
59 

  1390، اسفند ماه 2شماره  34، جلد )مجله علمی کشاورزي(پزشکی  گیاه

در تاکستان ها و رز کاري هاي استان هاي ) ArMV(پراکنش ویروس موزاییک آرابیس 
  آذربایجان غربی و شرقی 

 3مسعود شمس بخش و *2رخشنده رو فرشاد ، 1هاجر دوست صدیق

  
  
  ، دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی، تهران        گیاهی بیماري شناسیگروه کارشناس ارشد  -1

استادیارگروه بیماري شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی، : نویسنده مسؤول -*2
  )rakhshandehroo_fa@srbiau.ac.ir( تهران

  دانشکده کشاورزي، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ،دانشیار گروه بیماري شناسی گیاهی -3

  11/8/90 :تاریخ پذیرش    4/8/89 :تاریخ دریافت
  
   چکیده

و خانواده  Nepovirusمتعلق به جنس  Arabis mosaic virus (ArMV)ویروس موزاییک آرابیس 
Secoviridae این ویروس با نماتدهاي گونه . می باشدXiphinema spp.  منتقل می شود و داراي میزبان هاي طبیعی

 ArMVدر این تحقیق کوشش بعمل آمد تا میزان پراکندگی ویروس . زیادي از بین گیاهان زینتی و غیر زینتی می باشد
به این منظور در طول فصول بهار تا . تعیین گرددهاي استان هاي آذربایجان غربی و شرقی ها و رزکاريتاکستاندر 

نمونه برگی انگور  بدون توجه به  792نمونه برگی رز و  251 نمونه شامل 1043 تعداد 1388و  1387پاییز سال هاي 
براي ردیابی  .شرقی جمع آوري شدغربی و آذربایجان  هاي از شهرهاي مختلف استانبیماري به صورت تصادفی  عالیم
و دیبا  (DAS-ELISA)آنزیمی الیزاي مستقیم - هاي جمع آوري شده از آزمون هاي ایمنی سنجینمونه رد ویروس

Dot-Immunobinding Assay (DIBA) ویروس در نمونه هایی که در به همچنین تائید آلودگی . استفاده شد
و با استفاده از  RT-PCRتوسط آزمون واکنش مثبت نشان داده بودند  ArMVبه آنتی سرم آزمون هاي سرولوژیک 

نتایج حاصل از این بررسی نشان داد . جفت آغازگرهاي اختصاصی براي ژن رمز کننده پروتئین پوششی صورت پذیرفت
تاکستان هاي استان آذربایجان شرقی و و در رز کاري ها به ترتیب % 6/46و % 3/30در مجموع به میزان  ArMVکه
 RT-PCR در آزمون. ستان هاي استان آذربایجان غربی پراکنده شده استتاکو در رز کاري ها نیز % 42و % 2/30

نمونه هاي آلوده   ازمربوط به ژن رمز کننده پروتئین پوششی ویروس  bp 519و  bp440قطعات ژنتیکی با اندازه هاي 
این بررسی به طور جامع میزان پراکندگی ویروس موزاییک آرابیس را در تاکستان ها و رزکاري هاي استان . تکثیر شد

  .داد نشانآذربایجان شرقی 
  

   ArMV( ،DAS-ELISA ،DIBA ،RT-PCR( پراکنش، ویروس موزاییک آرابیس :کلید واژه ها
  

  مقدمه     
 Arabis mosaicیروس موزاییک آرابیسو

virus (ArMV)  براي نخستین بار از انگلستان در
گزارش ) 21( 1مارخام و اسمیتتوسط  1944سال 

این ویروس فاقد غالف بوده و داراي پیکره . شد
                                                             
1- Smith & Markham 

 25-27وجهی به قطر  ایزومتریک با تقارن چند

ویروس موزاییک آرابیس ). 15(نانومتر می باشد 
متعلق به خانواده بزرگ ویروس هاي گیاهی 

Secoviridae  و جنسNepovirus  می باشد و
  . )20( دامنه میزبانی فوق العاده وسیعی دارد
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گونه گیاهی شامل گیاهان زینتی، درختان  93
میوه هسته دار، انگور، چغندرقند، خیار، کاهو، 
کرفس، تمشک، توت فرنگی، ریواس، رازك و 
شبدرسفید میزبان ویروس موزاییک آرابیس می 

، )Rosa(به رز در بین گیاهان زینتی ). 15(باشند 
، میخک )Crocus(، زعفران )Gladiolus(زنبق 

)Dianthus( آلستومریا ،(Alstromeria)،  بگونیا
)Begonia ( و گل نرین(Nerine)  می کند را آلوده
ویروس از دامنه پراکنش گسترده اي در ). 19(

نواحی شرقی آسیا، آمریکا، آفریقا، استرالیا، روسیه، 
این ویروس ). 15(ر می باشد ترکیه و کانادا برخوردا

به سهولت بوسیله بذر، پیوند و نماتد هاي متعلق به 
مانند گونه هاي  Longidoridaeخانواده 

Xiphinema index  ،X. diversicaudatum ،X. 
coxi   وX. americanum  7(منتقل می شود( .

تک رشته اي  RNAژنوم ویروس از دو مولکول 
یل نوکلئوتید تشک 13100 مثبت با مجموع طول

از  ArMVدر گذشته جهت ردیابی. شده است
تکنیک الیزا استفاده شده است که در هر دو حالت 
مستقیم و غیر مستقیم با دقت باال ویروس را ردیابی 

ویروس موزاییک آرابیس داراي ). 23و  11(می کند 
روابط سرولوژیکی نزدیکی با سایر نپو ویروس ها از 

 Grapevine fanادبزنی برگ انگور جمله ویروس ب
leaf virus (GFLV)  می باشد و جداسازي این دو

ویروس با استفاده از روش هاي سرولوژیکی به 
 .)25و  24، 22(راحتی امکان پذیر نمی باشد 

به دلیل تغییرات زیاد ژنومی داراي  ArMV ویروس
بررسی  این با وجود. دامنه میزبانی وسیع می باشد

توالی ژنومی جدایه هاي مختلف ویروسی در نقاط 
مختلف جهان نشان داده است که در سطح ژنوم 
ویروس موزاییک آرابیس نواحی حفاظت شده ژنومی 

براي طراحی آنها  ازوجود دارد که می توان 
). 7(نمود  استفادهآغازگرهاي اختصاصی با دقت باال 

ArMV  آلودگی در بیشتر میزبان هاي خود ایجاد
شناسایی آن نیازمند  رو پنهان می کند و از این

-RTروش هاي جدید تشخیص مولکولی مانند 
PCR با وجود آنکه مناطق زراعی در نقاط . می باشد

مختلف جهان به میزان زیادي به این ویروس آلوده 
وقوع پیدا می  ArMVنمی شوند در مناطقی که 

د می کند، خسارت گسترده اي را به محصوالت وار
در ایران از پراکندگی باالیی  ArMV. )10(کند 

این ویروس در ایران از رزکاري ). 18( برخوردار است
و باعث اي مناطق مختلف تهران گزارش شده ه

ایجاد موزاییک در گل هاي سرخ و کاهش ارزش 
  ). 18(اقتصادي گل هاي زینتی می شود  

همچنین در گذشته این ویروس از گوجه فرنگی 
 انگور از مناطق محتلف ایران گزارش شده استو 

با توجه به سابقه حضور ویروس . )18، 17، 13(
موزاییک آرابیس در محصوالت مختلف در ایران و 
به دلیل حضور میزبان هاي ثانویه و ناقلین فعال 
براي انتقال ویروس در کشور بررسی میزان 

در محصوالت زراعی  ArMVپراکندگی ویروس 
موزاییک  کنترل موفق ویروسجهت اجراي 

. )8( امري الزم و ضروري می باشد مورابیس
از بروز عالیم موزاییک، بدشکلی  اخیراًهمچنین 

برگ و کاهش تولید میوه در تاکستان ها و نیز 
کاهش کیفیت گل ها در گلستان هاي استان هاي 
آذربایجان غربی و شرقی گزارش هاي مختلفی شده 

تحقیق میزان پراکنش در این  این رواز . است
ویروس موزاییک آرابیس در گل رز در گل کاري ها 
و در انگور در تاکستان هاي مناطق مختلف استان 
هاي آذربایجان غربی و شرقی مورد بررسی قرار 

  .گرفت
  مواد و روش ها

نمونه برداري جهت تعیین پراکندگی 
ArMV  

 88و  87در طی فصول بهار تا پاییز سال هاي 
بازدیدهایی از فضاهاي سبز، گلخانه ها و تاکستان 
هاي شهرستان هاي مختلف استان هاي آذربایجان 

مراغه، بناب، ملکان، میانه، عجب : شامل شرقی
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: ی شاملغربشیر، سراب، کلیبر و تبریز و آذربایجان 
یرانشهر و ماکو، سلماس، ارومیه، مهاباد، بوکان، پ

در مجموع ). 1شکل (میاندوآب صورت پذیرفت 
نمونه برگی رز و انگور بدون توجه به  1043تعداد 
عالیم و به صورت تصادفی و با حرکت در قطر نوع 

متر یک نمونه جمع آوري  1مزرعه به فاصله هر 
در نمونه هایی که داراي عالیم مشکوك به . شد

و زوال بوته،  پژمردگی عالیمی مانندند دآلودگی بو
بد شکلی برگ  و تغییر سینوس برگ ها، موزاییک

ها، حضور لکه هاي حلقوي متحدالمرکز بر روي 
برگ ها در انگور و موزاییک برگ، بدشکلی و لکه 

از . مشاهده شد هاي نکروتیک در برگ و گل در رز
داراي عالیم و بدون نمونه جمع آوري شده  1043

نمونه در سال  305(ور نمونه از انگ 792تعداد عالیم 
از استان  1388نمونه در سال  257و  1387

 166و  1387نمونه در سال  64(، )آذربایجان شرقی
و ) از استان آذربایجان غربی 1388نمونه در سال 

 1387نمونه در سال  92(نمونه از رز  251همچنین 
از استان آذربایجان  1388نمونه در سال  63و 

نمونه در  55و  1387سال نمونه در  41(، )شرقی
جمع آوري ) از استان آذربایجان غربی  1388سال 

  .شد
آزمون هاي سرولوژیک جهت ردیابی  

ArMV  
در نمونه هاي رز و انگور  ArMVردیابی  يبرا

جمع آوري شده از آزمون سرولوژیک الیزاي مستقیم 
-DAS)به صورت ساندویچ دو طرفه آنتی بادي 

ELISA) همچنین از آزمون دیبا . استفاده شد
(DIBA)1 براي تائید آلودگی در نمونه هایی که

 DAS-ELISAجذب هاي پایین را در آزمون 
آزمون ایمنی سنجی الیزاي . نشان دادند استفاده شد

 مستقیم به صورت ساندویچ دو طرفه آنتی بادي
 با کمی تغییر )6( 2کالرك و آدامز روش مطابق

                                                             
1- Dot-Immunobinding assay 
2- Clark & Adams 

 چندي هاي بادی آنت از آزمون نیا در .انجام پذیرفت
 .Agdia, U.S.A) شرکتي تجار تیکي ا همسانه

Inc) یابیردي براArMV انجامي برا. شد استفاده 
جمع آوري شده ی برگي ها نمونه از آزمون نیا

 بافت گرم یک( پنج به یک نسبت ابي ریگ عصاره
ی نیچ هاون در) استخراج بافرمیلی لیتر  پنج در برگ
بافر استخراج در این آزمون  .پذیرفت انجام سرد

،  NaN3میلی موالر  KCL  ،3میلی موالر 3 حاوي
،  NaClموالر  Na2HPO4  ،13/0میلی موالر 1
درصد روعن  05/0و  PVP-24000درصد 2

Tween20  چاهکابتدا . بود  4/7با اسیدیته برابر 
 100 زانیم با زایال بشقابک در موجودي ها

با رقت  ArMVی اختصاص سرمی آنت از تریلمیکرو
 درجه 4ي دما درشدند و  دار پوشش 1:200

پس از . شدند نگهداري شب یک مدت به سلسیوس
 100 مقدار ها چاهک از یک هر درشستشو 

 ختهیری بررس موردی اهیگي ها عصاره از تریلمیکرو
 چاهک نمونه، به مربوطي ها چاهک از ریغ و شد

 کنترل( روسیو به مربوط آلوده عصاره به هایی نیز
 بافر و) یمنف کنترل( سالم نمونه عصاره، )مثبت

. اختصاص داده شدند) بالنک(ي ریگ عصاره
درجه  4در دماي  روز شبانه یک مدت هب ها بشقابک

 چاهکپس از شستشو، . شدند داده قرارسلسیوس 
جهت بلوکه شدن % 5شیر خشک بدون چربی  با ها

فضاهاي خالی درون چاهک در دماي اتاق براي 
پس از شستشو به . ساعت نگهداري شدند 3مدت 
 متصل G نوع نیمونوگلوبولیا تریلمیکرو 100 میزان
به چاهک ها اضافه و  زفسفاتا نیآلکال میآنز به شده

 درجه 37يدما دربشقابک ها  ساعت 4 مدتبراي 
 زانیم ،شستشوپس از . شدند داده قرار سلسیوس

 ماده داراي سوبسترا بافر ازمیکرولیتر  100
شد  ختهیر چاهکهر  درونبه  3فسفات لیتروفنیپاران

  دور از تابش نور نگهداري شدند ها بشقابک سپس و

                                                             
3- Sanofi, French 
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مناطق ). سمت چپ(و آذربایجان غربی ) راستسمت (نقشه استان هاي آذربایجان شرقی  - 1شکل 
  .مورد نمونه برداري در این تحقیق در نقشه ها با پیکان مشخص شده اند

  
یی زا رنگ واکنشبروز  جهت یکبار ساعت مین هر و
 ELX)الیزا خوان مدل  دستگاه با زرد رنگ حضور و

800-Biotek) مورد نانومتر 405 موج طول در 
نمونه هایی که مقدار عددي . گرفتند قراری بررس

برابر میانگین جذب چاهک هاي  3جذب آن ها از 
مربوط به شاهد سالم بیشتر بود به عنوان نمونه هاي 

  . مثبت و آلوده به ویروس در نظر گرفته شدند
براي تائید نتایج  DIBAاز آزمون سرولوژیک 

نمونه گیاهی  30براي تعداد  DAS-ELISAآزمون 
نمونه  براي این منظور. استفاده شد ArMVآلوده به 

هایی که در آزمون الیزاي مستقیم واکنش رنگ 
براي تائید حضور ویروس در  زایی ضعیفی داشتند

بق روش اجرا شده مطا DIBAآنها مورد آزمون 
براي این  .قرار گرفتند )4( 1سط بانتاري و گودوینتو

آنتی بادي چند همسانه اي تهیه شده از منظور از 
و  250/1با رقت  (Agdia, U.S.A. Inc)شرکت  

 Goat Anti-Rabbit (GAR)همچنین آنتی بادي 
جهت بلوکه نمودن . استفاده شد 10000/1با رقت 

غشاء نیتروسلولزي از محلول شیر خشک بدون 
                                                             
1- Banttari & Goodwin 

همچنین براي واکنش . استفاده شد% 5چربی 
 BCIPو  NBTیایی رنگزا رنگزائی از مواد شیم

حضور لکه هاي آبی رنگ در سطح . استفاده شد
غشاء به عنوان نمونه آلوده به ویروس در نظر گرفته 

دقیقه پس از اضافه  40شدند و حضور لکه ها تا 
نمودن سوبسترا در دماي اتاق مورد بررسی قرار 

در  این آزمون از عصاره گیاه سالم و آلوده به . گرفت
  . هاي منفی و مثبت استفاده شد عنوان شاهد

      ردیابی مولکولی ویروس با استفاده از آزمون
RT-PCR   

در نمونه تکثیر بخشی از ژنوم ویروس براي 
 15براي تعداد   RT-PCRهاي رز و انگور از آزمون

گیاهانی که توسط آزمون هاي سرولوژیک نمونه از 
براي این . مثبت شناخته شده بودند استفاده شد

منظور عصاره گیاهان رز و انگور آلوده براي ایجاد 
غلظت مناسب ویروس در گیاه محک خیار به برگ 

ده روز پس از . هاي آن در گلخانه مایه زنی شدند
 بافت برگگرم از  3/0از  اي کل .ان.مایه زنی، آر

هاي جوان خیار با استفاده از بافر کلرید لیتیم 
(LiCl) )1/0 موالر LiCl ،1/0  موالرTris-HCl  با
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 1، 8با اسیدیته  EDTAموالر  01/0، 8اسیدیته 
درصد  2و  PVP-24000ماده % SDS ،5درصد 

Na2So3 (1چوناپیپات و همکاران مطابق روش )5( 
 (cDNA) مکمل DNAفرایند سنتز . استخراج شد

-M)با استفاده از آنزیم نسخه بردار معکوس 
MuLV)  و مطابق دستورالعمل کیت تجارتی
آلمان و با استفاده از  Fermentasشرکت 

جدول ( (Reverse Primer)آغازگرهاي برگشتی 
 ArMVاختصاصی براي ژن پروتئین پوششی ) 1

ماکروگرم  5براي این منظور میزان . انجام پذیرفت
 1راج شده به همراه اي کل استخ.ان.از آر

ماکرولیتر  11ماکروموالر آغازگر برگشتی در حجم 
 70دقیقه در دماي  5مخلوط واکنش براي مدت 

 2سپس به میزان . درجه سلسیوس حرارت داده شد
  ماکرولیتر 4dNTP Mix PCR ،4میلی موالر 

 5X Reaction Buffer ،20  واحد آنزیم
Ribonuclease inhibitor  یم واحد آنز 200و

به مخلوط واکنش  M-MuLVنسخه بردار معکوس
درجه  42اضافه و براي مدت یک ساعت در دماي 

مخلوط واکش براي توقف . سلسیوس قرار داد شد
درجه  70دقیقه در  5فعالیت آنزیم براي مدت 

اي پلیمراز واکنش زنجیره. سلسیوس قرار داده شد
)PCR(  با استفاده ازµL2 از cDNA  و در حضور

. انجام پذیرفت) 1جدول (آغازگرهاي اختصاصی 
آغازگرهاي مورد استفاده براي جدایه اروپایی با 
شماره ثبت موجود در بانک ژن جهانی 

)X55460.1 (در گذشته طراحی شده بودند. 
براي بررسی  PCRمحصوالت حاصل از تکثیر 

 25با شدت جریان % 1انداره و کیفیت در ژل آگاروز 
  .دقیقه آنالیز شدند  45آمپر به مدت میلی 

PCR  میکرولیتر و غلظت نهایی  25در حجم
موالر کلرید میلی 5/1پیکومول از هر آغازگر،  10

 x10میکرولیتر بافر واکنش  MgCl2( ،2(منیزیم 
                                                             
1- Channuntapipat et al. 

)500 mM KCl, Tris-HCl )4/8ي اسیدیته(( ،
فسفات موالر دزوکسی نوکلئوتید تريمیلی 2/0
)dNTPs( ،5/2   میکرولیتر ازcDNA  واحد  3و

سیناژن، ( )Taq Polymerase(مراز آنزیم پلی
 ,Ependorf,AG(و در دستگاه ترموسایکلر ) ایران

Germany (سازي اولیه در واسرشته .انجام شد
ي سلسیوس به مدت دو دقیقه درجه 94دماي 

- چرخه شامل واسرشته 35سپس .  صورت گرفت
ي درجه 94اي ژنومی در دم DNAسازي 

ثانیه؛ اتصال آغازگرها به  30سلسیوس، به مدت 
ي سلسیوس، به مدت درجه 52ي الگو در دمايرشته

 72ي جدید در دماي ثانیه ؛ گسترش رشته 45
ثانیه انجام شد و در  60ي سلسیوس به مدت درجه

ي درجه 72پایان گسترش نهایی در دماي 
  .سلسیوس به مدت ده دقیقه انجام شد

بررسی دامنه میزبانی و خصوصیات 
ویژگی هاي  :بیولوژیکی ویروس در گلخانه

در گلخانه جهت تائید آلودگی  ArMVبیولوژیکی 
آزمون هاي االیزا و عالوه بر  ArMVنمونه ها به 

RT-PCR براي این منظور نمونه . انجام پذیرفت
ویروس مثبت تشخیص به هایی که براي آلودگی 
مکانیکی با استفاده از بافر داده شدند به صور ت 

 K2HPO4 (، 1/0و KH2PO4(فسفات پتاسیم 
 -2 از ماده /.15% داراي  =1/7pHموالر  با 

گیاهان صورت مکانیکی بر روي مرکاپتواتانول به 
 Chenopodium)  سلمک شاملمحک 

amaranticolor)  ، توتون(Nicotiana 
glutinosa) لوبیاي چشم بلبلی ،(Vigna 

unguiculata)  و خیار(Cucumis sativus)  در
روز  10عالیم  .زنی شدندبرگی مایه  4تا  2مرحله 

. با ویروس یادداشت برداري شدند زنیپس از مایه 
به منظور . تکرار انجام پذیرفت 2ها در  زنیمایه 

اطمینان از آلوده بودن گیاهان محک، آزمون االیزا 
 .مجدد انجام پذیرفت زنیهفت روز پس از مایه 

همچنین براي گیاهانی که عالیم مشخصی را نشان 
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 (Back Inoculation)برگشتی  زنیندادند مایه 
  . انجام پذیرفت

  
  نتایج و بحث

 ArMVخصوصیات بیولوژیکی 

پس از ردیابی آلودگی در نمونه هاي داراي عالیم 
کلروز : مشخص شد عالیمی مانند ArMVآلوده به 
فواصل بین رگبرگ ها در برگ، تغییر در در  و نکروز

، زردي عمومی و همچنین سینوس در برگ ها
  مرتبط با آلودگی  )الف تا د 2شکل (موزاییک در رز 

  
  

  ArMVآغازگرهاي مورد استفاده براي  تکثیر پروتئین پوششی ویروس  مشخصات -1جدول 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

عالیم کلروز و ) الفدر برگ نمونه هاي مختلف رز و انگور   ArMVعالیم حاصل از آلودگی  - 2شکل 
تغییر سینوس برگ ها در برگ انگور رقم ) ، ببین رگبرگ ها در برگ انگور رقم دست ارچین ارومیهنکروز در فواصل 
  .آلوده به ویروس موزاییک برگ ها در گیاه رز) ، دزردي برگ ها در انگور رقم حسینی )، جکشمشی

دامنه قطعه 
تکثیر مورد 

توسط 
  آغازگرها

نام 
  توالی نوکلئوتیدي آغازگر  آغازگر

دماي 
ذوب 
  آغازگر

اندازه قطعه 
  مورد تکثیر

  رفرنس مورد
  استفاده

تا  1124توالی  
1642  

ArMV-F 
(H1124) 5'-CAGCGGATTGGGAGTTCGT-3'  57°C  

bp  ۵١٩  )12(  
ArMV-R 
(C1642) 5'-TTGGCCCAG ATATAGCGTAA-3'  57°C  

تا  428توالی 
867  

ArMV-
(H428) 5'-GCGGCGGATTGGGAGTT-3' 57.8°C  

bp  ۴۴٠  )16(  
ArMV-
C867)(  5'-CGATGGTAGGGGGAGCGTATT-3' 58.7°C  

 الف
 ب

 ج

 د

 د
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ArMV روز پس از مایه  10عالیمی که تا . می باشند
گیاهان محک نمایان شد با عالیم ویروس در  زنی

براي ویروس مطابقت داشت ) 15(گزارش شده قبلی 
که از میزبان هاي رز  ArMVجدایه هاي ). 2جدول (

و انگور جدا شده بودند عالیمی یکسانی در گیاهان 
تنها شدت عالیم در گیاه محک . ایجاد نمودندمحک 

ز جدایه هاي خیار براي جدایه هاي رز بسیار شدیدتر ا
  ).3شکل (انگور بود 

 از نمونه هاي آلوده ArMVتشخیص و ردیابی
   با استفاده از آزمون هاي سرولوژیکی

ویروس موزاییک آرابیس به راحتی توسط سرم 
و با آزمون الیزاي مستقیم  Agdiaتجارتی شرکت 
اما به دلیل توان ایمنی زائی کم . قابل ردیابی بود

ویروس گاهاً مشاهده می شد نمونه هایی با عالیم 
ویروسی جذب هاي پایینی را در آزمون الیزاي 
مستقیم نشان می دادند و یا به دلیل اثر زمینه اي در 

از  .برخی موارد نتایج آنها با ابهام رو به رو می شد
از آزمون  دیبا در تائید نتایج آزمون الیزاي  این رو

تمامی نمونه هایی که از میزان . مستقیم استفاده شد
برخوردار  DAS-ELISAجذب پایین در آزمون 

بودند با بروز باندهاي آبی رنگ بر روي غشاء 
دیبا با دقت باال آلوده به  نیتروسلولزي در آزمون

  . ویروس تشخیص داده شدند

-RTآزمون با استفاده از  ArMVابی ردی
PCR.      

از بافت هاي  PCR  ،ArMVبا انجام آزمون 
 10شده تا  زنیبرگی گیاه رز و گیاهان محک مایه 

و همزمان با بروز عالیم به  زنیروز پس از مایه 
 حالی که با استفاده از ایندر . بودردیابی قابل راحتی 

آزمون  ویروس از بافت برگی گیاه انگور به طور 
دلیل آن می تواند حضور . مستقیم قابل ردیابی نبود

ترکیبات فنلی و پلی ساکاریدهاي گیاهی مهار کننده 
آغازگرهاي از با استفاده . باشد PCRواکنش 

براي مناطق ژنتیکی مختلف از توالی که اختصاصی 
طراحی شی مربوط به ژن رمز کننده پروتئین پوش

و  bp 519قطعاتی با اندازه هاي ) 1جدول (شده بود 
bp 440 نمونه هاي آلوده به  درArMV  توسط

با وجود ). 4شکل (تکثیر شد  آغازگرهاي اختصاصی
براي ردیابی  RT-PCR حساسیتی که آزمون 

ویروس دارد ولی در برخی موارد مشاهده شد نمونه 
آلودگی آزمون هاي سرولوژیک براي  هایی که در

ArMV  بر روي  زنیمثبت بودند حتی پس از مایه
 با آغازگر RT-PCR گیاهان محک در آزمون

  .ختصاصی قابل ردیابی نبودندا

  محک علفیبر روي گیاهان  یک آرابیسیخصوصیات بیولوژیکی ویروس موزا - 2جدول
  
  
  
  
  
  

Ch: Chlorosis ; Crs: Chlorotic ringspot; Ll: Local lesion ; Lm: Leaf malformation ;M: Mosaic ; Mo: 
Mottling, Scll: Systemic chlorotic local lesion 

     گیاه محک      عالیم

(Ll) , (Mo) Chenopodium  quinoa 

(M) , (Lm) , (Ch), (Scll) Cucumis  sativus 

(Crs) , (Lm) Nicotiana  glutinosa 

(Ch) , (Ll) Vigna  ungiculata 
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  )ب(و انگور ) الف(کلروز سیستمیک در برگ هاي خیار براي جدایه هاي رز  - 3شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

شکل . RT-PCRبا استفاده از آغازگرهاي اختصاصی توسط آزمون  ArMVتکثیر مولکولی  -4شکل 
ستفاده از جفت آغازگر طراحی شده جفت باز با ا 519قطعه تکثیر شده از پروتئین پوششی باندازه ) الف

) ب. نمونه گیاه عاري از ویروس: 3نمونه انگور و : 2نمونه رز، : 1.  )12( 1توسط مک کنزي و همکاران
 با آغازگرهاي اختصاصی طراحی شده توسط ArMVجفت بازي از پروتئین پوششی  440تکثیر قطعه 

: M. نمونه هاي انگور: 4و  3نمونه گیاه رز، : 2نمونه گیاه عاري از ویروس، : 1 )16(2ناسوت و همکاران
  (Germany. Fermentas. Inc)کیلوجفت باز  1با اندازه  DNAمارکر وزن مولکولی 

                                                             
1- Makenzie et al.  
2 - Nassuth et al. 

 الف

 ب
 الف
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در تاکستان هاي  ArMVمیزان پراکندگی 
نتایج این  :استان هاي آذربایجان غربی و شرقی

% 42در مجموع به میزان ArMVبررسی نشان داد 
در گل هاي رز هر دو % 2/30در انگور کاري ها و 

همچنین ). 3جدول (استان مورد بررسی پراکنده بود 
مشخص شد که ویروس مذکور در طول سال هاي 

در تاکستان %) 6/46( به بیشترین میزان 88و  87
هاي استان آذربایجان شرقی پراکنده شده است و 

ذربایجان غربی، رز کاري هاي تاکستان هاي استان آ
استان آذربایجان شرقی و رز کاري هاي آذربایجان 

% 3/30، %8/30غربی با درصدهاي پراکندگی هاي 
به  ArMVآلودگی به از نظر میزان % 2/30و 

). 3جدول (ترتیب در جایگاه هاي بعدي قرار داشتند 
در نمونه هاي  ArMV همانطور که نتایج نشان داد

 1387نسبت به سال  1388در سال  جمع آوري شده

از پراکندگی بیشتري در استان هاي مورد نمونه 
همچنین مشخص ). 3جدول (برداري برخوردار بود 

در بین شهرهاي مورد  88و  87شد در سال هاي 
 توانسته است به بیشترین میزان در ArMVبررسی 

تاکستان ها و رز کاري هاي شهرهاي ملکان از 
شرقی و ارومیه از استان آذربایجان استان آذربایجان 

در این بررسی ). 5و  4جداول (غربی پراکنده شود 
در ارقام مختلف انگور  ArMVمیزان پراکندگی 

نتایج حاصل از این بررسی . مورد بررسی قرار گرفت
نشان داد ویروس به بیشترین میزان در رقم حسینی 
در مقایسه با سایر ارقام پراکنده شده است و در 

 Blackمقابل در ارقام انگور شیرازي سیاه و سفید
Lal)   و(White Alhaghi  ردیابی قابل ویروس

  ). 6جدول ( بودن

  

در میزبان هاي رز و انگور در استان هاي آذربایجان غربی و شرقی  ArMVدرصد پراکندگی  -3جدول 
  1388و  1387در سال هاي 

   
  استان آذر بایجان غربی    استان آذر بایجان شرقی  

  انگور  رز    انگور  رز
1387  1388  1387  1388    1387  1388  1387  1388  

  166  64  55  41    257  305  63  92  تعداد نمونه جمع آوري شده

  63  8  23  6    75  187  41  6  تعداد نمونه آلوده به ویروس

  %9/37  %5/12  %8/41  %6/14    %1/29  %3/61  %65  %5/6  درصد آلودگی

  درصد کل آلودگی
  سال 2در طی 

3/30%  6/46%    2/30%  8/30%  
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  در شهرهاي مختلف استان هاي آذربایجان غربی و شرقی  ArMVدرصد پراکندگی  -4جدول 
  1387در سال 

  
  
  

  
  
  
  

در شهرهاي مختلف استان هاي آذربایجان غربی و شرقی  ArMVدرصد پراکندگی ویروس  -5جدول 
  1388در سال 

  

  

   

 نام استان  آذربایجان شرقی   آذربایجان غربی  

س
سلما

پیرانشهر 
ارومیه 
ماکو 
ب 
میاندوآ

 

مهاباد
بوکان 
 

تبریز 
ب 
سرا

کلیبر 
میانه 
مراغه 
ملکان  
ب 
بنا

ب شیر  
عج

 

 نام شهر

14/
7%

 

73/
22

% 

35/
40

% 

95/
5%

 

42/
21

%  

76/
79

% 

78/
26

%  
99/

34
% 

06/
3%

 

07/
11

% 

03/
12

% 

07/
31

% 

90/
63

%  

28/
43

% 

92/
33

درصد  %
  آلودگی

 نام استان  آذربایجان شرقی   آذربایجان غربی  

س
سلما

پیرانشهر 
ارومیه 
ماکو 
ب 
میاندوآ

 

مهاباد
بوکان 
 

تبریز 
ب 
سرا

کلیبر 
میانه 
مراغه 
ملکان  
ب 
بنا

ب شیر  
عج

 

 نام شهر

0 0 47/
40

% 

0 0 09/
13

% 

57/
3%

 

 
33/

19
% 

98/
26

% 

48/
14

% 

02/
24

% 

28/
60

% 

15/
38

%  

26/
27

% 

59/
29

درصد  %
  آلودگی
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  در ارقام انگور موجود در مناطق مورد نمونه برداري ArMVدرصد آلودگی به  -6جدول 

  ارقام انگور تعداد نمونه جمع آوري شده تعداد نمونه آلوده به ویروس درصد آلودگی

77/27% 5 18  Maleki 

50 % 9 18  Dast Archine Urumieh 

 50% 16  32 Garmiane Maragheh 

10 %  2 20  Dash Gara 

5/12 % 2 16 Khalili 

33/73 % 22 30 Hoseini (Galin Barmaghi) 

73/21 % 5 23 White Unseed Keshmesh 

15 % 3 20 Black Unseed Keshmesh 

25/31 % 5 16 White Sahebi 

11/11 % 2 18 Black Sahebi 

09/9 %  2 22 White Shahani 

09/9 %  2 22 Dark Red Shahani 

50 % 9 18 Asgari 

22/2 % 1  45 Unseed Lal 

0 0 6 White Alhaghi 

0 0 4 Black Lal 

0 0 4 White Shirazi 

0 0  8 Black Shirazi 

33/63 % 19 30 Gizil Uzum 

11/11 % 2 18 Fakhri 

25/6 % 1 16 Razeghi 

 17/41 % 7 17 White Peikani (Rish Baba) 

40 % 6 15 Red Peikani (Rish Baba) 



70 

 ...پراکنش ویروس موزاییک آربیس: همکاراندوست صدیق و 

  ارقام انگور تعداد نمونه جمع آوري شده تعداد نمونه آلوده به ویروس درصد آلودگی

11/11 % 2 18 Sighil Solian 

09/9 %  2 22 Abi Bablu 

30 % 6 20 Sargula 

09/9 %  2 22 Jighjigha 

17/41 % 7 17 Sachakh 

76/4 % 1 21  Mambrima 

78/15 % 3 19 At Uzum 

66/16 % 3 18 Agh Mahli 

22/2 % 1 45 Gara Mahli 

54/54 % 12 22 Agh Shani 

20 %  4 20 Anj Amji 

17/41 % 7 17 Kalani 

50 % 9 18 Bolmazi 

25/6 % 1 16 Iaghoti 

4 % 1 25 White Shakh Shakh 

25/6 % 1 16 Gara Gandoma 

10 %  2 20 Kalak Riavi 

  

استان هاي آذر بایجان غربی با در اختیار داشتن 
از کل تولید % 9/5و آذربایجان شرقی با %  4/7

 5و  3در رتبه هاي  1387انگور بارور کشور در سال 
به  این روتولید انگور کشور قرار داشته اند و از 

عنوان عمده مناطق کشت و تولید انگور در کشور 
در این پژوهش براي ). 1(محسوب می شوند 

نخستین بار تحقیقی جامع در زمینه میزان پراکندگی 
ArMV  در تاکستان هاي موجود در شهرهاي

مختلف استان هاي آذربایجان غربی و شرقی انجام 

از دامنه  ArMVهمچنین از آنجایی که . پذیرفت
بانی گسترده اي در بین گیاهان زینتی برخوردار میز

می باشد میزان پراکندگی ویروس در بین گل هاي 
رز در گلستان هاي هر دو استان مورد بررسی قرار 

  . گرفت
 ArMVبه  میزان متوسط آلودگیاین بررسی  در

بیشتر تاکستان ها و گل کاري هاي استان هاي در 
در طی ). 3جدول ( تعیین شد% 3/44تحقیق مورد 

در مورد پراکندگی  1381تحقیقی که در سال 
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ویروس هاي گیاهی در تاکستان هاي ایران صورت 
پذیرفت بررسی هاي مقدماتی تعیین پراکندگی 

ArMV  در شهرهاي ارومیه، میاندوآب، شیرآمین و
ملکان از استان هاي آذربایجان شرقی و غربی نشان 

% 6/6در مناطق مذکور از میزان  ArMVداد که 
در مجموع این  ).17(پراکندگی برخوردار بوده است 

داده ها نشان می دهند که ویروس موزاییک آرابیس 
برابر در تاکستان هاي استان هاي  7به میزان حدود 

این . آذربایجان غربی و شرقی پراکنده شده است
احتمال وجود دارد بررسی دقیقی که با تعداد بیشتر 

در تحقیق حاضر انجام  نمونه و مناطق مورد بررسی
پذیرفته است داده هاي دقیق تري را به دست داده 

همچنین عدم مبارزه با عوامل بیماریزاي . است
ویروسی و اجراي کشاورزي سنتی و استفاده از اندام 
هاي تکثیري آلوده می تواند موجب پراکندگی زیاد 

در هر .  ویروس در مناطق مورد بررسی شده باشد
به افزایشی در میزان پراکندگی صورت روند رو 

ArMV  در هر دو  88تا  87در فاصله سال هاي
میزبان رز و انگور در استان هاي آذربایجان دیده می 
شود که نشان دهنده انتقال موثر و سریع توسط 

). 5و  4جداول (عوامل انتقال دهنده می باشد 
در  ArMVهمچنین نتایج این بررسی نشان داد که 

ر در مقایسه با گیاه رز از پراکندگی میزبان انگو
این امر می ). 3جدول (بیشتري برخوردار می باشد 

تواند احتماالً به دلیل حضور قدیمی و سازگار تر 
الزم می باشد تا در . ویروس با میزبان انگور باشد

آینده برآوردي دقیق از میزان خساراتی که ویروس 
همچنین . رددر هر دو میزبان وارد می آورد انجام پذی
 استرین هايالزم هست تا توالی هاي نوکلئوتیدي 

موجود در مناطق مورد نمونه برداري در این تحقیق 
مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان در مورد میزان 
حساسیت میزبان هاي مورد اشاره و نیز سازگاري 
میزبان به ویروس و مباحث احتمالی در مورد سابقه 

اي رز و انگور به راحتی حضور ویروس در میزبان ه
نتایج حاصل از بررسی هاي گذشته . قضاوت نمود

در % 8/18به میزان  ArMVنشان داده بود که 
گلستان هاي شهرهاي مختلف استان تهران در گل 

نتایج این بررسی نشان . )18( رز پراکنده شده است
در رز کاري هاي استان % 30داد ویروس به میزان 
و شرقی پراکنده شده است که هاي آذربایجان غربی 

برابر بیشتر از استان  5/1این میزان چیزي حدود 
شاید دلیل این افزایش میزان . تهران می باشد

آلودگی در استان هاي مورد نمونه برداري آب و 
هواي سرد تر و حضور ناقلین موثر و احتماالً میزبان 
هاي متعدد در مناطق مورد بررسی در مقایسه با 

در گذشته اثبات شده بود که ناقلین . شدتهران با
و  9( موثر در انتقال ویروس در کشور وجود دارند

بیشتر در خاك   ArMV ناقلین نماتود ویروس. )14
شاید بتوان ). 2(هاي رسوبی و فشرده حضور دارند 

در شهر ارومیه  ArMVدلیل درصد باالي آلودگی 
میزان را حضور نماتودهاي ناقل به ) 5و  4جداول (

زیاد در خاك رسوبی و فشرده حاشیه دریاچه ارومیه 
همچنین اثبات شده بود که ویروس . دانست

موزاییک آرابیس که از گروه نپوویروس هاي اروپایی 
محسوب می شود با آب و هواي خنک و مرطوب در 
اروپا سازگاري زیادي در مقایسه با آب و هواي گرم 

جود دارد که این احتمال نیز و). 3(و خشک دارد 
ویروس از اروپا وارد استان هاي استان آذربایجان 
غربی و شرقی که همجوار با کشورهاي اروپایی می 

می تواند از داده هاي  این امر. باشند شده باشد
در  RT-PCRمربوط به ردیابی ویروس با آزمون 

آغازگرهایی که در این . این بررسی نیز اثبات گردد
شد براي  تکثیر ژن مربوط به  بررسی از آنها استفاده

 ArMVپروتئین پوششی جدایه هاي اروپایی 
با این وجود نمونه ). 4شکل (طراحی شده بودند 

با آزمون هاي سرولوژیک  ArMV هایی که حضور
براي آنها اثبات شده بود گاهاً با آغازگرهاي موجود 
واکنش نمی دادند و این احتمال وجود دارد تا 

وپایی نیز در کشور وجود داشته هاي غیر ار استرین
در بررسی گلخانه اي جدایه هاي متفاوت . باشند
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ویروس که از شهرهاي مختلف استان جمع آوري 
شده بودند عالیم مشابه اي را در میزبان هاي 

تنها جدایه ). 2جدول (محک از خود نشان دادند 
هاي موجود در میزبان رز از شدت عالیم بیشتري 

مقایسه با جدایه هاي انگور برخوردار در گیاه خیار در 
این امر می تواند به دلیل تاثیر تنوع میزبان در . بودند

هاي ویروس باشد و احتماالً  استرینتنوع ژنتیکی در 
تغییر جغرافیایی تاثیري در تنوع ژنتیکی ویروس 

اثبات این نظریه نیاز به تحقیقات . نداشته است
هاي  استرینبه بیشتر و آنالیزهاي ژنتیکی وابسته 

ویروس در ایران دارد که توسط محققین این 
همچنین نتایج این . می باشد پژوهش در حال انجام 
در انگور رقم حسینی  ArMVپژوهش نشان داد که 

از پراکندگی بیشتري در مقایسه با سایر ارقام 
در ارقام انگور شیرازي سیاه و  امابرخوردار می باشد 

ویروس  White Alhaghi)و   (Black Lalسفید 
می شود تا منابع  توصیه). 6جدول (ردیابی نشد 

مقاومت به ویروس موزاییک آرابیس انگور در ارقام 
اخیر و امکان استفاده از آنها در برنامه هاي مدیریتی 
و کنترل بیماري در تاکستان ها مورد بررسی قرار 
گیرد و پژوهش هاي مشابه براي سایر محصوالت 

ایران به عنوان یکی از کشورهاي . ردانجام پذی
مطرح در تولید محصول انگور در جهان محسوب 
می شود و از آنجائی که محصوالت آن به سایر 
کشورها صادر می شود و با توجه به آنکه بیشتر 
عوامل ویروسی بیماریزا در انگور از طریق اندام هاي 
تکثیري پایه هاي آلوده انتقال می یابند لذا ضروري 

ی باشد تا وضعیت آلودگی این محصول به عوامل م
تعیین وضعیت پراکندگی  ).3( بیماریزا مشخص گردد

عوامل بیماریزاي ویروسی در جهت کنترل آن ها 
براي جلوگیري از احتمال برخورد با قوانین سخت 
گیرانه پست هاي قرنطینه اي در سایر کشورها براي 

ه در محصوالتی مانند انگور و گیاهان زینتی ک
صادرات ارزشمند می باشند امري الزم و ضروري 
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