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) WMVهندوانه (بررسی خصوصیات  زیستی، انتقال و میزان گسترش ویروس موزاییک 
  هاي کشورتعدادي از استان یان دریدر مزارع کدو

 

 2حسین معصومی* و 1مریم شریفی
  ،روه گیاهپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمانارشد گ آموخته کارشناسی دانش1

  گروه گیاهپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشیار2
  23/8/91 تاریخ پذیرش: ؛ 21/3/91 :تاریخ دریافت

  
  1چکیده

یان در بسیاري از نقاط دنیا یهاي کدوویروس) یکی از مهمترین WMVویروس موزاییک هندوانه (  
توسط  WMVی انتقال شناسی و میزان کارای مئدامنه میزبانی، عال دگی،منظور بررسی پراکن بهباشد. می

 کشور، خیار، کدو، طالبی و هندوانه واقع در پنج استان  خربزهیان شامل گرمک، یشته، از مزارع کدو
 WMVبا استفاده از آنتی سرم  DAS-ELISAها با آزمون نمونهعمل آمد. آلودگی  بهنمونه برداري 

نشان داد که بیشترین و کمترین میزان آلودگی نسبت  دست آمده بهت. نتایج مورد بررسی قرار گرف
درصد  5/9و  9/44میزان  بههاي آذربایجان غربی و کرمان، استانترتیب مربوط به  بهاین ویروس  به

ترتیب در ارقام مختلف   بهیان مختلف نیز بیشترین و کمترین میزان آلودگی یباشد. در بین کدو می
اساس  دست آمده، بر هبهاي جدایهاز بین درصد محاسبه گردید.  9/5و  6/70میزان  بهدوانه گرمک و هن

و بر روي جدایه متفاوت جهت مطالعات تکمیلی انتخاب  19برداري،  نمونهدامنه میزبانی و مناطق 
در بین  بیانگر آن است که دست آمده بهزنی گردیدند. نتایج مایههاي مختلف خانوادهگیاهان آزمون از 

وجود دارد.  م بر روي گیاهان آزمایشیئهایی از نظر ایجاد عالتفاوتمختلف این ویروس هاي   جدایه
گردید. عیار آنتی سرم تهیه شده  WMVهاي کامل پیکرهآنتی سرم بر علیه در این مطالعه اقدام به تهیه 
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لعات مربوط به انتقال ویروس در مطاتعیین گردید.  500/1با استفاده از آزمون االیزاي غیر مستقیم 
براساس  Myzus persicaeی انتقال ویروس توسط شته توسط شته مشخص گردید که میزان کارای

  . باشدمیدرصد متغیر  60تا  20بین  مورد بررسی نوع جدایه
  

  یک هندوانه، میزان آلودگی، انتقال ویروسییان، ویروس موزایکدو: هاي کلیدي واژه
  

  مه دمق
و جنس  )Potyviridae( ویریدهپوتیمتعلق به خانواده ) WMV(یک هندوانه یاویروس موز  

طول  بهاي، یک قسمتی  و قابل انعطاف رشتهپیکره این ویروس  باشد.می) Potyvirus(ویروس  پوتی
ین تشکیل درصد آن را پروتی 95 و RNAدرصد پیکره را  5نانومتر، که  16نانومتر و عرض  760
باشد. این ویروس داراي دامنه میین در به همانندسازي چندین نوع پروتیویروس قاژنوم این  .دهد می

م ناشی از این ئعال کند. میایجاد بیماري  نیز ي گیاهیهاخانوادهسایر  درو  بودهمیزبانی وسیعی 
باشد. میگیاهان آلوده  ها در ک، ابلقی، کوتولگی، بد شکلی و شکستگی رنگ برگیویروس شامل موزای

WMV گردد میبا رابطه ناپایا منتقل  ها شتههاي مختلف گونهطور مکانیکی و همچنین توسط  به 
  ).2004 ،(مورینو و همکاران

ز مناطق مختلـف آمریکـا   از گیاه خیار ا 1965در سال  Scot و Webاین ویروس اولین بار توسط   
 ،(شـوکال و همکـاران   شـد گـزارش   نیـز  هاي دیگرکشور بروز آن درهاي بعد سالطی  و جدا گردید

ز نظرتعـداد  در اسپانیا نشان داده است که در مزارع طالبی بیشترین میزان آلـودگی (ا ها  پژوهش. )1994
 ؛2002 (ونـگ و همکـاران،   باشـد مـی  CMV و WMV صد آلودگی) مربوط بـه مناطق آلوده و نیز در
درصد گزارش گردیده و  WMV ،67به  نسبت میزان آلودگی نیز . در یونان)1998لویس و همکاران، 
   ).2005 (پاپایانیس و همکاران، روي گیاه خیار بوده استبر این خسارت بیشتر 

انتشار یافته است. نامبرده بر  )1972(توسط ابراهیم نسبت  WMVدر مورد  در ایران شاولین پژوه  
ر همـان  است. سـپس د  نمودهویروس مزبور را جداسازي و شناسایی  ،اساس آزمون گیاهان تشخیصی

آوري شده از نقاط مختلـف   جمعگیاهان طالبی  بر روي WMVوجود  1972 و مصطفوي ویدمنسال 
ها توسط میکروسکوپ الکترونی و با استفاده از گیاهان محک به اثبات رسانده پیکرهایران را با بررسی 

 Myzus)(انتقال ویـروس توسـط چنـد گونـه شـته از قبیـل شـته سـبز هلـو           ،بودند. ضمناً نامبردگان
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persicaeشته پنبه ، )Aphis gossypi( زمینی سیبشته  و )Macrosiphum euphorbias(  را مطالعه
  گیاهـان  کـه  گردیـد هـاي هـرز مـزارع جـالیز در اطـراف مشـهد مشـخص         علـف اند. با بررسی نموده

Reseda luteal وFumaria asepala   (شاه تره)اشـند بمـی ویـروس   هاي ثانویه اینعنوان میزبان به 
یـک  یموزا یـک خیـار و  یموزا  هـاي ویـروس ) 1983(و همکاران  بهار). 1977 ،ابراهیم نسبت (امیري و

 60ود ، کـدو و هندوانـه در حـد    طـالبی درصـد و در   25تا  5هاي بهاره خیار بین کشتهندوانه را در 
آلودگی  میزانن همچنی اند.نمودهدرصد آلودگی گزارش  100تا  4یزه بین یدرصد و در خیار و خربزه پا

هـاي فـارس، اصـفهان، هرمزگـان، گلسـتان،       اسـتان  هـاي ایـران در  گلخانهدر  WMVیان توسط کدوی
 ، 8/27، 4/28 ،8/30، 6/31،  7/34 ،5/54، 2/75ترتیب  مازندران، یزد، گیالن، تهران، کرمان، خراسان به

  ).2004 ، سمیعی( رصد برآورد گردیدد 14 و 16 ، 4/20
 از تعـدادي  در آن گسترش و پراکندگیزان یماز نظر  WMVوضعیت  عی گردیددر این بررسی س  

هـاي  جدایـه بررسـی و واکـنش    ،هـاي طبیعـی   میزبان، دامنه میزبانی ویروس بر روي کشورهاي  استان
مـورد   سـبز هلـو   ها از نظر انتقـال توسـط شـته   جدایهو مقایسه  مختلف بر روي گیاهان مورد آزمایش

 هـا انجـام و گـزارش   جدایهاین  در مورد ن در حالی است که مطالعات مولکولیبررسی قرار گیرند، ای
  .گردیده است )2008، معصومی(شریفی و 

  
  هامواد و روش

جهـت شناسـایی و تعیـین پـراکنش      هـا:  هاي آنویروسیان و شناسایی یبرداري از مزارع کدو نهنمو
WMV  هندوانه، طـالبی، خیـار و خربـزه از    اصلی ویروس واقع در مزارع گرمک، کدو،  هايمیزباناز

ارقـام کـدو    .بـرداري انجـام گردیـد    نمونهآذربایجان غربی  و هاي کرمان، یزد، اصفهان، هرمزگان استان
،  Psبرداري شده شامل کدوي آجیلی، مسمایی، حلوایی و تنبل، ارقام خربزه شامل، خربـزه رقـم    نمونه

و چنبر، ارقام هندوانه شـامل، هندوانـه رقـم     Psرقم گرمساري و مشهدي بود. ارقام خیار شامل، خیار 
، هلندي رقم رویال، هلندي رقم نیاگارا، Baker، هلندي رقم Dp، هلندي رقم Psآرژانتینی، خطی رقم 

  .اندبودهآبادي  شاه هندوانه سفید، رقم طالبی و Sugar baby، رقم  آرژانتینیرقم 
طبـق روش کـالرك و آدامـز     DAS-ELISAآزمـون  از  WMVجهت شناسایی و تعیین پراکنش   

کشـور    Biorebaاز شرکت  WMVویروس جهتهاي مورد استفاده  سرم  آنتی استفاده گردید.) 1977(
نتایج بر اساس تغییر رنـگ حفـرات بـا اسـتفاده از      .تهیه گردید )Braunschweig, Germany( سوئد
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رزیابی قرار گرفتند. با توجه بـه میـزان   نانومتر مورد ا 405و در طول موج  1EL800 دستگاه االیزا مدل
SD 3 + با استفاده از فرمولو منفی) شاهد ( جذب عصاره برگ سالم x    آستانه جذب گیاهـان آلـوده

-چاهـک استاندارد انحراف معیار  SDمیانگین جذب و  SD x(x 3 +( تعیین گردید. در این فرمول

گوجـه   مختلـف ارقام هاي آلوده مشخص و درصد آلودگی نمونهسالم است. بر این اساس  نمونههاي 
بـر اسـاس دامنـه     )1 جـدول ( جدایـه WMV ،19هاي آلوده بـه  نمونهاز بین کل  تعیین گردید. فرنگی

  . برداري، جهت مطالعات تکمیلی جدا و انتخاب گردیدند نمونهمیزبانی و مناطق 
-میزبانو نیز تکثیر ویروس از  عالئمعیین دامنه میزبانی و مشاهده براي ت :WMVمیزبانی  دامنهعیین ت

ـ   و   Cucurbitace, Chenopodiaceae, Leguminosaeمتعلـق بـه   هـاي خـانواده از  یهاي مختلف

Solonaceae  ) هاي کوچک سفالی در خاك ر گیاهان مختلف در گلدانوبذ ).2 جدولاستفاده گردید
متشکل از دو قسمت شن، دو قسمت خاك برگ و یک قسمت کود حیـوانی کاشـته و در گلخانـه بـا     

درصد و نور مناسب نگهداري شدند.  70-60 گراد، رطوبت نسبیدرجه سانتی 20-25شرایط حرارتی 
گیري شده عصاره =pH 7موالر با  01/0در بافر فسفات پتاسیم  (w:v) 1:10 هاي آلوده به نسبتنمونه

مایه زنی مکانیکی انجام شـد. ایـن گیاهـان در    مون زآگیاهان هاي برگبا کمک پودر کاربوراندوم به و 
روز پس  14-8داري و در نهایت هر یک از این گیاهان  گراد نگهدرجه سانتی 20- 25گلخانه در دماي 

  آزمون الیزا مورد بررسی قرار گرفتند.  م توسطئاز مایه زنی و مشاهده عال
 جهت بررسی درصد انتقال ویـروس توسـط ناقـل از شـته    توسط شته: WMV زان انتقال بررسی می

Myzus persicae  .هاي شـته   نمونهاستفاده گردید M. persicae     پـس از شناسـایی جهـت ازدیـاد و
 تکثیـر  ).B. napus L( و شـلغم  ).Brassica oleifera L(بـر روي گیاهـان کلـم     هـا پرگنـه تشکیل 

  گردیدند.
اسـتفاده   Cucurbita pepo L.cv. Peto Seedنتقال ویروس توسط شـته از کـدو رقـم    منظور ا به  

هـا در داخـل    شتهگیاهچه سالم استفاده شد. ابتدا  30ازاي هر جدایه ویروس در هر آزمایش  به  گردید.
 Starvation( مدت یـک سـاعت در حالـت گرسـنگی     بهکاغذ صافی مرطوب داراي پتري پالستیکی 

period( 2ي شدند. سپس توسط قلم موي ظریف و مرطوب روي گیاه آلوده قرار گرفته و پس از دار نگه 
 5اي دولپهازاي هر گیاهچه سالم در مرحله  به )Acquisition access period( دقیقه تغذیه گیرش 5تا 

                                                
1- Biotek Instrument 
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 روي گیاهان سالم بـا  ها برشتههاي آن قرار داده شدند. پس از گذشت یک شب از تغذیه لپهشته روي 
اي با دمـاي   خانه گلگاه گیاهان در شرایط  آن حذف گردیده و کنفیدور کش حشرهمحلول پاشی توسط 

- بوتهویروسی و همچنین  عالئمر صورت بروز هاي کدو دبوتهداري شدند.  گراد نگه سانتیدرجه  20-25

  ).1992 ،با استفاده از روش الیزا مورد بررسی قرار گرفتند (کاستل و همکاران عالئمهاي فاقد 
هاشـمی و  بـا اسـتفاده از روش    )Partial purification( نسبیسازي   خالص WMV:  سازي  خالص 

کدوي مسمایی رقم خوي در مرحله  گیاهان ي ازتعداد صورت انجام گرفت کهین ا هب) 2002(ایزدپناه 
پس از حذف  ها از گیاه آلوده جدا و برگ، عالئمزنی شدند. پس از ظهور  مایه WMVتوسط  دو برگی

 دارايمـوالر   5/0حجـم بـافر فسـفات     ) 1:6w:vآلوده به نسـبت (  هاي بافت ابتدا ها رگبرگدمبرگ و 
درصد تیوگلیکولیک اسید و نیم حجـم از مقـادیر مسـاوي کلروفـرم و      15/0و  EDTAموالر  005/0

سـانتریفوژ و  دقیقـه   5مـدت   بهدور  7000دست آمده در  به . عصارهشدندسازي  همگنتتراکلریدکربن 
 2مدت  بهموالر مخلوط و  2/0درصد کلرید سدیم  PEG ،6-6000پس از حذف رسوب مایع رویی با 

گراد با استفاده از هم زن مخلوط گردیدند. به دنبال آن محلول یاد شده درجه سانتی 4 دماي ساعت در
 20/1در  دست آمـده  بهمایع رویی رسوب  حذفدور سانتریفوژ و پس از  13500دقیقه در  35مدت  به

گراد با استفاده از هم درجه سانتی 4ساعت در دماي  4مدت  بهحجم اولیه از بافر فسفات حل گردید و 
رسـوب ایجـاد شـده     دقیقه انجـام و  10مدت  به دور 7000زن مخلوط گردید. پس ازآن سانتریفوژ در 

گیري  اندازهنانومتر  280و 260داري و در نهایت جذب ویروس در طول موج  حذف و مایع رویی نگه
گردید. غلظت ویروس با استفاده از فرمول

EC
DilutionA 260 = C    در ایـن فرمـول   گردیـد محاسبه .

ه در نظـر گرفتـه شـد    5/2برابر با  WMV جهت Extinction Coefficient(EC)ضریب خاموشی یا 
  .است
 ها که از یکی از آن زیلندي استفاده گردیدخرگوش سفید نیو دو سرم از آنتیتهیه  جهت سرم: آنتیتهیه 

. بـراي  شـد  و از دیگري جهت تزریق ویروس استفاده سرم نرمالتهیه گیري و خونجهت انجام عمل 
نسـبتاً خـالص   عصـاره  لیتـر از   میلی. یک خالص ویروس استفاده گردید نسبتاًعصاره سرم از  آنتیتهیه 

مخلوط و جهت تزریق مورد استفاده  Freund's adjuvantبا حجم مساوي از روغن  WMVویروس 
صـورت   Freund's complete adjuvantصـورت عضـالنی و بـا روغـن      بهقرار گرفت. اولین تزریق 

صورت زیر جلدي صورت گرفـت. یـک    بهدیگر  هاي بعدي به فاصله یک هفته از یکتزریقگرفت و 
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رفـت و بـه فاصـله یـک هفتـه      صورت گ خرگوش هفته بعد از آخرین تزریق اولین خونگیري از قلب
  انجام شد. بعديهاي  گیريخون

  
  نتایج 

گیاهانی که از  یان در برخی از مناطق ایران:کدوی در )WMV( یک هندوانهشناسایی ویروس موزای
اند، شامل گرمک، خربزه، خیار، کدو، طالبی، هندوانه ابوجهل و  شدهبرداري  نمونهیان خانواده کدوی

ترتیب بیشترین و کمترین میزان آلودگی مربوط به گرمک و هندوانه به  بهها  ین آنهندوانه بودند که در ب
  درصد محاسبه گردید.  9/5و  6/70میزان 

هاي آذربایجان غربی، اصفهان، هرمزگان، یزد و کرمان، استاندر  این ویروس بهمیزان آلودگی   
یشترین میزان آلودگی مربوط به استان درصد برآورد شد، که ب 6/9و  6/19، 9/20، 8/39، 9/44ترتیب  به

  ).3(جدول  استان کرمان مشاهده شد آذربایجان غربی و کمترین آن در
ها و  یک، بد شکلی و تاولی شدن سطح برگیموزا برداري شده از مزارع شامل: نمونهگیاهان  عالئم
شد،  میویشی ظاهر ویروسی در مزارع در اواسط فصل ر عالئمو رگبرگ نواري بوده است. این ها میوه

خربزه  یان گرمک ویرسید. در بین مزارع کدو میدر اواخر فصل برداشت به اوج خود  عالئمکه این 
   .)D تا A ، 1شکل(اند  دادهبیشترین میزان آلودگی و هندوانه کمترین میزان را به خود اختصاص 

بر روي نظر  مورد هاي جدایه 19 جهت بررسی دامنه میزبانی :WMV ویروستعیین دامنه میزبانی 
بر ویروس  عالئماست.  بیان شده 2 که نتایج آن در جدول زنی گردید مایه خانواده 4گیاهان متعلق به 

ظاهر  ها برگ(سبز تیره) در روي  صورت بود که ابتدا نقاط بسیار ریز سبزاین  به روي کدوي مسمایی
ابلقی، رگبرگ روشنی و رگبرگ نواري  یک،صورت موزای به عالئماین و بعد از گذشت چند روز  گردید

 Nicotianaارقام مختلف توتون شامل روي بر عالئمبررسی  ).Cتا  A ،2(شکل  شدمشاهده 

clevelandii, N.glutinosa, N.debneyii, N.bentamiana و N.tabacum var samsun N  انجام و
ی عالئمقادر به ایجاد  N .bentamianaروي  بر تنها WMVي هاجدایهمشخص گردید که تمامی 

هاي جدایه .نگردیدگی مشاهده توتون آلود ارقام از دیگر کدامهیچ  در بوده ویک خفیف یموزا صورت به
بارزي  کلروتیکهاي موضعی لکهتولید  Chenopodium qunioaروي  زنی بر مایهپس از ویروس این 

ابتدا  Ch. Amaranticolar هايبرگسطح  روي بر همچنین و )D ،2 (شکل نموده ایجاد وي گیاهر بر
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د. ایننم میبافت مردگی با حاشیه قرمز رنگ ایجاد  روز) 20- 30و سپس (بعد از  کلروتیکهاي  لکه
  .مشاهده نگردیدصورت سیستمیک  بهدر این دو گیاه  هاي این ویروسجدایه آلودگی همچنین

  توسط شته WMVتقال پس از ان :M. persicaeتوسط شته  WMVتعیین میزان انتقال ویروس 
M. persicae آلودگی بر روي کدو رقم م یعالC. pepo L.cv. Peto Seed  بعد از گذشت حدود

  ).E ،2روز ظاهر گردید (شکل 10
مـورد بررسـی قـرار    نیز با آزمون الیزا  عالئمهاي داراي منظور اطمینان از نتایج این آزمایش برگ به  

بر این اساس از  گردیده است. بیان 4 جدول در WMVویروس  هاي جدایهنتایج درصد انتقال  .گرفتند
 باشـد و در مـورد  میدرصد 50میزان  بهها  جدایه در صد انتقال آن 9تعداد هاي مورد بررسی جدایهبین 
  .استمتغیر  درصد 60تا  20ها این میزان بین جدایهبقیه 

روس در روش غلظت و میزان جذب وی :WMV سرم   و تهیه آنتی سازي ویروس خالص
هاي  موجساخت کشور فرانسه در طول   Pharmacia مدلسازي توسط دستگاه اسپکتروفتومتر  خالص

نانومتر،  280به  260گیري شد. در این روش نسبت جذب ویروس در  اندازهنانومتر  280و  260
 رگ آلودهب در گرم بر کیلوگرم میلی 15/7این روش  بهسازي  خالصبازده عمل  ،تعیین گردید 156/1
دست  بهسرم  آنتی سفید نیوزلندي، خرگوشبه  هاي الزمتزریقپس از  ی برآورد گردید.کدو مسمای گیاه
تعیین تیتر گردید  )Indirect ELISAبا عصاره گیاهی سالم از طریق آزمون الیزاي غیر مستقیم ( آمده

  معین گردید. 500/1و تیتر آن 
  

  بحث
 و CMVها از جمله  همراه دیگر ویروس به WMVد ویروس در این بررسی آلودگی توأم در مور  

ZYMV  در گیاهان داراي آلودگی توأم بیشتر از  عالئمگردید، که در این موارد شدت  مشاهده
بیشترین میزان در این بررسی مشخص گردید که . هایی بود که تنها به یک ویروس آلوده بودند نمونه

هاي اصفهان، استاندرصد و بعد از آن  9/44با  آذربایجان غربی این ویروس مربوط به استان بهآلودگی 
هایی بررسیطبق . صد بوده است در 5/9،  6/19،  9/20، 8/39ترتیب با آلودگی  بههرمزگان، یزد، کرمان 

هاي اصفهان، استاندر ، درصد آلودگی اند دادههاي ایران انجام خانه گل) از برخی از 2004که سمیعی (
همچنین عالوه است.  برآورد گردیدهدرصد  16و  4/28،   34/ 7،  5/54ترتیب،  بهزد و کرمان هرمزگان، ی

بوده است اما نتایج هاي ایران خانه گلان موجود در ه بررسی نامبردگان محدود به کدوییک این بر
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به  ها در مزارع نسبتاستاندر همه WMV نسبت آلودگی به ویروس بیانگر آن است که  دست آمده به
از این نظر شاید بتوان دالیل متفاوت بودن انتشار ویروس  مقداري کاهش یافته است.ها  خانه گل

WMV  اي، کاهش خانه گلگیاهان  جهت محیطی شرایط هاي ذکر شده را با مرطوب بودناستاندر
محصوالت و سهولت انتقال ، تماس بیشتر دست با هاخانه گلفاصله بین گیاهان، درجه حرارت باال در 

حذف به  ،در مورد موارد ذکر شده کشاورزان دادن آگاهی مرتبط دانست.مکانیکی و انتقال توسط شته 
ویروس گردیده و  این جلوگیري از انتشار سببها شتهموقع گیاهان آلوده و کشت گیاهان تله در برابر 

   ).2002 (روجر، دهد میرا کاهش  آندرصد انتشار 
 ، خیار  ،خربزه ،گرمکترتیب در  به WMVبه نسبت  برداري شده نمونه یانکدوی در آلودگی میزان  
نتایج بیانگر  این .درصد محاسبه گردید  9/5 و 1/11، 4/25، 8/28، 5/35، 6/70هندوانه  وطالبی ، کدو

و شامل سمسوري، شاه پسندي، گالیا  رد بررسیوم یان انواع ارقام گرمککدویآن است که در بین 
ارقام خربزه شامل  در نیز . پس از گرمکانددادهباالترین میزان آلودگی را به خود اختصاص  آناناسی

. در کشور مشاهده گردید WMV نسبت به بیشترین درصد آلودگی ، گرمساري و مشهدي Psرقم 
د دارد گزارشاتی وجو. نمایدمییان مخصوصاً خربزه خسارت وارد روس شدیداً به کدویاسپانیا این وی

(مورینو و  خربزه گردیده است بعضی مزارع درصد در 100 میزان بهافزایش خسارت  سبب WMVکه 
امریکا ان بعد از چین و که سومین کشور تولید کننده کدویی ایندلیل  به. در ایران نیز )2004همکاران، 

ی انجام شده در های بررسی .باشدمیاهمیت  داراياین محصول  بهخسارت  ،)2010 (فائو، باشد می
یان بیانگر آن است که کدو و هندوانه بیشترین هاي کدوی روي ویروس آمریکا بر جورجیاناي منطقه

همچنین در چین نیز ، )1970، سوئل(دمشکی و  اند دادهاین ویروس نشان  به را نسبت میزان آلودگی
WMV وارد نموده  باعث کاهش محصول هندوانه گردیده و خسارت قابل توجهی به این محصول

هندوانه کمترین میزان مشخص گردید که  پژوهشکه در این  حالیدر  ).2004(زئو و همکاران،  است
   .به خود اختصاص داده است WMVنسبت به  آلودگی را

به راحتی  WMVمشخص گردید که ویروس  M. persicaeدر بررسی انتقال ویروس توسط شته   
درصد بر حسب نوع  60تا  20. میزان انتقال این ویروس بین گردد میتوسط این گونه از شته منتقل 

(شریفی و  هاجدایهبر روي این  باشد. در بررسی مولکولیمیمتفاوت  مورد بررسیها  آن ي هاجدایه
پوششی ین یدر توالی پروت DAG تایی سه آمینه اسید ي دارا ها آنکه همگی  ایندلیل  به )2008، معصومی

بر اساس  .است هبه اثبات رسید M. persicaeموضوع انتقال ویروس توسط شته  ینبنابراند ا بودهخود 
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 از شده گزارش جدایه یکجز  به(انتقال این ویروس توسط شته  ،موارد در تمامیگزارشات موجود 
از بررسی انتقال این  دست آمده بهنتایج همچنین  .)1984(پارسیفیل و همکاران،  پذیر است امکان )اروپا

و باال  ویروساین وسیع گسترش  یکی از عللبیانگر آن است که  M. persicaeتوسط شته  ویروس
شته  خصوص بهها شتهتوسط  آندرصد انتقال باالي علت  بهیان احتماالً ي کدوی هابوتهبودن آلودگی 
M. persicae 1998، و کاسیدي (فالسینسکی باشد می  .(  

استفاده  )2 (جدول خانواده چهارچندین گیاه مربوط به  جهت تعیین دامنه میزبانی این ویروس از  
هاي مورد بررسی در این جدایهکدام از   هیچها نشان داد که جدایهزنی  مایهاز  دست آمده بهنتایج  .گردید

 بر هاي انجام شدهبررسی اساس بر. نشدند تکثیر(نخود فرنگی)   Pisum sativum روي بر پژوهش
هاي نخود فرنگی داراي ژن مقاوم نسبت به واریتهکه بعضی از  گردیدهمشخص  WMVروي نژادهاي 
 مختلف دلیل عدم آلودگی ارقام به ،بر این اساس. )1970(پروویدنتی و اسکرودر،  باشند میاین ویروس 

ژن مقاوم باشد که البته این موضوع نیاز به بررسی  وجود دلیل  بهنخود فرنگی در این بررسی شاید 
لوبیا  گیاههاي برگروي سطح  ویروس بر این هايجدایه زنی مایههمچنین با  .بیشتري دارد

)Phaseolus vulgaris ( ) مشاهده نگردید،  آلودگی گونه هیچچالستون و گریمسون) ارقام و هندوانه
  .نظر باشد موردم هندوانه یا لوبیاي ارقادلیل مقاومت در نوع  بهاین نیز ممکن است 

 بیشتربود که به  156/1نانومتر  280به  260س نسبت جذب ویروس در سازي ویرو خالص در  
  ).1984(پارسیفیل و همکاران،  باشد میبود، بسیار نزدیک  32/1جذب تعیین شده ویروس که 

هـاي بررسـی   استان اندر مزارع کدویی WMV کهتوان بیان نمود میدست آمده  بهبا توجه به نتایج   
این در حالی است که از نظر گسـترش آن بـر روي تعـدادي از     .است اری برخورداز اهمیت باالی شده

ردیـده کـه در   گمشخص ) 2008، معصومی(شریفی و نجام شده اهاي  بررسیهاي ثانویه نیز در  میزبان
یان این ویروس تنها در گیاهان پیربهـارك  هاي هرز موجود در مزارع کدوی علفهاي مختلف گونهبین 
صـورت محـدودي ردیـابی     بـه  ).Orobanche sp( گـل جـالیز  و   ).Conyza bonariensis L( هرز

 ).Citrullus colocynthis L( هندوانـه ابوجهـل  که میزان گسترش آن در  عالوه این به. ه استگردید
در مناطق کـویري از اهمیـت خاصـی     خودرو موجود در حاشیه مزارع کدوییان واقع عنوان یک گیاه به

هاي گسترش روشترین مهم شاید بتوان این اساس بر. )2008، معصومی(شریفی و باشد برخوردار می
هاي روشاز طریق ناقلین و انتقال از طریق مکانیکی بیان نمود که در  یان رادر مزارع کدوی این ویروس
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یان در ایران وجـود دارنـد   مختلفی از کدویارقام بومی  در ضمنقرار گیرند.  نظر موردبایست  میکنترل 
   است.نشده مشخص  WMV ها نسبت به مقاومت آنکه وضعیت 

  
ها و  جدایهآوري  جمعهمراه مناطق  به )WMV( یک هندوانه تیپهاي ایرانی ویروس موزای جدایهنام  -1 جدول
  ها. هاي آنمیزبان

 گیاه نام جدایه آوري جمع منطقه جدایه نام

KER.JI.1a ابوجهل هندوانه کرمان -جیرفت 

KER.KE.1 گرمک کرمان گاهدانش -کرمان 

YAZ.SH.1 خربزه شمسی منطقه صدوق -یزد 

YAZ.MO.1 خیار آباد محسن -یزد 

ESF.ES.1 کدو آباد حیدر منطقه اصفهانک شهرستان - اصفهان 

ESF.ES.2 خربزه آباد حیدر منطقه اصفهانک شهرستان - اصفهان 

YAZ.MO.2 کدو آباد محسن -یزد 
YAZ.SH.2 کدو شمسی منطقه صدوق -یزد 

ESF.GA.1 خربزه آباد جعفر منطقه گز شهرستان - اصفهان 

ESF.GA.2 کدو آباد محمود منطقه گز شهرستان - اصفهان 

ESF.ES.3 خیار آباد حیدر منطقه اصفهانک شهرستان اصفهان 

HOR.HA.1 آباد حاجی - هرمزگان   آبادي شاه طالبی 
ESF.GA.3 خیار آباد محمود منطقه گز شهرستان -اصفهان 

ESF.ZA.1 حلوایی کدو  شهر زرین شهرستان -اصفهان 

ESF.ZA.2 خربزه شهر زرین شهرستان -اصفهان 

URO.NA.1 آجیلی کدو  نقده شهرستان - آذربایجان غربی 

URO.OS.1  کشاورزي رقم خربزه اشنویه شهرستان -  غربیآذربایجان 

ESF.ZA.3 خیار شهر زرین شهرستان - اصفهان 

YAZ.TA.1 کدو نصرآباد آباد محمد منطقه تتف شهرستان -یزد 
a نظر مربوط  موردبرداري شده و شماره  نمونهبرداري شده، منطقه  نمونهترتیب بر اساس استان  بههاي ایرانی جدایهگذاري  نام: مبناي

  .مانآوري شده از منطقه جیرفت در استان کر جمع: نمونه شماره یک KER.JI.1عنوان مثال  بهباشد.  میبه شماره جدایه 
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  .ایرانمختلف ي هااستاندر  واقع در میزبان هاي مختلف یک هندوانهیویروس موزا میزان آلودگیو  ینتایج شناسای - 3جدول
  میزان آلودگی  استان نمونه برداري شده  نوع میزبان

  a49/20  اصفهان  کدو
 38/24  "  خربزه

  28/0 "  هندوانه
  12/1 "  خیار
  59/29 "  کدو

  39/19 "  خربزه
  12/1 آذربایجان غربی  هندوانه
  26/13  "  خیار
  103/3  "  کدو

  17/12 "  گرمک
  6/0 کرمان  طالبی

  18/0  "  هندوانه
  10/1  "  هندوانه ابوجهل

  24/1  "  خیار
  36/1 هرمزگان  طالبی شاه آبادي

  16/4 "  کدو
  127/33 یزد  کدو

  73/12  "  خربزه
  57/22 "  هندوانه
  8/4 "  خیار

  757/190   جمع کل
  83/24   درصد کل

aها/ تعداد کل نمونه هاي آلوده: تعداد نمونه  
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  Myzus persica یک هندوانه توسط شته نتایج آزمون انتقال ویروس موزای- 4جدول
  ردیف نام جدایه  میزان آلودگی

20/10  a KER.JI.1 1 
20/10  KER.KE.1 2 
20/4  YAZ.SH.1 3 
20/10  YAZ.MO.1 4 
20/4  ESF.ES.1 5 
20/6  ESF.ES.2 6 
20/9  YAZ.MO.2 7 
20/6  YAZ.SH.2 8 
20/10  ESF.GA.1 9 
20/10  ESF.GA.2 10 
20/8  ESF.ES.3 11 
20/10  HOR.HA.1 12 
20/10  ESF.GA.3 13 
20/8  ESF.ZA.1 14 
20/12  ESF.ZA.2 15 
20/6  URO.NA.1 16 
20/8  URO.OS.1 17 
20/10  ESF.ZA.3 18 
20/10  YAZ.TA.1 19 

a  : ها نمونهتعداد کل /  هاي آلوده نمونهتعداد 
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ابلقی و تاولی شدن سطح بـرگ   عالئم -A یان. ویروس موزاییک هندوانه در کدوی آلودگی نسبت به عالئم -1شکل 
 WMV یک، تاولی و بدشکلی در کدوي آلوده بهموزای -Bآوري از مزارع اصفهان.  جمعدر کدوي آلوده به ویروس 

آوري از شـده مـزارع    جمـع  WMV یک در هندوانه آلـوده بـه  بدشکلی و موزای عالئم -Cآوري از مزارع یزد.  جمع
آوري شـده از   جمـع نواري شدن و تاولی شدن سطح برگ در گرمک آلوده به ویروس،  عالئم -Dهندوانه در کرمان. 

 مزارع کرمان.
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 YAZ.TA.1زنی شده با جدایه  کدوي مایه -WMV .Aط آلودگی بر روي گیاهان مایه زنی شده توس عالئم -2شکل 
ابلقی روي کدوي  عالئم - C .رگبرگ نواري عالئم ESF.GA.2زنی با جدایه  کدوي مایه - B .رگبرگ روشنی عالئم
سالم سمت چپ گیاه آلوده به  Chenopodium qunioaسمت راست گیاه  -YAZ.MO.1. Dزنی شده باجدایه مایه

رگبرگ نواري و ابلقی درگلدان آلوده شده  -  Eموضعی کلروتیک در سطح برگ آلوده و هاي  با لکه WMVویروس 
 .)YAZ.MO.2 جدایه( ،Myzus persicaeتوسط شته 
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Abstract 

Watermelon mosaic virus (WMV) is one of the important plant viruses of 
cucurbits worldwide. In order to investigate relative incidence, experimental host 
range, symptomatology and transmission efficacy of aphid vector of WMV, 
cucurbits species (squash, cantaloupe, watermelon, and cucumber) grown in 
agricultural regions in five provinces (Esfahan, West Azarbayjan, Kerman, 
Hormozgan and Yazd) were surveyed. Collected samples were analyzed by double 
antibody sandwich ELISA (DAS-ELISA). The symptoms of WMV infected 
samples were mosaic, malformation, blistering and vein banding. The highest and 
lowest virus infections were 44.9 and 9.5% in West Azarbayjane and Keramn 
provinces, respectively. The maximum (70.6 %) and minimum (5.9%) rates of 
infection were observed in cantaloupe and watermelon, respectively. According to 
host range and region, 19 positive infected samples were selected for further 
studies. Depending on virus isolates, inoculation of selected isolates on test plants 
produced different symptoms. The antiserum prepared against whole WMV 
particles had a titer of 1/500 in indirect ELISA test. The rate of virus transmission 
by Myzus persica according to WMV isolates was between 20 to 60%. The results 
of this study indicated that WMV is a destructive virus in cucurbit plants in Iran 
and different cucurbit plants showed diverse susceptibility against WMV infection. 
 
Keywords: Cucurbits; Watermelon mosaic virus; Rate of infection; Virus 
transmission* 
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