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چکیده
ویروس برگ باد بزنی مو ) (Grapevine fanleaf virus, GFLVدر تاکستانهای مناطق مختلف دنیا شیوع دارد .عالئم ایجاد شده توسط این
ویروس اغلب در سه گروه برگ بادبزنی ،موزاییک زرد و رگبرگ نواری تقسیمبندی شدهاند که علت تفاوت در ایجاد عالئم ،به تنووع ننتییوی ادایوههوا
نسبت داده شده است .شدت عالئم ایجاد شده به ادایهی ویروس ،حساسیت رقم مو و شرایط محیطی بستگی دارد .در این تحقیوق پوراکن و تحلیو
تبارزایی ناحیه کدکننده پروتئین پوششی ویروس بررسی شد .نمونهها از تاکستانهای استان خراسان رضوی امو آوری و نن پوروتئین پوششوی از پون
ادایه تیثیر ،همسانهسازی و تعیین ترادف گردید .به این منظور ،تعداد  901نمونه برگ دارای عالئم از تاکستانها ام آوری و در آزمون االیزا با استفاده
از آنتیبادی اختصاصی  GFLVآلودگی به ویروس در  85نمونه تأیید شد .بیشترین میزان آلودگی در بین نمونههای ام آوری شده از منطقوه محمدیوه
واق در شهرستان کاشمر بود .با استفاده از آغازگرهای اختصاصی قطعهای بطول  9670افت باز مربوط به طول کام ناحیه کدکننده پوروتئین پوششوی
ویروس و قسمتی از انتهای' 3ننوم تیثیر شد .پروتئین پوششی ادایه های انتخاب شده در سطح نوکلئوتیدی و آمینواسیدی بوهترتیوب  10-19و 19-16
درصد با ادایههای سایر نقاط دنیا شباهت داشت .تحلی تبارزائی بر اساس ناحیه کد کننده پروتئین پوششی ،ادایههای ایرانی  GFLVرا در شواخهای
مجزا از ادایههای سایر نقاط دنیا قرار داد .همچنین ادایههای شمال شرق کشور در گروهی مجزا از ادایههای شمال غورب کشوور قورار گرتتنود ،کوه
نشاندهنده اثر ادایی اغراتیایی در تیام  GFLVاست .نتای حاص از این تحقیق بیانگر بومی بودن  GFLVدر ایران و گسترش احتمالی آن از این
منطقه به سایر نقاط اهان است.
واژههای کلیدی :پراکن  ،تبارزائی ،خراسان رضوی ،ویروس برگ بادبزنی مو
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انگور یک محصول صنعتی و اقتصادی با ارزش است که اایگواه
ویژهای در بین محصووالت کشواورزی در سراسور دنیوا و ایوران دارد.
بیماری های ویروسی و شبه ویروسی ساالنه خسارات ابران ناپوییری
به بخ کشاورزی وارد میکنند ( 98و  .)97ویوروس بورگ بوادبزنی
انگور ( )Grapevine fanleaf virus - GFLVییی از مهومتورین و
قدیمی ترین ویروسها از لحوا اهمیوت اقتصوادی و وقووع گسوترده
 2 ،9و  -3استادیاران پژوه  ،بخ تحقیقات گیاهپزشیی ،مرکز تحقیقات و
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بهشمار میرود .این ویروس عام بیماری برگ بادبزنی مو بووده ()90
و در آلودگی شدید باعث کاه تشویی میووه و عملیورد محصوول،
حتی تا  50درصد میشود ( .)3انتقال این ویروس بطور طبیعی توسوط
نماتد  Xiphinema indexاست .با این حال بخشی از انتشار آلوودگی
و شیوع آن بعلت تیثیر با استفاده از قلمه ،پیوندک و نهالهوای آلووده
میباشد ( 1و  .)99سه گروه از عالئم شام بدشیلی مسری ،موزاییک
زرد و رگبرگ نواری توسط بیماری برگ بادبزنی موو ایجواد مویشوود
( )96که این تفاوت در عالئم مربوط به تنوع در ننوم ویروس میباشد
زیرا دو گروه از عالئم در یک رقم مشاهده شده اسوت ( .)91ییوی از
مناب تنوع در ویروسهایی با ننوم آر .ان .ای ،پلیمراز ویوروس اسوت
که تاقد خاصیت دوباره خوانی میباشد و تشوار انتخواب وارد بور ایون
اه یاتتهها باعث حیف ویروس و یا حفظ و اتزای این اه هوا
خواهد بود ( 9و  GFLV .)91از انس  Nepovirusمتعلق به خانواده
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 (26) Secoviridaeو دارای پییرههای ایزومتریک است که ننوم آن
از دو قطعه آر .ان .ای تک ال با قطبیت مثبت تشیی شده اسوت کوه
آر .ان .ای  9و آر .ان .ای  2نامیده میشوند ( 27و  )32و انتهای ' 8آر.
ان .ای های ننومی این ویروس ،متص به یک پوروتئین کوکوک بوه
نام وی پی ای و انتهای ' 3نیز دارای دنبالهی پلی آدنینی مویباشوند.
هر کدام از آر .ان .ای هوای ننوومی یوک پلوی پوروتئین رموزگویاری
میکنند .پلی پروتئین رمز گویاری شوده توسوط آر .ان .ای  2بوه سوه
پروتئین کوککتر به نامهای ) 2A-HPدر تیثیور آر .ان .ای  2نقو
دارد( 2BMP) ،پووروتئین حرکتووی( و ) 2CCPپووروتئین پوششووی(
شیسته میشود (.)3
بر طبق آمار منتشره سال  9315وزارت اهاد کشاورزی ،رتبه سوم
بیشترین میزان تولید از بین محصوالت باغبانی در کشوور مربووط بوه
انگور با تولید حدود  3.3میلیون تن و سهم  99.2درصد از ک میوزان
تولید محصوالت باغبانی بوده که استان هوای توارس بوا سوهم 97،8
درصدی ،همدان با سهم  90.1درصدی ،خراسوان رضووی بوا سوهم
 90.9درصدی ،قزوین با سهم  90.3درصدی و آذربایجوان شورقی بوا
سهم  6.9درصدی در رتبه های اول تا پنجم تولیدکنندگان انگور کشور
قرار داشته اند .این پن استان امعاً در حدود  88.9درصد از ک تولیود
انگور کشور را تأمین نمودهانود .سوطح زیوور کشوت انگوور در اسوتان
خراسان رضوی ،در سال  ،9315حدود  26.199هیتار و مجموع میزان
تولید دیم و آبی این محصول  397.988تن بوده است (.)9
بیماری ویروس برگ بادبزنی انگور تهدید عمده ای بورای صونعت
انگور بهشمار میرود و در حال حاضر ،استفاده از مواد تیثیری عاری از
ویروس تنها راهکار مؤثر برای کنترل بیماریهای ویروسی در تاکستان
است .برای کارایی مؤثر این روش ،شناسایی ویروس ضوروری اسوت.
عالوه بر روش االیزا ( ،)ELISAآزمون رونویسوی معیووس واکون
زنجیره ای پلوی موراز ( )RT-PCRرایو تورین روش بورای تشوخی
ویروس است .از آنجا که ایران ییی از سرزمینهای اولیه کشت انگور
به شمار میرود ( )28بهنظر میرسد خواستگاه  GFLVنیز ایران باشد
( 39و  .)38اولین گزارش از شیوع بیماری در ایوران مربووط بوه سوال
 9160میالدی است (.)39
تجزیه و تحلی توالیها بر اسواس نن پوروتئین پوششوی ( Coat
 )proteinو پروتئین حرکتی ( ،)Movement proteinسطح باالیی از
تنوع ننتییی را در ننوم امعیت هوای  GFLVنشوان داده اسوت کوه
بیانگر این است که  GFLVمتشی از واریانتهای متفواوت در یوک
امعیت شبه گونه است ( 29و  .)25مطالعهای در سال  2092در شمال
غرب کشور طی تجزیه و تحلی تبارزائی پروتئین حرکتی امعیتهای
ویروس برگ بادبزنی مو ،نشان داد که سواختار امعیوت ادایوههوای
 GFLVتوالییابی شده از اسلوونی و ایران منوتیلتیک هسوتند و ایون
ویروس از طریق تیام مستق در ایران بهواود آمده است ،در حوالی
که ادایههای  GFLVمربوط به ترانسوه ،ایتالیوا و ایواالت متحوده از

کندین تبار مستق تشیی شده انود کوه نشوان مویدهود تموایز بوین
امعیتهای اغراتیایی  GFLVرخ داده اسوت ( .)32طوی مطالعوه در
رابطه با ساختار امعیت و تنوع ننتییی ادایه های  GFLVایوران در
سال  ،2096تمایز بین امعیتهای اغراتیایی ادایههای ایرانی تأییود
شد و علت این وضعیت پلیتیلتیک امعیت ویروس را حضور طوالنی
مدت ویروس در منطقه ،اثرات بنیانگیار و یا نووترکیبی دانسوتند (.)5
طی مطالعات انجام شده توسط محققان ،ناحیه نن پوروتئین پوششوی
ویروس برگ بادبزنی مو بهمنظور مطالعه تنوع ننتییی مناسب میباشد
( 33 ،21 ،95و  )37و این ناحیوه از ننووم نقو مهموی در بیولوونی
ویروس و انتقال با نماتد ناق دارد (.)92
با در نظر داشتن قدمت طوالنی ویروس در تاکستانهای ایران در
کند سال گیشته ،مطالعات مولیولی این ویروس امری ضروری است.
بدین منظور ناحیه ننومی کدکننوده پوروتئین پوششوی بورای تحلیو
تبارزائی  GFLVو بررسی ارتباط ادایههای استان با سایر ادایههای
ویروس برگ بادبزنی مو استفاده شده است .این امر میتواند به توسعه
روش های تشخیصی مطمئن در برنامه تولید گیاهان عاری از ویروس،
کمک کند.

مواد و روشها
جمعآوري نمونهها

در مجموع  901نمونه مشیوک به آلودگی به  GFLVبوا عالئوم
موزاییک زرد و رگبرگنواری طی دو سوال متووالی در اواسوط بهوار و
تابستان سالهوای  9315و  9311از تاکسوتانهوای اسوتان خراسوان
رضوی (ادول  )9ام آوری شدند.
ردیابی سرولوژیکی GFLV

ردیابی  GFLVدر نمونههای مثبت به روش االیزای غیر مستقیم
انجام شد ( .)8در نهایت پس از اتزودن مادهی زمینوه ،هور  30دقیقوه
یک بار میزان تغییر رنگ کاهکها )ایب نوری در طوول موو 908
نانومتر) با دستگاه االیزا خوان تا  10دقیقه مورد سنج قرار گرتوت.
معیار مثبت بودن نمونهها میزان اویبی معوادل یوا بواالتر از دو برابور
میانگین ضریب ایب نوری کاهکهای مربوط به نمونههای سالم بود
(.)7
استخراج آر .ان .اي کل و انجام آزمون آرتی-پی سی آر
از برگهوای گیاهوان آلووده بوه GFLV

استخرا آر .ان .ای ک
با اندکی تغییورات
)تشخی داده شده در االیزا( به روش
انجام شد ( .)92مقدار  20میلیگرم از برگ آلوده به کموک ازت موای
()CTAB9

1- Cetyl-trimethylammonium bromide

قارونی كاردانی و همکاران ،پراكنش و تحلیل تبارزایی ویروس برگ بادبزنی مو در باغات انگور استان خراسان رضوی...

پودر شده و به آن  8مییرولیتر -2مرکاپتواتوانول و  800مییرولیتور از
باتر استخرا ( 1.4M NaCl, 0.1M Tris-HCl PH=7, 1% PVP9
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شام یک کرخه در دمای  18˚Cبه مدت  3دقیقه و  30کرخه شام
 18˚Cبه مدت  30ثانیه در مرحله واسرشتهسازی 87˚C ،به مودت 98
ثانیه و  62˚Cبه مدت  50ثانیه و در نهایت یک سیی  62˚Cبه مدت
 90دقیقه با استفاده از ترموساییلر انجوام گردیود .محصوول  PCRدر
نل آگارز یک درصد حاوی دو مییرولیتور از ( Green viewerپوارس
تووووس ،ایوووران) الیتروتوووورز و در نهایوووت در دسوووتگاه نل داک
( )Alphaimager Mini ProteinSimple, USAعیسبرداری شد.

 )40, 2% CTABاضاته شد .به عصاره  0/08گورم  PVPP2اضواته
شده و برای  98دقیقه در دموای  70دراوه سیلسویوس قورار گرتوت.
نمونه در  93000دور بر دقیقه به مدت  2دقیقه سوانتریفون شود800 .
مییرولیتر از رونشین به مییروتیوب ادید منتق شد 900 .مییرولیتور
کلروترم به مخلوط اضاته و بعد از همگنسازی ،به مدت  2دقیقوه بوا
سرعت  93000دور بر دقیقه سانتریفیون شد .رونشین بوه مییروتیووب
ادید انتقال داده شد و  0/9حجم استات آمونیووم یوک مووالر و هوم
حجم آن ایزوپروپانول سرد اضاته شد .نمونوه بوه مودت  30دقیقوه در
دمای  -20دراه سیلسیوس نگهوداری شود .مییروتیووب بوا سورعت
 93000دور بر دقیقه به مدت  20دقیقه و در دمای  9دراه سیلسیوس
سانتریفیون شد .رسوب با  9میلی لیتر اتانول  %60شستشوو داده شوده،
سپس لولهها به مدت  30دقیقه در  36دراه سیلسیوس خشک شدند.
در نهایت  30مییرولیتر آب مقطر سترون به رسوب اضاته شد و پوس
از ح شدن در دمای  -20دراه سیلسیوس نگهداری شدند.
برای ساخت رشوته میمو ( 3 )cDNAمییرولیتور از آر .ان .ای
استخرا شده با  2مییرولیتر آغازگر اختصاصوی برگشوت ) (CpRبوا
غلظووت  90پییووامووول و  1/8مییرولیتوور آب دیووونیزه مخلوووط و
مییروتیوب در دمای  70دراه به مدت  90دقیقه قرار داده شد .سپس
 2مییرولیتر مخلوط  9 ،dNTPsمییورولیتور بواتر  8xواکون و 0/8
مییوورولیتوور آنووزیم نسووخه بووردار معیوووس ( MMuLV reverse
( )transcriptaseپارس توس ،ایوران) بوه مخلووط اضواته گردیوده و
مییروتیوووب بووه موودت  70دقیقووه در دمووای  96دراووه سلسوویوس
ترموساییلر ( )Bio-Rad MJ Mini Thermal Cycler, USAقورار
گرتت (.)6
واکن زنجیرهای پلیمراز با استفاده از آغازگرهای طراحوی شوده
 )5'- AGAAGTCGCTCACGATCTGTGAGG -3'( MpFو
 )5'-ACAAACAACACACTGTCGCC-3'( CpRبرای تیثیور
طول کام ناحیه کد کننوده پوروتئین پوششوی ویوروس و قسومتی از
انتهای ' 3ننوم برای تمام نمونههای مثبت واکن االیوزا انجوام شود
( .)92از مخلوووووط آموووواده Ampliqon Taq DNA ( PCR
 )Polymerase Master Mix RED, Denmarkبرای تیثیور طوول
کام از نن پروتئین پوششی  GFLVاستفاده شد .بوه ایون منظوور 3
مییرولیتوور از  cDNAحاص و از واکوون رونویسووی معیوووس بووا 2
مییرولیتر ( 90پییومول) از هر یک از آغوازگرهوای رتوت و برگشوت
اختصاصی با ییدیگر مخلوط و بوه وسویله آب مقطور اسوتری حجوم
نهایی به  28مییرولیتر رسید .برنامه دمایی واکن زنجیرهای پلیمراز

قطعووه تیثیوور شووده در واکوون زنجیوورهای پلوویمووراز قبوو از
همسانهسازی بوه درون ناقو  ،بوا اسوتفاده از کیوت اسوتخرا از نل
(  )GeNet Bio, Korea, Cat No: K-8000مطابق دسوتور العمو
شرکت سازنده از نل آگوارز ،خوال سوازی شود .همسوانه سوازی نن
پروتئین پوششوی بوا اسوتفاده از کیوت pTG19-T PCR Cloning
 )Vivantis, Malaysia( Vectorمطابق دستورالعم شرکت سوازنده
در ناق پالسمیدی  pTG19و سویه  DH5باکتری Escherichia
 Coliو بووه وسوویله شوووک حرارتووی انجووام شوود .پووس از انجووام
ترانسفورماسیون دو نوع پرگنه سفید و آبی رنگ بر روی محیط کشت
تشیی گردیود .غربوالگری پرگنوههوای سوفید بوا اسوتفاده از پرایمور
اختصاصی و انجام کلنی پیسویآر صوورت گرتوت .اهوت اسوتخرا
پالسمیدهای نوترکیب از کیت استخرا پالسومید کیوانن ( Qiagen
 )Plasmid Miniprep Kit, Germanyمطابق دستورالعم شورکت
سازنده استفاده شد .برای تعیین توالی قطعه همسانهسازی شده ،مقدار
 90مییرولیتر پالسمید بوا غلظوت  900نوانوگرم در مییرولیتور درون
مییروتیوووب  9/8میلوویلیتووری ریختووه شوود و بوورای تعیووین توورادف
نوکلئوتیدی 3به شرکت ماکرونن 9کشور کوره انووبی ارسوال شودند.
خوان ها در دو اهت رتت و برگشت انجام شد.
برای انجام ویرای توالیها از نرماتزار Vector NTI Advance
 11.5.3استفاده شد ( .)99مقایسه تووالی هوا بوا اسوتفاده از الگووریتم
 )2( BLASTدر مرکز ملی اطالعوات بیوتینولوونی ) )NCBIانجوام
شد ( .)www.ncbi.nlm.nih.govادایه های توالی یابی شده GFLV
از استان خراسان رضووی بوه هموراه دیگور تووالیهوای نوکلئوتیودی
 GFLVثبت شده از ایران و سایر کشورها در بانک نن بوا اسوتفاده از
مدل  MUSCLEدر نرماتزار  MEGA7هم تراز شودند ( .)93اگرکوه
توالی های تیثیر شده توسط  RT-PCRشام طول کام ناحیوه کود
کننده پروتئین پوششی ویروس و قسمتی از انتهای ' 3ننوم بود ،ولوی
تنها توالی نن پروتئین پوششی برای تجزیه و تحلی تبارزائی استفاده

1- Polyvinylpyrrolidone
2- Polyvinylpolypyrrolidone

3- Sequencing
4- Macrogen

همسااانهسااازي مولااو ( )RT-PCRو تعیاایت تااوالی
نوکلئوتیدي
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شد .درخت تبارزائی برای نن پروتئین پوششی  GFLVبوا اسوتفاده از
روش  Maximum likelihoodبووووا  9000تیوووورار در ارزیووووابی
 Bootstrapدر نرماتزار  MEGA7رسم شد.

نتایج و بحث
در این تحقیق تعداد  901نمونه مو دارای عالئم از باغهای استان
خراسان رضوی ام آوری شد .در نمونههوایی کوه بوه روش االیوزا و
سپس روش مولیولی آلودگی آنها اثبات گردید عالئم متنووعی شوام
رگبرگ زردی ،بدشیلی برگها ،باز شدن سوینوس دمبورگ ،مجتمو

شدن رگبرگهوای اصولی ،تولیود اوانوههوای دوگانوه ،کوتواه شودن
میانگرهها و انشعابات غیرعادی در شاخههوا دیوده شود (شوی  .)9بوا
استفاده از آزموون هوای االیوزای غیرمسوتقیم ( )Indirect-ELISAو
واکن زنجیرهای پلیمراز معیوس ( ،)RT-PCRدر مجموع آلوودگی
 85نمونه مو تأیید شد .تراوانی این ویروس در نمونوه هوای محمدیوه
بیشتر از سایر مناطق بود (ادول .)9

شکل  -1عالئم ویروس برگ بادبزنی مو در تاکهای آلوده جمعآوری شده از استان خراسان رضوی a .و bرگبرگ نواری  . c،بد شکلی و باز شدن
سینوس انتهای دمبرگ .d ،کپهای شدن ساقهها و کم شدن فاصله میانگرهها .e ،زیکزاکی شدن ساقهها و کپهای شدن .f ،ایجاد جوانههای دو قلو
Figure 1- Symptoms of GFLV in infected vines of Khorasan Razavi province . (a and b) Vein banding, (c) Leaf malformation
and open petiolar sinus, (d) Stunting and bushy growth of shoot, (e) Zigzagged stem, (f) Double nodes in infected stem
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جدول  -1مناطق نمونهبرداری و تعداد نمونههای مو جمعآوری شده و آلوده به ویروس برگ بادبزنی مو شناسایی شده توسط روشهای االیزا و
مولکولی
Table 1- Location and number of collected samples and those infected with GFLV by ELISA and molecular tests

تعداد کل نمونههای جمعآوری شده

تعداد نمونههای آلوده به ویروس

نام شهرستان

No. all samples

No. infected samples

City

27

11

بردسین

22

14

23

12

27

19

10

2

109

58

در تعداد کمی از نمونهها با اینیه نشانههوایی از قبیو موزائیوک،
بدشیلی برگها ،زیگزاگ شدن شاخهها دوقلو شدن اوانهها مشواهده
شد ولی در آزمون الیزا آلودگی آنها محرز نشد ،هر کند در تعودادی از
این نمونهها آلودگی بوه  GFLVبوسویله  RT-PCRتاییود شود .ایون
موضوع ممین است در اثر متفاوت بودن خصوصیات سوورولونییی در
ادایهها و یا کاه غلظت ویروس در اثر شورایط محیطوی نامناسوب
باشود یا اینیه به دلی آلودگی بوه سایر ویرسها باشد.
درصد آلودگی نمونههای ردیابی شوده بوه ( )GFLVدر تابسوتان
بسیار کمتر از نمونههای ردیابی شده در اواسط بهار (اردیبهشوت مواه)
بود .نتای تحقیقات قبلی هم نشان میدهد ،ردیابی ( )GFLVدر طول
تص رویشی به دلی غلظت کم ویوروس بورگ بوادبزنی در گیاهوان
آلوده در ماههای گرم سوال بوهویوژه تابسوتان ،نبوود زمینوه پوراکن
یینواخووت ویووروس در قسوومتهووای مختلووف گیوواهی و همچنووین
آلودگیهای پنهان در ارقام متحم یا سویههای خفیف ویروس دکوار
اشیال میگردد .به دلی اهمیوت اقتصوادی ایون ویوروس در منواطق

Bardaskan

کاشمر
Kashmar

خلی آباد
Khalilabad

محمدیه
Mohammadiyeh

نیشابور
Neyshabour

تعداد ک نمونهها
Total samples

کشت انگور ردیابی کمترین میزان آلودگی ویروسی در گیاهان مادری
و اندامهای زایشی برای الوگیری از انتشار آنها و احداث تاکستانهای
ادید امری ضروری میباشد (.)33
اندازه گیری طیف ایبی نمونه ها با نانودراپ نشان داد کوه RNA
ک استخرا شده از باتوت بورگ بوا اسوتفاده از روش  CTABدارای
غلظت مناسبی است و غلظت  RNAک اسوتخرا شوده حودود 900
نانوگرم بر مییرولیتر و نسبت ایب  270به  250نوانومتر در آنهوا -2
 9/5بود .در واکن نسخهبرداری معیوس بوا اسوتفاده از آغازگرهوای
اختصاصی نن پروتئین پوششی قطعهای به طوول 9670افوت بواز در
نمونههای آلوده به  GFLVشناسایی شده در روش االیزا ،تیثیور شود
(شی  ،)2در حالیکه در نمونه گیاه سالم هیچگونوه بانودی مشواهده
نشد .تیثیر پروتئین پوششی ویروس در آزمون نسخهبرداری معیووس
و تأیید صحت قطعه همانندسازی شوده پوس از تعیوین تووالی ،تأییود
کننده آلودگی تاکها به ویروس برگ بادبزنی مو میباشد.

جدول  -2رسشمار توالیهای ثبت شده در  NCBIمربوط به جدایههای  GFLVتوالی یابی شده در تحقیق حاضر
Table 2- Accession numbers of GFLV sequences identified in this study in NCBI

میزبان

شماره دسترسی

محل جمعآوری

Host

Accession numbers

Location

Grapevine

MW535300

بردسین

Grapevine

MW535301

Grapevine

MW535302

Grapevine

MW535303

Grapevine

MW535304

Bardaskan

کاشمر
Kashmar

خلی آباد
Khalilabad

محمدیه
Mohammadiyeh

نیشابور
Neyshabour
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شکل  -2الکتروفورز محصول  RT-PCRدر ژل آگارز یک درصد با جفت آغازگر اختصاصی ( .)MpF/CpRراهک  1شاهد مثبت .راهک  2تا 8
نمونههای آلوده به  GFLVجمعآوری شده از استان خراسان رضوی .راهک شماره  9شاهد منفی M .نشانگر مولکولی ()100 bp, Fermentas
Figure 2- Results of RT-PCR using GFLV specific primers (MpF/CpR). Lane 1 positive control. Lane 2-8 GFLV infected
)samples from Khorasan Razavi vineyards, Lane 9 negative control, M 100bp DNA ladder (Fermentas

ترادف نوکلئوتیدی  9898افت بازی مربوط بوه طوول کامو نن
پروتئین پوششی از قطعات همسانهسازی شده ،اداسوازی و در بانوک
نن ثبت شد .رسشمار ادایههوای موورد مطالعوه در ایون تحقیوق در
ادول  2ذکر شده است.
قطعات تیثیر شده دارای  10-19درصد ییسوانی بوا ادایوههوای
مواود در بانک نن در سطح نوکلئوتیدی و  19-16ییسانی در سوطح
آمینواسیدی بودند که نشان مویدهود اهو هوای رخ داده در سوطح
نوکلئوتیدی  CPویروس ،در سطح آمینواسیدی باعث تغییر قاب انتظار
در آمینواسیدهای  CPنشده است.
ادایههای  GFLVدر درخت تبارزائی رسم شده بر اساس تووالی
ناحیووه نن وی پووروتئین پوششووی بووه دو گووروه اصوولی (گووروه  Iو )II
تقسیم بندی شدند (شی  .)3ادایه های ایرانی  ،GFLVدر شواخهای
مجزا از ادایههای سایر نقاط دنیووا قوورار گرتتنود (گوروه  )Iو سوایر
ادایههای  GFLVشوام ادایوههوای اروپوایی ،آتریقوا و آمرییوای
انوبی (شیلی) در شاخهای مجوزا قورار گرتتنود (گوروه  .)IIهمچنوین
ادایههای ایرانی از دو خط سیر متفاوت پیروی میکردند ،بهطوری که
ادایههای شرق کشور و ادایههوای تعیوین تورادف شوده در تحقیوق
حاضر در شاخهای اداگانه نسبت به ادایههای گزارش شده از شومال
غرب ایران قرار گرتتند و این امر ترضیه منشا گرتتن ویروس از ایران
را تایید میکند که با نتای کارگر ،سخندان بشیر ،پور رحیم ،نوری نژاد
و همیوواران ( )39 ،29 ،29 ،92و پووانو و همیوواران ( )22تطووابق دارد
(شی  .)3از آنجا که ارقام مختلفی از مو در ایران واود دارنود واوود
این خط سیرهای متفاوت میتواند دلیلی بور سوازگاری واریانوتهوای

ویروسی با ارقام مختلف باشد و قرار گرتتن ادایههای غورب و شورق
کشور در شاخه های مجزا نشان دهنده اثر ادایی اغراتیوایی در تنووع
ننتییی و تیام  GFLVاست.
در مطالعهای در سال  2029بر اساس تجزیوه و تحلیو تبوارزایی
توالی ناحیه ننی پروتئین پوششوی از  95تووالی  GFLVادایوه هوای
سیسیلی (ایتالیا) ،به همراه  99ادایه ایتالیایی دیگر 2 ،ادایه از ایران،
 2ادایه ترانسوی 2 ،ادایه از برزی  9 ،ادایوه از شویلی 9 ،ادایوه از
ایاالت متحده آمرییا 9 ،ادایه از اتری و  9ادایه از کین برگرتته از
بانک نن نشان داد ،ادایههای مورد بررسی در دو خوشوه مجوزا قورار
گرتتند و ادایههوای ایرانوی  GFLVاودا از سوایر ادایوههوای دنیوا
طبقهبندی شدند و تنوع در میان این ادایهها را عام منشوا متفواوت
دانستند که احتماالً به علوت تبوادل موداوم موواد تیثیوری آلووده بوه
 GFLVبا مناطق دیگر ایتالیا یا با سایر کشورها میباشد (.)22
در ایوون تحقیووق بووا اسووتفاده از آزمووونهووای االیووزا و RT-PCR
ویروس برگ بادبزنی مو در تاکسوتان هوای اسوتان خراسوان رضووی
ردیابی شد .این ویروس در ایران در تاکستانهای شمال غرب ،شومال
شرق و انووب ردیوابی و گوزارش شوده اسوت ( 30، 20 ،6و  .)39از
آنجایی که  GFLVبه احتمال زیاد از ایران منشا گرتته است (39 ،23
و  ،)38پراکن وسی ویروس در این مناطق امیان پییر است .ییی از
راههای انتقال ویروس برگ باد بزنی مو تیثیر قلمههوای آلووده اسوت
لیا ،در گسترش ویروس در تاکستانها نق اساسی داشته است.
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شکل  -3درخت فیلوژنی رسم شده بر اساس ترادف نوکلئوتیدی ژن پوشش پروتئینی جدایههای ایرانی ویروس برگ بادبزنی مو و برخی از
جدایههای موجود در بانک ژن
رسم درخت با استفاده از نرماتزار  MEGA7به روش  Maximum likelihoodبا  9000تیرار در ارزیابی  Bootstrapانجام شده استTomato ring spot virus .

) (TRSVبهعنوان برون گروه انتخاب شده است .توالیهای ثبت شده در این بررسی نشاندار (*) شدهاند.
Figure 3- Dendrogram illustrating the phylogenetic relationships between the Iranian isolates of GFLV and other GFLV
sequences deposited in the GenBank
The tree was constructed using MEGA 7 using Maximum likelihood method with 500 replicates of bootstrap test. TRSV served as
an out group. (Recorded sequences in this study showed by *).

عالئم موزاییک زرد و رگبرگ نواری و برگ بادبزنی مشاهده شده
در تاکستانها مشابه با عالئم گزارش شده در مناب است ( .)32عوام
مؤثر در بروز عالئم هنوز ناشوناخته اسوت .موارتلی و سواوینو ()9110

اظهار داشتند که این عوام می تواند شام سوویه ویوروس ،ننوتیو
میزبان ،عفونت هوای متعودد بوا سوویه هوای مختلوف  ،GFLVتوأثیر
ویروسهای دیگر و شرایط محیطی باشود ( .)96بور اسواس یاتتوههوا

1444  زمستان،4  شماره،53  جلد،)نشریه پژوهشهای حفاظت گیاهان ایران (علوم و صنایع كشاورزی
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می توان نتیجه گرتت که تفاوت مشواهده شوده در پوروتئین پوششوی
 در دامنه قاب انتظار برای ویروسهوایی بوا ننوومGFLV ادایههای
آرانای تک رشته ای مثبت بود که این تنوع می تواند ناشی از خطوای
)RdRp(  آرانای پلیمراز وابسته به آرانای،آنزیمهای دخی در تیثیر
.)95( حین تیثیر و یا در اثر رخدادهای نوترکیبی باشد
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Introduction: Virus and virus-like diseases cause intensive damage in vineyards all over the world.
Grapevine fanleaf virus (GFLV) is one of the most economic important viruses infecting grapevine worldwide.
It is a major limiting factor for grapevine productions and reduces fruit quality and shortens the longevity of
grapevines in the vineyards. GFLV belongs to the genus Nepovirus in the family Secoviridae and has a bipartite
single-stranded positive RNA genome which encapsidated in isometric particles. Both RNA molecules contain a
genome-linked viral protein (VPg) at 5' end and a poly (A) tail at 3' end of genome. GFLV is transmitted
naturally from grapevine to grapevine by the ectoparasitic nematode Xiphinema index in the vineyard. Fanleaf
disease causes three groups of symptoms, including malformation, vein clearing and yellowing. This difference
in symptoms is related to diversity in the genome of the virus because in one cultivar can be seen both groups of
symptoms. Khorasan Razavi province has the third largest area under grape cultivation in Iran in this study we
studied distribution and diversity of GFLV isolates in vineyards of Khorasan Razavi province.
Materials and Methods
- Plant material and virus isolates
During two consecutive growing seasons of 2019 and 2020, a survey was conducted in some of the major
areas under the cultivation of grapevine in Khorasan Razavi (Kashmar, Khalilabad, Mohammadiyeh Bardaskan,
Neyshabour) at the northeast of Iran. A total of 109 grapevines samples were collected and tested for GFLV
infection by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) as described by Clark and Adams (1977). Total RNA
was extracted from petioles of ELISA positive samples using CTAB-PVPP method and were used directly or
stored at - 70 0C.
- Reverse transcriptase –PCR, cloning and sequencing
cDNA was synthesized by Thermoresistant MMuLV reverse transcriptase (Parstous, Iran) according to the
manufacturer's protocol. RT-PCR using specific primer pairs MpF (5'- AGAAGTCGCTCACGATCTGTGAGG
-3') and CpR (5'- ACAAACAACACACTGTCGCC- 3') was amplified 1760 bp fragment corresponding to the
complete length of coat protein and 230 nucleotides of 3' proximal end in order to detect infected samples. The
RT-PCR products were electrophoresed on 1% agarose gel, stained with Green viewer (Pars tous, IRAN), and
visualized by UV light.
The gel extracted PCR products were cloned into. pTG19-T PCR Cloning Vector, (Vivantis, Malaysia)
following the manufacturer’s instructions and were transformed to Escherichia coli strain DH5α. Then colonyPCR using M13 and the specific primer pairs were used to confirm the recombinant clones. Random
recombinant clones were selected to extract plasmid DNA using a Qiagen Plasmid Miniprep Kit (Qiagen,
Germany). Finally, The GFLV coat protein gene has been sequenced in both directions.
Results and Discussion: In this study, 109 samples of symptomatic vines were collected from the vineyards
of Khorasan Razavi province. 58 samples were confirmed to be infected using indirect ELISA and reverse
transcriptase polymerase chain reaction tests. The most symptoms in vineyards were vein banding, leaf
malformation, open petiolar sinus, stunting and bushy growth of shoot, zigzagged shoot and double nodes in
infected stem. The prevalence of this virus was high in the samples of Mohammadiyeh region. cDAN fragment
of GFLV genome with 1760 bp in length corresponding to the GFLV coat protein gene was amplified with
specific primers. Full-length sequences of the coat protein gene were recorded in the GenBank. Nucleotide
sequence identities of 90-94% were found between the coat protein region of isolates of this study and that of
deposited in the GenBank previously. Phylogenetic analysis carried out on the GFLV-CP gene of 5 Iranian
GFLV sequences selected in this study showed that GFLV isolates of Iran and the world in the phylogenetic tree
were divided into two main groups.
Conclusion: The virus has been detected in northwestern, northeastern and southern vineyards in Iran.
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Probably GFLV originated in Iran, so widespread spread of the virus in these areas is possible. The propagation
of infected cuttings has played a major role in the spread of the virus in vineyards. The capsid protein gene is a
conserved region and be used in the molecular phylogenetic analysis and it is the sole viral determinant of the
specific transmission of GFLV by its vector. Phylogenetic analysis carried out on the GFLV-CP showed that
GFLV isolates were separated into two statistically significant clusters: the first one (I) including isolates from
Iran, and the second one (II) including isolates from different countries, and Iranian isolates of GFLV have
distinct position in phylogentic tree. Furthermore, evidence of divergent evolution was observed between isolates
from northwest, northeast and south of Iran. It confirms that genetic makeup of GFLV may be affected by
geographical isolation. The percentage of GFLV infected samples in summer was much lower than the samples
detected in mid-spring. The results of previous research also indicated that GFLV titer in the grapevines drops
during the summer hot season. High genetic diversity has been observed in coat proteins gene, this change may
be due to an error in the RNA-dependent RNA polymerase (RdRp) enzyme during amplification or due to
recombination events. Geographical area among them has a positive effect on evolution and phylogenetic
relationships.
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