups; therefore, they may have derived from different ancestors. This
is the first investigation of TuMV on saffron in Iran
Keywords: Iran, Turnip mosaic virus, Potyvirus, Saffron.

