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Coat)پوششیپروتیین. استکدوئیانمهمهايویروساز) ZYMV(کدوزردزائیکموویروس

Protein, CP)ورامیناست و از سوي دیگر منطقهیتمحائز اهبه لحاظ تبارزایی هاویروسپوتی
اینهايیهدر جداZYMV-CPتاکنون ناحیه اما آید،میبشمارکدوئیانتولیدمهممناطقنیز از

هايیهدر جداZYMV-CPتوالیتعیین،پژوهشینهدف این،بنابرا. نشده استیتوالیینمنطقه تع
برداري رو، نمونهاز این. استZYMVهايجدایهدیگرباآنفیلوژنتیکیروابطبررسیوورامین

هانمونهدرصد34انجام و1393-94از مزارع طالبی ورامین، پاکدشت و پیشوا طی بهار و تابستان 
در جدایۀ ZYMV-CPکه ناحیهنتایج نشان داد.دادندنشانمثبتاالیزاتستدرZYMVبهآلوده

تمامی ،ZYMV-CPدر درخت تبارزایی مبتنی بر . نوکلئوتید بودZYMV-Varamin (840(ورامین 
-A1خود به هشت زیرگروه  Aقرار گرفتند که گروه Cو A ،Bدر سه گروه ZYMVهاي جدایه

A8هاي هاي ایرانی در زیرگروهدایهج. تقسیم شدA1 ،A6)و )شامل جدایه ورامینA8 قرار
آمینی هرچند انتهاي. براي اولین بار در این پژوهش معرفی شدندA8و A7هاي زیرگروه. گرفتند

ZYMV-CPهاي بیشترین تنوع را نسبت به سایر بخشCP دارد، موتیفN16N17A27M37از ویژگی-
شوند، در جدایهمرکزي است که توسط بذر نیز منتقل میهاي اروپايهاي منحصربفرد جدایه

ها به ورامین توسط بذور آلوده کدوئیان دهنده ورود این جدایهورامین هم ردیابی شد که نشان
.است

هاي کلیديواژه
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مقدمه
,Zucchini yellow mosaic virus(ویروس موزائیک زرد کدو 

ZYMV (کدوئیان کشت کننده یکی از سه ویروس مهم و محدود
با اینکه دامنۀ میزبانی این ویروس محدود به . و سبزیجات است

گیاهان جالیزي و چند گیاه زینتی است، از پراکنش زیادي 
Desbiez(است شدهگزارشور دنیاکش50و از برخوردار بوده

and Lecoq ، Aphis gossypiiنظیر شته گونۀ 26حدود. )1997
A. craccivora ،Macrosiphum euphorbiaeوMyzus persicae

Katis(هستند ZYMVناقل ،ناپایاروش به et al. 2006; Lisa and

Lecoq 1984; Yuan and Ullman درZYMVعالیم . )1996
ها، موزائیک زرد، بدشکلی برگ روشن شدن رگبرگمل شایطالب

Loebenstein and Lecoq)هاست و تاولی شدن برگ ژنوم . (2012
ZYMVهاي جنس همانند سایر گونهPotyvirus از یک رشته

RNA5'ال با قطبیت مثبت تشکیل شده است که در انتهاي ي تک
. شودمیختم Aخود به دم پلی3'و در انتهاي VPgخود داراي 

این مولکول یک پلی پروتیین بزرگ و یک پروتیین کوچک بنام 
PIPOتر هاي کوچکپلی پروتیین بزرگ به پروتیین. کندرا رمز می

آورده شده 1شود که مشخصات آنها در شکل عملکردي هضم می
ها داراي تنوع ژنوم این ویروس نیز همانند سایر ویروس. است
هاي از بخشهاي ویروس بین جدایهبراي بررسی این تنوع . است

Wisler)استفاده شده است ZYMVمختلف ژنوم  et al. 1995;

Desbiez et al. ,Coat Protein(ناحیه پروتیین پوششی . (1996

CP (است که طول کامل آن نه تنها براي از مهمترین این نواحی
ZYMV)Rybicki and Schuklaهاي بررسی تنوع جدایه 1992;

Desbiez et al. 2002; Massoumi et al. 2011; Bananej et al.

هاي انجام یافته براي تعیین رابطه بلکه در بیشتر پژوهش)2008
شود ها نیز استفاده میویروسهاي پوتیتبارزایی بین جدایه

(Tobias and Palkovics بر اساس ZYMVهاي جدایه. (2003
گروه . گیرندقرار میCوA ،Bدر سه گروه CPطول کامل ناحیه 

A خود به سه زیرگروه تقسیم شده بود که امروزه با افزایش تعداد
نیز به این تقسیم 6و 5، 4هاي هاي مورد بررسی، زیرگروهجدایه

Loebenstein and Lecoq)بندي اضافه شدند  2012.; Massumi

et al. 2011; De Almeida Spadotti et al. 2015; Glasa and

Pittnerová 2006; Romay et al. 2014; Bananej et al. 2008;

Özer et al. 2012; Vučurović et al. 2012; Coutts et al.

2011.(

ویروس از مناطق مختلف ایران از گیاهان مختلف این پوتی
Azarfar(خانواده کدوئیان گزارش شده است  et al. 2012;

Salehi and Bananej 2014; Ghorbani 1988; Massoumi et al.

2011; Bananej et al. 2008; Safaeizadeh 2008; Bananej and

Vahdat -ویروسبا معرفی آغازگرهاي عمومی براي پوتی).2008
NIb-CP(Zhengها بویژه براي ناحیه  et al. ، از این ناحیه (2010

استفاده شده است ZYMVنیز براي بررسی تنوع ژنتیکی 
)Ghasemzadeh et al. 2012a,b .( بر اساس ناحیهNIb-CP

هاي کدوي استانگزارش شده از مزارع ZYMVهاي جدایه
، یزد، کرمان، همدان و )ورامین و کرج(خراسان، مازندران، تهران 

هاي اصفهان، خوزستان، گلستان و مرکزي و نیز مزارع طالبی استان
Bananej(درصد تشابه داشتند 6/95-100گیالن  et al. 2008 .(

-NIbدر ناحیه RT-PCRبعالوه بررسی الگوي برشی محصوالت 

CPبرشی هاي با آنزیمPvuII وEcoRVهاي نشان داد که جدایه
ZYMV ،تفاوتی جود ندارد مناطق مختلف کشور)Safaeizadeh

جدایه 21بطور کامل در CPدر پژوهش دیگري ناحیه ). 2008
ZYMV ان، تهران، هرمزگان، هاي کرماستان(از کدوي زمستانه

اصفهان، گیالن، یزد، سیستان و (، خیار )بوشهر، کرمان، خراسان
، )کرمان(، هندوانه ابوجهل )بلوچستان، همدان، آذربایجان شرقی

همدان، آذربایجان غربی، (، هندوانه )آدربایجان شرقی(کدوي تنبل 
تعیین ) بوشهر و فارس(، طالبی )هرمزگان، سیستان و بلوچستان

هاي ترسیم شده مبتنی بر این ناحیه، ی شد و براساس درختتوال
Massoumi(و در دو زیرگروه قرار گرفتند Aها در گروه جدایه

et al. ,ZYMV-F)فارس جدایه .)2011 JN183062) تنها جدایه
ویروس موزائیک زرد کدوي گزارش شده از ایران است که بطور 

یشترین شباهت را به باین جدایه. کامل تعیین توالی شده است
Azarfar(رد هاي اروپایی داجدایه et al. 2012.(

-خربزه و طالبی بطور وسیع در شهرستان ورامین و نیز شهرستان
هاي مهم کدوئیان از شود و ویروسهاي اطراف آن کشت می

تنها . انداز روي این گیاه و منطقه گزارش شدهZYMVجمله 
هاي منطقه ورامین نه ژنوم جدایههاي مولکولی موجود در زمیداده

کنون است اما تاNIb-CPمحدود به یک توالی از ناحیه عمومی 
یک جدایه از ورامین تعیین توالی شده است NIb-CPفقط ناحیه 

(Bananej et al. -ZYMVاي در مورد ناحیه و هیچ داده(2008

CPهاي این منطقه وجود نداردجدایه.
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ژنومانتهايوVPgحاويژنومابتدايبا قطبیت مثبت تشکیل شده است که RNAاز یک رشته مولکول هاژنوم پوتی ویروس. ویروسیپوتیکژنوم-1شکل
دههبوشدههضمپروتییناین. کندپروتیین را رمز میکه یک پلیدهدمینشانهاویروسپوتیدررابزرگخواندنیچارچوببزرگمستطیل. شودمیختمPoly-Aبه

ازواندشدهدادهنشانشکلهاي حاصل از هضم پلی پروتیین درهاي مختلف پروتیینو با رنگآنبرشهايمحلعموديخطباکهشودمیتقسیمترکوچکپروتیین
وتکثیردر(P3،)داردنقشژنمهارخاموشیووسویرحرکتتکثیر،ها،شتهباتعاملدرواستپروتئاز(HC-Pro،)پروتئاز(P1ازعبارتندترتیببهآمینیانتهاي

NIa،)داردنقشاندوپالسمیشبکهبهتکثیرکمپلکساتصالدراحتمال دارد(6K2،)ویروسوحرکتهلیکاز(CI،)نامعلوم(6K1،)داردنقشویروسحرکت

حرکتجهت(استشدهدادهنشانتیرهقرمزرنگباکهاست"PIPO"روسها،ویپوتیدردومخواندنیچارچوب). پوششیپروتیین(CPو) رپلیکاز(NIb،)پروتئاز(
Kingبهبیشترجرئیاتبراي)استضروريویروسسلولیبین et al., .شودرجوع2012

Figure 1. The genome organization of a potyvirus. The genome of potyviruses consists of a positive sense single stranded RNA which is
attached to a VPg at 5’ end (small yellow circle) and is polyadenylation at 3’ end. The largest rectangle denotes the large ORF encoding for a
large polyprotein proteolytically processed to 10 functional proteins indicated by different colors. The functional proteins from N-terminus of
the polyprotein are as follows: P1 (protease), HC-Pro (protease, aphid transmission helper component, suppressor of RNA silencing, involves
in movement of the virus), P3 (involves in movement of the virus), 6K1 (unknown function), CI (helicase and involves in virus movement,
cylindrical-shaped inclusion body found in the cytoplasm), 6K2 (involves in attachment of replication complex to endoplasmic reticulum),
NIb (replicase) and CP (coat protein). The second ORF of potyviruses, PIPO, is shown by a small dark red color rectangle (essential for virus
intercellular movement). For more details please refer to King et al, 2012).

.آوري شده از مزارع طالبی جنوب استان تهرانهاي جمعتعداد و محل نمونه-1جدول 

Table 1. Number and location of collected samples from melon fields in Sothern Tehran, Iran.

سالمحلزمان نمونه برداريآوري شدهتعداد نمونه جمعهاي مثبتتعداد نمونه

پیشواماهاردیبهشت 419

93
پاکدشتاردیبهشت435
پاکدشتخرداد ماه18
ورامینخرداد ماه718
پاکدشتاردیبهشت29

94
پیشواخرداد ماه1318
ورامینخرداد ماه8-
پیشواخرداد ماه1417

واد و روشهام
و انجام آزمون االیزاجمع آوري نمونه

پیشوا وورامین، پاکدشتهاي ی شهرستانخربزه و طالبمزارع 
1393-94هاي سالماهو خردادماهاردیبهشتطی) استان تهران(

مورد بازدید قرار گرفته و بصورت تصادفی و حرکت در راستاي 
متري از زمان گلدهی و میوه دهی تا 30- 50قطر مزارع به فاصله 

- اي جمعهمحل و تعداد نمونه.برداري انجام شدبرداشت نمونه

شایان ذکر است . نمایش داده شده اند1آوري شده در جدول 
هاي جمع آوري شده کمابیش مشابه عالیم مشاهده شده در نمونه

چروك،وچینزردي،بدشکلی،موزاییک،رشد،و شامل کاهش
به منظور ردیابی .بودهابرگدرروشنیسبزوروشنیبرگرگ

ZYMVز آزمون االیزا آوري شده اهاي جمعدر نمونه(DAS-

ELISA) به روش کالرك و آدامز استفاده شد(Clark and
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Adams DSMZهاي مورد استفاده از شرکت باديآنتی. (1977

.آلمان تهیه شدند
RT-PCRو RNAاستخراج

هایی که آلودگی آنها به ي کل از تمامی نمونهRNAاستخراج 
ZYMVدستورالعمل س در آزمون االیزا قطعی شده بود بر اسا

به نقل از سخندان و همکاران Nagyارایه شده توسط 
)Sokhandan-Bashir et al. از µl2مقدار . انجام شد)2006

RNA ي کل استخراج شده با استفاده از کیتRevertAid First

Strand cDNA Synthesis Kit دستورالعمل پیشنهادي و بر اساس
در cDNAبراي ساخت ) انیترموساینتیفیک، لیتو(شرکت سازنده 

اي پلیمراز با واکنش زنجیره. استفاده شدیتر لیکروم10حجم نهایی 
مطابق ) ایران(شرکت سیناکلون PCR mixاستفاده از کیت 

یتر از لیکرومدستورالعمل پیشنهادي شرکت و بکارگیري دو 
cDNAجفت آغازگر.شدبه عنوان الگو انجامZYMV-8407-s

(5'-GCACCATACATAGCTGAGACAGC-3')

و) پژوهشینشده درایطراح(
ZY3 (5'-TAGGCTTGCAAACGGAGTCTAATC-3')

(Thomson et al. به CPناحیه یر طول کاملتکثيبرا(1995
دمایی و برنامه.استفاده شد3'يترجمه نشونده انتهایههمراه ناح

35دقیقه، 2به مدتC94°ي دماییشامل یک چرخهزمانمدت
ثانیه، دماي 30به مدتC94°از دماي مرحله یکچرخه شامل 

°C64ثانیه، یک مرحله 45ي اتصال آغازگر به مدت عنوان دمابه
در آخر یک مرحلۀ ثانیه جهت سنتز و90به مدت C72°از دماي 

°C72 دقیقه انجام شد10به مدت.

RT-PCRمحصول سازيهمسانه

Silica Bead DNA Gelاز با استفادهRT-PCRمحصوالت 

Extraction Kit)از ژل آگارز ) شرکت ترموساینتیفیک، آلمان
-با آنزیمRT-PCRسازي شده و الگوي برشی محصوالت خالص
مورد بررسی قرار گرفت و نمونه منتخب HindIIIو BamHIهاي 

به حامل خطی سازي مورد استفاده قرار گرفت وبراي همسانه
pTG19-Tازنده طبق پروتکل پیشنهادي شرکت س)Vivantis,

Malaysia( محصول واکنش اتصال . شدالحاق)ligation ( به
Escherichia coliهاي مستعد سلول DH5 انتقال داده شده

(Sambrook and Russell LBو بر روي محیط کشت (2001

هاي سفید رشد پرگنه. داده شدندکشتIPTGوX-Galحاوي 
سیلین حاوي آمپیLBلیتر محیط کشت یلیمپنج یافته در 

)mg/ml50 (ها به این لوله. ي آزمایش کشت داده شدندو در لوله

rpm200و C37°مدت یک شب در انکوباتور لرزان در دماي 
هاآنهاي نوترکیب، از قرار داده شدند و پس از تکثیر باکتري

Sambrook and)پالسمید به روش لیز قلیایی استخراج شد 

Russell ي اتصال یافته DNAرسی اندازه قطعه جهت بر. (2001
و بر اساس دستورالعمل BamHIسازي از آنزیم به حامل همسانه
براي بررسی نتایج واکنش . استفاده شد) سیناکلون(شرکت سازنده 

RT-PCR درصد 2/1برش با آنزیم، از الکترفورز در ژل آگاروز و
.استفاده شد

هاادهدتجزیه وتحلیلویدينوکلئوتیتوالیینتع
در جدایهZYMV-CPسازي ناحیه همسانهدرستی ییدبراي تأ

) یکره جنوب(ماکروژن به شرکت نوترکیبهايورامین، همسانه
آمده از واکنش تعیین دستهاي نوکلئوتیدي بهداده. ندارسال شد

شده زیر هم چیده،مونتاژBioEditافزار توسط نرم،توالی
)alingment ( براي رسم . محاسبه شدها الیمیزان تشابه توو

Phylogeny Inferenceافزار هاي تبارزاییکی از نرمدرخت

package (Phylip) version .استفاده شد3.65

نتایج و بحث

RT-PCRو یزااالآزمون توسطآلودههاينمونهشناسایی

به ) درصد34(نمونه45نمونه برگی بررسی شده آلودگی132از
ZYMVدر الکتروفورز محصوالت .شدمحرزRT-PCRيقطعه

به CPشامل طول کامل ناحیه (bp1257مورد انتظار به طول 
هاي االیزا مثبت تکثیر شد در نمونه) ترجمه نشده3΄همراه انتهاي 

.دهدها را نشان میاي از این واکنشنمونه2که شکل 

pTG19-Tدر حاملZYMV-CPناحیهسازي همسانه

، دو قطعه BamHIهاي نوترکیب با آنزیم زیمی پالسمیددر برش آن
bp1250و ) سازيحامل همسانه(bp2800به اندازه تقریبی 

هیچ گونه ). 2شکل (مشاهده شد ) ي مورد انتظارDNAقطعه (
.مشاهده نشدBamHIالگوي متفاوتی در اثر برش با آنزیم 

تعیین توالی و تبارزایی
پوششژنومیناحیهي که اندازهنتایج تعیین توالی نشان داد

نوکلئوتید 840(ZYMV-Varamin)ر جدایه ورامین ی دپروتیین
بود و ) بدون در نظر گرفتن کدون خاتمهید اسو آمین279معادل (

.مشاهده نشدگونه جهش حذف و اضافه یچهیهجداینادر
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و پالسمیدهاي نوترکیب حاوي ) 6تا 1هاي راهک(ZY3وZYMV-8407-sهاياز آغازگربا استفاده RT-PCRتالکتروفورز محصوال-2شکل
ZYMV-CP مارکر : 7راهک . در ژل آگارز یک درصد) 15تا 8راهک (ناحیهGeneRuler 1 kb DNA Ladder .

Figure 2. Electrophoresis of RT-PCR products using ZYMV-8407-s and ZY3 primers (Lanes 1-6) and BamHI digestion of recombinant
plasmids harboring ZYMV-CP gene (lanes 8-15) in 1% agarose gel. Lane 7: GeneRuler 1 kb DNA Ladder.

یدهاي تشابه را در سطح اسبیشترینZYMV-Varaminجدایه 
ZYMV-10و ) یاسلواک(ZYMV-Kuchynaهايآمینه با جدایه

-داشت، درحالیکه با سایر جدایهدرصد6/99- 100با) مجارستان(
,ZYMV-Bd(یران گزارش شده از اZYMVهاي KP965804(

، نوکلئیکیدهاي در سطح اس. داشتتشابه درصد 8/92–1/97
ZYMV-Varaminهايیهبا جداتشابه رایشترینبZYMV-

SE04T وZYMV-Kuchyna)نیز و ) اکیهردو از اسلوZYMV-

H هاي ایرانی از قبل با جدایهودرصد8/99با چک جمهورياز
هايتدر درخ. شتتشابه دادرصد9/98-2/93تعیین توالی شده

-ی به روشپوششپروتیینناحیهبر طول کامل مبتنیشده یمترس
دو سطح یه درهمسایکترینو نزدیمونیپارسیممماکسهاي

شده رسمدرخت تیک تنهانوکلئیدهايو اسینهآمیدهاياس
دهاي نوکلئیک و به روش نزدیکترین همسایه براساس توالی اسی

براساس این درخت . کندیکتفکیرا بخوبهاتوانست جدایه
) 3شکل (شدندیمتقسCو A ،Bبه سه گروه ZYMVهايجدایه

Lecoq and(یز لکوك و دسبیجکننده نتاید ائکه این نتایج ت

Desbiez . دقرار گرفتنAیرانی در گروه اهايجدایه. بود)2012
2012سال گروه و دریرزسه در منابع به 2012تا سال Aگروه 

هايیهجدادر آن گروهبندي شد که يبندیمتقسیرگروهزشش به 
Lecoq and Desbiez)ندقرار گرفتA1گروه زیردر یرانیا 2012) .

درون یرگروهدو زدریرانیاهايي جدایهبعدهايپژوهشدر 
Massumi(قرار گرفتندAگروه  et al. اما از آنجا که ) 2011

هاي تبارزاییتجزیه و تحلیلدر Aگروه هايیرگروهزیتمام
. هاي ایرانی مشخص نبودیهجدایقدقیگاهبکاربرده نشده بودند جا

تا ZYMVگزارش شده از هايدر پژوهش حاضر، تمامی جدایه
رآنها تعیین کامل دبطورCPناحیهکه 2016اول سپتامبر یختار

پژوهشینشده در ایتوالتعیینوالی شده بود به همراه جدایهت
الگوي مشاهده شده در .بکار برده شدندها تجزیه و تحلیلدر 

هاي جدایهZYMV-CPدرخت تبارزایی ترسیم شده بر اساس 
هاي گزارش شده از کشورهاي مختلف بر ایرانی و نیز سایر جدایه

این براساس . )3شکل (دندبندي نشاساس منطقه جغرافیایی گروه
شکل (به هشت زیرگروه تقسیم شد Aدرخت ترسیم شده، گروه 

قرار A8و A1 ،A6هاي هاي ایرانی در زیر گروهکه جدایه) 3
در ) KP965804رس شماره (ZYMV-Cuگرفتند و یک جدایه 

تر که پیشطوريهمان.قرار نگرفتAهیچ زیرگروهی از گروه 
درنهایت به شش زیرگروه بتدا به سه و در اAگفته شد گروه

Lecoq and Desbiez(تقسیم شد پژوهشدر این ). 2012
-ZYMVاز چین و ZYMV-99/246شامل (A7هاي زیرگروه

KR-PSاز کرة جنوبی ( وA8)نیز براي ) دو جدایه مهاباد و کرمان
هاي ایرانیشامل جدایهفقطA1زیرگروه . بار معرفی شدنداولین

یه از شهرهاي مالیر، یزد، مشهد، زابل، جیرفت، تبریز، جدا11(
آفریقاي از و یک جدایه از آمریکادو جدایه ،)اسدآباد و بوشهر

ها را در بر که بیشترین جدایهA6هاي زیرگروه جدایه. بودجنوبی 
هاي آسیاي دور، خاورمیانه، اروپا و آفریقاي دارد شامل جدایه
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اب، اصفهان، کرج، رشت، زاهدان، جدایه مین10(و ایران جنوبی 
.بود)ZYMV-Varaminماکو، بوشهر، مرودشت، بافت و جدایه 

هاي با بوت شاخه. اسیدنوکلئیکدر سطح ) NJ(ترین همسایه به روش نزدیکZYMVهايجدایهCPناحیهترسیم شده بر اساس توالی کامل تبارزاییدرخت - 3شکل 
. انددر سمت راست شکل نشان داده شدهZYMVهاي زیرگروهها و نیز منشاء جدایه.دادغام شدان70استرپ کمتر از 

Figure 3. Neighbor joining tree drawn based on full-length ZYMV-CP gene at the nucleotide level. Branches with less than 70 % bootstrap supports were
collapsed. The origin of the isolates and subgroups were shown in the right.
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است کدوئیانبا وجود اینکه ورامین یکی از مناطق مهم کشت 
اي از این منطقه تعیین توالی نشده و ولی تاکنون هیچ جدایه

در این پژوهش معلوم شد . هاي آن تعیین نشده بودموقعیت جدایه
و هم در درخت ترسیم ي ورامین هم در مقایسات دوبدوي جدایه

-، بیشترین شباهت را به جدایهCPناحیهشده مبتنی بر طول کامل 
-به همراه آنهاي اسلواکی، جمهوري چک و مجارستان داشت و 

.قرار گرفتA6در زیرگروه ها

، ZYMVهاي در جدایهCPناحیهمینواسیدي در مقایسات توالی آ
DAG)Harrison andجدایه ورامین نیز، داراي موتیف 

Robinson بییشترین ). 2شکل (بود CPدر انتهاي آمینی )1988
که در مشاهده شدCPهاي ایرانی در انتهاي آمینی تفاوت جدایه

هاي اسلوکی، جمهوري چک و جدایه،ZYMV-Varaminجدایۀ
13-21هايدر موقعیتEDDKNNTKKمجارستان موتیف 

هاي ایرانی جدایهدر سایر این موتیف درحالیکه ،وجود داشت
EDDKDKTKKدر اعضاي زیرگروه . بودA6هاي در موقعیت

مشاهده شد در حالیکه این TKAKTVAAموتیف 42-35
با . بودTKVKTVAAبصورت A1موتیف در اعضاي زیر گروه 

تعیین ZYMVپوششی پروتیینتوجه به اینکه ساختار سه بعدي 
CPساختار و عملکرد درها را توان تأثیر این تغییرنشده است نمی

در CPکرد، اما نشان داده شده است که انتهاي آمینی را مشخص 
ویروس و هاي اختصاصی پوتیتوپها حاوي اپیویروسپوتی
در ZYMVهاي بیشترین تغییرها در جدایههاي آن است و گونه

Atreya()4شکل (مشاهده شده است DAGاطراف موتیف  et

al. هاي اطراف گیري کرد که توالیتوان نتیجهمیرو، از این). 1995
ها در مقایسه با سایر تحمل بیشتري نسبت به جهشDAGموتیف 

از آنجا که این موتیف در انتقال با شته . داردCPهاي ناحیه بخش
نقش دارد، احتمال دارد این تغییرها باعث اثرهاي متقابل کشنده 

بررسی اثر یا اثرهاي این بنابراین نیاز به . براي ویروس نبوده است
در کارایی این DAGتغییرها در امینواسیدهاي اطراف موتیف 

بعالوه موتیف . شودموتیف در انتقال با شته بشدت احساس می
DAG به واسطهHC-Pro) موتیفPTK (هاي موجود در با گیرنده

CPاستایلت ناقل تعامل دارد که این تنوع در انتهاي آمینی پروتیین 

Pirone)است آنرا تحت تاثیر قرار خواهد داد ممکن  1991, Peng

et al. ها ویروسبطوریکه نشان داده شده است در پوتی. ( 1998
در DAGتعیین خواهند کرد که موتیف DAGهاي اطراف توالی

López-Moya(انتقال با شته کارایی داشته باشد یا نداشته باشد  et

al. هاي ي ورامین به همراه جدایهایهبا توجه به اینکه جد). 1999
و مجارستان در ) Kuchynaو SE04T(جمهوري چک، اسلواکی 

Glasa and(هاي یکسانی یک خوشه قرار گرفتند و موتیف

Pittnerova ها به اشتراك را در مقایسه با سایر جدایه) 2006
-این جدایهابZYMV-Varaminتوان استنباط کرد که داشتند، می

.اندگرفتهءها از یک جد مشترك منشا

CPانتهاي آمینی تنها در N16N17A27M37موتیف از سوي دیگر 

هاي اروپاي جدایه(هاي مجارستان، اسلواکی و اتریش جدایه
-ویژگی منحصر بفرد و بیمشاهده شده است و به عنوان ) مرکزي

Tóbiás and Palkovics(ها معرفی شده است جدایههمتاي این 

. نیز مشاهده شدZYMV-Varaminاین موتیف در جدایه ). 2003
ها، هرچند به میزان کم، توسط نشان داده شده است که این جدایه

ها در یابند و تنها راه گسترش یا پراکنش این جدایهبذر انتقال می
Tóbiás and Palkovics(سه کشور اشاره شده انتقال با بذر است 

در ورامین کاشت ) رقم بومی(ا که رقم سمسوري از آنج. )2003
این ویروس احتمال داردشود و بذور این گیاه واردتی نیست، می

آلوده به ياز طریق بذور وارداتی سایر کدوئیان نظیر خیار و کدو
این امر تاکیدي دیگر بر . شده استورامین این نژاد وارد منطقه 

وگیري از ورود گیرانه اصول قرنطینه براي جلاجراي سخت
تر این است که احتمال ضعیف. هاي جدید به ایران استجدایه

هاي اروپاي مرکزي وجود فقط در جدایهN16N17A27M37موتیف 
هاي بویژه با تعیین توالی بخشهاپژوهشبا ادامه تنهاندارد که

ي اروپاي مرکزي و بطور همزمان جدایۀ ورامینهادیگر جدایه
پروتیینفاوت بودن توالی انتهاي آمینی مت. مشخص خواهد شد

ویروساینهايجدایهپوششی در جدایه ورامین نسبت به سایر
را در یامپیناهاي ایرانیو حتی مابین برخی جدایهایراندر

برخوردارباالتريتنوعازایراندرموجودهايجدایهبردارد که 
همراه باها جدایهرسد اینبه نظر می.متفاوتی دارندمنشاءوهدبو
هاجدایهاینتجمعصورتاند و درذور کدوئیان وارد ایران شدهب

.یابدمیافزایشنوترکیبهايجدایهبروزاحتمال،منطقهیکدر
هاي اروپاي مرکزي و جدایهبا بذربا توجه به خاصیت انتقال

در انتخاب توده یا ارقام شود پیشنهاد میZYMV-Varaminشاید
توده نیز آن با بذور ZYMVانتقال میزان به این ویروسمقاوم

و فیلوژتنیکیهرگروهاز جدایه اي بعالوه بهتر است . بررسی شود
همورد نمایندبه عنوان ینیآميانتهاموتیف هاي موجود در 

ها و الگوي ها نسبت به این جدایهو مقاومت ارقام یا تودهانتخاب
صورت مبارزه با در غیر این. ردقرارگیرد توجه وپراکنش آنها م

ها به منظور جلوگیري از ورود ویروس به مزارع به دلیل شته
هاي اولیه آلودگی در اثر کاشت بذور آلوده جز استقرار کانون
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DAG
Motif

N16N17 A27 M37

*  20 * 40 * 60
ZYMV-Varamin : SGTQPTVADAGATKKNNEDDKGKNKDATGSGSGEKTMAAVTKDKDVNAGSHGKIVPRLSK :  60
KF976712     : SGTQPTVADAGATKKNNEDDKGKNKDATGSGSGEKTMAAVTKDKDVNAGSHGKIVPRLSK :  60

Central Europe 
isolates

KF976713     : SGTQPTVADAGATKKNNEDDKGKNKDATGSGSGEKTMAAVTKDKDVNAGSHGKIVPRLSK :  60
DQ124239     : SGTQPTVADAGATKKNNEDDKGKNRDATGSGSGEKTMAAVTKDKDVNAGSHGKIVPRLSK :  60
AJ251527     : SGTQPTVADAGTTKKNNEDDKGKNKDATGSGSGEKTMAAVTKDKDVNAGSHGKIVPRLSK :  60
FJ705252     : SGTQPTVADAGATKKDKEDDKGKNKDVAGSGSGEKTVAAVTKDKDVNAGSHGRIVPRLSK :  60
FJ705253     : SGTQPTMADAGATKKDKEDDKGKNKDVTGSGSGEKTVAAVTKDKDVNAGSHGKIVPRLSK :  60
FJ705254     : SGTQPTVADAGATKKDKEDDKGKNKDVTGSGSGEKTVAAATKDKDVNAGSHGKIVPRLSK :  60
FJ705255 SGTQPTVADAGATKKDKEDDKGKNKDVTGSGSGEKTVAAVTKDKDVNAGSHGKIVPRLSK 60FJ705255     : SGTQPTVADAGATKKDKEDDKGKNKDVTGSGSGEKTVAAVTKDKDVNAGSHGKIVPRLSK :  60
FJ705259     : SGTQPTVADAGATKKDKEDDKGKNKDGTGSGSGEKTVAAVTKDKDVNAGSHGKIVPRLSK :  60
FJ705262     : SGTQPTVADAGATKKDKEDDKGKNKDVTGSGSGEKTVAAATKDKDVNAGSHGKIVPRLSK :  60
FJ705263     : SGTQPTVADAGATKKDKEDDKGKNKDVTGSGSGEKTVAAVTKDKDVNAGSHGKIVPRLSK :  60
FJ705264     : SGTQPTMADAGATKKDKEDDKGKNKDVTGSGSGEKTVAAVTKDKDVNAGSHGKIVPRLSK :  60
FJ705265     : SGTQPTVADAGATKKDKEDDKGKNKDVTGSGSGEKTVAAATKDKDVNAGSHGKIVPRLSK :  60
FJ705266 : SGTQPTVADAGATKKDKEDDKGKNKDATGSGSGEKTVAAITKDKDVNAGSHGKIVPRLSK : 60FJ705266     : SGTQPTVADAGATKKDKEDDKGKNKDATGSGSGEKTVAAITKDKDVNAGSHGKIVPRLSK :  60
FJ705267     : SGTQPTVADAGATKKDKEDDKGKNKDVTGSGSGEKTVAAATKDKDVNAGSHGKIVPRLSK :  60
FJ705271     : SGTQPTVADAGATKKDKEDDKGKNKDVTGSGSGERTVAAATKDKDVNAGSHGKIVPRLSK :  60
FJ705272     : SGTQPTVADAGATKKDKEDDKGKNKDGTGSGSGEKTVAAVTKDKDVNAGSHGKIVPRLSK :  60
DQ925447     : SDTQTREADAGATKKDRDEDKEKKKDVASSSTNDKTVTAATKDKDVNAGSHGKIVPCLSK :  60
L29569 : SDTQTKEADAGAAKRDKDEEKEKKKDVASSSANEKTMTATAKDKDVNAGSHGKIVPRLSK :  60
X62662 : SDTQTREAGAGASKKDKDEDKDKKKDVASSSASEKAVATATKDKDVNAGSHGKIVPRLSK :  60
AF014811     : SDTQTREAGAGASKKDKDEDKDKKKDVASSSASEKAVATATKDKDVNAGSHGKIVPRLSK :  60
NC_003224    : SGTQPTAADAGATKKDKEDDKGKNKDVTGSGSGEKTVAAVTKDKDVNAGSHGKIVPRLSK :  60
EU561043     : SGTQPTVADAGATKKDKEDDKGKNKDVTGSGSGEKTVAAVTKDKDVNAGSHGKIVPRLSK :  60
AJ889243     : SGTQGTVADAGATKKEKEEDKGKTKDVTSTSSGDKTVIPTVKEKDVNAGSHGKIVPRLTK :  60
AJ515908     : SGTQQTVADAGATKKDKEDDKAKNKDVTSTSSGNKTVAPIAKEKDVNAGSHGKIVPRLAK :  60
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افزایش آلودگی محیط زیست و ایجاد ناقلین مقاوم به سموم 
. اي در بر نخواهد داشتنتیجه

* 20         * 40         * 60
: 60KSLRPIVKGHSAGNVDKDKTVAAMTKEGSGSGTADKNKGKEDDNNKKTAGADAVTPQTGSVaramin :-ZYMV

: 60KSLRPIVKGHSAGNVDKDKTVAAMTKEGSGSGTADKNKGKEDDNNKKTAGADAVTPQTGSKF976712     :
: 60KSLRPIVKGHSAGNVDKDKTVAAMTKEGSGSGTADKNKGKEDDNNKKTAGADAVTPQTGSKF976713     :
: 60KSLRPIVKGHSAGNVDKDKTVAAMTKEGSGSGTADRNKGKEDDNNKKTAGADAVTPQTGSDQ124239     :
: 60KSLRPIVKGHSAGNVDKDKTVAAMTKEGSGSGTADKNKGKEDDNNKKTTAGDAVTPQTGSAJ251527     :
: 60KSLRPIVRGHSAGNVDKDKTVAAVTKEGSGSAGVDKNKGKEDDKDKKTAGADAVTPQTGSFJ705252     :
: 60KSLRPIVKGHSAGNVDKDKTVAAVTKEGSGSGTVDKNKGKEDDKDKKTAGADAMTPQTGSFJ705253     :
: 60KSLRPIVKGHSAGNVDKDKTAAAVTKEGSGSGTVDKNKGKEDDKDKKTAGADAVTPQTGSFJ705254     :
: 60KSLRPIVKGHSAGNVDKDKTVAAVTKEGSGSGTVDKNKGKEDDKDKKTAGADAVTPQTGSFJ705255     :
: 60KSLRPIVKGHSAGNVDKDKTVAAVTKEGSGSGTGDKNKGKEDDKDKKTAGADAVTPQTGSFJ705259     :
: 60KSLRPIVKGHSAGNVDKDKTAAAVTKEGSGSGTVDKNKGKEDDKDKKTAGADAVTPQTGSFJ705262     :
: 60KSLRPIVKGHSAGNVDKDKTVAAVTKEGSGSGTVDKNKGKEDDKDKKTAGADAVTPQTGSFJ705263     :
: 60KSLRPIVKGHSAGNVDKDKTVAAVTKEGSGSGTVDKNKGKEDDKDKKTAGADAMTPQTGSFJ705264     :
: 60KSLRPIVKGHSAGNVDKDKTAAAVTKEGSGSGTVDKNKGKEDDKDKKTAGADAVTPQTGSFJ705265     :
: 60KSLRPIVKGHSAGNVDKDKTIAAVTKEGSGSGTADKNKGKEDDKDKKTAGADAVTPQTGSFJ705266     :
: 60KSLRPIVKGHSAGNVDKDKTAAAVTKEGSGSGTVDKNKGKEDDKDKKTAGADAVTPQTGSFJ705267     :
: 60KSLRPIVKGHSAGNVDKDKTAAAVTREGSGSGTVDKNKGKEDDKDKKTAGADAVTPQTGSFJ705271     :
: 60KSLRPIVKGHSAGNVDKDKTVAAVTKEGSGSGTGDKNKGKEDDKDKKTAGADAVTPQTGS5272     :FJ70
: 60KSLCPIVKGHSAGNVDKDKTAATVTKDNSSSTAVDKKKEKDEDRDKKTAGADAERTQTDSDQ925447     :
: 60KSLRPIVKGHSAGNVDKDKATATMTKENASSSAVDKKKEKDEEKDKRAGAADAEKTQTDSL29569      :
: 60KSLRPIVKGHSAGNVDKDKTATAVAKESASSSAVDKKKDKDEDKDKKSAGAGAERTQTDSX62662      :
: 60KSLRPIVKGHSAGNVDKDKTATAVAKESASSSAVDKKKDKDEDKDKKSAGAGAERTQTDSAF014811     :
: 60KSLRPIVKGHSAGNVDKDKTVAAVTKEGSGSGTVDKNKGKEDDKDKKTAGADAATPQTGSNC003224     :
: 60KSLRPIVKGHSAGNVDKDKTVAAVTKEGSGSGTVDKNKGKEDDKDKKTAAGDAVTPQTGSEU561043     :
: 60KTLRPIVKGHSAGNVDKEKVTPVITKDGTSTSSVDKTKGKEEDKEKKTAGADAVTGQTGSAJ889243     :
: 60KALRPIVKGHSAGNVDKEKAIPAVTKNGTSTSSVDKNKAKEDDKDKKTAGADAVTQQTGSAJ515908     :

.استNNو DAG ،DKهاي حضور موتیفپوششی در سطح اسیدهاي آمینه که نشان دهندهپروتیینناحیهترادف آمینو اسیديچینی زیرهم-4شکل 

Figure 4. Alignment of ZYMV-CP sequences at the amino acid level showing DAG, DK and NN motifs.
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