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  دهيچك
ـ اهـان ت  يزا در گ  کننده و خسارت     مهم آلوده  يها  روسي از و  يکي (CaMV)گل    ک کلم يروس موزائ يو  از جملـه  Brassicaceaeره  ي

اي عالئـم  هـاي برگـي دار    عدد از نمونـه ۶۸۴ در گياه کلزا، در مجموع CaMVجهت رديابي .  است(.Brassica napus L)کلزا 
 تهران،  قزوين، چهارمحـال و بختيـاري، مازنـدران، اردبيـل، آذربايجـان غربـي و فـارس                    يها  ويروسي از مزارع کلزاي استان    

 مـورد   CaMVاي اختصاصي براي وجـود       با آنتي سرم چند همسانه     DAS-ELISAها با روش سرولوژيک       نمونه. آوري شد   جمع
 ي اسـتان، بـرا    ۷ از   يندگيد شده بود به نما    ييزا وجودشان تأ  ي که توسط آزمون اال    CaMV يها  هيسپس جدا .  قرار گرفتند  يابيارز

زبان شـلغم،   ي دو م  يروس رو ين و يز کننده ا  ي، از عالئم مشخصه و متما     يکيولوژي تنوع ب  ي بررس يبرا. شتر انتخاب شدند  يمطالعه ب 
ـ         جاي ا ي موضع يها  ها در شلغم لکه     هيهمه جدا .  و تاتوره استفاده شد    يکلم قمر   يد کردنـد لکـن انـدازه و زمـان ظهـور در برخ

چـارچوب خـوانش   تکثير ژن مربوط به پروتئين رپليکاز در . ه نشدديد يچ عالئمي و تاتوره ه يقمر  در کلم . ها متفاوت بود    هيجدا
 مثبت  جفت بازي نتايج۸۴۰ با استفاده از جفت آغازگرهاي اختصاصي با تشکيل باند           PCR از ژنوم ويروس، در آزمون       ۵شماره  

 جدايه مذکور به همراه دو جدايه از کشور         ۸مطالعات فيلوژنتيکي و ترسيم درخت تبارزايي نشان داد         . آزمون االيزا را تأييد کرد    
 ژن هاي موجود در بانک جهاني ، در يک شاخه و بقيه جدايه(Cabb-D/H, M10376) و مجارستان (Xinjiang, AF140604)چين 

  .رنديگ يدر شاخه جداگانه قرار م
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  مقدمه
هاي روغني پس از غالت، دومين ذخاير غـذائي جهـان      دانه

ايـن محـصوالت عـالوه بـر دارا بـودن        . دهندرا تشکيل مي  

باشـند  ذخاير غني اسيدهاي چرب، حاوي پروتئين نيـز مـي         

)Sharyati & Ghazi Shahni-Zade 2000 .(  براساس آمـار

، سـطح   ۲۰۰۸، در سـال     (FAO) ي بار جهان  سازمان خوار و  

ــزا در ايــز ــر کــشت کل ــوده اســت۱۹۰۰۰۰ران ي ــار ب    هکت

(FAO 2008) . ي مهر تـا آذر كاشـته   ها ماهكلزا معموالً بين

ي ارديبهشت و خرداد سال بعد      ها  ماهشود و برداشت در     مي

زيـادي در مزرعـه    بنـابراين كلـزا مـدت نـسبتا    . خواهد بود

ت ميزبـان مناسـبي بـراي آفـات و          ن مد يو در ا   خواهد بود 

خواهد  (Crucifereae)ان  ييپايهاي ارقام مختلف چل   بيماري

ي اخير بروز اين عوامل رو به افزايش بوده         ها  سالبود و در    

محصوالت جـنس  ,  ويروس شناخته شده۱۱حداقل  .است

Brassica سـازند  را آلوده مي) Kolte 1985 Sutic et al. 1999,( 

،  (BWYV) ويـروس زرد غربـي چغنـدر   :اينهـا عبارتنـد از  

 ، موزائيـك كلـم گـل    (BNYV)زردي نكروتيـك بروكلـي  

(CaMV) ــار ــك خيـــ ــك (CMV) ، موزائيـــ ، موزائيـــ

، موزائيـك   (RYEV)، بدشكلي زرد تربچه (RaMV)تربچه

، موزائيــك  (TCV)دگي شــلغميــ، چروک(RMV)بارهنــگ

 و موزائيـك زرد   (TRoV)، روزت شـلغم  (TuMV)شـلغم 

 گذشته در ايـران نـشان       يها  يج بررس يتان. (TYMV)شلغم  

کننـده کلـزا سـه      آلـوده  يهـا   روسيـ ان و يداده است که از م    

ت يـ  و اهمي از فراوانTuMV و BWYV ,CaMVروس يو

 CaMV. (Shahraeen et al. 2003) در کلزا برخوردارند يشتريب

کننـده ارقـام مختلـف         آلـوده  يها  روسين و يتر  از مهم  يکي

دهنـده عملکـرد      خسارتزا و کاهش  و جزو عوامل     چليپائيان

 و در گذشـته کـاهش       ستاه کلزا ين گياهان از جمله گ    يدر ا 

 محصول کلزا، به دليل کاهش تعـداد و انـدازه           ي درصد ۹۰

ـ  بـه و   يبذر در اثـر آلـودگ       TuMV و   CaMV يهـا روسي

ــت   ــده اس ــزارش ش  ,Walsh & Tomlinson 1985(گ

Hardwick et al. 199.( ش ک پـژوه ير در ي اخيها سالدر

ــ ــراکنش و برخ ــصوصيپ ــوژيات بي خ ــوليکيول  ي و مولک

 که از مزارع    (CaMV)گل    کلم  ک  يروس موزائ ي و يها  هيجدا

 قـرار   ي شـده بـود، مـورد بررسـ        يآور ران جمـع  ي استان ا  ۶

ه ي جدا۸ن پژوهش، يدر ا. (Farzadfar et al. 2007)گرفت 

CaMV  ۷کننـده کلـزا از         آلـوده  يهـا   هي از جدا  يندگي به نما 

 و يکيولــوژي بيهــا يژگــير انتخــاب و واســتان کــشو 

  .  قرار گرفته استيلي تکمي آنها مورد بررسيکيلوژنتيف

 

  يروش بررس
 از  ياه کلـزا بـه صـورت تـصادف        ي گ ي نمونه برگ  ۶۸۴تعداد  

 از  يروسـ ي و ي عاليـم مـشکوک بـه آلـودگ        ي دارا يهابوته

، قـزوين و تاکـستان      )اسـتان تهـران   (مزارع کلزاي ورامـين     

، )اسـتان چهارمحـال بختيـاري     (شـهرکرد   ،  )استان قـزوين  (

اسـتان  (، نقده   )استان اردبيل (، مغان   )استان مازندران (ساري  

. آوري شـد    جمـع ) استان فارس (و شيراز   ) آذربايجان غربي 

 بــا (DAS-ELISA) مـستقيم  يهـا بــا آزمـون االيــزا   نمونـه 

ــي ــسانه  آنتـ ــد همـ ــرم چنـ ــصاصي  سـ ــرکت(اي اختـ   شـ

DSMZ وجود   يبرا)  آلمان CaMV روش کالرک و     مطابق 

ــاب   ــورد رديـ ــز مـ ــد  يآدامـ ــرار گرفتنـ ــرولوژيک قـ    سـ

(Clark & Adams 1977). ميزان جذب نور هر چاهک در 

ــوج   ــول مـ ــتگاه  ۴۰۵طـ ــتفاده از دسـ ــا اسـ ــانومتر بـ    نـ

Microplate reader (Biorad, USA) گيـري شـد    انـدازه .

هايي که ميزان جذب چاهک آنها مساوي يـا بـيش از              نمونه

) شـاهد منفـي   (اه سـالم    يذب چاهک گ  سه برابر ميانگين ج   

بـر  . در نظر گرفته شـدند    ) مثبت(بود، به عنوان نمونه آلوده      

 ي تعداد ELISA يکيص سرولوژ ي تشخ  ج آزمون ياساس نتا 

ـ  کلزا که به و    يها  از نمونه  گـل آلـوده      کلـم     کيـ روس موزائ ي

روس، يــبودنــد، انتخــاب و جهــت تکثيــر و حفــظ منبــع و
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محـک مـورد نظـر در       اهـان   ي گ ي شـده و رو    يريـ گ  عصاره

ــه ما ــگلخان ــ هي ــدنديزن ــذف و.  ش ــت ح ــجه ــا روسي    يه

   کـامالً خـالص، هـر کـدام     يهـا   هيـ جـاد جدا  يز ا يـ گر و ن  يد

ــه دســت آمــده، ابتــدا رويهــا هيــاز جدا   اه شــلغميــ گي ب

B. rapa L. cv. Just) (Right ي موضـع يهـا  د لکهيکه تول 

 برودبنـت و   و مطـابق روش      يکند، به صـورت مکـانيک       يم

ـ ما يتينـسل  ـ  هي   . (Brodbent & Tinsley 1953) شـدند  يزن

ـ  از ا  يکـ ي،  ي موضـع  يهـا   ل لکـه  يپس از تـشک      هـا    ن لکـه  ي

ــ  ــسفات پتاســــ ــافر فــــ ــا بــــ ــاب و بــــ   م يانتخــــ

ــاو  ،Polyvinylpyrrolidone (PVP) ۲% ،Na2SO3 ۰۱/۰ ( يح

Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) ۰۵/۰( يبا پ 

 ي و رو  يريـ گ  رهعـصا ) بـافر : بافـت  (۳:۱ به نسبت    ۵/۷اچ  

ــک ما يگ ــان مح ــاه ــ هي ــديزن ــرا.  ش ــ ارزيب ــوع يابي    تن

  ي، کلــم قمــر(B. rapa)اه شــلغم يــ، از ســه گيکيولــوژيب

(B. oleracea var. gongylodes) و تــــــاتوره  

(Datura stramonium) ـ استفاده شد و جدا  مـورد  يهـا  هي

ـ هياه ما ين سه گ  ي ا ينظر رو  اهـان محـک در     يگ.  شـدند  يزن

ـ  ما ي برگـ  مرحله دو تا چهـار     ـ  هي ط گلخانـه  ي و در شـرا يزن

 و رطوبـت    يي ساعت روشنا  ۱۶، نور متناوب،    ۲۲± ۳يدما(

 گياهـان   يآلـودگ .  شـدند  يدارنگـه )  درصـد  ۷۰±۱۰ ينسب

جاد شده و بـا اسـتفاده از        ي شده با توجه به عاليم ا      يزن  مايه

 قـرار  ي مورد بررسـ   يزن  زا تا سه هفته پس از مايه      يآزمون اال 

 هـشت  يا ان  يها، د   ابي مولکولي نمونه  به منظور ردي  . گرفت

 شده، بعـد    يبردار   از هشت منطقه نمونه    يندگيجدايه به نما  

زني روي گياه شلغم و ايجاد عاليم ويروسي توسـط            از مايه 

ــارانروش  ــا و همک ) Dellaporta et al. 1983 (دالپورت

اي پليمرازهـا        جهـت انجـام واکـنش زنجيـره        .استخراج شد 

(PCR) شامل   ير اختصاص ک جفت آغازگ  ي CaMV-F   بـه ،

) -´ggaagctcaatcaccatcagca-3´) 5سو    شيعنوان آغازگر پ  

ـــس  CaMV-Rو  ـــر پـ ـــوان آغــازگـ ــه عنــ ـــو  ، بـ سـ

ccagaatcctgacttacagtcg-3´) 5´- ( بـــــا استـفــــاده از، 

ـــرم ـــزار نـ ، از Oligo6 (MBI, Cacade, Co, USA)افـ

ب و روس انتخـا ي و(ORF V) ۵ چارچوب خوانش يابتدا

 ۲۵ يهـا   مـراز در حجـم    ي پل يا  رهيـ واکنش زنج . ساخته شد 

 ۵/۲تـــر آب مقطـــر، يکرولي م۶۵/۱۵ شـــامل يتـــريکروليم

 MgCl2) ۵۰تــــر يکرولي مX۱۰ ،۷۵/۰تــــر بــــافر يکروليم

ــيم ــوالر يل ــوط يکرولي م۸/۰، )م ــر مخل  dNTPmix) ۱۰.4ت

ـ تـر از هـر   يکرولي م۲۵/۱، )مـوالر  يلـ يم  يک از آغازگرهـا ي

 يا ان يتـــــر ديکرولي مpmol/µl۲۰ ( ،۵/۲ (ياختـــــصاص

ــده از گ ــتخراج شـ ــاسـ ــزيکرولي م۳/۰اه و يـ ــر از آنـ   ميتـ

Taq DNA-polymeraseبرنامـه مـورد اسـتفاده    .  انجام شد

 چرخـه   ۳۵قـه و سـپس      ي دق C ْ ۹۴  ،۲ شـامل    PCR آزمون   يبرا

ــ ثانC ْ۹۴ ،۳۰شــامل  ــ ثانC ْ۵۴ ،۳۰ه، ي ــ ثانC ْ۷۲ ،۹۰ه، ي ه و در ي

مـراز در  ي پليا رهيـ واکنش زنج. ودب C ْ۷۲قه در ي دق۱۰ انيپا

 Primus (MWG Biotech.Co., Germany) يک دستگاه از کمپاني

بعـد از آن محـصوالت بـه دسـت آمـده از          . صورت گرفت 

 در يمراز به همراه مارکر وزن مولکـول     ي پل يا  رهيواکنش زنج 

ـ  اتµg/ml۱ ي درصد حـاو  ۲/۱ژل آگارز    د در يـ وم برومايدي

قه الکتروفورز شـدند و     ي دق ۳۰ ولت به مدت     ۷۵ولتاژ ثابت   

 gel documentation (Imago, The Netherlands) سپس ژل در دستگاه

ــدها ــرار داده و از بان ــسبردار يق ــده عک ــاهر ش ــدي ظ .  ش

از  يا  ان  يدسـازي      با استفاده از کيت خالص     PCRمحصول  

اجـزاي   از ساير (DNA Extraction Kit, Fermentas)ژل 

، طبــق روش توصــيه شــده توســط شــرکت PCRواکــنش 

  ســازنده کيــت جــدا و جهــت تعيــين تــرادف بــه شــرکت 

MWG Biotech.هـاي   سپس تـرادف .  در آلمان ارسال شد

هاي ثبـت شـده در بانـک     تعيين شده با يکديگر و با ترادف 

  . سه قرار گرفتيژن مورد مقا

، (Multiple sequence alignment) چندگانـه  يساز فيرد هم

سـپس بـه کمـک    .  انجـام شـد   ClustalX 2.0.9با برنامـه  
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ــرم ــزار  نـ ــارزاMEGA4.1افـ ــت تبـ ــدليي درخـ ــا مـ    بـ

Kimura-2 Parameter تکــرار و بــه صــورت ۱۰۰۰ و بــا 

Bootstrap بـا   يکـ ي ژنت يزان خطـا  ين م يچنهم. م شد ي ترس 

 از  ين بررسـ  يـ در ا .  نرمال شد  Megalignاستفاده از برنامه    

 بـه عنـوان     (SVBV) يفرنگـ    تـوت  يروس رگبرگ نوار  يو

Outgroupاستفاده شد .  

   

 جه و بحث ينت

اه کلـزا   يـ آوري شـده گ    عدد نمونه برگي جمـع     ۶۸۴از بين   

بـادي اختـصاصي      نسبت به آنتـي   )  درصد ۲/۴۲( نمونه   ۲۸۹

CaMVنتـــايج آزمـــون.  واکـــنش مثبـــت نـــشان دادنـــد  

DAS-ELISA       هـاي مـورد       نشان داد گياهان کلـزاي اسـتان

، )قزوين ( ۸/۳۶،  )تهران (۶/۳۸ن  يانگيترتيب با م  بررسي به   

 ۶/۶۶، )مازنـــدران (۸/۳۱، )چهارمحـــال بختيـــاري (۳/۴۳

درصـد  ) فـارس  (۲/۳۸و) آذربايجان غربي  (۳/۵۲،  )اردبيل(

شـود از                                     يطور که مشاهده مـ     همان.  آلوده هستند  CaMVبه  

ــه  ــوع نمون ــا مجم ــعيه ــده دارايآور  جم ــم ي ش از  عالئ

 CaMV آلوده بـه     يميک به ن  ي مختلف کشور نزد   يها  استان

ـ  در ا  يسه آمار يهر چند مقا  . هستند ن خـصوص صـورت     ي

  .نگرفته است

ـ تمام جدا  ـ هـا در ا  هي ـ ، گين بررسـ ي اه شـلغم را آلـوده   ي

ـ اه شـلغم ما   يدر گ . نمودند ـ   هي  شـده، ابتـدا عالئـم لکـه         يزن

 مختلف از لحـاظ شـدت    يها  هيجدا. ديجاد گرد ي ا يموضع

در . جاد شده با هم تفاوت نـشان دادنـد        ي ا يها  ندازه لکه و ا 

، نقـده و شـهرکرد      يه سـار  يـ ها مثل جدا    هي از جدا  يتعداد

راز، ي شـ  يها  هيو در جدا  ) -۱Aشکل(ز  ي ر ي موضع يها  لکه

 درشــت و يهــا ل لکــهيــن، تاکــستان، تهــران و اردبيقــزو

ک يستميــعالئــم س. مــشاهده شــد) -۱Bشــکل(مــشخص 

ــب ــرگ ي ــورت رگب ــه ص ــنرو شتر ب ــرگيش ــوار ، رگب  و ين

، يعـالوه بـر عالئـم برگـ       ). D و   -C شکل (ک بودند يموزائ

 سـالم از رشـد   يهـا  سه با بوته ي شلغم آلوده در مقا    يها  بوته

ل بـاز مانـدن   يه استان اردب يدر جدا .  برخوردار بودند  يکمتر

ــس  ــد ب ــدياز رش ــوديار ش ــ . د ب ــم چ ــوردگ نيعالئ  و يخ

ـ  د بود که در شلغم   يگر عالئم ي از د  يدگيچروک . ده شـدند ي

ها عالئم    هيکدام از جدا  چيز ه ي، و تاتوره ن   يقمر  در مورد کلم  

ز يـ زا ن يجاد نکردند و آزمون ال    ياهان ا ين گ ي را در ا   يمشخص

 عالئم مشخص   يج حاصل از بررس   ينتا.  بود ي آنها منف  يبرا

 مورد مطالعـه، عالئـم نـسبتاً        CaMV يها  هيساخت که جدا  

ـ  ا يويـروس بـر رو    ن  يمشابه با عاليم گزارش شده از ا       ن ي

) Al-Kaff & Covey 1995(کننـد   يجاد مـ ياهان محک ايگ

  ران يـ گـل در ا     کلم    ي جدا شده از رو    CaMV يها  هيدر جدا 

  دتر بــــوده اســــتي شــــلغم شـــد يز عالئــــم رويـــ ن

(Farzadfar et al. 2007).ــ ا ــد نتين نتي ــه همانن ــه يج ج

 از CaMV مختلـف  يها هي جداي انجام شده رو  يهايبررس

بر اساس مطالعات صـورت گرفتـه،       . ستايف دن نقاط مختل 

ـ  به ا  يقمر   شلغم و کلم   يجاد عالئم رو  ين تفاوت در ا   يا ن ي

 مختلـف جـنس   يهـا  ح داده شـده کـه گونـه      يصورت توض 

Brassica ــا ــودگيياز لحــاظ توان ــه ي تحمــل آل  CaMV ب

 يهـا  در گونه. (Al-Kaff & Covey 1995)متفاوت هستند 

  بــــــه شـــــــدت حــــــساس مثـــــــل شـــــــلغم  

(B. rapa subspecies rapifera) ،mRNAبه وفـور  يروسي و 

 ،يقمـر   تـر مثـل کلـم     زبان مقاوم يک م ي. يابند  ياه تجمع م  يدر گ 

 mRNA از   ي مقدار کمتر  يماند و حاو    ي م يبدون عالئم باق  

 .(Covey et al. 1990, Saunders et al. 1990)  اسـت يروسيو

 يز دارا يـ  جـدا شـده از کلـزا ن        CaMV يها  هين جدا يبنابرا

  .ن نظر هستنديات مشابه از ايصخصو

 CaMV يهــا هيــ، در جداي مولکــوليدر بخــش بررســ

ن، تاکستان، فـارس،    يمربوط به مناطق تهران، مازندران، قزو     

  در آزمـون    ياريبخت  ل و چهارمحال و     ي، اردب يغرب  جانيآذربا
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 و  ينوار   رگبرگ (C) سبززرد نسبتاً بزرگ در برگ شلغم،        ي موضع يها   لکه (B) شلغم،    سبززرد کوچک در برگ    ي موضع يها   لکه (A) .۱شکل

  ک در برگ شلغمي و موزائي رگبرگ روشن(D) شدن برگ شلغم، يارغوان
Fig. 1. Symptoms on turnip leaves: (A) small cholorotic local lesion, (B) large chlorotic local lesion, (C) vein banding, (D) vein 

clearing and mosaic.  

  
   در بانک ژنCaMVروس ي ويرانيه اي هشت جدايآور  و محل جمع۵ چارچوب خوانش شماره يها  رس شمار. ۱جدول 

Tabe1. Accession numbers and origin of eight Iranian CaMV  isolates in GenBank 

Accession No. Origin Isolate 

GU361761 Takestan Ca-TA 

GU361760 Ghazvin Ca-GHA   

GU361758 Tehran Ca-VA 

GU361765 Mazandaran Ca-SA 

GU361762 Fars Ca-SHI 

GU361764 Chaharmahal-Bakhtiari Ca-SHA 

GU361759 Ardabil Ca-MO 

GU361763 West Azarbijan Ca-NA 

  

 
 

 



  ۹۳-۹۹: ۱۳۹۲ سال / ۱شماره  / ۴۹جلد   /هاي گياهيبيماري 

۹۸  

 

 موجود در بانک CaMV يها هير جداي کلزا، ساCaMV يها هي جداORF Vز  اي بخشيديدندوگرام حاصل از تطابق ترادف نوکلئوت. ۲شکل 

ـ اعـداد نما  .  تکـرار  ۱۰۰۰ و بر اسـاس      MEGA4.1افزار    با استفاده از نرم    Caulimovirus جنس   يها  روسيژن و و    bootstrapانگر  ي

 .هستند

Fig. 2. Phylogenetic tree constructed from the alignment of partial nucleotide sequences of  ORF V of Iranian canola CaMV  

isolates , the sequence of other CaMV isolates and other viruses of Caulimovirus available in GenBank using 

MEGA4.1 software based on 1000 replicates. The numbers indicate bootstrap percentage. See tables 1 and 2 for virus 

accession numbers. 

 

PCR    ـ  تکث ي کـه بـرا    ي اختصاص ي با استفاده از آغازگرها ر ي

 بـا انـدازه   يا  شـده بـود، قطعـه   ي طراحORF V از يبخش

انـدازه قطعـه در همـه       .  جفت باز به دست آمد     ۸۴۰ يبيتقر

در نمونه مربوط به گياه     .  مشابه بود  ي مورد بررس  يها  هيجدا

 . ل نشدي تشکيچ بانديسالم ه

 ير شده برا  يق قطعه تکث  يت ترادف اندازه دق   ييپس از تع  

 چندگانـه   يساز  فيرد  هم.  جفت باز بود   ۸۴۰ها    هيتمام جدا 

 مـورد   يهـا    نشان داد که جدايه    BLASTبا استفاده از ابزار     

 از (ORF V) ۵ بر اساس ترادف چارچوب خوانش يبررس

ت شـده    ثبـ  يها  هي با جدا  ي مناسب يکيلوژنتي ف يت بررس يقابل

ـ ي ا يهـا   هيـ جدا. در بانک ژن برخوردار هـستند       مـورد   يران

ــه، دارا ــا ۵/۹۶ يمطالع ــسان ۱۰۰ ت ــد هم ــي درص  ي ژنتيک

(Identity)ه هستندين ناحي در ا.  

اساس تـرادف     بر ييدر شجره حاصل از مطالعات تبارزا     

 (ORF V) ۵ از چــارچوب خــوانش ي بخــشيديــنوکلئوت

م شــد، ي ترسـ MEGA4.1افــزار  کـه توســط نـرم  ) ۲شـکل (

 ثبـت  يهـا  هيـ  و جدايراني اCaMV يها هيشد جدا   مشاهده  

ــاز جدا) Ιگــروه (شــده در بانــک ژن  ــه يهــا هي ــوط ب  مرب

) ΙΙΙ و ΙΙگــروه  (Caulimovirusگــر جــنس ي ديهــا گونــه

ت يـ  شـده قابل ي طراحـ ين آغازگرهايبنابرا. اند  ک شده يتفک
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گر موجود در   ي د يها   را از گونه   CaMV يها  هيک جدا يتفک

ـ يه ا يگر، هر هشت جدا   ي د ياز سو . س داراست ن جن يا  يران

ک ي از بانک ژن، در      Xinjiang و   D/H يها  هيبه همراه جدا  

ن ين ب يدر ا .  مجزا و نزديک به هم قرار گرفتند       (Ι)رگروه  يز

، B29 ،BBC ،NY8153،CMV-1  ،CM1841 يهـا  هيجدا

PRI-CaMV-Brassica21 و Cabbage Sرگروه ي در ز)ΙΙ (

هـا    رگـروه يرسد ز   يبه نظر م  ). ۲شکل  (ند   قرار گرفت  يگريد

گر يکــدي از ييايــ تفــاوت در منطقــه جغراف يبــر مبنــا 

 با درصـد تـشابه بـاال در         يراني ا يها  هيرند و جدا  يپذ  کيتفک

ه از مجارسـتان    يک جدا يرگروه قرار گرفتند در کنار      يک ز ي

ر يـ کـا در ز   ي اروپا و آمر   يها  هين و جدا  يه از چ  يک جدا يو  

ن امر  يا. گرفتند   قرار   يراني ا يها  هيار جدا مستقل، در کن    گروه

رات ييــ در تغييايــرات جغرافييــر تغيل تــأثيــاحتمــاال بــه دل

در . توانـد باشـد     ي مـ  يزبانين دامنه م  يي مسئول در تع   يکيژنت

ـ  مشابه با آغـازگر متفـاوت کـه در آن جدا           يقيتحق  يهـا   هي

CaMV    قـرار   يان مورد بررس  ي از خاج  ي جدا شده از تعداد 

م شـده  ي ترسORF ІV که براساس ييت تبارزاگرفتند، درخ

در . (Farzadfar et al. 2007)ت مـشابه داشـت   يبود، وضع

 کامـل   يز صورت گرفته بود، توال    ي که در گذشته ن    يپژوهش

ا، از لحــاظ يــه از منــاطق مختلــف دنيــ جدا۸ يديــنوکلئوت

 در  ي قرار گرفـت کـه عامـل اصـل         ي مورد بررس  يکيلوژنتيف

ـ  منـابع آلـوده بـه ا       ييايـ جغرافع  يـ ها، توز   هيک جدا يتفک ن ي

  .Chenault & Melcher 1994)(روس اعالم شديو

  

  منابع
 مراجعـه   يسيمتن انگل ) 30-29(جهت مالحظه به صفحات     

 .شود

  


