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چکیده
طی آزمون . کل آنها استخراج شدRNAآوري و مزارع استان مازندران جمعنمونه برگ لوبیا داراي عالئم از 50، تعداد 1393و 1392هاي طی سال

RT-PCR با استفاده از یک جفت آغازگر دژنره منطبق بر ژن کدکننده پروتئینCylindrical inclusion)CI (اي به طـول  قطعهbp680 نمونـه  13در
مربوط بـه دو جدایـه   PCRمحصول. ویروس داشتنشان از آلودگی به یک پوتی،CIF/Rآغازگرهاي باهاي آلودهتکثیر اختصاصی نمونه. تکثیر گردید

متعلـق بـه ویـروس    PCRها نشان داد که قطعات تکثیر شده در واکـنش  آنالیز بالست توالی. یابی شد، توالیpTG19-Tسازي در حاملپس از همسانه
,Bean common mosaic necrosis virus(لوبیا نکروتیک معمولیموزاییک BCMNV) ((و ویروس موزاییـک معمـولی لوبیـا    ) از لوبیا سفیدBean

common mosaic virus, BCMV) (هاي تعیین ترادف شده در ناحیه ژنی آنالیز فیلوژنتیکی جدایه. است) از لوبیا چشم بلبلیCIي نشان داد که جدایه
با جدایه آمریکـا %) 7/98و % 8/96(اي به ترتیب داراي بیشترین شباهت مینهآدر سطح نوکلئوتیدي و اسید) از ساري(BCMV-MAZتعیین توالی شده 

)RU1M ( و کمترین شباهت)(با جدایه کره جنوبی%) 6/91و % 5/79Habin1 (همچنـین جدایـه   . باشـد میBCMNV-MAZ) بیشـترین  ) از جویبـار
اي نیز آمینهدر سطح اسید. در سطح نوکلئوتیدي داردNL8را با %) 9/96(و کمترین شباهت NL-3 K،NL5هاي آمریکایی را با جدایه%) 8/97(شباهت 

.استمازندران به روش مولکولی مذکور در استان هاياین اولین گزارش از وجود ویروس. هاي مورد بررسی داردشباهت با سایر جدایه% 7/97

وژنتیک، آنالیز فیلBCMV ،BCMNV ،RT-PCR:هاي کلیديواژه

1مقدمه

مقـدار وبـوده بشـر غذاییمنبعمهمترینغالت،ازپسحبوبات
هـاي  از دانـه بیشـتر برابـر سـه دو تـا موجود در بذور حبوباتپروتئین
همچنینوزیر کشتگسترده ترین سطححبوباتدر بین.استغالت

Phaseolus(لوبیا ). 36(است به لوبیامتعلقاقتصاديارزشباالترین

vulgaris L. ( از خانوادهFabaceae)(Leguminosaeبوده و شامل
) و چشم بلبلـی قرمزسفید،چیتی،(خشک لوبیاوسبزلوبیاهايواریته

عوامـل تحـت تـاثیر  شـدت بـه لوبیا،هاي مختلفواریته). 5(باشد می
موزاییـک آنها، ویـروس بیندرگیرند کهقرار مییروسیوبیماریزاي

موزاییـک و ویـروس )Bean common mosaic virus(معمولی لوبیا 
Bean(لوبیــا معمــولینکروتیــک common mosaic necrosis
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virus (به جـنس  ،متعلقPotyvirus)  تیـرهPotyviridae ( ازشـایع-
دارند وجودکشت لوبیامناطقتماممخربترین آنها هستند و دروترین

طول بهمثبت،الي تکRNAها از یک رشته ژنوم این ویروس). 12(
اي هـا رشـته  پیکـره ). 25(نوکلئوتید تشکیل شده است 10000تقریبی 

نـانومتر و عـرض   750و داراي طـول  غشـا شکل، انعطاف پذیر، فاقد 
ها داراي تقـارن مـارپیچی   این پیکره. )24و11(نانومتر است 13-11

کیلـو 34تا 28بین کهپوششیپروتئینواحدزیر2000بوده و توسط
پیکـره ویروسـی را   کـل درصـد وزن 95دارند و ولکولیوزن مدالتون

دامنهطبیعت،درویروساین دو).11(احاطه شده اندشوند،شامل می
ویـژه بهPhaseolusهاي جنس گونهنداشته و عمدتاًوسیعیمیزبانی
.Pگونـه   vulgarisنماینـد مـی آلـوده را.BCMV وBCMNV در

، Aphis fabaeنظیــر،ناقــلهــايشــتهوبــذرتوســططبیعــت،
Acyrthosiphon pisum ،Myzus persicae ،Aphis

craccivoraمایهطریقازبه راحتی آزمایشگاه نیز دروناپایابصورت
درهــاویــروسپــوتی). 37و6(گردنــد مــیمنتقــلکــیمکــانیزنــی

ماننـد هاي ویژه درون سلولی فرفرهاندامکمیزبان،سلولسیتوپالسم

)علوم و صنایع کشاورزي(حفاظت گیاهان نشریه
143-150.ص،1395بهار، 1شماره ، 30جلد 
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1395بهار، 1شماره، 30، جلد)علوم و صنایع کشاورزي(نشریه حفاظت گیاهان 144

)Pinwheel (مانند طوماریا)Scroll (هاي کنند که از ویژگیتولید می
Cylindrical(CIپـروتئین  ). 25(مهـم تاکسـونومیکی آنهـا اســت    

inclusion ( ویـژه هـاي کد شده توسط ویروس تشکیل این انـدامک
-دهـد کـه منحصـر بـه آلـودگی پـوتی      اي را مـی سلولی استوانهدرون

ATPaseداراي فعالیت هلیکـازي و  CIپروتئین ). 30(هاست ویروس

است و در تکثیر، ترجمه و حرکت سلول به سلول ویـروس نقـش دارد   
).15و14(

BCMV   از آمریکـا از روي  1917ابتـدا در سـالP. vulgaris

و ) 32و26(این ویـروس پـراکنش جهـانی دارد    ). 17(گزارش گردید 
کیفیـت شکاهوعملکردطریق کاهشازسنگینیخسارت اقتصادي

اسـاس  بـر 1922تـا سـال   BCMV).6(نمایـد  ایجـاد مـی  محصول
بـوده اسـت کـه    BوAسـروتیپ سرولوژي و بروز عالئم، شـامل دو 

شـوند  هاي مجزا شناخته مـی امروزه این دو سروتیپ به عنوان ویروس
اثبـات  HPLCبـا اسـتفاده از روش   ) 19(مک کرن و همکـاران  ). 18(

تـرادف  . ویـروس جـدا از هـم هسـتند    کردند که ایـن دو سـروتیپ دو  
CP)Coatنوکلئوتیدي نواحی کدکننده  Protein ( این دو سروتیپ نیز

این دو از نظر اندازه و تـرادف نوکلئوتیـدي متفـاوت    CPنشان داد که 
گونـه دوعنـوان بهBوAدو سروتیپ نهایتدررو از این). 13(است 
بنـدي  طبقـه BCMNVو BCMVیعنی Potyvirusجنسازمجزا

موزائیـک عالئـم لوبیـا معمـوالً روي ارقـام  BCMV). 35و7(شدند 
هـاي ژنوتیـپ رويBCMNVهـاي  در حالیکه جدایه. نمایدایجاد می

بـاال، ایجـاد نکـروز    وپـائین دماهـاي درIمقـاوم  ژن غالـب و حاوي
امـا ). 31(کنند می) Lethal systemic necrosis(سیستمیک کشنده 

باعـث ایجـاد   BCMNVوBCMVيشـناخته شـده  نژادهـاي تمام
). 12(شـوند  هاي فاقـد ژن مقاومـت مـی   عالئم مشابه بر روي ژنوتیپ

سـبز مـوزائیکی هـاي لکهصورتلوبیا بهارقامرويهاویروسعالئم
خـوردگی چینها،غالفوهابرگشکلیروشن، پیچیدگی و بدوتیره
رگبرگـی نکـروز ارقام،برخی در. رشد استکاهشوپایینیهايبرگ
ریشـه  سـیاهی عنواندهد که سبب مرگ گیاه شده و بهمیرخشدید

)Black- root (شود شناخته می)بـار در اولینبرايایراندر). 20و6
دماونـد درلوبیـا مزارعازBCMVوجودتوسط منوچهري1342سال 

درBCMVهـاي اسـترین وهـا پاتوتیـپ نوع سـروتیپ، .گزارش شد
. شناسـایی شـد  ) 22و21(تهـران توسـط نـادرپور و همکـاران     استان

چناران مشهد ومنطقهرا درBCMVپراکنش) 2(و همکاران برادران
هـاي از روشاسـتفاده بـا ) 29(همکـاران  وشـهرآیین . بررسی نمودند

عوامـل ازشناسایی برخیبهمیکروسکوپی موفقالکترونوسرولوژي
) 23(پیمبري و همکاران . در برخی مناطق کشور شدندلوبیابیماریزاي

بویراحمد و فارس وتهران، کهگیلویههايرا در استانBCMVوجود 
ــد ــزارش کردن ــاران . گ را از اراك و BCMNV) 27(ســاالري و همک

ــان و  ــرج،BCMVالهیجـ ــابوررا از کـ ــزارش  ونیشـ ــان گـ زنجـ
فزایشاعوامل محدود کنندهمهمترینBCMNVو BCMV.کردند

اخیـر هايسالدر. )28(باشند میکشورمختلفدر نقاطحبوباتتولید
ها بیشـتر ویروساینبااثر آلودگیدرمحصولکاهشخسارتمیزان 

دلیل گستردگی وسـیع و تـاثیر   به). 23(است شدهگزارشدرصد80از 
مهمی که این دو ویـروس روي کیفیـت و کمیـت محصـوالت دارنـد      

آنها در استان مازندران کـه از منـاطق مهـم کشـت     ردیابی و شناسایی
-روش. رسـد ضروري به نظر میانواع مختلف حبوبات در ایران است، 

ها در درجـه  ویروسبراي ردیابی و شناسایی پوتیPCRهاي مبتنی بر 
اساس استفاده از آغازگرهاي دژنره براي تـوالی هـاي حفاظـت    اول بر

بزرگترین محصـول  CIروتئین پ). 9(شده در ژنوم هاي ویروسی است 
هاست و به دلیل منحصر بفرد بـودن در اعضـاي   ژنی در پوتی ویروس

هـدف از  . داراي ارزش تاکسونومیکی باالیی اسـت Potyviridaeتیره 
-ویروسجایگاه فیلوژنتیکی جدایه هاي این تحقیق شناسایی و تعیین 

معی در باشد که تاکنون بررسـی جـا  میدر استان مازندران مذکور هاي
در این تحقیق با استفاده از آغازگرهاي . صورت نگرفته استهامورد آن

ویـروس دو پـوتی ) CI)9دژنره طراحی شـده بـر اسـاس ناحیـه ژنـی      
BCMV وBCMNVردیابی شده و بخشی از منطقه ژنومیCI آنها

. تعیین ترادف گردید

هامواد و روش
-واریتـه نمونـه از  50تعداد 1393و 1392هاي طی تابستان سال

چیتـی، لوبیـا سـفید و   لوبیـا لوبیا چشم بلبلی،هاي مختلف لوبیا شامل
) Mottling(لوبیا قرمز که داراي عالئمی از قبیل موزاییـک، پیسـکی   

مردگـی  و بافـت ) Rugosity(خـوردگی  خفیف تا شدید، بدشکلی، چین
هاي جمـع آوري شـده از هـر    برگ. جمع آوري شدبودندساقهوبرگ

بوته در پاکت جداگانه قرار داده شده، در شرایط خنـک بـه آزمایشـگاه    
. منتقل شد

Totalازان اي از بافـت گیـاهی بـا اسـتفاده     .اسـتخراج آر  RNA

isolation kit)طبق دسـتورالعمل شـرکت سـازنده انجـام     ) دنازیست
دژنـره  از یک جفـت آغـازگر   RT-PCRهايجهت انجام واکنش. شد

Cylindricalمنطبق بر ژن کد کننـده پـروتئین   ) 9(هاپوتی ویروس

inclusion)CI ( 3913و 4570-4595در ناحیــه اســتفاده شــد کــه-
جهـت  .انـد شدهویروس حفاظت ژنوم کامل اعضاي جنس پوتی3938
1اسـتخراج شـده،   RNAمیکرولیتـر از  4ابتدا مخلوط cDNAسنتز 

میکرولیتـر آب مقطـر   8و ) pmol15(میکرولیتـر از آغـازگر برگشـت    
در دسـتگاه ترموسـایکلر   C°65دقیقـه در دمـاي   5تزریقاتی به مدت 

دقیقـه  3اي واسرشته گردد و بالفاصله به مدت .ان.شد تا آرگرما داده
میکرولیتر مخلوط2مخلوط حاصل با افزودن . داخل یخ قرار داده شد

dNTPs)10میکرولیتر بافر 4، )میلی موالرx5 میکرولیتـر  1واکنش و
ــزیم MMLV-Reverse Transcriptase (200u/μl)از آنـــ

)Fermentas, Lithuania( بــه مــدت یــک ســاعت داخــل دســتگاه ،
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پس از . قرار گرفتcDNAبه منظور سنتز C°42ترموسایکلر با دماي
هـا قـرار   ل ساختن آنـزیم جهت غیر فعاC°94دقیقه در 5آن به مدت 

میکرولیتـر  4میکرولیتـري شـامل   25در حجم PCRآزمون . داده شد
5/2، )پیکومـول 10بـا غلظـت   (میکرولیتر از هر آغازگرcDNA ،1از

×10فربامیکرولیتر PCR ،1 میکرولیترMgCl2)50  میلـی مـوالر( ،
5(میکرولیتـر  1و ) میلـی مـوالر  dNTPs)10میکرولیتر مخلوط 5/0

ــر  ــد در میکرولیت Taq)واح DNA polymerase)Fermentas,

Lithuania (پروفایل دمایی . انجام گرفتPCR در شامل یک چرخـه
بـه  C°94شـامل دمـاي   چرخـه 35دقیقـه و  3به مدت C°94دماي 
ثانیـه و  90به مـدت  C°72ثانیه و 30به مدت C°52ثانیه، 30مدت 

محصـول  . دقیقه بود10به مدت C°72در نهایت یک چرخه در دماي 
PCR     حـاوي % 1بـا اسـتفاده از الکتروفـورز در ژل آگـارزµg/ml5/0

DNA Green Viewer)Pars tous(    مورد بررسی قـرار گرفـت و بـا
UVهدستگا Transilluminator   باندهاي اسید نوکلئیـک مشـاهده و

Gelبه وسـیله دسـتگاه    documentation)Syngene ، از ) انگلسـتان
هـایی کـه در   مربـوط بـه نمونـه   PCRمحصول . ژل عکسبرداري شد

پـــس از جداســــازي از  باند داده بودند، )bp680(ناحیه مورد انتظار
بـه  ) دنازیسـت (Gel Recovery kitاستفاده ازبا سازي الصخژل و

ــمیدي   ــل پالس ــل ناق ــدندpTG19-Tداخ ــمیدهاي پ. الحــاق ش الس
سـویه  Escherichia coliدرون سلولهاي باکتریایی مستعد،نوترکیب
DH5αهاي تراریخت در محیط کشت حـاوي  باکتري. تراریخت شدند

12درجه بـه مـدت   C°37آنتی بیوتیک انتخابی آمپی سیلین در دماي 
همسانه هاي حاوي ژن مـورد نظـر از   . ساعت مورد کشت قرار گرفتند

Colony(سـی آر  طریق کلونی پی PCR (    بـا اسـتفاده از آغازگرهـاي
M13اي پالسمیدهاي نوترکیب با اسـتفاده از  .ان.دي. شناسایی شدند
Plasmidکیت DNA isolation)استخراج شـده و مـورد   ) دنازیست

-تـرادف . قرار گرفتنـد ) توسط شرکت ماکروژن کره جنوبی(توالی یابی 
بـا  BLASTnبـا برنامـه   NCBIهاي حاصـل، در پایگـاه اطالعـاتی    

پس از ادغـام تـرادف   . مقایسه شدندGenBankهاي موجود درترادف
همسانه از قطعـات مختلـف، تـرادف اسـتنتاجی     2تا 1هاي حاصل از 

)Consensus sequence (  با استفاده از نرم افـزارDNAMAN7  بـه
ترادف نوکلئوتیـدي بـین   1ردیف سازي چندگانهمقایسه هم. دست آمد

هاي ثبت شده در بانک ژن ، باها و سایر جدایههاي این ویروسجدایه
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روش چندگانـه بـه  سـازي ردیفهمازحاصلفیلوژنتیکیدرخت.شد
Neighbour joining5.1برنامــه وســیلهبــهMEGA و بــر اســاس

). 33(گردید ترسیمنیز ) bootstrap(تکرار1000

نتایج

1- Multiple alignment
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نمونه شد ضمن اینکه در نمونه گیاه سالم هیچگونـه بانـدي مشـاهده    
). 2شکل (نشد

نکروز و عمده ترین عالئمی که مشاهده گردید موزاییک، پیسک،
.)1شکل (خوردگی برگها بود چین

مثبت ارزیابی شده بودنـد،  PCRیی که در آزمون نمونه13از بین 
سـازي و نیـز تاییـد    مربوط به دو جدایه پس از همسانهPCRمحصول 

بـا مقایسـه   . سازي شده، از دو جهت تعیین تـوالی شـدند  قطعه همسانه
ژن در پایگاه اطالعاتی هاي حاصل با اطالعات موجود در بانک ترادف

NCBI و برنامهBLASTn     مشخص شـد کـه قطعـات همانندسـازي
-ویـروس CIمربوط به قسمتی از ژن پـروتئین  PCRشده در واکنش 

از (BCMNVو) از لوبیا چشم بلبلـی، منطقـه سـاري   (BCMVهاي
. است) لوبیا سفید، منطقه جویبار

شـده بـه همـراه    هـاي تعیـین تـوالی    در آنالیز فیلوژنتیکی، جدایـه 
. بررسی شـدند ) 1جدول (GenBankهاي موجود در تعدادي از جدایه

متناظر بـا ناحیـه تعیـین تـرادف     CIهاي موجود از ناحیه ژنومی ترادف
. سـازي شـدند  نوکلئوتید انتخاب و همردیـف 680شده به اندازه حدود 

-نشان داد کـه جدایـه  ) 3شکل(دندروگرام حاصل از مطالعات تبارزائی 
-در دو گروه اصلی جـدا از هـم قـرار مـی    BCMVي مورد بررسی ها

). A-3شـکل (شـود  هایی تقسیم میگیرند که هر گروه نیز به زیرگروه
. از چین و دو جدایـه از انـدونزي اسـت   شامل سه جدایهIAگروهزیر

از منطقه سـاري اسـتان مازنـدران بـه همـراه      BCMV-MAZجدایه 
بـا  IIگـروه  .گیرنـد قرار میIBدر زیرگروه ) از آمریکا(RU1Mجدایه

یک جدایه نیز هاي چین وبیشترین تعداد شامل طیف وسیعی از جدایه
بـر  نتـایج فیلـوژنتیکی  . باشـد از آمریکا، آلمان، هند و کره جنـوبی مـی  

ــاس  ــدي ژن  اس ــوالی نوکلئوتی ــه   CIت ــت جدای ــه هش ــان داد ک نش
BCMNV   مورد بررسی به دو گـروه اصـلیI وIIشـوند  سـیم مـی  تق

به تنهایی در گروه ) از آمریکا(BCMNV-TN1جدایه ). B-3شکل (
Iها در گروه قرار گرفته و سایر جدایهIIگروه . گیرندقرار میII  خـود
از منطقـه  BCMNV-MAZشود که جدایـه  زیرگروه تقسیم می2به 

-قـرار مـی  IIAدر زیرگـروه  NL8جویبار به همراه جدایه آمریکـایی  
هاي آمریکایی و یک جدایـه  شامل تعدادي جدایهIIBزیر گروه .گیرند

ــرادف ردیــفمقایســه هــم.از بریتانیــا مــی باشــد ــه ت ســازي چندگان
هـاي مـذکور بـا سـایر     اي هـر یـک از جدایـه   نوکلئوتیدي و اسیدآمینه

ي هاي موجود در دنیا نشان داد که در سطح نوکلئوتیـدي جدایـه  جدایه
BCMV-MAZ 5/79(کمترین شباهت (%   را بـا جدایـهHabin1) از

از (RU1Mرا بـا جدایـه   %) 8/96(و بیشـترین شـباهت  ) کره جنـوبی 
بیشـترین  BCMV-MAZجدایه ايآمینهدر سطح اسید. دارد) آمریکا

را %) 6/91(و کمترین شـباهت  RU1Mرا با جدایه%) 7/98(شباهت
.داردHabin1با 
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را %) 9/96(متـرین شـباهت   کBCMNV-MAZهمچنین جدایه 
و NL-3 Kرا بـا  %) 8/97(شـباهت  و بیشـترین ) از آمریکـا (NL8بـا 

NL5)اي آمینـه در سـطح اسـید  . در سطح نوکلئوتیدي دارد) از آمریکا
هاي مـورد بررسـی از   با دیگر جدایهBCMNV-MAZشباهت جدایه 

رسـم  با توجه بـه دنـدروگرام   . باشددرصد می7/97آمریکا و انگلستان 
ها همخـوانی  شده بین دندروگرام تبارزائی و شباهت نوکلئوتیدي جدایه

.وجود دارد

موزاییک، پیسک و نکروز در برگ لوبیا سفید- BCMV .Bآلوده به لوبیا چشم بلبلیبرگ در خوردگیو چینعالئم موزاییک خفیف-A- 1شکل 
BCMNVبه آلوده 

Figure 1- A- Symptoms of mild mosaic and rugosity on Cowpea leaf infected by BCMV B-mosaic, mottling and necrosis on
white bean leaf infected by BCMNV

از لوبیا چیتی BCMV:1ي انتخابی مربوط به دو جدایه% 1در ژل آگاروز RT-PCRدر) bp680(نقوش الکتروفورزي قطعات تکثیر شده - 2شکل 
2:BCMNVکنترل منفی با گیاه سالم لوبیا :3از لوبیا سفیدM-جفت بازي 100اي .ان.مارکر دي)Fermentas(

Figure 2- Electrophoresis patterns of DNA fragments amplified by RT-PCR in 1% agarose gel related to 2 selected isolates 1:
BCMV from Cowpea 2: BCMNV from white bean 3: healthy bean plant extract as negative control. M: 100 bp DNA marker
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هاي ویروس موزاییک معمولی و موزاییک نکروتیک معمولی لوبیا مورد استفاده در این مطالعهمشخصات جدایه-1جدول 
Table 1- Characteristics of BCMV and BCMNV isolates used in this study

Accession no.HostOriginIsolate /Strain
استرین/جدایهمنشامیزبانرس شمار

AJ312438.1CowpeaChina:ZhejiangBCMV- Y
KJ807818.1Glycine maxChina: Huai'anBCMV- NKY019
KJ807821.1Glycine maxChina: YanchengBCMV- CDXQ003
KM051426.1Glycine maxChina: WuhanBCMV- CD021
KJ508092.1Glycine maxSouth KoreaBCMV- Habin1
KJ645793.1Phaseolus vulgarisUSABCMV- RU1M
KM023744.1Phaseolus vulgarisUSA:IowaBCMV- NL1
KF114860.1Phaseolus vulgarisIndiaBCMV- NL-1n
KJ807817.1Glycine maxChina:Huai'anBCMV- NKY017
KJ807816.1Glycine maxChina:Huai'anBCMV- HZZB012
HG792064.1Phaseolus vulgarisGermanyBCMV- PV 0915
KJ807813.1Glycine maxChina: WuhanBCMV-PStV.JX014
KJ807803.1Glycine maxChina: WuhanBCMV- DXH005
KM051431.1Glycine maxChina: WuhanBCMV- DXH006
FJ653924.1Yardlong beanIndonesiaBCMV- Bukulak-4.4
FJ653921.1Yardlong beanIndonesiaBCMV- Bukulak-3.4
KC832502.1Mung beanChinaBCMV- MB
KC832501.1SoybeanChinaBCMV- soybean
HQ229993.1Phaseolus vulgarisUSABCMNV- NL5
HQ229994.1Phaseolus vulgarisUSABCMNV- NL8
HQ229995.1Phaseolus vulgarisUSABCMNV- TN1
AY864314.2Phaseolus vulgarisUSABCMNV- NL-3 K
HG792063.1UKBCMNV- PV 0413
AY282577.1Phaseolus vulgarisUSABCMNV- NL-3
AY138897.1Phaseolus vulgarisUSABCMNV-Washington
NC_002634SMV-N

بحث
BCMV وBCMNVهـاي لوبیـا   ویروسترینشایعمهمترین و

-منـاطق اغلـب درايبطورگستردهو در ایران نیز) 17(در دنیا هستند 
ویروسهاي لوبیا در مناطق وجود پوتی.)28(هستندپراکندهلوبیاکشت

شناسـایی ایـن   شود که میمحسوبمحصول خطري بالقوه کشت این
اهمیـت زیـادي   آنهـا بـا یکـدیگر را از   روابـط و آنهاها، منابعویروس

استفاده از آغازگرهاي دژنره نه تنهـا ردیـابی سـریع    .نمایدبرخوردار می
یابی قسمتی از ژنـوم  ویروسهاي زیادي را تسهیل کرده بلکه توالیپوتی

اکثـر ایـن   . اخته اسـت براي اهـداف تاکسـونومیکی را نیـز ممکـن سـ     
هاي حفاظـت شـده در ژنـوم از جملـه ناحیـه      آغازگرها بر اساس توالی

، 4(انـد  طراحی شدهNIbو CPژنوم شامل نواحی کدکننده 3'انتهایی 
کـد بسیاري از محققین براي اهداف تاکسـونومیکی منطقـه  ).10و8

-مـی ) شـود که بطور معمول استفاده می(CPرا مناسبتر ازCIشونده
بـا  CIشـونده کـد منطقـه بـا اسـتفاده از  به اعتقاد آنها مقایسه. دانند

مناسـبترین  و این منطقـه کننده کل ژنوم استمنعکسبیشترین دقت
ژنـوم  کاملکه توالیبندي زمانیو طبقهاهداف تشخیصیگزینه براي

استفادهبامطالعه نیز،ایندر).16و9، 1(باشددر دسترس نیست، می
که اختصاصـی اعضـاي   CIدژنره ژن کدکننده پروتئین غازگرهاي آاز

در BCMNVو BCMVویـروس  پوتیدوویروس است جنس پوتی

شناسایی شده و مـورد  لوبیا،آلودهشدهآوريجمعهاينمونهازتعدادي
، I(موتیـف هلیکـازي   7داراي CIناحیه ژنومی . گرفتندقراریابیتوالی

Ia ،II ،III ،IV ،VوVI(    بسیار حفاظـت شـده اسـت)آغازگرهـاي  ). 3
CIF وCIR هـاي  به ترتیب بر اساس موتیـفI وV   ناحیـه ژنـومی

CIآسپارتیک و گلوتامیک اسید بـه  اسیدهاي آمینه). 9(اند طراحی شده
ایـن ناحیـه از ژنـوم    175و 174اي هاي اسـیدآمینه ترتیب در موقعیت

از ناحیه غنی از اسیدهاي آمینـه  وجود دارند، این دو اسیدآمینه که قبل 
هیدروفوبیک و غیرقطبی قرار دارند احتماال در حرکت ویـروس نقـش   

هاي مورد بررسی در این تحقیق توالی تکثیر شده در جدایه). 16(دارند
ــاي   ــف ه ــی از،Ia ،II ،IIIداراي موتی ــه Vبخش ــیدهاي آمین و اس

یـابی درسـت   توالیباشند که داللت برآسپارتیک و گلوتامیک اسید می
نیـز  ) 16(و لـی و همکـاران   ) 9(و با نتایج ها و همکاران ها داردجدایه

. مطابقت دارد
ممکن است در یـک منطقـه و   BCMNVو BCMVاز آنجا که 

یا حتی در یک گیاه مشاهده شوند، امکان نـوترکیبی بـین آنهـا وجـود     
-حتی پاتوتیپداشته که این موضوع می تواند منجر به ایجاد نژادها یا 

-هـا و جدایـه  بیشتر تمایز سویهبنابراین شناخت).34(هاي جدید شود 
-ها به خصوص آنالیز تنوع ژنتیکی و تکامل آنها مـی هاي این ویروس

تواند براي درك تکامـل و توسـعه بیمـارگر و در نتیجـه ارائـه راهکـار       
.مناسب براي کنترل آن مفید باشد
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با CIنوکلئوتید از ژن 680از همردیف سازي ) B(BCMNVو ) BCMV)Aهاي دندروگرام حاصل از تطابق ترادف نوکلئوتیدي جدایه- 3شکل
تکرار براي محاسبه روابط 1000براساس،bootstrapو مقدار هستندbootstrapاعداد نمایانگر درصد . Neighbor-joiningاستفاده از روش

عضو برون گروه به عنوان)SMV)Soybean mosaic virus.انددار شدههاي مورد بررسی در این مطالعه عالمتجدایه.فیلوژنتیکی به کار رفته است
)Outgroup (ر گرفته شده استدر نظ.

Figure 2- Phylogenetic tree constructed from the alignment of 680 bp nucleotide sequences of CI gene using neighbor -joining
method based on 1000 replicates. The numbers indicate bootstrap percentage. Mazandaran isolates of BCMV and BCMNV

generated from this study are marked. SMV (Soybean mosaic virus)included as out-group.

غلب اوقات بـاهم اثـر هـم    اBCMNVوBCMVعالوه بر این 
-هـم ). 27(کنند آلوده میا گیاه راتوامومشتركداشته و بطورافزایی

عالئـم  شـدت افـزایش مـثال  استمختلفیهايداراي جنبهی نیزافزای
یـا شود ومیزبانتودهیامیزبانکلفراوانیکاهشاست سببممکن

بـه عنـوان  میزبـان پتانسـیل رفتنموجب باالویروسغلظتافزایش
افزایی همانطور که میزان خسـارت را  همطرفیاز. گرددمایهزادمنبع

موجـب افـزایش میـزان انتقـال    دهد، هاي آلوده افزایش میمیزباندر
وانـدازي بنـابراین راه ). 11(ویروس بوسیله نـاقلین نیـز خواهـد شـد     

بیمـارگر  آگاهی از خصوصیات و تنوعیستم دقیق ردیابی وسيتوسعه
افزایی آن با دیگر بیمارگرهـا ک منطقه و اثر همینژادهاي وابسته در و

بـه ريضـرو خسـارت جهـت کـاهش  مدیریت کنتـرل بیمـاري در  در
. رسدنظرمی

میـزان د لـذا بررسـی  نباشمینیززادبذرهااز آنجا که این ویروس
مناسـب هايایجاد روشجهتآنهاشدنزادبذردرصدتعیینوشیوع
لوبیـا در مـزارع هـا ویـروس ایـن ناشـی از هايبیماريمدیریتبراي

-روشارقـام مقـاوم از   استفاده از بذور عاري از ویروس و . اهمیت دارد
درتردقیقمطالعاتانجامبراي. ها استاین ویروسهاي موثر کنترل
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