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چکیده
) از ویروسهای مهم در گیاهان زراعیTurnip yellows virus, TuYV( اعضای جنس پولروویروس ازجمله ویروس زردی شلغم
 نمونهی۹۲  تعداد۱۹90  و۱۹90  طی سالهای. غیرتکثیری انتقال پیدا میکنند- این ویروسها توسط شتهها بهصورت گردشی.هستند
 که چهار گونۀDSMZ الیزا- این نمونهها با کیت تاس.برگ کلزا و یک نمونه خردل وحشی از مزارع استان کرمانشاه جمعآوری شد
Beet ) وBWYV( Beet western yellows virus ،)BMYV( Beet mild yellowing virus ،TuYV پولروویروس شامل
 هفت نمونه کلزا و نمونه خردل وحشی پاسخ،الیزا- در آزمون تاس. آزمایش شدند،) را شناسایی میکندBChV( chlorosis virus
 استفاده شد که در گیاهان کلزا وBrevicoryne brassicae  وMyzus persicae  برای آزمون انتقال ویروس از.مثبت نشان دادند
007  یک قطعه با اندازه، با آغازگرهای اختصاصیIC-RT-PCR  در.تربچه موفقیتآمیز بود ولی آلودگی به چغندرقند منتقل نگردید
 توالیهای نوکلئوتیدی جدایههای کلزا و خردل. از نمونه خردل وحشی و دو نمونه کلزا تکثیر گردیدP0 جفتباز از ژن کد کننده
 که بسیاری،TuYV  با توالیهای نوکلئوتیدی جدایههایBLAST  درصد همسانی) و در جستجوی99٫۴( وحشی بسیار مشابه بودند
 در تحلیل. درصد شباهت داشتند90٫۲  تا، نخودفرنگی و نخود بودند، کلزا،از آن ها از استرالیا و از گیاهان مختلف مانند شنبلیله
 در یک گروه قرار گرفته و ازTuYV  این دو جدایه به همراه سایر جدایههای،P0 فیلوژنتیک توالیهای نوکلئوتیدی ناحیه کدکننده
 شناسایی ویروس زردی شلغم در مزارع، در این پژوهش. متمایز بودندBChV  وBWYV ،BMYV سایر پولروویروسها مانند
. برای اولین بار در شهرستان کرمانشاه انجام گرفتP0 کلزای ایران بر اساس تعیین توالی نوکلئوتیدی ناحیه کدکننده

. کلزا، انتقال پایا،IC-RT-PCR ،الیزا- تاس، پولروویروس:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Members of the genus Polerovirus, including Turnip yellows virus (TuYV), are important viruses on field
crops. They are being transmitted by aphids in a circulative non-propagative manner. During 2018 and
2019, 32 leaf samples from rapeseed (Brassica napus) and one sample from wild mustard (Sinapis
arvensis) were collected in Kermanshah Province, Iran. The samples were tested by a TAS-ELISA kit
(DSMZ) that detects four poleroviruses including TuYV, Beet mild yellowing virus (BMYV), Beet
western yellows virus (BWYV) and Beet chlorosis virus (BChV). A positive reaction was observed for
the wild mustard and seven rapeseed samples. Myzus persicae and Brevicoryne brassicae were used for
virus transmission. The virus was successfully transmitted by the aphids to rapeseed and radish but not to
sugar beet plants. In IC-RT-PCR using a specific primer pair, a 780 bp fragment was amplified from wild
mustard and two rapeseed samples. The two nucleotide sequences from rapeseed and wild mustard had
99.4% identity to each other and showed up to 97.2% similarity to TuYV isolates previously deposited in
GenBank from fenugreek, rapeseed, pea and chickpea plants in Australia. In phylogenetic analysis based
on the nucleotide sequences of ORF0, two Iranian isolates of TuYV were placed in the same clade with
other TuYV isolates and were distinct from other poleroviruses such as BMYV, BWYV and BChV. In
this study, for the first time in Kermanshah Province, TuYV was identified in Iranian rapeseed fields
based on nucleotide sequencing of the P0 coding region.
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مقدمه
گیاه کلزا ( )Brassica napusمهمترین محصول
دانهروغنی جهان پس از سویا است ( Hackenberg et
 .)al., 2020در سالهای گذشته سطح زیر کشت کلزا
در ایران افزایش قابلتوجهی یافته به طوری که در
سال زراعی ( 16۷3-۷۹حدود  1۷1هزار هکتار) در
مقایسه با سال  16۳۷-۷1بیش از دو برابر بوده است
( .)Ahmadi et al., 2019; Anonymous, 2011در بین
استان های تولید کننده کلزا در ایران ،استان کرمانشاه
در سال زراعی  16۷3-۷۹از نظر عملکرد محصول در
واحد سطح (حدود  5٫2تن) رتبه دوم و از نظر میزان
تولید (حدود  51هزار تن) و نیز سطح زیر کشت ،رتبه
پنجم کشور را داشته است (.)Ahmadi et al., 2019
بیمارگرهای گیاهی از عوامل کاهش محصول کلزا بوده
و در بین آنها ویروسهای گیاهی از اهمیت زیادی
برخوردار هستند ( .)Shahraeen, 2012ویروس زردی
شلغم ( )Turnip yellows virus, TuYVکه متعلق به
جنس ( Polerovirusخانواده  )Luteoviridaeاست،
یکی از بیماریهای مهم ویروسی خسارتزا در کلزا به
شمار میآید ( .)Asare‐ Bediako et al., 2020میزان
آلودگی مزارع کلزا به ویروس زردی شلغم متغیر است
و در انگلستان تا  111درصد گزارش شده است
( .)Asare‐ Bediako et al., 2020میزان کاهش
محصول کلزا توسط ویروس زردی شلغم در انگلستان
تا  53درصد ( ،)Coleman, 2013در آلمان تا 60
درصد ( )Graichen et al., 1999و در استرالیا تا 03
درصد ( )Stevens et al., 2008گزارش گردیده است.
تمامی شاخصهای عملکرد و از جمله تعداد انشعابات
اولیه ،تعداد بذر در غالف و درصد روغن دانه تحت
تأثیر آلودگی به این ویروس قرار میگیرند .همچنین
آلودگی به  TuYVسبب افزایش معنیدار غلظت
گلوکوزینوالتها در روغن میشود ( Stevens et al.,
 .)2008معموالً نشانههای آلودگی به ویروس زردی
شلغم تا قبل از توسعه ساقهها بهراحتی قابل تشخیص
نیستند و ممکن است به دلیل شباهت با اثر عوامل
دیگری مانند تنشها و مشکالت تغذیهای مورد توجه
قرار نگیرند .نشانههای بیماری ناشی از این ویروس

شامل قرمزی حواشی برگ و زردی و قرمزی نواحی
بین رگبرگها است ( .)Stevens et al., 2008این نوع
نشانهها در آلودگیهای ناشی از اعضای جنس
پولروویروس ( )Polerovirusمعمول بوده و بهتدریج
گسترش مییابند .آلودگی محدود به آوندهای آبکش
است و در سراسر گیاه حرکت میکند و باعث زردی
میشود (.)Farzadfar et al., 2014; Newbert, 2016
ویروس زردی شلغم نیز مانند سایر پولروویروسها
توسط شتهها بهصورت گردشی -غیرتکثیری انتقال
پیدا میکند ( )Zhou et al., 2011و از طریق بذر
منتقل نمیشود .شته سبز هلو ( )Myzus persicaeبه
عنوان مهم ترین ناقل این ویروس در مزارع کلزای اروپا

(

Asare‐ Bediako et al., 2020; Schliephake et

 )al., 2000; Stevens et al., 2008شناخته شده است.
این شته در سراسر جهان گسترش دارد و روی بیش از
 01خانواده گیاهی تغذیه میکند .از مهمترین
میزبانهای این شته میتوان به چغندر ،کاهو ،کلمیان
و حبوبات اشاره کرد ( .)CABI, 2019در افراد بالدار
شته سبز هلو تا  ۹5درصد آلودگی به  TuYVتشخیص
داده شده است ( .)Stevens et al., 2008شته مومی
کلم ( )Brevicoryne brassicaeنیز قادر به انتقال این
ویروس است ( .)Schliephake et al., 2000کارایی
انتقال ویروس زردی شلغم توسط شته سبز هلو ۷3
درصد بوده که بسیار بیشتر از شته مومی کلم (حدود
 10درصد) است ( .)Coutts et al., 2006در سال
 ،5111برای جدایههای شبیه به ویروس زردی غربی
چغندر ( )Beet western yellows virus, BWYVکه
در چغندرقند آلودگی ایجاد نمیکردند ،نام Brassica
 yellowing virusبه کمیته بینالمللی ردهبندی
ویروسها پیشنهاد گردید و نهایتاً نام Turnip yellows
 virusتصویب شد ( Hauser et al., 2000a; Hauser et

 .)al., 2000b; Mayo, 2002ژنوم  TuYVاز نوع
) ssRNA (+با طول حدود  2301نوکلئوتید است.
انتهای ' 5ژنوم به یک پروتئین ویروسی ( )VPgمتصل
بوده و در انتهای ' 3فاقد  Poly Aیا ساختار شبه
 RNAاست .پروتئینهای ویروس از روی شش
چارچوب خوانش ()Open Reading Frame, ORF
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شامل  ORF0تا  ORF5ترجمه میشوند ( King et al.,

 .)2012در پولروویروسها ،پروتئین ( P0حاصل از
ترجمه  )ORF0در سرکوب خاموشی ژن نقش دارد
( .)Wetzel et al., 2018فرزادفر و پوررحیم ()511۹
ویروس زردی شلغم را از مزارع یونجه ایران گزارش
نمودند .شهرآیین و همکاران ( )5116وجود آلودگی به
 BWYVدر نمونههای جمعآوریشده سالهای
 16۳1-16۹۷از مزارع کلزای استان فارس ،بندرعباس
و ورامین را با استفاده از روش داس-الیزا گزارش
کردند و مشخص نمودند که این آلودگی توسط شته
سبز هلو به گیاه چغندرقند قابل انتقال بود .فرزادفر و
همکاران ( )2006با استفاده از روش Tissue-blot
) ،immunoassay (TBIAوجود  BWYVدر مزارع
چغندرقند استانهای قزوین ،کرمانشاه ،اصفهان،
خراسان ،سمنان ،فارس و آذربایجان غربی را گزارش
نمودند .اولین گزارش  BWYVاز محصوالت لگوم در
ایران از مزارع نخود و از جمله در استان کرمانشاه بود
( .)Makkouk et al., 2003نمونههایی که آلودگی به
ویروس در آنها توسط آزمون  TBIAبا پادتن
تکهمسانهای ( 5G4پادتن طیف گسترده) تشخیص
داده شد ،توسط پادتن تکهمسانهای ATCC PVAS-
 647برای ردیابی  BWYVمورد آزمایش قرار گرفتند.
در سالهای  5111و  5115آلودگی به  BWYVو
) Bean leaf roll virus (BLRVدر مزارع نخود و
عدس ایران مشخص شد (.)Makkouk et al., 2003
فرزادفر و همکاران با استفاده از پادتن
تکهمسانهای  5G4وجود آلودگی پولروویروسی در
نمونههای مزارع یونجه استانهای لرستان و ایالم را
مشخص نمودند .آنالیز مولکولی نشان داد که تعداد
زیادی از این نمونهها به  BWYVآلوده بودند .این
آلودگی توسط شته سبز هلو منتقل شد و نشانههای
رگبرگ روشنی در چغندرقند ،زردی رگبرگ در کلزا،
زردی رگبرگ و کمرشدی در خردل سفید و زردی
رگبرگ شدید در یونجه مشاهده شد .با تکثیر ژن
پروتئین پوششی با آغازگرهای اختصاصی BWYV-
 CPFو  BWYV-CPRو توالییابی ،آلودگی نمونهها به
ویروس  BWYVتأیید شد (.)Farzadfar et al., 2014

5۹

آلودگی گیاه کلزا به ویروس  BWYVدر استان
گلستان در سالهای  16۳۹و  16۳۳توسط آزمون
 DAS-ELISAو  RT-PCRشناسایی شد ( Zahedi
Tabarestani et al., 2012; Zahedi Tabarestani et
 .)al., 2011حاجی یوسف و همکاران ( )2016با

استفاده از پادتنهای تکهمسانهای  5G4و  6G4و نیز
جفت آغازگرهای عمومی ،آلودگی نمونههای نخود به
 BWYVدر استان لرستان را گزارش نمودند .با توجه
به اهمیت کشت کلزا در استان کرمانشاه ،تحقیق
حاضر به منظور بررسی احتمال وجود ویروس زردی

شلغم در مزارع کلزای استان صورت گرفت.
مواد و روش ها
طی سالهای  16۷۹و  ،16۷۳تعداد  65نمونه کلزا از
مزارع استان کرمانشاه در شهرستانهای اسالمآباد
غرب ( ،)3صحنه ( ،)۷کرمانشاه ( )12و هرسین ( )5و
یک نمونه خردل وحش ی از شهرستان کرمانشاه
جمعآوری شد .نمونهبرداری به روش انتخابی و از
گیاهان دارای نشانههای زردی صورت گرفت .نمونهها
توسط کیت تاس-الیزای Braunschweig, ( DSMZ
 )Germanyکه شامل یک پادتن تکهمسانهای (AS-
 )0049/1است مورد آزمایش قرار گرفتند .این کیت
برای ردیابی چهار گونۀ پولروویروس شامل ویروس
زردی غربی چغندر ( Beet western yellows virus,
 ،)BWYVویروس زردی شلغم ( Turnip yellows
 ،)virus, TuYVویروس زردی خفیف چغندر ( Beet
 )mild yellowing virus, BMYVو ویروس سبزردی
چغندر ( )Beet chlorosis virus, BChVتوسعه یافته
است .تهیه بافرها و تاس-الیزا طبق دستورالعمل
دریافتی از  DSMZانجام گرفت.
بذرهای گیاهان چغندرقند ( ،)Beta vulgarisنخود
( ،)Cicer arietinumشاهی (،)Lepidium sativum
کلزا و تربچه ( )Raphanus sativus var. sativusدر
مخلوط پیتماس و پرلیت سترون (به نسبت حجمی 1
به  )5کشت گردیدند و در گلخانه با دمای  51تا 61
درجه سلسیوس نگهداری شدند .این گیاهان بهصورت
مرتب با آب حاوی  111پیپیام کود کامل
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( )NPK+TE, 20-20-20آبیاری شدند و برای آزمون
انتقال ویروس با شته به منظور بررسی دامنه میزبانی

با
()TCATACAAACATTTCGGTGTAGAC
هدف فراوانسازی قطعهای به طول حدود ۹۳1

مورد استفاده قرار گرفتند .در این پژوهش از دو
گونهی شته سبز هلو ( )M. persicaeو شته مومی کلم

جفتباز از ژن  P0انجام شد .این جفت آغازگر و برخی
آغازگرهای گزارش شده قبلی ،با استفاده از نرمافزار
 Geneious Prime 2019.1.3از نظر امکان انطباق با
توالیهای متعددی از انواع پولروویروسها مانند
 BChV ،BWYVو  BMYVکه در دسترساند ،مورد
ارزیابی قرار گرفتند .به دام اندازی ویروس توسط
پادتن ( )Immunocapture, ICمشابه روش لِمِتی و
همکاران ) (1997صورت گرفت .ابتدا  21میکرولیتر
مخلوط پادتن  )AS-0049( IgGکه با غلظت یک به
 211در بافر پوششی (مطابق روش تاس-الیزا) تهیه

(brassicae

 )B.برای انتقال ویروس استفاده شد.

تکثیر و نگهداری کلنی شته سبز هلو روی
گیاهچههای فلفل دلمهای و کلزا انجام شد .این
گیاهان داخل قفسهای پالستیکی شفاف و دارای
توری ،در ژرمیناتور با رطوبت  22درصد و دمای 52
درجه سلسیوس نگهداری شدند .تکثیر و نگهداری
کلنی شته مومی کلم نیز روی گیاه کلزا انجام شد.
برای تهیه کلنی شته خالص و عاری از ویروس ،یک
شته بالغ درون قوطی پالستیکی در دار با حجم حدود
 51میلیلیتر قرار گرفت و تا حدود  50ساعت در
ژرمیناتور نگهداری شد .پوره حاصل از این شته به یک
گیاهچه سالم حاصل از بذر گیاه مورد نظر منتقل شد
تا کلنی تشکیل دهد .از این کلنی برای آزمایشهای
انتقال استفاده شد .تعدادی از شتههای کلنی خالص
که عاری از ویروس بودند به مدت  ۹5ساعت روی بوته
آلوده به ویروس قرار داده شدند .سپس به هر یک از
گیاهچههای سالم (تکثیر شده از بذر) ده عدد شته
منتقل شد .شتهها پس از  0۳ساعت تغذیه از
گیاهچهها حذف شدند .سپس گیاهچهها به مدت
حدود سه هفته برای ظهور نشانهها مورد ارزیابی قرار
گرفتند .بعد از این مدت ،الیزا روی تمامی گیاهان
صورت گرفت تا انتقال ویروس به آنها ارزیابی شود.
گیاهان تا دو ماه نگهداری شدند و وضعیت نشانهها در
آنها بررسی گردید .دو نمونه کلزا و یک نمونه خردل
وحشی ( )Sinapis arvensisکه در آزمون تاس -الیزا
پاسخ مثبت داشتند ،برای بررسی مولکولی انتخاب
شدند.
بررسیهای مولکولی به روش Immunocapture
 )IC-RT-PCR( Reverse Transcription PCRتوسط

جفت آغازگر اختصاصی (
et al., 2012

)Wilson

;Schubert et al., 1998
به نامهای TuYVorf0F

(ACAAAAGAAACCAGGAGGGAATCCTTA

)

و

TuYVorf0R

شده بود داخل میکروتیوب  1٫5میلیلیتری ریخته شد.
میکروتیوب به مدت دو تا چهار ساعت داخل انکوباتور
با دمای  6۹درجه سلسیوس قرار گرفت .پس از سه
مرتبه شستشو با بافر شستشو ،مرحله بالکینگ همانند
آزمون تاس-الیزا انجام شد .میکروتیوب پس از نیم
ساعت نگهداری در انکوباتور ،با ضربه زدن تخلیه
گردید .عصاره نمونه گیاهی آلوده به ویروس به نسبت
یک به ده در بافر استخراج مورد استفاده در الیزا تهیه
شد و  21میکرولیتر از آن به میکروتیوب افزوده شد.
میکروتیوب به مدت یکشب داخل یخچال (دمای
چهار درجه سلسیوس) قرار گرفت و سپس پنج مرتبه
با بافر شستشو شسته شد .در ترانویسی وارونه
( )reverse transcription, RTبرای سنتز ،cDNA
هفت میکرولیتر آب تیمار شده با  DEPCبه
میکروتیوب افزوده شد و پس از ده دقیقه نگهداری در
دمای  32درجه سلسیوس ،میکروتیوب روی یخ قرار
گرفت .سنتز  cDNAبا استفاده از کیت شرکت پارس
توس (شماره کاتالوگ  )A101161و طبق دستورالعمل
سازنده انجام شد .یک میکرولیتر آغازگر معکوس
( )TuYVorf0Rبه میکروتیوب افزوده شد و با
میکروپیپت بهآرام ی مخلوط گردید .نمونه ده دقیقه در
دمای  32درجه سلسیوس و سپس روی یخ قرار
گرفت .ده میکرولیتر از مخلوط بافر و دو میکرولیتر از
مخلوط آنزیم  MMLVبه نمونه افزوده شد .نمونه در
دستگاه ترمالسایکلر به ترتیب در دمای  52درجه

5۷

1011  بهار و تابستان،1  شمارة،25  دورة،دانش گیاهپزشکی ایران

.به شرکت زیستفناوری پیشگام ارسال شدند
توالی های نوکلئوتیدی دریافتی با استفاده از

 درجه سلسیوس به0۹ ، دقیقه11 سلسیوس به مدت
2  درجه سلسیوس به مدت۳2  دقیقه و31 مدت

 ویرایش گردیدندGeneious Prime 2019.1.3 نرمافزار
 با توالیهایBLASTn و با تنظیمات پیشفرض ابزار
 این. مقایسه شدندNCBI موجود در پایگاه اطالعاتی
توالیها به همراه توالیهای مشابه دریافتی از
 موقعیت. هم ردیفسازی شدند،)1  (جدولGenBank
 بر اساس توالیهای مشابه وORF0 چارچوب خوانش
)TuYV  (توالی مرجعNC_003743 از جمله رسشمار
 ترسیم درخت فیلوژنتیک توسط.مشخص گردید
 با استفاده از توالیهایGeneious Tree Builder
 وRA109  دو جدایهP0 نوکلئوتیدی ناحیه کدکننده
 وTuYV  به همراه جدایههای دیگری ازRA595d
،BMYV جدایههایی از سایر پولروویروسها شامل
Neighbor-  ) به روش1  (جدولBWYV  وBChV
 عالوه بر اعضای. تکرار صورت گرفت1111  باJoining
 توالی مرجع ویروس موزائیک،جنس پولروویروس
NC_003629  با رسشمار1 توتهای نخودفرنگی شماره
 است نیز به عنوان فرد برونEnamovirus که از جنس
.گروه در این آنالیز مورد استفاده قرار گرفت

 توسط جفت آغازگرPCR  آزمون.دقیقه نگهداری شد
) با استفادهTuYVorf0R  وTuYVorf0F( اختصاصی
Reddy® to use PCR ( از کیت شرکت سینا کلون
) وMM2061  با شماره کاتالوگmaster mix, 2X
 مراحل.طبق دستورالعمل سازنده انجام شد
 درجه سلسیوس به مدت۷2 واسرشتسازی اولیه در
 چرخه دمایی (شامل واسرشتسازی در62 ، دقیقه12
22  اتصال در، ثانیه61  درجه سلسیوس به مدت۷0
۹5  ثانیه و بسط در61 درجه سلسیوس به مدت
 ثانیه) و مرحله بسط۷1 درجه سلسیوس به مدت
 دقیقه در11  درجه سلسیوس به مدت۹5 نهایی در
. انجام شدBiometra TPersonal دستگاه ترمالسایکلر
DNA  درصد حاوی5 محصول واکنش روی ژل آگاروز
 با شماره، (شرکت پارس توسGreen ViewerTM
 اندازه.) مورد بررسی قرار گرفتB111151 کاتالوگ
تقریبی قطعات تکثیرشده در مقایسه با نشانگر اندازه
 تهیه،DNA size marker II, 100bp plus( DNA
S-  شماره کاتالوگ،شده از شرکت دنا زیست آسیا
 برای تعیین توالیPCR  محصوالت.) برآورد شد5091

. فهرست توالیهای نوکلئوتیدی مورد استفاده در ترسیم درخت فیلوژنتیک.1 جدول
Table 1. List of nucleotide sequences used for phylogenetic tree reconstruction.
Accession
number

Virus

Country

Host

Isolate or Strain

HQ543127
HQ543129
HQ543132
LR584019
LR584020
LR584024
LR584025
LR584026
LR584027
MF176652
MH427303
MN497810

Turnip yellows virus
Turnip yellows virus
Turnip yellows virus
Turnip yellows virus
Turnip yellows virus
Turnip yellows virus
Turnip yellows virus
Turnip yellows virus
Turnip yellows virus
Turnip yellows virus
Turnip yellows virus
Turnip yellows virus

Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Germany

Pisum sativum
Pisum sativum
Pisum sativum
Brassica napus
Cicer arietinum
Brassica oleracea
Brassica oleracea
Raphanus raphanistrum
Cicer arietinum
Trigonella foenum-graecum
Apis mellifera
Pisum sativum

20pP0
23pP0
47bP0

MN602973
MW026683
MW026684
NC_001747
NC_002766
NC_003491
NC_003629
NC_003743
NC_004756
NC_008249

Turnip yellows virus
Turnip yellows virus
Turnip yellows virus
Potato leafroll virus
Beet chlorosis virus
Beet mild yellowing virus
Pea enation mosaic virus 1
Turnip yellows virus
Beet western yellows virus
Chickpea chlorotic stunt virus

Serbia
Iran
Iran
Scotland
England
France

Brassica oleracea var. capitata
Brassica napus
Sinapis arvensis
Solanum tuberosum

France

Lactuca sativa

Ethiopia

faba bean

sugarbeet

Fg-SA
TuYV-SA
Landkreis
Meissen_17
345Cb
RA595d
RA109
BChV-2a
2ITB
WSG
FL1
USA
Et-fb-am1
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نتایج
هفت نمونه از  65نمونه کلزای جمعآوری شده از
استان کرمانشاه و نیز نمونه خردل وحشی در آزمون
تاس-الیزا پاسخ مثبت نشان دادند .در آزمون انتقال با
شته روی گیاهان نخود ،شاهی و چغندرقند تا دو ماه
هیچگونه نشانه بیماری مشاهده نشد و این گیاهان در
آزمون تاس-الیزا نیز پاسخ منفی داشتند .گیاهان کلزا
و تربچه که با شته مایهزنی شده بودند ،پس از گذشت
دو تا سه هفته نشانههای زردی خفیف از خود بروز
دادند .در مورد کلزا بهتدریج نشانههای زردی شدیدتر
(
شکل  )1و قرمزی و خشکیدگی حاشیه برگها
دیده شد .این گیاهان در آزمون تاس-الیزا پاسخ مثبت
نشان دادند.

شکل  .1نشانههای زردی ناشی از جدایه  RA595dویروس زردی شلغم در برگ گیاه کلزا که انتقال به آن توسط شته
 persicaeانجام گرفت.

Myzus

)Figure 1. Yellows symptoms caused by TuYV isolate RA595d on the leaf of aphid-inoculated (Myzus persicae
rapeseed plant.

در مورد هر دو نمونه کلزا و نیز نمونه خردل
وحشی که با آزمون  IC-RT-PCRتوسط آغازگرهای
اختصاصی بررسی شدند ،قطعهای به طول حدود ۹۳1
جفتباز روی ژل آگاروز مشاهده شد .توالیهای
نوکلئوتیدی حاصل از این پژوهش که با دو رسشمار
( MW026683جدایه  )RA595dو MW026684

(جدایه  )RA109در  GenBankثبت شدهاند به ترتیب
مربوط به یک نمونه کلزا ( ۹66جفتباز) و یک نمونه
خردل وحشی ( 3۳2جفتباز) بوده و دارای ۷۷٫۹
درصد یکسانی بودند .توالیهای نوکلئوتیدی مذکور در
جستجوی  ،BLASTبا یک جدایه ویروس زردی شلغم
با نام ( Fg-SAرسشمار  )MF176652که از گیاه
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شنبلیله از استرالیا گزارش شده است ( Aftab et al.,

 )2018بیش از  ۷۹٫0درصد همسانی نوکلئوتیدی (با
پوشش دهی بیش از  ۷۹درصد) داشتند .بسیاری از
نزدیکترین جدایههای یافت شده در GenBank
مربوط به استرالیا و از گیاهان مختلف مانند شنبلیله،
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کلزا ،نخودفرنگی و نخود بودند .توالیهای نوکلئوتیدی
دو جدایه مورد بررسی در تحلیل فیلوژنتیک ،به همراه
سایر جدایههای  TuYVدر یک گروه قرار گرفته و از
سایر پولروویروسها مانند  BChV ،BMYVو BWYV
متمایز بودند (شکل .)5

شکل  )5تحلیل فیلوژنتیک توالی نوکلئوتیدی ناحیه کدکننده پروتئین  P0از جدایههای  RA109و ( RA595dبه ترتیب با رسشمارهای  MW026684و
 MW026683) Turnip yellows virusبه همراه برخی از جدایههای دیگر این ویروس و سایر پولروویروسها (جدول  .)1آنالیز به روش Neighbor
 joiningبا  1111تکرار در آزمون بوت استرپ انجام شد .توالی مرجع  Pea enation mosaic virus 1از جنس ( Enamovirusرسشمار
 )NC_003629به عنوان فرد برون گروه به کار رفت.
Figure 2) Phylogenetic analysis of the nucleotide sequences of the P0 coding region of RA109 and RA595d isolates
(MW026684 and MW026683, respectively) of Turnip yellows virus along with some other isolates of the virus and
other poleroviruses (Table 1). Analysis was performed by Neighbor joining method with 1000 replicates in bootstrap
test. The reference sequence of Pea enation mosaic virus 1 from the genus Enamovirus (NC_003629) was used as
outgroup.

بحث و نتیجهگیری
ویروس زردی شلغم از مهمترین ویروسهای
خسارتزای مزارع کلزا در مناطق مختلف دنیا خصوصاً
اروپا و استرالیا است و اهمیت اقتصادی زیادی دارد.

این ویروس از سال  5115به عنوان یک گونه مستقل
از  BWYVتأیید شده است ( .)Mayo, 2002در ایران،
قبالً  TuYVاز مزارع یونجه همدان گزارش شده است
( .)Farzadfar et al., 2017در پژوهش حاضر،
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شناسایی ویروس زردی شلغم در مزارع کلزای ایران
(استان کرمانشاه) بر اساس تعیین توالی نوکلئوتیدی

( Barley yellow dwarf virus PAVجنس
لوتئوویروس) و ( BYDV-RPVکه در حال حاضر با

ناحیه کدکننده  P0انجام گرفت.
در تحقیقات گذشته BWYV ،از مزارع کلزای
ایران گزارش شده است ( ;Shahraeen et al., 2003
 .)Zahedi Tabarestani et al., 2011جدایههای
 TuYVمورد بررسی در تحقیق حاضر توسط شته سبز
هلو به چغندرقند منتقل نشدند و از این نظر مشابه
جدایههای  TuYVیونجه مورد بررسی در تحقیق
فرزادفر و پوررحیم ( )511۹بودند و با جدایههای
 BWYVکه توسط شته سبز هلو از نمونههای کلزا به
گیاه چغندرقند قابل انتقال بودند ( Shahraeen et al.,
 )2003تفاوت داشتند .از آنجا که توالیهای
نوکلئوتیدی حاصل از این تحقیق مربوط به ORF0
بودند ،امکان مقایسه آنها با سه توالی ژن پروتئین
پوششی  TuYVکه قبالً از ایران گزارششدهاند
( )Farzadfar et al., 2017و نیز توالیهای CP
جدایههای  BWYVعامل آلودگی مزارع کلزای
استانهای تهران و گلستان ( Zahedi Tabarestani et
 )al., 2012وجود نداشت و تنها از توالیهای مربوط به
جدایههای غیر ایرانی  TuYVدر آنالیز تبارزایی
استفاده شد .از توالیهای اعضای جنس لوتئوویروس
نیز در این آنالیز استفاده نشد چون در ژنوم آنها
ناحیه کدکننده  P0وجود ندارد.
روشهای سرولوژیکی از سالها پیش در شناسایی
ویروسهای گیاهی بهکار رفتهاند ولی با وجود استفاده
گسترده از آنها ،در زمینه تفکیک پولروویروسها با
این روشها مشکالتی وجود دارد .در سال 1۷۹5
آزمایشهای سرولوژیکی با پادتنهای چندهمسانهای
تفاوتی بین دو جدایه آمریکایی و انگلیسی  BWYVبا
دو جدایه انگلیسی و آلمانی  TuYVنشان نداد
( .)Duffus et al., 1972پادتنهای تهیه شده علیه
جدایههای اروپایی و آمریکایی دو ویروس  BMYVو
 BWYVنیز قادر به تفکیک این دو ویروس از یکدیگر
نبودند ( .)Duffus, 1975استفاده از پادتنهای
تکهمسانهای نیز تاکنون راهگشا نبوده است .به عنوان
مثال ،پادتنهای تکهمسانهای که برای شناسایی

نام  Cereal yellow dwarf virus RPVدر جنس
پولروویروس قرار دارد) تهیه شده بودند ،به ترتیب با
ویروسهای  BMYVو  BWYVنیز واکنش نشان
دادند ( )D'Arcy et al., 1989و قادر به تفکیک این دو
ویروس از یکدیگر نبود (.)Herrbach E et al., 1991
در سال  1۷۷5دو پادتن تکهمسانهای به نامهای
 5G4و  6G4تهیه شدند که اعضایی از جنس
پولروویروس را روی لگومها شناسایی میکردند
( .)Katul, 1992از این پادتنها در چندین تحقیق
استفاده شده و همچنان به کار میروند ( Abraham et
al., 2006; Farzadfar et al., 2014; Gaafar et al.,
2019; Hajiusef et al., 2016; Makkouk et al.,
 .)2003از بین پادتنهای تکهمسانهای متعددی که
برای دو ویروس ( BMYVجدایه چغندر) و BWYV

(جدایه کلزا) تهیه شده بودند ،هیچیک قادر به تفکیک
این دو ویروس از یکدیگر نبودند ( Smith et al.,
 .)1996در سال  5113حاجی یوسف از پادتنهای
تکهمسانهای و چندهمسانهای ( 5G4و  )6G4برای
شناسایی  BLRVاستفاده کرد ،اما ویروس BWYV
نیز با این پادتن واکنش مثبت نشان داد ( Hajiusef et
 .)al., 2016تاکنون هیچ پادتنی که به طور اختصاصی
 TuYVرا ردیابی کند تولید نشده است .آفتاب و
همکاران از طیف وسیعی از پادتنهای  BWYVبرای
ردیابی  TuYVاستفاده کردند و با استفاده از
آزمون  RT-PCRو آغازگرهای اختصاصی  TuYVو
 BWYVمشخص گردید که نمونههایی که با
آزمونهای سرولوژیکی به عنوان  BWYVشناخته
شده بودند ،همان  TuYVهستند ( Aftab et al.,
 .)2018نتیجه مشابهی نیز توسط ویلسون و همکاران
( )5115گزارش شده است .کیتهای تجاری عرضه
شده توسط شرکتهای مختلف نیز همزمان بیش از
یک نوع از این پولروویروسها را شناسایی میکنند و
قادر به تفکیک آنها نیستند .کیت ( Agdiaکد SRA
 )32100عالوه بر  BWYVبا جدایههای BYDV-RPV
(که در حال حاضر با نام Cereal yellow dwarf virus
 RPVدر جنس پولروویروس قرار دارد) نیز واکنش
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میدهد .کیت ( LOEVEکد  )07009که برای
تشخیص  TuYVو  BMYVعرضه شده است ،با

تکثیر ژن پروتئین پوششی هر چهار ویروس توسط این
جفت آغازگر وجود دارد .علت کارایی این جفت آغازگر

نمونههای آلوده به  BChVو  BWYVنیز واکنش
مثبت نشان میدهد ( .)Farzadfar et al., 2010کیت
 )AS-0049( DSMZکه در این تحقیق استفاده شد،
چهار نوع پولروویروس  BChV ،TuYV ،BWYVو
 BMYVرا شناسایی میکند؛ بنابراین در نمونههایی
که با این کیت پاسخ مثبت نشان دهند ،امکان آلودگی
به یک یا تعداد بیشتری از این چهار ویروس وجود
خواهد داشت .در حال حاضر هیچ کیت تجاری برای
تفکیک سرولوژیکی این ویروسها در دسترس نیست
به همین دلیل برای تفکیک نمونههایی که در آزمون
تاس-الیزا پاسخ مثبت دهند ،انجام آزمایشهای
تکمیلی مولکولی ضروری است .در این تحقیق بررسی
مولکولی به صورت محدود انجام گرفت ولی با توجه به
اهمیت این پولروویروسها و خصوصاً اهمیت TuYV
برای کشت کلزا الزم است که تحقیقات کاملتری در
این زمینه صورت گیرد .امروزه از آغازگرهای
اختصاصی طراحی شده بر اساس ناحیه ’ 5برای
تفکیک پولروویروسها استفاده میشود ( Lemaire et
 )al., 1995; Stevens et al., 2005چون
پولروویروسها در این ناحیه تنوع بیشتری دارند و
همانگونه که در شکل  5دیده میشود ،بهخوبی از
یکدیگر تفکیک میگردند .جفت آغازگری که در این
تحقیق برای ویروس زردی شلغم به کار برده شد
( TuYVorf0Fو  )TuYVorf0Rبر اساس ناحیه ژنی
بیانکننده  P0طراحی شده است ( Schubert et al.,
 .)1998; Wilson et al., 2012بررسی انطباق این
جفت آغازگر با توالیهای انواع پولروویروسها مانند
 BChV ،BWYVو  BMYVنشان داد که کامالً
اختصاصی  TuYVبوده و نمیتواند از هیچیک از سایر
گونهها محصولی تکثیر نماید .بررسی جفت آغازگر
طراحی شده بر اساس ناحیه ژن پروتئین پوششی
( )Zahedi Tabarestani et al., 2011نشان داد که با
اغلب توالیهای در دسترس از جدایههای ،TuYV
 BMYV ،BWYVو  BChVتا حد بسیار زیادی (در
مواردی تا  111درصد) منطبق است و بنابراین امکان

برای گونههای مختلف ویروس ،حفاظتشدگی زیاد ژن
مذکور در پولروویروسها است ( Hauser et al.,
 .)2000aبنابراین جفت آغازگر طراحی شده بر اساس
ناحیه  CPبرای بررسیهای عمومی پولروویروسها
مناسب است و برای شناسای ی یک گونه خاص ،الزم
است که از آغازگر اختصاصی استفاده شود .در
آزمایشهای انجام شده TuYV ،توسط شته به گیاهان
محک کلزا و تربچه انتقال یافت و آلودگی سیستمیک
توسط تاس-الیزا تأیید گردید ولی قادر به آلوده کردن
چغندرقند نبود .این نتیجه با گزارشهای سایر
محققین ( Farzadfar et al., 2017; Graichen et al.,
 )1996; Kehoe et al., 2019همخوانی دارد .بر اساس
مشاهدات نگارندگان در استان کرمانشاه ،جمعیت شته
مومی کلم در مزارع کلزا غالب و بسیار بیشتر از شته
سبز هلو است .بنابراین با وجود کارایی کمتر شته
مومی کلم در انتقال ویروس زردی شلغم ( Coutts et
 ،)al., 2006; Schliephake et al., 2000احتماالً
جمعیت باالی این شته سبب افزایش اهمیت آن در
انتقال این ویروس میگردد.
توالیهای نوکلئوتیدی دو جدایه خردل وحشی و
کلزا از استان کرمانشاه (رسشمارهای  MW026683و
 )MW026684همسانی بسیار باالیی داشتند بنابراین
با توجه به گزارشهای قبلی ( ;Graichen et al., 1996
 ،)Stevens et al., 2008خردل وحشی میتواند منبع
مهمی برای آلودگی مزارع کلزا در این منطقه باشد .با
توجه به اینکه در حواشی و داخل مزارع کلزای استان
کرمانشاه ،جمعیت زیادی از خردل وحشی و علفهای
هرز دیگر مانند  Capsella bursa-pastorisو Senecio
 vulgarisکه به عنوان میزبانهای این ویروس گزارش
شدهاند ( )Smith, 1988وجود دارد ،الزم است در
پژوهشهای آتی به علفهای هرز نیز به عنوان منابع
احتمالی آلودگی به این ویروس توجه شود .مطالعه
بیشتر حشرات ناقل و بررسی عکسالعمل ارقام مختلف
کلزا در برابر این ویروس نیز ضروری به نظر میرسند.
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