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  از ایران (CVEV)مرکبات  اي اولین گزارش ویروس رگبرگ توته

First report of Citrus Vein Enation Virus (CVEV) from Iran 

  2 اله رحیمیان حشمت ،1*اکبر دیزجی ، 1سحر نوري 

  )23/3/1394 :پذیرش؛ تاریخ 19/3/1394: تاریخ دریافت(

  
 Citrus) اي مرکبـات  ویروس رگبرگ توته پشت برگ و گال چوبی تنه مرکبات با عامل اي شدن رگبرگها در بیماري توته

vein enation virus, CVEV)  گردیـده اسـت    مرکبات پنج قاره جهان گـزارش از مناطق تحت کشت(Wallace & Drake 

اسـتانهاي گلسـتان،    (Citrus aurantifolia)تـرش   و لیمـو  (Citrus aurantium)عالئم مشابهی در درختـان نـارنج   . (1961
 تدرخـ یـک  1393در بهـار سـال    ایـن ویـروس،   به منظور بررسی آلودگی بـه  .مشاهده گردید) 1شکل ( فارس مازندران و

  adizaji@ut.ac.ir :مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی* 
  ع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایرانگروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزي، پردیس کشاورزي و مناب -1
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  در شهرستان ساري CVEVآلوده به درخت نارنج  )چپ(پشت برگ اي  رگبرگ توتهو ) راست( عالئم گال چوبی تنه. 1شکل 

Fig. 1. Woody gall (right) and vein enation (left) symptoms on sour orange tree of Sari  
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بـه   RT-PCRاسـتخراج و در آزمـون   هـاي جـوان    از پوست سرشاخهآران ا کل  انتخاب، دار نارنج در شهرستان ساري عالئم
پـس از   .اسـتفاده شـد   (Viveset al. 2013)آغازگرهـاي اختصاصـی   ژنوم ویروس با اسـتفاده از جفـت    3َتکثیر نیمه  منظور
 2800نوکلئوتیدي دوطرفه، قطعات همپوشان به هـم متصـل و یـک قطعـه     و تعیین ترادف  قطعات تکثیر شدهسازي همسانه

هـاي ویـروس    ترادف نوکلئوتیدي این قطعه با ترادف در دسـترس جدایـه   همردیف سازي چندگانه. نوکلئوتیدي حاصل شد
درصـد   97، نشـان داد جدایـه ایرانـی بـیش از     Clustal Xو  DNASTARهاي اي مرکبات در بانک ژن با برنامه رگبرگ توته

چارچوب ژنـی   .اي مرکبات دارد ویروس رگبرگ توته PV52-IVIAو  VE-1 ،RR-IVIAهاي  یکسانی نوکلئوتیدي با جدایه
اي،  درصد یکسـانی تـرادف نوکلئوتیـدي و ترجمـه اسـید آمینـه       5/95و  6/97 پوششی جدایه ایرانی نیز به ترتیب با پروتئین

اي مرکبات  ساس نتایج، این جدایه به عنوان جدایه ایرانی ویروس رگبرگ توتهبرا .نشان داد VE-1بیشترین شباهت با جدایه 
  .باشدمرکبات ایران می این بیماري از وقوع این اولین گزارش از. بوده که تعیین ترادف کامل ژنوم آن در حال انجام است

   


