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  )13/12/1396 :؛ تاریخ پذیرش21/9/1396: تاریخ دریافت(

  دهیچک
 ,Bean leaf roll virus(باقال  یروس برگ قاشقیشود و یدر حبوبات که باعث کاهش محصول م یدگیچیو پ ی، کوتولگياز عوامل زرد یکی

BLRV (ـ ن ویا یرانیا يهاهیتنوع جدا یبه منظور بررس. باشدیم ، فـارس، خوزسـتان،   يمرکـز  يروس از مـزارع حبوبـات در اسـتان هـا    ی
ـ ونجـه، عـدس، نخـود، لوب   یاهـان  ید و از گین بازدیر احمد، گلستان، زنجان و قزویبو و هیلویکهگ له یو شـنبل  یا، شـبدر، بـاقال، نخـودفرنگ   ی

ـ یپـروتئ  يکننـده از ژن کـد  یر بخشیثروس، تکیو ياانمراحل استخراج آر یانتخاب يهادرمورد نمونه. انجام شد يبردار نمونه از ( ین پوشش
اهـان  یدر گ BLRVب، ین ترتیبه ا. ن ترادف به عمل آمدییو تع يساز ، همسانهیاختصاص يهابا آغازگر) 3638د یتا نوکلئوت 3250د ینوکلئوت

ص یجوان تشـخ  يهاها و زرد شدن برگبرگشدن  یقاشقاه باقال با عالئم یو در گ يبا عالئم زرد  ا و شبدر عمدتاًیونجه، عدس، نخود، لوبی
ـ ر جدایه مشابه سـا یبا ترادف ناح یرانیا يهیجدا 15 ین پوششیاز ژن پروتئ یچندگانه ترادف بخش يسازفیهمرد. داده شد  BLRV يهـا هی

ـ یه از ژن  پروتئین ناحیا يدینواسیو ترجمه آم يدیزان شباهت نوکلئوتیموجود در بانک ژن نشان داد که م ـ بـه ترت  ین پوشش و % 94–98ب ی
ـ یرایغ يهاهیک گروه مجزا از جدایران در یاز ا BLRV يهاهینشان داد که تمام جدا ییمطالعات تبارزا. باشدیم% 96–100 ـ   یران -یقـرار م

ـ یژن پـروتئ  یکیژنت یو ثبات نسب یستگیپا يتواند نشان دهندهین بخش از ژنوم میژن در ا زان شباهتیم. رندیگ ـ و ین پوشش مـورد  روس ی
  .باشد یبررس

  حبوبات يهاروسیباقال، و یروس برگ قاشقی، ویکی، تنوع ژنت ین پوششیا، پروتئاناستخراج آر: کلیدواژه

  .رازیدانشگاه ش ياول و دوم، ارائه شده به دانشکده کشاورز يها ارشد نگارنده یان نامه کارشناسیاز پا یبخش* 
  behjatni@shirazu.ac.ir :یکیمسئول مکاتبات، پست الکترون** 

  .رازیدانشگاه ش یاهپزشکیگ یگروه آموزش یاهیگ یشناس يماریار و استاد بیارشد، دانش یان کارشناسیب دانشجویبه ترت. 1
  
  

  



  ...از ژن يباقال براساس بخش يقاشق روس برگيو يهاهيجدا يکيژنت يثبات نسب: و همكاران بهرامي ترابي
 

28 28 
 

 
 

Relative genetic stability of Bean leaf roll virus isolates based on a part 
of coat protein gene from different hosts and geographical regions in 

Iran* 

 
 

O. Bahrami Torabi1, E. Alavinejad1, S.A.A. Behjatnia1**, and K. Izadpanah1 
 

 (Received: 12.12.2017; Accepted: 4.3.2018)  
 
 

Abstract 
Legume diseases characterized by yellowing, stunting and leaf rolling cause heavy losses to legume crops. 
One of the causal agents of these diseases is Bean leaf roll virus (BLRV) which is widespread in legume 
species throughout Iran. In the present research, genetic variation of BLRV isolates from different plants and 
different geographical regions is investigated. Samples of Vicia faba, Pisum sativum, Cicer arietinum, 
Medicago sativa, Lens culinaris, Trifolium spp., Trigonella foenum-graecum and Phaseolus vulgaris 
showing symptoms of yellowing, dwarfing and leaf rolling were collected from the fields of Markazi, Fars, 
Khuzestan, Kohgiluye-va-Boyerahmad, Golestan, Zanjan and Qazvin provinces in 2016-2017. Total RNA 
was extracted from symptomatic samples and subjected to RT-PCR using specific primers amplifying a 
fragment of 389 bp in size from the CP region of the virus which was cloned and sequenced. BLRV was 
detected in faba bean, alfalfa, lentil, chickpea, bean and clover. Comparison of obtained nucleotide (nt) and 
amino acid (aa) sequences of Iranian isolates of BLRV with corresponding nt and aa sequences of other 
BLRV isolates available in GenBank showed a 94-98% and a 96-100% nt and aa similarity, respectively. 
Phylogenetic analyses indicated that all Iranian BLRV isolates constituted a group district from the group 
formed by non-Iranian BLRV isolates. These data indicated that the CP region of this virus is relatively 
conserved among different isolates of BLRV. 
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  مقدمه

هم در مزرعه و هم  یاهان زراعیر گیحبوبات همانند سا
مختلـف قـرار    يهـا  يمـار یدر انبار مورد حملـه آفـات و ب  

ت یـ ت و کمیـ فیک يرو يادیز يزا يماریعوامل ب. رندیگ یم
را بـه   ینیمحصول حبوبات اثـر گذاشـته و خسـارت سـنگ    

گـاه  یها جا روسین آنها ویسازند که در ب یکشاورزان وارد م
 يحبوبات، زرد یروسیو يها يمارین بیدر ب. دارند يا ژهیو

هـا  روسیها و نـانوو  روسیو کاهش رشد که توسط لوتئوو
 یروسـ یو  يهايمارین بیتر شود به عنوان مخرب یجاد میا
ن محصوالت در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته اند یا
)Abraham et al., 2008 .(روس یها، و روسین وین ایدر ب

کـه   )Bean leaf roll virus, BLRV(بـاقال   یبـرگ قاشـق  
اسـت،   Luteoviridaeره یـ از ت Luteovirus متعلق به جنس

 Makkouk, 1998 .(BLRV(باشـد  یت مـ یار حائز اهمیبس
از عوامـل   یکـ یبه عنـوان   1346ران در سال یز ان بار ایاول

خوزستان و  يها استان يعمده در مزارع باقال يزا خسارت
   ). Kaiser et al., 1967(د یفارس گزارش گرد

ــه م ــانیدامن ــه گ  BLRV یزب ــدود ب ــان تیمح ــاه  يرهی
Fabaceae مهـم آن بـاقال، نخـود،     يهـا زبـان یباشد و میم
له و علـف  یا، شـنبل یـ لوب ونجه،ی، عدس، شبدر، ینخودفرنگ

 ,Behjatnia & Izadpanah( ره هسـتند یـ ن تیـ هـرز ا  يها

1993; Makkouk et al., 1998.( کـه توسـط    یعالئم اصل
BLRV ــات ا ــیدر حبوب ــ يشــود شــامل زرد یجــاد م ن یب
ل بـه قرمـز   یـ شدن برگ، متما ی، قاشقیها، کوتولگ رگبرگ

و  یاز گلـده  يریهـا و جلـوگ   م شـدن بـرگ  یشدن و ضخ
اسـت   ییانتهـا  يهاز شدن و نکروز برگیغالف، ر لیتشک

)Behjatnia & Izadpanah, 1993   .(  
BLRV گـردد  یا منتقـل مـ  یتوسط شته و به صورت پا .

-یز قابل انتقال مـ یوند نیق پیاز طر یشگاهیط آزمایدر شرا
گـرده و   ي، بـذر، دانـه  یکیمکان یزنهیق مایاما به طر. باشد

 ).Ashby, 1984; Tinsley, 1959(شـود  یسس منتقل نمـ 

،  Aphis gossypiiيهـــا توســـط شـــته BLRVانتقـــال 
Acyrtosiphon pisum ،A. craccivora، Myzus persicae 

   ).Kaiser, 1972(گزارش شده است  A. fabaeو 
BLRV ــرهیپ يدارا ــاک ــزومتریا يه ــوم  ی ــت، ژن ک اس

مثبت با اندازه  يال  تک يا ان ک رشته اریروس متشکل از یو
خـوانش    پنج چـارچوب  يدارا لو باز است کهیک 6 یبیتقر

)open reading frame, ORF (يهــاچــارچوب. اســت 
و 16، 22،  62، 42 يهـا  نیب پـروتئ یبه ترت 5 تا 1 خوانش

 1خـوانش   يها در چارچوب. کنند یلودالتون را کد میک 59
ن یوجود دارد و ا یپوشان هم دینوکلئوت 15روس ین ویا 2و 

. کننــد یمــراز را کــد مــیم پلیآنــز خــوانش  دو چــارچوب
ک یـ را کد کرده و با  ین پوششیپروتئ 3خوانش   چارچوب

. شـود  یجـدا مـ    2 خـوانش  از چارچوب ین ژنیب ي هیناح
 و چـارچوب  ین حرکتـ یک پـروتئ یـ  4خوانش   چارچوب
-وسـته ین پیبه نام پـروتئ  ين ساختاریک پروتئی 5خوانش 

 Domier(نـد  کیرا کد م) Read through protein( یخوان

et al., 2002.(     
کنتـرل   يمطمـئن بـرا   يهااز روش یکیدر حال حاضر 

 .باشـد ی، اسـتفاده از ارقـام مقـاوم مـ    یروسـ یو يهايماریب
 يهـا نیهـا و اسـتر  روسیداشتن اطالعات در مورد تنوع و

 ییایـ زبـان در منـاطق جغراف  یها و واکنش هر کـدام بـا م  آن
صـفات مقاومـت در    اه بـا یپ گیانتخاب ژنوت يمختلف برا
تنـوع   ین بررسیبنابرا. اصالح نباتات الزم است يهابرنامه

بـاقال کـه باعـث خسـارات      یروس برگ قاشـق یدر مورد و
   .دیرسیبه نظر م يگردد، ضروریبه حبوبات م يادیز
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  یبررس يهامواد و روش
  يبردارنمونه

ن یـ در حبوبـات، از مـزارع ا   BLRV یابیـ به منظـور رد 
، فــارس، خوزســتان، يمرکــز يهــااســتانمحصــوالت در 

-سـال  یطـ  نیاحمد، گلستان، زنجان و قزو ریبو و هیلویکهگ

 184 تعـداد د بـه عمـل آمـد و و    یـ بازد 1395-1396 يها
ا، نخـود، عـدس،   یـ ونجه، شبدر، لوبیاهان باقال، ینمونه از گ
ــم زرد يله دارایو شــنبل یفرنگــنخــود ــولگيعالئ ، ی، کوت

 20ن یعالوه بر ا. شد يبردارنمونه یو برگ قاشق یدگیچیپ
موجود در  یاهیگ يهااز نمونه ينمونه از بافت برگ تعداد

راز کـه  یدانشـگاه شـ   یاهیگ یشناسروسیقات ویمرکز تحق
ز اسـتفاده  یـ آنها ثبت شـده بـود ن   یو کوتولگ يعالئم زرد

 . دیگرد

ن ین تـرادف پـروتئ  ییر و تعیاه، تکثیا از گاناستخراج آر
  مورد مطالعهروس یو یپوشش

دنـا   ت شرکتیروس با استفاده از کیو ياان استخراج آر
 ياانيد يهیجهت ته. صورت گرفت) مشهد(ا یست آسیز

ــوس    ــازگر معکـــــــــ ــل از آغـــــــــ مکمـــــــــ
TCCAGCAATCTTGGCATCTC-3′ -′5  استفاده شـد .

-به) PCR(مراز یپل يارهیمکمل در واکنش زنج ياانياز د

 الگو استفاده شـد و بـا اسـتفاده از آغـازگر     ياانيعنوان د
-3′ معکوس فوق و آغازگر روبه جلو با ترادف یاختصاص

-GAAGATCAAGCCAGGTTCA′ 5ک یـ ر یجهت تکث
 ین پوششـ یه پـروتئ یـ جفت بـاز از ناح  391قطعه به طول 

BLRV)Ortiz et al., 2005 (دیاستفاده گرد.     
فاده از با است يتریکرولیم 25 يهادر حجم PCRواکنش 

Master mix  شرکتAmpliqon مـراز  یا پلانيد يکه حاو
-یمـ  MgCl2و  Taq( ،NH4 buffer system ،dNTP(تگ 

 ياانيتر دیکرولیم 1 يهر واکنش حاو. باشد، انجام گرفت
ک یـ تر از مخلوط ذکر شـده،  یکرولیم 5/12استخراج شده، 

تـر آب  یکرولیم 5/9تر از هـر کـدام از آغازگرهـا و    یکرولیم
ک مرحلـه  یـ مورد استفاده شامل  ییبرنامه دما.  ل بودیاستر
ــا دمــا 30قــه، یدق 5بــه مــدت   C° 95 يدمــا  يچرخــه ب

اتصـال   يقه، دمـا یک دقیبه مدت   C° 94 يسازواسرشت
C° 5/52  گسـترش   يقه و دمایک دقیبه مدتC° 72   بـه

 15به مـدت   C° 72ک چرخه یان یقه و در پایمدت دو دق
به دست آمـده، در ژل   PCRت محصول یدر نها. قه بودیدق

-انيد يسازپس از خالص. دیالکتروفورز گرد%  1آگاروز 

ر شـده از ژل بـا اسـتفاده از    یتکث يا)Germany( Qiagen 

gel extraction kit خالص شده بـه ناقـل    يااني، اتصال د
ــم ــم    pTZ57R/T يدیپالس ــاخت پالس ــور س ــه منظ د یب
ــنوترک ــه ســلول ی ــال آن ب  يهیمســتعد ســو ياهــب و انتق

XLBlue يباکتر E. coli      بـا اسـتفاده ازIns T/A clone 

PCR product cloning kit (Fermentas)  طبــــق
 يهـا  یسـپس کلنـ  . دستورالعمل شرکت سازنده انجام شـد 

ب یـ د نوترکیپالسـم  يحاو ير باکترید رنگ جهت تکثیسف
، استخراج C° 37 يک شب رشد در دمایانتخاب و پس از 

ــم ــنوترک يدهایپالس ــاندن  ی ــتفاده از روش جوش ــا اس ب ب
)Holmes & Quigley 1981 (يهـا همسـانه . دیانجام گرد 

بـه   يدین ترادف نوکلئوتییقطعه مورد نظر جهت تع يحاو
 .دیارسال گرد یکره جنوب  Bioneerشرکت 

    يدینوکلئوت يهاسه ترادفیز و مقایآنال

 ین پوششیبه دست آمده مربوط به ژن پروتئ يهاترادف
BLRVیگـاه اطالعـات  یموجود در پا يها، با ترادف NCBI 

د صـحت  ییـ سه شد و پس از تایمقا BLASTتوسط برنامه 
 .MEGA7 )Kumar et alافـزار  هـا، بـا اسـتفاده از نـرم    آن

ــمVector.NTI 11و ) 2016 ــرد، ه ــازفی ــرادف يس ت
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  .ها و آنالیز فیلوژنتیکی در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفتندکه در مقایسه ترادف BLRVهاي مشخصات جدایه. 1جدول 
Table 1. Characteristics of BLRV isolates used in sequence comparisons and phylogenetic analyses in this study 

Host Country (city) Accession 
number 

Host Country (city) Accession 
number 

Vicia faba Iran (Kazeron) MF780973 Vicia faba USA AF441393 
Vicia faba Iran (Behbahan) MF780974 Vicia faba Spain AY616761 
Cicer arietinum Iran (Khomein) MF780975 Pisum sativum USA HM439776 
Vicia faba Iran (Gachsaran) MF780976 Cicer arietinum Tunisia HQ840723 
Medicago sativa Iran (Mahallat) MF780977 Medicago sativa Saudi Arabia KJ847771 
Vicia faba Iran (Mahallat) MF780978 Medicago sativa Argentina KR261610 
Medicago sativa Iran (Qazvin) MF780979 Lens culinaris Greece KT382813 
Vicia faba Iran 

(Zafarabad, shiraz) 
MF780980 NR* USA U15978 

Trigonella 
foenum-graecum 

Iran 
(Zafarabad, shiraz) 

MF780981 NR* Germany X53865 

Phaseolus vulgaris Iran (Zanjan) MF780982 Hordeum vulgare Czech Republic FJ645759 
(BYDV, out group) 

Vicia faba Iran (Zanjan) MF780983 Medicago sativa Iran (Bajgah, shiraz) MF780970 
Lens culinaris Iran (Zanjan) MF780984 Trifolium stoloniferum Iran (Bajgah, shiraz) MF780971 
   Vicia faba Iran (Golestan) MF780972 

  
هـا بـا   تـرادف ن یـ ا. انجـام شـد   يدیاسنویو آم يدینوکلئوت

 يهـا هیجدا يدینواسیو آم يدیگر و با ترادف نوکلئوتیکدی
سه قرار گرفتنـد و درصـد   یمورد مقا GenBankموجود در 
مربوطـه توسـط    یکیلـوژنت ین و درخت فییها تعشباهت آن

م شد یترس neighbor- joiningو روش  MEGA7افزار نرم
  Accession(شـمار  رس. قـرار گرفـت   يو مـورد واکـاو  

number (و  يدیـ نوکلئوت يهـا سهیکه در مقا ییهاروسیو
نشـان   1قع شـدند در جـدول   مورد استفاده وا يدینواسیآم

  .داده شده است

  ج و بحث ینتا

  باقال در حبوبات یروس برگ قاشقیو ییشناسا

که در فواصل مختلـف از مـزارع کشـت     ییدهایدر بازد
، يران به عمل آمد، عالئم زردیحبوبات در مناطق مختلف ا

در . ها مشاهده شدشدن برگ یو قاشق یدگیچی، پیکوتولگ
ـ  یو برگ قاشق يحالت زردشتر یاه باقال بیگ در  یشدن، ول
ده شـد  یـ هـا د در بـرگ  يشـتر عالئـم زرد  یها بزبانیه میبق

اهـان اسـتخراج و   یل گیـ ن قبیـ کـل از ا  ياانآر). 1شکل (
 يارهیـ در واکـنش زنج  BLRVبه  یص آلودگیجهت تشخ

 يبــا اســتفاده از جفــت آغازگرهــا. مــراز بکــار رفــتیپلــ
بـه   ین پوششـ یوتئپر ياز قطعه ی، بخشBLRV یاختصاص

  ).2شکل(د یر  گردیتکث يجفت باز 389طول 
روس یـ بـه و  یج به دست آمده نشان داد کـه آلـودگ  ینتا

مـورد   يهـا در اسـتان  باقال در مزارع حبوبات یبرگ قاشق
فـارس، خوزسـتان،    يهـا استان يشامل مزارع باقال یبررس

راحمـد؛ مـزارع   یبو و هیـ لویو کهگ يگلستان، زنجـان، مرکـز  
ن و فارس؛ مـزارع شـبدر و   ی، قزويمرکز يهاونجه استانی

ا و عدس اسـتان زنجـان و   یله استان فارس؛ مزارع لوبیشنبل
ـ یا). 1شکل( وجود دارد يمزارع نخود استان مرکز ن ین اول

و  يمرکـز  يهـا مزارع حبوبـات اسـتان   یگزارش از آلودگ
کـه در تمـام   نیـ ا با توجه بـه . روس استین وین به ایقزو

مشـاهده شـد    BLRVباقال به  یآلودگ یمناطق مورد بررس
، )شـده  يآورجمـع  ينمونـه  87نمونه آلـوده از   63تعداد (
روس در نظر گرفـت و یو یزبان اصلیاه را مین گیتوان ایم
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ـ     کیاز  لهیدر شنبل قاشقی شدنو  یکوتولگ ،يعالئم زرد. 1 شکل ـ ی در بـاقال  در  و) A( رازیمزرعـه در منطقـه ظفرآبـاد ش  مـزارع  از یک

با پیکان ( ایلوب یک بوتهکوتولگی  زردي وو ) C( دیاز مزارع شهرستان اقل یکی ازعدس  اهیگ يزرد). B( فارس استان در کازرون شهرستان
آلـوده بـه ویـروس    آر، همه این گیاهان سیبر اساس آزمون پی ).D( اسوجی شهرستان موردراز منطقهمزرعه اي در در  )مشخص شده است

  .برگ قاشقی باقال بودند
Fig 1. Yellowing, dwarfing and leaf roll symptoms in Trigonella foenum-graecum from a field in Zafar Abad, 
Shiraz (A) and in Vicia faba from a field in Kazeroun, Fars Province (B).  Yellowing in a Lens culinaris field 
plant from Eqlid (C) and stunting and yellowing in a Phaseolus vulgaris plant (shown by an arrow) in a field in 
Murderaz, Yasuj (D). All plants were PCR positive for BLRV.     

  
تکثیر شده بـا جفـت آغـازگر    ) BLRV(بخشی از ژن پروتئین پوششی ویروس برگ قاشقی باقال  PCRنقوش الکتروفورزي محصوالت . 2شکل 

گیاه باقالي سالم بـه عنـوان شـاهد منفـی     . برداري نشان داده شده استدر باالي هر راهک به ترتیب نوع میزبان و منطقه نمونه. اختصاصی ویروس
)Negative control ( و گیاه باقالي آلوده بهBLRV عنوان شاهد مثبت  به)Positive control.( نشانگر= DNA ladder mix (Fermentas)  

Fig 1. Electrophoresis pattern of PCR products amplified  from the coat protein gene of BLRV from different 
plants and regions as indicated at the top of each lane using a BLRV specific primer pair. Total DNA extracted 
from a healthy faba bean and from a BLRV-infected faba bean were used as negative and positive controls, 
respectively. Marker = DNA ladder mix (Fermentas).  
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ـ اساس رد بر BLRV  بهاز مناطق مختلف شده  يورآمعج اهانیگ یآلودگ زانیم نیانگیم .2 جدول ـ و یابی اسـتفاده از آزمـون    بـا  روسی
PCR  

Table 2. The average infection rate of collected plants from different regions to BLRV based on virus detection 
using PCR test 
Plant Location No. of plants infected/No 

of plants collected 
Average infection rate (%) 

Vicia faba Khuzestan 7/15 47 72 
Golestan 12/16 75 
Fars 18/24 75 
Zanjan 20/22 91 
Gachsaran 6/10 60 

Medicago sativa Fars 4/11 36 42 
Qazvin 5/13 38 
Markazi 6/12 50 

Trifolium stoloniferum Fars 3/10 30 
Lens culinaris Zanjan 6/18 33 
Cicer arietinum Markazi 4/8 50 
Trigonella foenum-graecum Fars 2/7 29 
Phaseolus vulgaris Zanjan 9/18 50 
All plants   102/204 50 
 

  

 یـی زامحصول، امکان بروز و خسارتن یدر مناطق کشت ا
ت محصـول  یـ فیکت و یروس و اثر آن در کاهش کمین ویا

اهـان،  یگ يآوراه، محل جمعینوع گ. را مورد توجه قرار داد
هر  یآلودگ زانیم نیانگیمشده   و  يآوراهان جمعیتعداد گ

در آنها با اسـتفاده از آزمـون    BLRV یابیاه بر اساس ردیگ
PCR  د توجه داشـت کـه   یبا. آورده شده است 2در جدول

 يروس زردیـ بـاقال، دو و  یروس بـرگ قاشـق  یعالوه بر و
  ),Faba bean necrotic yellows virus(بافت مـرده بـاقال   

ــو و ــولگی ــاقال   یروس کوت ــرده ب  Faba bean(بافــت م

necrotic stunt virus(، جــنس از  Nanovirus  رهیــت و 
Nanoviridae و  يجـاد کننـده زرد  یا يهـا روسیوز از ی، ن

. باشـند یزا در حبوبـات مـ   و از عوامـل خسـارت   یکوتولگ
ران گزارش شده یروس از مزارع حبوبات ایوجود هر دو و

 ;Alavinejad et al. 2011: Lotfipour et al., 2016(است 

Makkouk et al., 1998 .(  
ن یاز قطعه ژن پـروتئ  یبخش يدیسه ترادف نوکلئوتیمقا
 BLRV )Ortiz et 3638تـا   3250د یـ از نوکلئوت یپوششـ 

al., 2005 (بـه   يهـا نشان داد کـه نمونـه   یرانیا يهاهیجدا

 يدیـ ران در تـرادف نوکلئوت یدست آمده از مناطق مختلف ا
بـا هـم شـباهت دارنـد      98 – 100%  یقطعه مـورد بررسـ  

  ).4و 3 يها جدول(
بخش از ژنوم بـا تـرادف قطعـه     نیترادف هم سهیبا مقا

موجود در بانک ژن مشخص شـد کـه    يهاهیمشابه از جدا
در  یرانیر ایغ يهاهیبا جدا یرانیا يهاهیزان شباهت جدایم

ن شــباهت یشــتریاســت و ب 94–98%  يدیــســطح نوکلئوت
و ) خوزسـتان (بهبهـان   يباقال يهاهیمربوط به جدا%) 98(

، )HQ840723(تـونس   يهـا هیراحمد با جدایوبوهیلویکهگ
کــا ی، آمر)KR261610(ن ی، آرژانتــ)KT382813(ونــان ی
)AF441393  وHM439776 (ــپان و ) AY61761(ا یو اســ

ونجه و شبدر ی يهاهیمربوط به جدا%) 94(ن شباهت یکمتر
اسـتان  (کـازرون   يونجـه و بـاقال  ی، )رازیش(منطقه باجگاه 

ونجـه  یو بـاقال و  ) ياسـتان مرکـز  (ن ی، نخود خمـ )فارس
 يعربسـتان سـعود   يهیـ بـا جدا ) ياسـتان مرکـز  (محالت 

)KJ847771 (ن یزان شباهت ایم يدینواسیدر سطح آم. بود
موجـود در   يهـا هیـ با جدا یرانیا يهاهیبخش از ژنوم جدا

%)100(ن شباهت یشترین شد که بییتع% 96–100بانک ژن 
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با یکدیگر و با قطعـه مشـابه سـایر     BLRVهاي ایرانی جدایه پوششیپروتئین بخشی از ژن نوکلئوتیدي درصد تشابه و واگرایی . 3جدول 
  . آورده شده است 1هاي ویروس در جدول جدایه. هاي موجود در بانک ژنجدایه

Table 3. The percentage of nucleotide similarity and divergence of a part of coat protein gene of the Iranian 
isolates of BLRV with each other and with the same fragment of other isolates present in the GenBank. See 
Table 1 for the virus isolates. 

  
  

ونجه و شبدر منطقـه  یگلستان،  يباقال يهاهیمربوط به جدا
و  AF441393(کــا یآمر يهــاهیــبــا جدا) رازیشــ(باجگــاه 

HM439776 (ــپان ــ، جدا)AY61761(ا یو اسـ ــاقال  يهیـ بـ
بـاقال   يهاهی، جدا)HQ840723(تونس  يهیکازرون با جدا

ن، بـاقال و  یونجـه قـزو  یونجه و باقال محالت، یگچساران، 
ا، باقال و عدس زنجـان  ی، لوب)رازیش(له منطقه ظفرآباد یشنبل

ن ی، آرژانتــــ)KT382813(ونــــان ی يهــــاهیــــبــــا جدا
)KR261610( ،کــا یآمر)U15978 ( و آلمــان)X53865 ( و

ونجه و بـاقال  ی يها هیمربوط به جدا%) 96(ن شباهت یکمتر
له منطقـه ظفرآبـاد   ین، بـاقال و شـنبل  یونجـه قـزو  یمحالت، 

-هیـ جدا يهاهیبا جدا ا، باقال و عدس زنجانیو لوب) رازیش(
ا ی، اســـپان)HM439776و  AF441393(کـــا یآمر يهـــا

)AY61761 ( و تونس)HQ840723(ونجه و ی يها، جدابه
 يهیـ گلسـتان و جدا  ي، بـاقال )رازیشـ (شبدر منطقه باجگاه 

،  )KR261610(ن یآرژانتـ  يهـا هیـ کـازرون بـا جدا   يبـاقال 
ــا یآمر ــان )U15978(کـــ ــان یو ) X53865(، آلمـــ ونـــ

)KT382813 ((بود .  
  م دنـدروگرام یو ترسـ  MEGA7افـزار   با استفاده از نرم 

ــل از همرد ــحاصـ ــاز فیـ ــرادف نوکلئوت يسـ ــتـ و  يدیـ
 يهـا  هیـ جدا ین پوششـ یژن پـروتئ  یی، تبـارزا يدینواسیآم
قـرار   یژن مورد بررسـ  موجود در بانک يها هیبا جدا یرانیا

 يمبنـا  يدیـ کـه تـرادف نوکلئوت   یزمـان ). 3شـکل  (گرفت 
ران یـ به دست آمده از ا يها هی، تمام جداسه قرار گرفتیمقا
ـ یر ایغ يها هیک گروه مجزا از جدایدر  .قـرار گرفتنـد   یران
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با یکدیگر و بـا قطعـه مشـابه سـایر      BLRVهاي ایرانی جدایه پروتئین پوششیبخشی از ژن  آمینواسیديدرصد تشابه و واگرایی . 4 جدول
  . است آورده شده 1هاي ویروس در جدول جدایه. هاي موجود در بانک ژنجدایه

Table 4. The percentage of amino acid similarity and divergence of a part of coat protein gene of the Iranian 
isolates of BLRV with each other and with the same fragment of other isolates present in the GenBank. See 
Table 1 for the virus isolates . 

  
  
گـروه اول  ریـ ز. م شـد یرگروه تقسـ ین گروه خود به دو زیا
)subgroup 1-1 (مورد مطالعه بجـز   يهاهیشامل تمام جدا

ه بهبهان از استان خوزستان و گچسـاران از اسـتان   یدو جدا
ر گـروه دوم  یـ ر زیـ ه اخیـ دو جدا. راحد بودیه و بویلویکهگ

)subgroup 1- 2 ( ل داد یکرا تشـ)  گـروه دوم از  ). 3شـکل
ز بـه دو  ین گروه نیا. ل شده بودیتشک یرانیاریغ يهاهیجدا
شامل ) subgroup 2-1(رگروه اول یز. م شدیر گروه تقسیز
آلمـان و  ( ه از اروپا ین و دو جدایکا، آرژانتیآمر يهاهیجدا
 يهاهیشامل جدا) subgroup 2-2(رگروه دوم یو ز) ایاسپان

  . بود) 3شکل ( ونانیعربستان، تونس و 
سه قـرار گرفـت،   یمقا يمبنا يدینواسیآم یکه توال یزمان
هــا در رگــروهیل زیو تشــک يبنــددر گــروه یچ تفــاوتیهــ

شـکل  ( يدیدندروگرام حاصل نسبت به دندروگرام نوکلئوت
  .)ها نشان داده نشده استداده(مشاهده نشد ) 3

ن پـژوهش صـورت گرفـت،    یـ که در ا ییهایبررس یط
ــروتئ يهیــمشــخص شــد در ناح در  BLRV ین پوششــیپ

موجـود در بانـک    يهـا هین جدایو همچن یرانیا يهاهیجدا
هیـ ن ناحیـ وجود نـدارد و ا  يادیتفاوت ز NCBI یاطالعات
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 بـا  و یکـدیگر  با BLRV ایرانی هاي جدایه پوششی پروتئین ژن از اي قطعه نوکلئوتیدي ترادف سازي همردیف از حاصل دندروگرام. 3شکل

 ارزش درصـد  هـا  شـاخه  کنـار  اعـداد MEGA7. افزار  نرم از استفاده با و Neighbour-joining روش با ژن بانک در موجود هاي جدایه

Bootstrap   جدایه از ویـروس کوتـولگی   ترادف نوکلئوتیدي یک . بندي است ي اعتبار گروه دهند که نشانهتکرار را نشان می 100 میان در
  . آورده شده است 1هاي ویروس در جدول جدایه. به کار رفته است) outgroup(عنوان عضو خارجی به) BYDV(زرد جو 

Figure 3. Phylogenetic tree obtained from the alignment of nucleotide sequences of coat protein gene of Iranian 
isolates of BLRV and other isolates available in GenBank using MEGA7 program and neighbor-joining method. 
Numbers on the branches indicate bootstrap percentage of 100 replicates. Nucleotide sequence of a Barley yellow 
dwarf virus (BYDV) isolate was used as outgroup member. See Table 1 for the virus isolates. 

  
 .باشـد یه حفاظت شـده مـ  یک ناحی BLRV يهاهیدر جدا
 یبررسـ  مـورد  BLRV یرانیا يها هیجدا نیب در که هرچند
قطعــه مــورد مطالعــه  يدینواســیآم یتــوال مطالعــه، نیــا در

 و خوزســتان يهــا اســتان يهــا هیــجدا یپوششــ نیپــروتئ
ــلویکهگ ــووهی  6( دینواســیآم يشــتریب تعــداد در احمــدریب
 يهـا  گـروه  در متفـاوت   دینواسیآم کی مقابل در دینواسیآم
 موضـوع  نیـ ا کـه  داشـتند  تفاوت ها هیجدا ي هیبق با) گرید
 و هـوا  يدمـا  ماننـد  یطـ یمح عوامـل  یبررسـ  در تواند یم

 مـورد  مناطق نیا در ناقل يها شته پیوتیبو  گونه نیهمچن
  . ردیگ قرار یبررس و توجه

 عامـل  نیتـر   مهـم  دمـا  کـه  شـده  ذکر BLRV مورد در
 دار بال اشکال جادیا و شته ریتکث زانیم بر که است یخارج
 شـته  از يریـ کث تیجمع وجود که آنجا از. گذارد یم اثر آن
 یدمیـ اپ جـاد یا در يمـؤثر  عامـل  تواند یم ونجهی مزارع در

BLRV يهـا زبانیم تیاهم به توان یم شود،  گرفته نظر در 
ــ ــو یدائم ــالوه روسی ــر ع ــل ب ــیمح عوام ــ یط ــرد یپ  ب

)Thottappilly et al., 1977.(   
 در آمـده  دسـت  بـه  جینتا با BLRV مورد در جینتا نیا
 تـرادف  يدهنـده  نشـان  که مختلف يها روسیلوتئوو مورد

 است روسیو ژنوم در یپوشش نیپروتئ ژن یشدگ حفاظت
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 شـده  انیـ ب و) et al., 2003 Mukherjee( دارد یهمـاهنگ 
 در دیکپســ در شــده  حفاظــت اریبســ ســاختار کــه اســت
 در شـته  بـدن  در یسلول يهارندهیگ با آن بالقوه کنش برهم
 ).Gray and Gildow, 2003( است ارتباط

ن یــا یزبــانیم يدر دامنــه یک ثبــات نســبیــن یهمچنــ
 منـاطق  اسـاس  بـر  هـا  يبند گروهد و یروس مشاهده گردیو

 در زبــانیم نــوع ظــاهراً و آمــد دســت بــه BLRV انتشــار
ن، یـ بـا وجـود ا  . نداشت نقش یرانیا يها هیجدا يبند گروه

. شـد  ییروس شناسـا ین ویزبان این میباقال به عنوان مهمتر
الزم اسـت   BLRV يهـا هیـ ان جدایـ ن تنوع در مییتع يبرا
ن ییز تعیگر ژنوم نید ینواح خوانش و يهار چارچوبیسا

  . رندیقرار گ یکیلوژنتیف یبررسترادف شوند و مورد 
 یاهیـ ن منـابع گ یاز مهمتـر  یکـ ینکه یل ایحبوبات به دل

آنهـا   يهـا يماریآفات و ب یین هستند، شناسایاز پروتئ یغن
روس یـ که و ییاز آنجا. باشد یت میار مهم و حائز اهمیبس
کننـد و باعـث خسـارات     یبه حبوبات حمله م یمهم يها
 ییگردنـد، شناسـا  یکشـاورزان مـ  اه و یـ به گ ینیار سنگیبس
 يماریت بیریتواند در مدیها ميمارین بیع و به موقع ایسر
ع، یص سریتشخ يبرا. از آنها کاربرد داشته باشد یناش يها

تـوان از روش   ی، مـ ینه و مواد مصرفیدر هز ییصرفه جو
Multiplex PCR ن یتواند چنـد  یاستفاده کرد که همزمان م

کنـد و   یابیو رد ییشناسا PCRک واکنش یروس را در یو
ت یریک مزرعه، برنامـه مـد  یها در  روسیوع ویبر اساس ش

از آنها از جمله استفاده از ارقام مقـاوم را   یناش يها يماریب
  .کرد یطراح
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