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 چکیده
های قابل انتقال با سفیدبالک در مزاار  کتزت کزدوییان و انهانزه اهمیزت       های زردی ناشی از ویروس بیماری

 نیمقزاو  بهتزر   هزای  واریته یریاراککنند. ب داشته و به کدوییان مناطق وسیعی از جهان خسارت زیادی وارد میزیادی 

 بزه ویزروس کوتزولگی زرد کزدوییان    منظور یافتن منابع مقاومزت   بهها است.  روسین ویاز ا یت خسارت ناشیریراه مد

(Cucurbit yellow stunting disorder virus, CYSDV)    یز ژر  پالسز  خ  15واکزن( ارCucumis sativus )

ظهور اولزین  سی در مرحنه رایاهان مورد برزنی  مایه .شد یابیارز CYSDVه بوشهر یبه جدا انهانهط یتحت شرا

بزر   یهزای مزورد بررسز    ژنوتیزپ  یابیروس انجا  و ارزیحامل و Bemisia tabaciبالک  سفیدتوسط  برگ حقیقی

اا یز ن جذب در آزمون الیانگی  و می، زمان ظهور عالیزن هیهفته پس از ما 51 یماریشدت بشاخص ن یانگیاساس م

 اغنز  بزر روی  ویزروس کوتزولگی زرد کزدوییان    آلودای بزه  عالی  صورت ارفت. زنی  مایههفته پس از هتت 

حال شدت عالی ، میاان جذب در آزمون الیزاا و زمزان ظهزور اولزین      با این .ظاهر شدمورد بررسی  های ژنوتیپ

 تأخیربه دلیل  TN-94- 206و   TN-94-229دو ژنوتیپ .داری داشت مهتنف اختالف معنیهای  ژنوتیپعالی  در 

در ظهور عالی ، غنظت پایین ویروس در آزمون الیاا و همچنین پایین بودن شاخص شدت بیماری نسبت به سزایر  

 .بودندبه ویروس کوتولگی زرد کدوییان دارای مقاومت نسبی مورد بررسی، های  ژنوتیپ

 
 خیار، مقاومتهای  : ویروس کوتولگی زرد کدوییان، ژنوتیپها کنید واژه

 

 مقدمه
 تیدره از  (CYSDVویروس کوتولگی زرد کددوییان ) 

Closteroviridae    و متعلددده بددده جدددنCrinivirus 

توسد    از امدارات متحدده عربدی    6336ر سال اولین بار د

Hassan and Duffus (1991) شدددد در  ییشناسددا

ا یاز اسددپان Ce′lix et al. (1996) توسدد  6331سددال 

 Cucurbit yellow stuntingگزارش شد و تحت نام 

disorder virus  و اکندون تهدیدد    دید گرد ینامگدذار

شدودد از   می جدی برای کدوییان سرتاسر جهان محسوب

تکدزاس و مکزیکدو   توان بده   می مناطه انتشار این ویروس

(Kao et al., 2000) ی، آفر ( قداWisler et al., 1998،) 

 ی(، عدربستدان سعدودAbou-Jawdah et al., 2000لبندان )

ه کیدد، اردن و تر(Wisler et al., 1998) لیو اسددرا 

(Rubio et al., 1999؛ Wisler et al., 1998)، 

 Louro(، پدرتغال )Desbiez et al., 2000ش )کمرا

et al., 2000) ( فرانسده ،Desbiez et al., 2003 ،)

(، Keshavarz and Izadpanah, 2005ایددران )

(، کالیفرنیا و آریزونا Yakoubi et al., 2007تون  )

(Kuo et al., 2007 (  مکزید ،)Brown et al., 2007)  

اشاره کردد در ایدران ایدن   ( Liu et al., 2010و چین )
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از کدوییان استان بوشهر  6980سال ویروس اولین بار در 

 (Keshavarz and Izadpanah, 2005) گزارش شدد 

 یزکو مر یان مناطه جنوبیدو ک یآلودگ یدر مطالعات بعد و

 ,.Keshavarz et al)روس مشدخ  شدد   ید ن ویران به ایا

2013aیدوتددولگ کدروس یو (د  ( زرد کددوییانCYSDV )

  بالدد  سددفیدصددورت نیمدده پایددا و شیرگردشددی توسدد   بدده

B. tabaci منتقل می ( شودCe′lix et al., 1996د)   ایدن

ویروس نه تنها قادر به آلوده کردن اعضدا  تیدره کددو اسدت     

کداهو  (، Medicago sativa) بلکه گیاهدانی چدون یونجده   

(Lactuca sativa لوبیا ،)(Phaseolus vulgaris)، 

alkali mallow (Silo hederacea)، Wright's ground 

cherry (Physalis wrightii) و buffalo gourd 

(Cucurbita foetidissima)  نیددز میزبددان ایددن ویددروس

 شدیو   (دWintermantel et al., 2009هسدتند ) 

CYSDV  ی آمریکدداآریزوندداایالددت در  2441در سددال 

 میلیددون دیری در مددزار  خربددزه  60منجددر بدده خسددارت 

بده  درصدی  94این ویروس منجر به خسارت  شده استد

 McCreight and) تولید طالبی در آریزونا شده است

Wintramental, 2011بکارگیری ارقام مقاوم بهتدرین   (د

مطالعدات  باشددد در اسدپانیا در    مدی  CYSDVل راه کنتر

هدای خربدزه بده     تدوده ارقدام  ارزیدابی مقاومدت   مربوط بده  

CYSDV،   واریتددهTGR-1551  خربدددزه شددداخدار و

(Cucumis metuliferus) های مقداوم   واریتهعنوان  به

 Lopez-Sese and)اسدت  به این ویروس معرفی شدده  

Gome Guillamon, 2000)در مطالعه صدورت گرفتده   د 

 PI313970واریتدده  ،واریتدده خربددزه در کالیفرنیددا 63بددر روی 

هدر چندد ایدن     ،نشدان داد  CYSDVمقاومت بداییی بده   

ایمن نبود چرا که در گیاهان فاقد  CYSDVکولتیوار به 

 McCreight and) عالیم ویروس قابدل ردیدابی بدود   

Wintramental, 2011واریتده  944واکدنش  در بررسی  (د 

هدای تجداری    وحشی، بومی و واریته خیارهایخیار شامل 

تشدخی  منداب    منظدور   بده تحت شرای  آلدودگی طبیعدی   

در تجمد    تدخخیر تنهدا دو واریتده    CYSDVمقاومت به 

در  (دAguilar et al., 2006)دادندد  ویدروس نشدان   

ار تحددت یددخ یکددیتددوده ژنت 620ان یددمطالعدده دیگددر، از م

 تدخخیر هفت نمونده   ،نیسنگ یزن هینترل شده و ماک  یشرا

تر  فیم خفیو عال ین آلودگییم، درصد پایدر ظهور عال

  ید  چ یاگرچده هد   نسبت به ارقدام حسداس نشدان دادنددد    

ایمدن نبودندد    CYSDVبده   یمدورد بررسد   یها از نمونه

ارقدام متحمدل    یانید م یهدا  بدر   روس درید شلظت و یول

ای داشته است  اهش قابل مالحظهکنسبت به ارقام حساس 

(Eid et al., 2006    د با توجه به اهمیدت ایدن ویدروس در)

بومی  های ژنوتیپواکنش در این تحقیه  ،مزار  خیار کشور

 کوتدولگی زرد کددوییان   ویروس یرانیه ایجدا ی خیار به 

 شدد بررسی مقاوم یا متحمل جهت یافتن ژرم پالسم

 

 ها روشمواد و 

 روسیمنبع وو  انتهاب ژر  پالس 
 ید  قدات ژنت یبخش تحقاز ه شده یته 6پیژنوت 16تعداد 

موسسده تحقیقدات اصدال  و    )ران ید ا یمل یاهیژن گ  و بان

و  2، 6)جددول  قدرار گرفدت    ارزیابی مورد (ه نهال و بذریته

اه ید از گمورد استفاده در ایدن تحقیده    CYSDVه یجدا (د9

( آلددوده از برازجددان واقدد  در  Cucumis meloخربددزه )

 ی ولوژیب یخال  سازمنظور  بهو  یآور استان بوشهر جم 

از  یعددار( B. tabaci) سدفیدبال  )نسدبی(  بددا اسددتفاده از  

  گلخانده  یخربدزه در شدرا  سدالم   های گیاهچه یروس رویو

عدددم و  CYSDVبدده  یآلددودگد شددد یمنتقددل و نگهدددار

 بالدد  سددفیدآلددودگی بدده دیگددر ویددروس قابددل انتقددال بددا    

B. tabaci (Cucurbit chlorotic yellows virus)، 

 ,.RT-PCR (Keshavarz et al بدا اسدتفاده از روش  

  دشدتخیید  (2014

 سفیدبالکاهان با استفاده از یازنی  مایه
 یلند کمدورد نظدر،   هدای   ژرم پالسدم زندی   مایده جهت 

ابتدا به مدت روس یاز و یعار (B. tabaci)بال   سفید

سدداعت  02اه آلددوده و سددپ  مدددت یددگ یسدداعت رو 20

ن یدر سدن ظهدور اولد   ش یاهان سالم مدورد آزمدا  یگ یرو

مددت   طدی شددن  شددندد پد  از    یرهاساز یقیبر  حق

بدا   هدا  سدفیدبال  ن بردن یاز ب یاهان برایگ ،زمان مذکور

ه شده توسد   یاه تغدیشدندد از گ یدور سم پاشیونفکسم 

                                                      
1- Accession 
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استفاده  ینترل منفکعنوان  بهروس یاز و یعاربال   سفید

درجده   28-92 یدمدا  ای گلخانده   ید گیاهدان در شدرا  شد

 یبدرا  شددندد  ینگهدار یعیرطوبت بای و نور طب، گراد سانتی

تعیدین  و  واکنش گیاهان به ویروس مدورد مطالعده   ارزیابی

 .Eid et alاز روش پیشدنهادی   ،شداخ  شدددت بیمدداری 

صددفر: شدداخ   اسددتفاده شددددبددا اندددکی تغییددر  (2006)

د در مدتن  وجود نقاط زر :6 شاخ  م،یاهان بدون عالیگ

م یددعال :2شدداخ   ،ف(یددخف ییدد سددبز بددر  )موزا 

)شددامل نقدداط زرد در مددتن سددبز     CYSDVیدد پیت

های  میانی و وجود نقاط سبز در متن زرد بر  های بر 

بده همدراه     CYSDVید  پیم تید عال :9 شداخ   ،پایینی(

بده   CYSDV ید  پیم تید عال :0 و شاخ  فیخف یزرد

 سدفید  میزبدانی  ترجیح بررسی یبرا شدیدد یهمراه زرد

 و دوم اول، روز در تغذیده  حال در بالغ حشرات بال ،

بددر روی ژرم  هددا سددفیدبال  یرهاسدداز از بعددد سددوم

  .شدند شمارشمورد بررسی های  پالسم

 اایز روس بر اساس آزمون الیبه و یآلودا یابیارز

 برداری نسهه روشمراز به یپن یا رهین  زنجکوا و

 (RT-PCR)وس کمع
آزمدون   با استفاده ازش یاهان مورد آزمایگمیزان آلودگی 

  Converse and Martinم به روش یرمستقیش یزایال

 یرانددیه ایددجداه یددعله شددده یددبددادی ته یآنتدد و (1990)

CYSDV (Keshavarz, 2003 ) منظدور  بده د شدد ارزیابی 

در  هدا  بدر اسداس میدزان جدذب ژنوتیدپ      ،زاید ج الینتاتخیید 

ژنوتیپ با میزان جذب بای ، متوسد    0آزمون الیزا تعداد 

 د(2)شدکل   نانومتر انتخاب شد 041و پایین در طول موج 

 Roche، Tripure Isolation با استفاده از 6لک آر ان ای

Reagent kit        طبده روش ارا ده شدده توسد  شدرکت

 سازنده استخراج شدد

روس یددو RNA1 9' یاز انتهددا یبخشددر یددثکبددرای ت

-CYSDV) از جفددت آشددازگران ییدوکددزرد  یوتددولگک

f/CYSDV-r)، (Marco et al., 2003) استفاده شدد 

 تر از آر ان اییرولیکم 1مقدار  cDNAساخت  یبرا

تر یرولیکپیکومول در م 24استخراج شده از بافت آلوده با 

                                                      
1- Total RNA 

دها در ید لئوتکتر مخلدوط نو یرولیکم 2وس و کآشازگر مع

قه حرارت داده شدد و بده آن   یدق 1به مدت  ºC 11 یدما

میکرولیتددر از آنددزیم  1/4)شددامل  RTنش کددمخلددوط وا

(، سدیناکلون )( MMuLV 100u/µ) برگدردان  یبدردار  رونوشت

 ،(RNase inhibitor 40u/µ) میکرولیتدر از ترکید    1/4

(Fermentas  اضدافه )قده در  یدق 14مددت  ه و بد  لیتوانی

 قرار داده شدد ºC 02یدما

 1/2شدامل   یمیکرولیتدر  21در حجم   PCRواکنش

میکرولیتدر   01/4 )سیناکلون(، 10XPCR میکرولیتر بافر

 1/4مددویر(،  میلددی 14)بددا شلظددت   MgCl2از محلددول 

  میلی مویر )سیناکلون(، 64شلظت با  dNTP Mix میکرولیتر

 Taq DNA polymerase میکرولیتر از آنزیم  21/4

(5u/µ  ،)یمیکرولیتددر از هددر یدد  از آشازگرهددا 6سددیناکلون  

CYSDV-F وCYSDV-R   پیکومددول 24)شلظددت 

و  cDNA میکرولیتدر از محصدول   1/2در میکرولیتدر(،  

برنامه حرارتی  دانجام گردیدمیکرولیتر آب دیونیزه  1/61

گراد به مدت  درجه سانتی 31مرحله  6این واکنش شامل 

ثانیده   94چرخده هدر ید  مشدتمل بدر       91دقیقه، سپ   9

ثانیه  94درجه و  11ثانیه در دمای  94درجه،  31دردمای  

گراد بدود کده در پایدان واکدنش      درجه سانتی 02دردمای 

گراد قدرار   انتیدرجه س 02دقیقه در  64محصول به مدت 

تدر  یرولیکم 9بدا   PCRتر ازمحصدول  یرولیکم 1داده شدد 

loading dye (64 64 یمویر برم فندول بلدو حداو    یلیم 

 6سرول( مخلوط و در ژل آگاروز یروز و گلکدرصد سو

گددرم  1/1 ، یگددرم تددر TBE  (8/64و در بددافر  درصددد

در یدد  لیتددر آب  EDTAگددرم  09/4 ،دیاسدد یدد بور

د یاسد  ید  لئکتروفدورز و قطعدات نو  ک( ال 9/8pHمقطدر، 

و  یزید آم درصد رنگ 1/4د یوم برومایدیله محلول اتیبوس

 Imacoمدددل  UV-illuminatorله دسددتگاه یوسدده بدد

 شدد یسبردارکعساخت هلند 

 ها ا دادهیآنال

ن پژوهش با استفاده یاز در ایمورد ن یآمار آنالیزهای

ن از آزمون یانگیسه میمقا یانجام و برا SASافزار  از نرم

 1( در سدطح احتمدال   LSDدار ) ین اخدتال  معند  یمترک

 درصد استفاده شدد
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 نتایج
مددورد هددای  عالیددم اولیدده بیمدداری در اشلدد  ژنوتیددپ

کده سدریعترین زمدان     طوری بررسی به سرعت ظاهر شد به

و در سه ژنوتیپ زنی  مایهبروز عالیم در روز دهم پ  از 

TN-94-178 ،TN-94-231  وTN-94-186  صددورت 

ها  حال عالیم بیماری در تعدادی از ژنوتیپ با این .گرفت

، TN-94-206 ،TN-94-251 ،TN-94-211شامل 

TN-94-162 ،TN-94-232 ،TN-94-171،TN-94-221 

با تخخیر ظاهر شدد عالیم شاخ  بیماری  TN-94-229و 

شامل ظهور نقاط سبز در بر  و به دنبدال آن زردی پهند    

ها ظاهر شددد   در اشل  ژنوتیپ (6 )شکل بر  بجز رگبر 

هدای خیدار    ، درصد گیاهان دارای عالیم در ژنوتیپ6جدول 

 دهدد زنی نشان می روز، دو وسه هفته بعد از مایه 64را 

 
 

  
A. B 

 

 ها زردی پهنک برگ بجا رابرگ :B نقاط سبا در برگ، :Aایاهان آلوده به ویروس کوتولگی زرد کدوییان.  عالی  -5شکل 
Figure 1. Cucurbit yellow stunting disorder virus infected plants show. A: green spot B: Yellowing of leaf 

exept veins 

 

روز، دو  51ار یخهای  پی( در ژنوتCYSDV) زرد کدوییان یوتولگکروس یوآلودای به   یعال یاهان دارایدرصد ا -5 جدول
 یزن هیو سه هفته پس از ما

Table 1. Percentage of plants with symptoms of CYSDV 10, 14 and 21 days after inoculation (DAI) 

21 DAI 14 DAI 10 DAI Accesion  21 DAI 14 DAI 10 DAI Accesion 
62.5 37.5 0 TN-94-226  50 25 0 TN-94-152 

100 50 37.5 TN-94-178  66 33 0 TN-94-222 

50 25 0 TN-94-249  50 16 0 TN-94-261 

87.5 50 0 TN-94-164  44 22 0 TN-94-224 

66 16 0 TN-94-201  25 0 0 TN-94-229 

57.1 28.5 0 TN-94-250  50 25 0 TN-94-218 

85.7 42.8 14 TN-94-204  57.1 28.5 0 TN-94-244 

71.4 28.5 0 TN-94-264  20 0 0 TN-94-206 

50 16 0 TN-94-215  66 33 0 TN-94-192 

33 0 0 TN-94-148  25 0 0 TN-94-251 

66 33 0 TN-94-183  85.7 57.1 0 TN-94-189 

80 40 0 TN-94-154  62.5 25 0 TN-94-133 

71.4 42.8 0 TN-94-197  66 33 0 TN-94-95 

42.8 14 0 TN-94-252  42.8 0 0 TN-94-209 

20 0 0 TN-94-211  85.7 42.8 14 TN-94-151 

100 60 40 TN-94-231  25 0 0 TN-94-232 

71.4 28.5 0 TN-94-262  100 75 50 TN-94-186 

50 0 0 TN-94-139  33 33 0 TN-94-171 

87.5 37.5 25 TN-94-172  40 0 0 TN-94-168 

87.5 50 25 TN-94-134  87.5 50 25 TN-94-180 

85 57.1 28.5 TN-94-175  57.1 28.5 0 TN-94-200 

87.5 50 25 TN-94-238  20 0 0 TN-94-221 

66 33 0 TN-94-169  25 0 0 TN-94-162 

87.5 50 25 TN-94-141  57.1 42.8 0 TN-94-245 

66 16 0 TN-94-193  57.1 28.5 0 TN-94-166 

     80 20 0 TN-94-276 
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مورد بررسی، هیچ کددام پد  از   های  در بین ژنوتیپ

هدای   فاقد عالیم نبودند با اینحال آنالیز نتایج نمرهزنی  مایه

اختصاص داده شده به شدت بیمداری نشدان داد کده بدین     

داری وجدود   هدای مدورد بررسدی اخدتال  معندی      ژنوتیپ

، TN-94-148 ،TN-94-206 هدای  داشت و ژنوتیدپ 

TN-94-262  وTN-94-229   کمترین شدت بیمداری و

 TN-94-178 ،TN-94-151 ،TN-94-186های  ژنوتیپ

بیشترین شدت بیماری را نشدان دادندد    TN-94-193 و

 (د2)جدول 

نتددایج الیددزای شیرمسددتقیم و آنددالیز میددزان جددذب      

نانومتر نشدان داد کده    041در طول موج  گیری شده اندازه

هدای   داری بین میزان جذب در بین ژنوتیپ اختال  معنی

بیشدترین میدزان    کده  طدوری  همورد بررسی وجود داشتد ب

  و TN-94-148هددای شددماره  جددذب مربددوط بدده تددوده 

TN-94-264 ترین میدزان جدذب    که پایین بود در حالی

، TN-94-201 ،TN-94-229هدای   مربوط به ژنوتیپ

TN-94-206 وTN-94-211   (د9)جدول بود  

 تغذیه حال در حشرات تعداد میانگین مقایسه آنالیز

 تفداوت هدای بررسدی شدده     نمونده  بدین  کده  داد نشدان 

 .شتندا وجود داری معنی

ژنوتیدپ بدا میدزان     0تعدداد  نتدایج الیدزا   تخیید  منظور به

ندانومتر   041جذب بای، متوسد  و پدایین در طدول مدوج     

ای  و بددا واکددنش زنجیددره  (9جدددول  ،2 )شددکلانتخدداب 

 ان ای آرپد  از اسدتخراج    .مورد بررسی قرار گرفتندمراز  پلی

 هددا نمونددهتعدددادی از از  RT-PCRویددروس و انجددام  

جفدت بداز    114به طدول مدورد انتظدار     ای ان دیای  قطعه

 RNA1 9'انتهدای   ناحیده کدکنندده  بخشدی از  مربوط به 

 (د2)شکل تکثیر شد 

 

 زرد کدوییان یوتولگکروس یبا وزنی  مایههفته پس از  01ار یخ های ژنوتیپدر  یماریشاخص شدت ب -2جدول 
Table 2. Disease severity indexes (DSIs) of cucumber accessions inoculated with CYSDV at 10 weeks 

post inoculation 

Average DSI Accession Average DSI Accession 
1.8

defg
 TN-94-200 3.7

a
 Positive  

1.8
defg

 TN-94-166 3.5
ab

 TN-94-151 

1.8
defg

 TN-94-168 3.5
ab

 TN-94-178 

1.8
defg

 TN-94-189 2.7
bc

 TN-94-186 

1.8
defg

 TN-94-162 2.7
bc

 TN-94-193 

1.6
efg

 TN-94-244 2.6
cd

 TN-94-249 

1.6
efg

 TN-94-245 2.6
cd

 TN-94-222 

1.6
efg

 TN-94-251 2.6
cd

 TN-94-169 

1.6
efg

 TN-94-218 2.6
cd

 TN-94-231 

1.6
efg

 TN-94-171 2.4
cde

 TN-94-264 

1.4
fg

 TN-94-152 2.4
cde

 TN-94-261 

1.4
fg

 TN-94-197 2.4
cde

 TN-94-252 

1.4
fg

 TN-94-201 2.4
cde

 TN-94-175 

1.4
fg

 TN-94-209 2.4
cde

 TN-94-250 

1.4
fg

 TN-94-232 2.4
cde

 TN-94-141 

1.4
fg

 TN-94-211 2
cdef

 TN-94-164 

1.4
fg

 TN-94-133 2
cdef

 TN-94-180 

1.4
fg

 TN-94-276 2
cdef

 TN-94-95 

1.4
fg

 TN-94-221 2
cdef

 TN-94-134 

1.3
fg

 TN-94-215 2
cdef

 TN-94-192 

1.3
fg

 TN-94-224 2
cdef

 TN-94-172 

1.2
g
 TN-94-262 2

cdef
 TN-94-183 

1.2
g
 TN-94-139 1.8

defg
 TN-94-226 

1.2
g
 TN-94-206 1.8

defg
 TN-94-154 

1.2
g
 TN-94-229 1.8

defg
 TN-94-238 

1.1
g
 TN-94-148 1.8

defg
 TN-94-204 

Means followed by the same letters are not significantly different at P ≤ 0.05 using the least significant difference test 
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 های ژنوتیپدر  (CYSDVزرد کدوییان ) یوتولگکروس ی  ویرمستقیغ یاایالروس در آزمون ین جذب ویانگیم -3جدول 

 زنی مایههفته پس از  8 خیار

Table 3. Mean absorbance of CYSDV in cucumber accessions at 8 weeks post inoculation 

Mean A405 readings Accession Mean A405 readings Accession 
0.3417

ijklmno
 TN-94-245 1.8191

a
 Positive control 

0.3393
ijklmno

 TN-94-186 1.6812
b
 TN-94-148 

0.3323
jklmno

 TN-94-209 1.1197
c
 TN-94-264 

0.3235
jklmnop

 TN-94-252 0.8623
d
 TN-94-172 

0.3300
klmnopq

 TN-94-95 0.8293
ed

 TN-94-262 

0.3011
lmnopqr

 TN-94-192 0.7435
ed

 TN-94-200 

0.2666
nopqr

 TN-94-133 0.7300
e
 TN-94-175 

0.2615
nopqr

 TN-94-261 0.6011
f
 TN-94-171 

0.2521
opqr

 TN-94-139 0.4687
g
 TN-94-250 

0.2466
opqr

 TN-94-244 0.4583
gh

 TN-94-178 

0.2375
opqrs

 TN-94-134 0.4541
gh

 TN-94-204 

0.2321
pqrst

 TN-94-166 0.4435
ghi

 TN-94-169 

0.2316
pqrst

 TN-94-224 0.4300
ghij

 TN-94-193 

0.2285
pqrstu

 TN-94-221 0.4291
ghij

 TN-94-154 

0.2221
qrstu

 TN-94-232 0.4127
ghijk

 TN-94-189 

0.2206
rstu

 TN-94-168 0.4023
ghijkl

 TN-94-151 

0.2196
rstu

 TN-94-180 0.3993
ghijkl

 TN-94-231 

0.2165
rstuv

 TN-94-226 0.3855
ghijkl

 TN-94-218 

0.2124
rstuv

 TN-94-238 0.3820
ghijkl

 TN-94-162 

0.2013
stuv

 TN-94-141 0.3781
ghijkl

 TN-94-183 

0.1600
tuvw

 TN-94-215 0.3727
ghijklm

 TN-94-164 

0.1211
uvw

 TN-94-201 0.3693
ghijklm

 TN-94-276 

0.1161
uvw

 TN-94-211 0.3633
ghijklmn

 TN-94-251 

0.1126
vw

 TN-94-206 0.3585
hijklmno

 TN-94-152 

0.1015
vw

 TN-94-229 0.3480
ijklmno

 TN-94-249 

0.0354
w
 Negative control 0.3441

ijklmno
 TN-94-197 

  0.2721
mnopqr

 TN-94-222 
Means followed by the same letters are not significantly different at P ≤ 0.05 using the least significant difference test.  

 

 
 

استهراج شده از  یدرصد با استفاده از آر ان ا 5مراز در ژل آااروز یپن یا رهین  زنجکتروفورز محصول واکال -2 لکش

 ,GenRuler™ 1kb DNA ladder) دی ان ای اندازهنتانگر  RNA1. :M 3' یانتهاننده کریثکو آغازار ت ها برخی نمونه

Fermentas، )5:  نمونهTN-94-261 ،2:  نمونهTN-94-186 ،3ه : نمونTN-94-175 ،4:  نمونهTN-94-148 اه سال یا: 1 و) 

Figure 2. Agarose gel electrophoresis pattern of RT-PCR products obtained from total RNA extracts 

of 4 ELISA positive plants with CYSDV-specific primers .Lanes M-: molecular marker (GenRuler™ 

1kb DNA ladder, Fermentas), 1: TN-94-261, 2: TN-94-186, 3: TN-94-175, 

 4: TN-94-148, 5: Healthy plant 
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 بحث

 هدای  پالسدم و ژرم  در مطالعات قبلدی واکدنش ارقدام   

خیار در شرای  کنترل شده و مزرعده در منداطه مختلدف    

یدافتن رقدم یدا ژرم پالسدم مقداوم و یدافتن       منظور  بهجهان 

 مندداب  مقاومددت در ارقددام وحشددی صددورت گرفتدده اسددت  

(Aguilar et al. 2006؛Eid et al., 2006  د در)

ژرم پالسددم خیددار تحددت  16تحقیدده حاضددر نیددز واکددنش 

 CYSDVشرای  کنتدرل شدده در برابدر جدایده بوشدهر      

 CYSDVد نتدایج نشدان داد جدایده بوشدهر     بررسی شدد 

بررسدی شدده    هدای  پالسدم سازی تمامی ژرم  قادر به آلوده

حال شدت عالیم، میزان جذب در آزمون الیدزا   با این بود

مختلددف  هددای ژنوتیددپو زمددان ظهددور اولددین عالیددم در  

 بنددی  مختلف گدروه  های توده ،که بر این اساسمتفاوت بود 

در بررسدی صدورت گرفتده مشدخ  شدد تفداوت        شدندد

مختلف از نظر ترجیح میزبانی  های ژنوتیپبین  داری یمعن

زان ید ان مید م یا بندابراین رابطده   شدت وجود ندابال   سفید

 یو درصدد آلدودگ   یمدار یدبال  و شددت ب یت سفیجمع

 .Aguilar et al توسد   یج مشدابه یمشداهده نشددد نتدا   

 دست آمده استد ( به2006)  .Eid et al( و2006)

 دهنددده  آنددالیز نتددایج مربددوط بدده شدددت عالیددم نشددان 

مختلدف بدود و    هدای  تدوده دار بدین   وجود اخدتال  معندی  

 TN-94-148، TN-94-229 ، TN-94-262 یها نمونه

 یهدا  ر نمونهینسبت به سا یتر فیم خفیعال TN-94-206 و

 همچنددین آنددالیز  د(2 )جدددولشددده بددروز دادنددد  یبررسدد

م در یددزمددان ظهددور عالیددم اولیدده نشددان داد کدده عال   نتددایج 

 ،TN-94-206 ،TN-94-251، TN-94-211 یهدا  ژنوتیپ

TN-94-162 ،TN-94-232 ،TN-94-221 ،TN-94-171 

ظاهر شد  تخخیربا  ها نسبت به سایر ژنوتیپ TN-94-229و 

 هکد م نشدان داد  یرمسدتق یش یزاید آزمدون ال  نتدایج  د(6)جدول 

 TN-94-229 ،TN-94-206 ،TN-94-211 یهدا  نمونه

 زان جدذب را داشدتند  ید ن میمترک  یترت به TN-94-201و 

 )جدولها است  روس در آنیم وکدهنده شلظت  ه نشانک

ن یانگید بدر اسداس م   یهای مورد بررس ژنوتیپ یابیارز د(9

، زمدان  یزند  هید هفتده پد  از ما   64 یماریشدت شاخ  ب

هفتده  هشت زا ین جذب در آزمون الیانگیم و میظهور عال

مورد بررسی های  از بین ژنوتیپ نشان دادزنی  مایهپ  از 

حدال   کدام به ویروس مورد بررسی ایمن نبودند با این هیچ

بدده دلیددل  TN-94-206و   TN-94-229دو ژنوتیددپ

در ظهور عالیم، شلظت پدایین ویدروس در آزمدون     تخخیر

الیزا و همچنین پایین بودن شاخ  شدت بیمداری نسدبت   

کمتدری  حساسدیت  مدورد بررسدی، از    هدای  ژنوتیدپ به سدایر  

نتایج مشابهی برخوردار بودندد مورد مطالعه به ویروس  نسبت

؛ Eid et al., 2006) آمدده اسدت   دسدت  به توس  سایرین 

Keshavarz et al., 2013b ؛Aguilar et al. 2006)د 

Eid et al.  (2006 ) در بررسی صورت گرفتده توسد   

هفدت  ، CYSDVار بده  ید تدوده خ  620بر روی واکدنش  

و  ین آلدودگ ییم، درصد پدا یدر ظهور عال تخخیرژنوتیپ 

در  انددد  داشته ها ر ژنوتیپین نسبت به ساییم پایشدت عال

 خیار در ژرم پالسم 944انجام گرفته بر روی های  بررسی

اهش کد م و ید در ظهدور عال  تخخیرتوده دو نیز تنها  اسپانیا

اه نشددان یددزرد کدددوییان در گ یوتددولگکروس یددتجمدد  و

همچندین مطالعده    (دAguilar et al. 2006اندد )  داده

Keshavarz et al. (2013b )صورت گرفتده توسد    

بده نتدایج مشدابهی     تجبدومی خربدزه مند   هدای   تودهبر روی 

دو ژنوتیپ چروک زرد و تیدل   که طوری هگردیده است ب

در ظهددور عالیددم، شلظددت پددایین ویددروس و    تددخخیر زرد

 هدا  تری نسبت بده سدایر تدوده    شاخ  شدت بیماری پایین

گرفتدده بددر روی ارزیددابی    مطالعددات صددورت  درد داشددتند

خیددار و خربددزه بدده ویددروس هددای  مقاومددت ارقددام و تددوده

 TGR-1551 ژنوتیددپکوتددولگی زرد کدددوییان تنهددا  

نشددان داده در اسددپانیا بدده ایددن ویددروس مقاومددت   خربددزه 

(Lopez-Sese and Gomez-Guillamon, 2000 )

عددم  دهندده   که ارزیابی مقاومت این رقدم در تکدزاس نشدان   

از تکدزاس   CYSDVت این رقم به جدایه موجود مقاو

مقاوم رقمی عنوان  به PI 313970و در تکزاس رقم  بود

 ,McCreight and Wintramental) ارایه شده است

ب  اه مند کد دهدد   ین مطالعدات نشدان مد   یمجمو  ا د(2011

باشد و ارقدام رایدج مدورد     یم مک CYSDVمقاومت به 
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 باشددند یروس حسدداس مدد یددن ویدداسددتفاده در دنیددا، بدده ا 

(Keshavarz et al., 2013b)این تحقیه نشدان  نتایج د 

رایج در ایران به ویروس کوتدولگی  های  دهد که ژنوتیپ می

باشند و ناگزیر از بکدارگیری ارقدام و    زرد کدوییان ایمن نمی

 درنتیجده  تدر و  ه واکدنش خفیدف  یی هسدتیم کد  هدا  یا ژنوتیدپ 

میدزان نسدبی    با توجه بده پدایین بدودن    عملکرد بیشتری دارندد

 TN-94-206و   TN-94-229دو ژنوتیدپ  در بیمداری 

در مزار  کشور  ها استفاده از این ژنوتیپ ،CYSDVبه 

 شودد می توصیه

 

 اااری سپاس

گیداهی ملدی    باند  ژن ژنتید  و  تحقیقات از بخش 

بدومی  هدای   به جهت در اختیار گذاشتن بدذور تدوده  ایران 

 دشود می قدردانی تشکر وخیار 
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Abstract 

Yellowing diseases of field and greenhouse-grown cucurbits caused by whitefly-transmitted 

viruses are increasingly becoming important and cause economic losses in many cucurbits 

growing areas of the world. Using resistant cultivar is the best approach for plant virus 

control. To identify potential sources of resistance to an Iranian CYSDV isolate, (Bushehr 

isolate), fifty one accessions of Cucumis sativus, were evaluated under greenhouse 

conditions. Cucumber plants were inoculated at first true leaf-stage with viruliferous Bemisia 

tabaci. Three parameters were used to evaluate the reaction of cucumber accessions to 

CYSDV, including mean of disease severity index (10 weeks after the inoculation), time of 

symptoms development and virus accumulation in plant (mean ELISA value 8 weeks after 

inoculation). Although most accessions showed typical yellowing symptoms induced by 

CYSDV, the severity of symptoms, virus accumulation (absorption in ELISA) and the time 

of symptoms development were significantly different between cucumber accessions. Two 

accessions namely TN-94-229 and TN-94-206 showed delay in symptom development, low 

disease severity index and low concentration of the virus. They were therefore considered 

relatively resistant to the CYSDV. 
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