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  دهيچك
وتـولگي زرد غـالت    ك،  (BYDV)وتـولگي زرد جـو      كه توسط ويروس هاي گـروه       كوتولگي و زردي در غالت      كبيماري هاي   

(CYDV)    وتولگي گندم   ك و ويروس)(WDVحـداقل  . نمايندر ايران وارد ميشوند خسارت زيادي به اين محصوالت د ايجاد مي
 WDVي هـا  سـويه نش كدر اين مطالعه پرا. اند، گزارش شده(WDV-W) و سويه گندم (WDV-B)، سويه جو WDVدو سويه از    

بدين منظور از مزارع گندم و جو در سه استان چهارمحال و بختياري، فـارس و                . ران مورد بررسي قرار گرفت    يدر مزارع غالت ا   
، از  ۱۳۸۴ -۱۳۸۵هـاي   ي مربوط به سال   ها  نمونه و   ها  نمونهدر مورد اين    .  نمونه برداري انجام شد    ۱۳۸۸-۱۳۸۹ي  هايزد طي سال  
ه و تعيـين تـرادف      ي با آغازگرهاي اختصاصي در سطح سـو       PCRگر، مراحل استخراج دي ان اي ويروس، آزمون         يچند استان د  
وتـولگي و   ك نمونه با عالئم     ۲۷۰از  .  شده وجود دارد   يق نمونه بردار  روس در تمام مناط   ين و يه ا كها نشان داد    بررسي. انجام شد 
آلـوده  )  درصد ۴۵( نمونه   ۷۰ و   WDV-Wآلوده به   ) درصد۵۵( نمونه   ۸۵ه از بين آنها     ك آلوده بودند    WDV نمونه به    ۱۵۵زردي  

ـ  ن عالوه بر گندم، جـو را     WDV-W يعيط طب يه در شرا  ك نشان داد    ين بررس يج ا ينتا.  بودند WDV-Bبه   ـ  ي  امـا  كنـد يز آلـوده م
WDV-B         ه  ي بنابراين هر دو سو    . شود ي به طور طبيعي تنها از جو آلوده جدا مWDV    ـ  همراه بـا و   از BYDV گـروه    يروس هـا  ي

 در منـاطق مختلـف   WDVنش وسـيع  كبا توجه به پرا  . ران هستند يوتولگي در مزارع غالت ا    كننده زردي و    كعوامل اصلي ايجاد  
ل اندام تناسلي جنس    ك با توجه به ش    WDVشناسايي ناقل   .  به گياهان گندم و جو به اثبات رسيد        كرشور، انتقال آن توسط زنج    ك

  . در ايران معرفي شدWDV به عنوان ناقل Psammotettix alienusنر انجام شد و گونه 
  

  وتولگي گندمكروس، ويروس ي وي ماستر  گندم،،Psammotettix alienus كروس، جو، زنجري وينيجم : يدي كل يها واژه
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  مقدمه
 از عالئم رايج در مزارع      كوتولگي شديد، زردي و موزائي    ك

زاي گونـاگوني در ظهـور و        عوامل بيماري . باشند غالت مي 

هـاي  ه در ميان آنها، ويروس  كتشديد اين عالئم نقش دارند      

باشـند   اي برخـوردار مـي     اهي از اهميت ويژه   زاي گي  بيماري

(Zilinisky 1983) .  ويـروس گيـاهي مختلـف    ۵۰بـيش از 

نند، با وجود اين در هر منطقه تنها      كتوانند گندم را آلوده      مي

  . باشـند  سـاز مـي  مـسأله ها   تعداد انگشت شماري از ويروس    

ــا  در ــران ت ــروسكاي ــون وي ــروه  ن ــاي گ ــولگي زرد كه وت

 ك، موزائي (Barley yellow dwarf viruses, BYDVs)جو

،  )Wheat streak mosaic virus, WSMV(رگه اي گنـدم  

، )Maize rough dwarf virus(وتــولگي زبـــر ذرت  ك

ـ ي ايـك موزائ ، )Iranian maize mosaic virud( ذرت يران

ــوار ــي اكن ــدم يران ، )Iranian wheat stripe virus( گن

 ، )Cereal yellow dwarf virus, CYDV-RPV ( وتولگي زرد غـالت ك

 ، )Wheat soil-borne mosaic virus ( زاد گنـدم ك خاكموزائي

و  (Wheat dwarf virus, WDV) وتولگي گنـدم كويروس 

 ) Barley yellow striate mosaic virus(  نـوار زرد جـو   كموزائيـ 

تـرين   و گـسترده   تـرين از مهم . اندتشخيص و گزارش شده   

ــا در ا ــآنهـ ــتWDV و BYDVs ،WSMVران، يـ      اسـ

)Behjatnia et al. 2011; Izadpanah et al. 2003.( 

وتـولگي  كهـاي    عامل زردي در غالت عمـدتاً ويـروس           

زرد جو و غالت تشخيص داده شـده و مـشخص گرديـده             

ـ  از ا  BYDV-PAVه  كاست   ن گـروه ويـروس غالـب در        ي

طحـان در سـال   . (Izadpanah et al. 2003)ايـران اسـت   

 وتـولگي گنـدم  كجـود ويـروس    وPCR كمـ ك بـه  ۲۰۰۵

(WDV)  در ادامـه  .  نـشان داد يرا در استان خراسان رضـو

مطالعات با استفاده از روش هيبريداسيون نقطه اي و آزمون          

PCR  ــصاصي ــاي اخت ــازگر ه ــا آغ ــ، وجــود اWDV ب ن ي

ــي    ــو قطعـــ ــدم و جـــ ــزارع گنـــ ــروس در مـــ   ويـــ

  ). Behjatnia et al. 2011 (گرديد 

 Mastrevirus به جـنس     وتولگي گندم متعلق  كويروس      

اعـضاي ايـن جـنس داراي     . اسـت Geminiviridaeره ياز ت

ه كـ  بخـشي هـستند      ك الي يـ   كژنوم دي ان اي حلقوي ت     

 دو چـارچوب خـوانش      . چارچوب خوانش است   ۴حاوي  

V1 و V2   ــوني ــته ويري  (virion-sense strand)روي رش

ــد   ــرار دارن ــق ــروتئين  ك ــب پ ــه ترتي ــشي   ه ب ــاي پوش   ه

)coat protein, CP (تـي كو حر) movement protein, MP(  

 دو چـارچوب  .)Briddon et al. 1990(ننـد  ك د مـي كـ را 

  مــــــــلك  روي رشــــــــته مC2 و C1خــــــــوانش 

) complementary-sense strand ( ل كيه بـا تـش  ك هستند

، پروتئين )spliced transcript( هم چسبان ه  ترانوشت بيك

را   )replication-associated protein, Rep( همراه با همانندسازي

هـا   ايـن ويـروس  ). Gabriele et al. 1999 ( ننـد  ك د مـي ك

 را آلـوده    Poaceae لپه متعلق به خانواده      كعمدتاً گياهان ت  

 ، به صورت  (leafhoppers)هاي برگي كنند و با زنجرك مي

ــر ت  ــي و غي ــل كگردش ــري منتق ــيثي ــوند  م ــه. ش   دو گون
alienus (Dahlbom) Psammotettix.و P. striatus (Linnaeus)  

 WDV بـه عنـوان ناقـل        Cicadellidaeمتعلق بـه خـانواده      

 .alienus  P هـا گونـه   در بيشتر گـزارش  .اند گزارش شده

با وجـود ايـن در      . ناقل ويروس شناخته شده است     عنوانبه  

 بـه   P. striatusفنالند هر دو گونه و در چين و روسيه گونه

 .Wang et al ( انـد    معرفـي شـده  WDV ناقـل  عنـوان 

2007; Lemmetty and Huusela-Veistola 2004 .(

ــ ــام  كاخيــراً ي ــه ن ــه جديــد از ايــن جــنس ب  .P گون

provincialis   ناقـل   بـه عنـوان WDV شور سـوريه  كـ در

 ). Ekzayez and Kumari 2011(گزارش شده اسـت  

از لحـاظ  P. striatus و .alienus  Pتشخيص دو گونه 

  ن نيـست كـ ي ممكژيولـو كي و شـرايط ا كمورفولوژي

.(Nielson 1968)ايــن دو گونــه آلــت كيــك تف تنهــا راه 
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داراي  .alienus Pه در گونـه     كـ باشـد   تناسلي جنس نر مي   

امال كـ  P. striatusه در گونـه  كـ فرورفتگي است در حالي 

  گــــــــرد و بــــــــدون فرورفتگــــــــي اســــــــت 

)Greene  1971.(  

و جـو   ه گنـدم يوتولگي گنـدم داراي دو سـو  كويروس     

سـازي و تعيـين    با همسانه ). Köklü et al. 2007(باشد  مي

 در اسـتان خراسـان و       WDVه  ي جدا كامل ي كترادف ژنوم   

هـاي موجـود در      با مقايسه ترادف اين ويـروس بـا تـرادف         

ـ   ك ژن مشخص شد     كبان  جدايـه جـو از   كه اين ويروس ي

WDV               است و نام آن جدايـه ايرانـي سـويه جـو ويـروس 

 Wheat dwarf virus-Barley [IRAN-Barley] وتولگي گندمك

آناليزهــاي .  انتخـاب شـد  WDV-Bar[IR:Bar]وتاهـه  كبـا  

 WDV-Bar[IR:Bar]ه كـ  انجام شـده نـشان داد     كفيلوژنتي

را بـا سـويه جـو       )  درصـد  ۱/۹۷به ميزان   (بيشترين شباهت   

 از آلمان دارد در حالي      (WDV-B)وتولگي گندم   كويروس  

 (WDV-W)وتـولگي گنـدم     كه با سـويه گنـدم ويـروس         ك

تفـاوت ديگـر   .  درصد شـباهت اسـت  ۳/۸۶ثر داراي كحدا

 مربوط به وجود و يا حـذف        WDVهاي گندم و جو      سويه

ــ ــهكيـ ــدي در نزديك نو۱۲  قطعـ ــلئوتيـ ــت كـ ي موقعيـ

 پروتئين  يني ژنوم ويروس واقع در انتهاي آم      ۱۴۰۰لئوتيدكنو

ــا همانندســـــازي    باشـــــد  مـــــي(Rep)همـــــراه بـــ

) Behjatnia et al. 2011 .( ارانكـ  و همنيـا هجـت باگرچه  

 مختلـف  يهـا   را در اسـتان WDV مناطق انتشار  يتا حدود 

هاي گندم   هينش سو ك در مورد پرا   يران گزارش نمودند ول   يا

 ينـون پـژوهش جـامع     كران تـا    يـ روس در ا  يـ ن و يـ و جو ا  

 يق حاضـر ضـمن بررسـ      يـ در تحق . صورت نگرفتـه اسـت    

، از اختالف وجود و يا عدم وجـود         WDVمناطق گسترش   

ـ لئوتيدي بـه ترت ك نو۱۲ه   قطع كي هـاي   هيب در ژنـوم سـو  ي

 استفاده شد و بـا طراحـي آغازگرهـاي          WDVگندم و جو    

ه و اسـتفاده از آنهـا در        ياختصاصي در سـطح گونـه و سـو        

ي گنـدم و جـو      هـا   سـويه نش  ك به بررسي پـرا    PCRآزمون  

WDV       شور پرداختـه شـد  ك در مزارع آلوده مناطق مختلف .

 WDVعـي در مـورد ناقـل    نون هيچ اطالك چون تا چنين  هم

در ايران در دسترس نبود، در اين تحقيق نسبت به شناسايي           

  .ز اقدام شدي نWDVناقل 

  

  يروش بررس
 منبع ويروس

 از مـزارع    ۱۳۸۸-۱۳۸۹ و   ۱۳۸۴-۱۳۸۵هـاي    در طول سال  

شور بازديـد بـه عمـل    كـ شت گندم و جو مناطق مختلف      ك

ـ   كآمد و از گياهان با عالئم زردي و          رداري وتولگي نمونه ب

آوري نـوع گيـاه و محـل جمـع        .  شـد  داري  نگهزر  يدر فر  و

ج يوتــولگي در بخـش نتــا كداراي عالئـم زردي و  گياهـان  

  .آورده شده است

  

  WDVتشخيص 

-Indirect  از آزمـون   WDVبه منظور تـشخيص مقـدماتي       

ELISA (Converse and Martin 1990)   با آنتي سرم چند

. اده شــد آلمــان اســتف DSMZتك شــرWDVاي  همــسانه

نش مثبت نشان دادنـد، بـه       كه در اين آزمون وا    كهايي  بافت

 مـراز   ي پلـ  يره ا يـ نش زنج كعنوان بافت آلوده در آزمون وا     

polymerase chain reaction, PCR) (  دشاستفاده.  

  

ن تــرادف يــيثيــر و تعكاســتخراج دي ان اي از گيــاه، ت

  WDV از ژنوم يقطعات

ي ويـروس از گيـاه،   در اين مرحله جهت استخراج دي ان ا      

 مكنزي و همكاران  س در تركيبي از روش      كا ماتري كاز سيلي 

(Mackenzie et al. 1997) ــاران  و روش ــوم و همك  ب

(Boom et al. 1990)استفاده شد .  
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ـ     WDVي ژنـوم    كـ به منظور بررسي تنوع ژنتي      ك ابتـدا از ي

ــصاصي   ــازگر اختـ ــت آغـ ــام WDVجفـ ــه نـ ــاي   بـ هـ

WDVIR1887
v   و WDVIR328

c) ثيـر  ك جهت ت  )۱ جدول

 جفت باز شـامل ناحيـه بـين         ۱۲۰۰اي به طول حدود      قطعه

 MP و  Repهـاي   ژن۵΄ يهايي از انتها ژني بزرگ و بخش

ه بـه طـور غيـر    ي اين آغازگرهـا در سـطح سـو     .استفاده شد 

ثير قطعه مـورد نظـر از       كاختصاصي عمل نموده و قادر به ت      

 ويـروس  (WDV-B)و جو  (WDV-W) گندم هيهر دو سو

 .ي گندم مي باشندوتولگك

ـ  WDV-B و   WDV-W كيـ كجهت تف       آغـازگر  ك از ي

ــصاصي  ــام WDV-Wاختــ ــه نــ WDVChina1430 بــ
c   

ـ  كلئوتيدي ژنوم كه از روي ترادف نو   ك) ۱ جدول(  كامـل ي

  EF536881شـمار   شور چين بـا رس    ك از   WDV-Wجدايه  

ـ      . طراحي شده بود استفاده شد      كاين آغازگر با استفاده از ي

يدي اختصاصي كـه در قـسمت انتهـايي         لئوتك نو ۱۲ترادف  

 طراحـي شـد     باشد  مي WDV-W يها  جدايه Rep ژن   ينيام

 لئوتيــديك نو۲۵بــر ايــن اســاس آغــازگر    ). ۱ لكشــ(

WDVChina1430
c ــ ــرادف ك ــاوي ت ــدك نو۱۲ه ح  يلئوتي

WDV-Wخود بود بـسيار اختـصاصي عمـل    ۳´  در انتهاي 

WDVChina1130 كرد و همراه با آغازگر
v   ثيـر كقادر بـه ت 

 كوچـ ك جفت باز از ناحيه بـين ژنـي          ۳۰۰اي حدود    قطعه

)SIR ( ــاي ــسمت انتهـ ــهRep ژن ۵´و قـ ــاي  از جدايـ   هـ

WDV-W ۲ جدول( بود.(  

 شامل قالـب    يتريروليك م ۲۵ يها  در حجم  PCRآزمون  

دام كهر  ( استخراج شده از بافت برگ، آغازگرها        ي ان ا  يد

از  يـك روموالر از هر   يك م ۲۰۰،  )روموالريك م يكبه غلظت   

م ي واحد آنز  ۵/۰ فسفات و    يد تر يلئوتكبونوي ر يسكچهار داُ 

Taq پل   يد م انجام شـد   ي مراز در بافر مخصوص آنز     ي ان ا .

PCR    ه در  يـ  واسرشـتن اول   يا قـه ي دق ۴ مرحلـه    يـك  پس از

 از مراحـل    يا  چرخـه  ۳۵ مـه  برنا يـك ، شـامل    C۹۴° يدما

، C۹۴° ي هـا يب در دمـا  يـ واسرشتن، اتصال و سنتز به ترت     

°C۵۵ ا  ي°C۵۸      بسته به مورد و °C۷۲   ـ  كـ  هر مـدت  ه  دام ب

ـ PCRن چرخـه، مخلـوط   يپـس از آخـر  . قه بود ي دق يك ه  ب

ر يـ ثكقطعات ت .  شد داري  نگه C۷۲°قه در دماي    ي دق ۷مدت  

ه و ي درصد مورد تجز  ۲/۱تروفورز در ژل آگاروز     كشده با ال  

ده شد و   ي مورد نظر از ژل بر     DNAباند  . ل قرار گرفت  يتحل

DNA ـ ه از  با اسـتفاد  Qiaquick gel extraction kitت كي

(QIAGEN, Germany)   از ژل استخراج و جهت تعيـين  

ــرادف نو ــه شــركت ــدي ب ــ Tech Dragonت كلئوتي شور ك

  .دش ارسال نگك هنگ

  

 در ايـران بـا   WDVي گنـدم و جـو   هـا  سـويه مقايـسه  
 ژن بر اساس تـرادف      ك موجود در بان   WDVهاي   جدايه

 روسيلئوتيدي بخشي از ژنوم وكنو

) SIR (كوچـ كهاي به دست آمده از ناحيه بين ژني         ترادف

ــاي  ــسمت انته ــا ســويه Rep ژن ۵´و ق ــدم و جــو ه ي گن

WDV در ايران با استفاده از روشClustal Wـ  و از طر ق ي

ــم ــف ه ــه    ردي ــا برنام ــازي ب ــا يMegAlignس ــ ب   ديگر ك

    موجــود دريهــا هيــه مــشابه جدايــهــاي ناح بــا تــرادف و

   شــمارعالمــت اختــصاري، رس. ندمقايــسه شــد  ژن كبانــ

)Accession number(هـايي   ات ويـروس ير خصوصي و سا

 ۲ن مقايسه مورد اسـتفاده واقـع شـدند در جـدول     يه در ا ك

  .نشان داده شده است

  

  ر در گلخانهيثكط تي و شراWDVمنبع حشره ناقل 

نـسبت بـه    (D-Vac) كنـده ديـو  كبا اسـتفاده از دسـتگاه م  

ود در مزارع گندم و جو آلوده       هاي موج  ك زنجر آوري  جمع

رد در اسـتان چهـار      كمنطقه باجگاه، در استان فارس و شهر      

  . اقدام شد۱۳۸۸-۱۳۸۹هاي   طي سالياريمحال و بخت

   ك شــده بــه گلخانــه و اتاقــآوري جمــعي هــا زنجــرك
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  WDVاي پليمراز براي تکثير قطعات ژنوم   آغازگرهاي مورد استفاده در واکنش زنجيره. ۱جدول 
Table 1. Oligonucleotide primers used in PCR for amplification of WDV DNA fragments 

 

Sequence ( 5' to 3' )  
 )۵′ -  ۳′(ترادف 

Annealing  
Temperature (ºC)  

   اتصاليدما

Nucleotide positiona  

تيموقع  
Primers  
 آغازگر

CTTACGGAGTAGAGATGTTC 55 1887- 1907 WDVIR1887V 

AACAGAGTGTAAGCAAGCCA 55 308-328 WDVIR328 C 

CTACGGCGTTTGATGTTGATAGTG 58 1130-1155 WDVChina1130V 

AGGCGAGWCDTTCATCAACTACTCG 58 1405-1430 WDVChina1430C 
a Nucleotide position of WDV-IR and WDV-China primers as in the GenBank database under accession number FJ620684 and 

EF536881, respectively 
V virion-sense strand primer 
C complementary-sense strand primer 

  

  

  

 

 جـو ويـروس      جدايه ايران سويه   (Rep) همرديف سازي ترادف نوکلئوتيدي بخشي از انتهاي اميني پروتئين همراه با همانند سازي               .۱شکل  
و مقايسه آن با ناحيه مشابه ژنوم سويه هاي جو و گندم ويروس کوتـولگي گنـدم از سـاير      (WDV-Bar[IR])ايرانکوتولگي گندم 

. باشد ميWDV جو هاي سويه  نوکلئوتيد در جدايه۱۲خطوط فاصله به معني نبود .  بانک ژن موجود بودنقاط دنيا که ترادف آنها در
  . قيد شده است۲ در جدول ها جدايهمشخصات .  با پيکان نمايش داده شده استWDVChina1430cموقعيت آغازگر 

Fig. 1. Nucleotide sequence alignment of the C-terminus of replication-associated protein (Rep) of the Iranian isolate of 

barley strain of WDV (WDV-Bar[IR]) with the same region of the wheat and barley strains of WDV sequences 

available in GenBank. The position of 12 conserved nucleotides (CGAGTAGTTGATG) in the wheat strains that are 

absent in the barley strains of WDV are marked with dashes ( - ). The position of WDVChina1430c oligonucleotide 

primer is shown by an arrow. See Table 2 for source of sequences. 
  

 درصد، دمـاي متوسـط      ۴۰-۷۰مخصوص با رطوبت نسبي     

 ساعت روشـنايي و   ۱۶  درجه سلسيوس و شرايط نوري     ۲۰

 از  هـا   زنجرك داري  نگهبراي  . ي منتقل شدند  ك تاري ساعت ۸

ي كي پالسـتي هـا  گلـدان ي سالم گنـدم و جـو در       ها  گياهچه

 كل از دو قـسمت خـا      ك ضدعفوني شده، متش   كحاوي خا 

 . ستفاده گرديدبرگ اك قسمت خاكمزرعه و ي

 از گيـاه جـو و       هـا   زنجـرك هاي اوليـه     لنيكبراي ايجاد   

 ۳-۵هـايي حـاوي      بـدين منظـور گلـدان     . گندم استفاده شد  

ار برده  ك برگي به    ۲-۴گياهچه جوان گندم و جو در مرحله        

ي جـو و  هـا   گياهچـه  بـه دو حالـت روي        ها  زنجرك. شدند

ه از  كـ  مـاده    ك نر و ي   كدر حالت اول ي   . گندم قرار گرفتند  

لحاظ مورفولوژي به هم شبيه بودند بـه صـورت تـصادفي            

در حالـت دوم    . هاي زير سرپوش قرار گرفتند     روي گياهچه 

  آوري شده بـدون در نظـر        ي نر و ماده جمع    ها  زنجركليه  ك
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  .رفتندن مطالعه مورد استفاده قرار گي در اWDV هاي ايراني هايي که در مقايسه با جدايهمشخصات ماسترويروس . ۲جدول 

Table 2. Mastreviruses used in this study in sequence comparisons with Iranian isolates of WDV 

Accession 

number  
 رس شمار

Country  
 نام کشور

Host  
 ميزبان

Abbreviation  
 کوتاهه

Virus  
 ويروس

AM989927 Bulgaria Barley Bg17 Wheat dwarf virus-[Bg17] 

DQ868525 China Wheat WDV-[TA] Wheat dwarf virus-[Tayuan] 

EF536877 China Wheat SXYL05-1 Wheat dwarf virus-[ SXYL05-1] 

EF536861 China Wheat [HNZZ05 ] Wheat dwarf virus-[Henan zhengzhou] 

EF536870 China Wheat [HBSJZ06-11] Wheat dwarf virus-[Hebei Shijiazhuang] 

EF536859 China Wheat GSGG05-1 Wheat dwarf virus-[GSGG05-1] 

FJ546179 Czech Republic Wheat Cz8100 Wheat dwarf virus-[Cz8100] 

AM296019 Czech Republic Barley CZ19 Wheat dwarf virus-[Cz19] 

AM296023 Germany Wheat SxA23 Wheat dwarf virus-[ SxA23] 

AM296021 Germany Secale cereale BB21 Wheat dwarf virus-[BB21] 

AM942044 Germany Barley SXA57 Wheat dwarf virus-[SxA57] 

AM040732 Hungary Psammotettix WDV-[ B] Wheat dwarf virus- [B] 

FM999833 Hungary Barley WDV-[HE] Wheat dwarf virus-[HE] 

FJ620684 Iran Barley WDV-IR 
(WDV-Bar[IR]) 

Wheat dwarf virus-[ IRAN ] 

AF329885 Kenya Maize MSV-KE Maize streak virus-A[Kenya] 

AJ311031 Sweden Wheat WDV-[SE] Wheat dwarf virus-[Enkoping1] 

X02869 Sweden Wheat WDV-[SW] Wheat dwarf virus-[Sweden] 

FN806783 Ukraine Wheat [UK-g] Wheat dwarf virus- [Ukraine:Glevakha] 

FN806786 Ukraine- 

Hungary 

Wheat WDV-[HU-P] Wheat dwarf virus-[HU-Pula] 

FN806785 Ukraine- 

Hungary 

Wheat HU-M Wheat dwarf virus-[HU-2Marton] 

  

ــباهت     ــاس ش ــر اس ــا ب ــا و تنه ــداد آنه ــرفتن تع ــاي گ ه

ـ  ها  گلدانآبياري  . ها رها شدند   ي در گلدان  كمورفولوژي  ك ي

ي مـاده از    هـا   زنجـرك وضـعيت   . روز در ميان انجام گرفـت     

. م مورد بررسـي قـرار گرفـت    كلحاظ تورم و يا عدم تورم ش      

ي ماده بـه صـورت      ها  زنجركم  كپس از مشاهده تورم در ش     

  .رديد مثل انجام گيانفرادي به گلدان مجزا منتقل شدند تا تول

 

  روش انتقال

 بـارور، تعـداد     كزنجر ك از ي  ها  زنجركلني  كثير  كبعد از ت  

ه كـ  توسـط اسـپيراتور بـه گياهـاني          ك عدد زنجر  ۱۰۰-۵۰

 و يـا اليـزا بـه       PCR از طريق آزمون     WDVآلودگي آنها به    

براي افـزايش رانـدمان انتقـال،     . اثبات شده بود منتقل شدند    

هاي گياهان گندم و جو از ساقه اصـلي جـدا            تيلرها و پنجه  

ولي كـ اي مول هـ  ه توسـط آزمـايش    كـ شدند تا ساقه اصـلي      

 مورد تغذيـه    ماًيآلودگي آن به ويروس اثبات شده بود مستق       

، هـا   زنجـرك  ساعت تغذيه،    ۷۲بعد از   .  قرار گيرد  ها  زنجرك

 برگـي انتقـال     ۲ي سالم گندم و جو در مرحله        ها  گياهچهبه  

 روز از اين ۵داده شدند و به آنها اجازه داده شد تا به مدت            

 از روي گياهـان  هـا  زنجـرك سـپس  . گياهان تغذيـه نماينـد   

بعـد از   . پاشـي شـدند    نفيدور سم كبرداشته و گياهان با سم      
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ي مايه زنـي شـده از       ها  گياهچهگذشت سه الي چهار هفته،      

وتولگي و زردي مـورد بررسـي قـرار         كلحاظ وجود عالئم    

، ايـن گياهـان     WDVگرفتند سپس براي اثبات آلودگي بـه        

مثبـت بـودن   ابتدا با آزمون اليزا بررسي شدند و در صورت       

 عالئـم   يآزمون، استخراج دي ان اي از بافـت گيـاهي دارا          

  . استفاده شدPCRانجام و از آن براي 

 

 ويروس از بدن حشره با اسـتفاده از   يان ا ياستخراج د

  CTABمحلول 

، بعد از قرار دادن     كروس در بدن زنجر   ي و يابيبه منظور رد  

  سـاعت بـر روي گياهـان آلـوده بـه           ۷۲ به مدت    ها  زنجرك

WDV      برداشـته  ك عدد زنجـر   ۶، به صورت تصادفي تعداد 

ا بـا اسـتفاده از      نهـ و استخراج دي ان اي ويروس از بـدن آ         

 انجـام و از آن در  CTAB  (Maxiner et al (1995 .روش

ر شـده پـس از   يـ ثك تي ان ايد.   استفاده شـد  PCRآزمون

لئوتيـدي بـه    ك از ژل جهت تعيـين تـرادف نو        يساز خالص

  .نگ ارسال شدك شور هنگك Tech Dragonت كشر

  

 نتايج و بحث

 و  ي زرد يمـار ياهان آلـوده بـه ب     يخصوصيات فنوتيپي گ  

  يوتولگك

وتـولگي گنـدم،    كاز عالئم بارز گياهان آلـوده بـه ويـروس           

 از  ۱۳۸۹ و   ۱۳۸۸در سـال هـاي      . وتولگي اسـت  كزردي و   

ــتان  ــاطق و شهرس ــو من ــدم و ج ــزارع گن ــف  م ــاي مختل ه

، مرودشـت، سـعادت شـهر،       هاي فارس شامل باجگاه    استان

 و اقليد و چهارمحال و      كزرقان، بوانات، سيوند، سده، دشت    

، قـره و بلـداجي بازديـد بـه          كرد، گز كبختياري شامل شهر  

 لكش(وتولگي  ك گياه با عالئم زردي و       يتعداد عمل آمد و  

2A (    ــايش ــام آزم ــراي انج ــل و ب ــدان منتق ــه گل ــاي  ب ه

. داري شـدند    در گلخانه نگه   يولي بعد كي و مول  كسرولوژي

ه در پـائيز    كـ اگرچه عالئم اصلي مشاهده شده در مزارعـي         

يل كوتولگي شديد و بي نظمـي در تـش        كشت شده بودند    ك

، امـا در بعـضي از   )2B و C 2لكشـ (انشعابات فرعي بـود  

شت شـده بودنـد     كه در بهار    كي آلوده گندم و جو      ها  نمونه

ر د.  شـد  ديده وتولگي  ك بدون   كتنها عالئم زردي و موزائي    

ها،   در برگ  ياين گياهان ابتدا تغيير رنگ به صورت سبزرد       

 ديدهروز  ك برگ و در نهايت ن     كسپس نوارهاي زرد در پهن    

 و حاشيه شروع به زرد شدن       كبرگ ها به تدريج از نو     . شد

ل برگ را فـرا     كهاي مسن،    روز در برگ  كحالت ن . ردندك مي

رد كي گنـدم شـهر    ها  نمونهدر  . شد  مي كگرفته و برگ خش   

وتولگي همـراه بـا افـزايش       كاهش رشد به صورت     كالئم  ع

و ) حالـت چمنـي شـدن     (هـا    وتاه ماندن پنجه  ك و   يزن پنجه

 در بعـضي از     چنـين   هـم . ها مشاهده شـد    نواري شدن برگ  

 شده بودند   يآور ه در پائيز جمع   كي غالت خودرو    ها  نمونه

 گندم محـرز شـد      يوتولگكروس  ي آنها به و   يآلودگ" و بعدا 

  . شدديده كوتولگي بدون زردي و موزائيكتنها عالئم 

  

 گندم و   يها  در بوته  WDV يها  سويه كيكشناسايي و تف  

 وتولگي در ايرانكجو مبتال به زردي و 

 آوري  جمـع ي  هـا   نمونه در   WDVبراي شناسايي مقدماتي    

ــزد و    ــارس، ي ــه ســه اســتان ف ــوط ب شــده و موجــود مرب

ــون ال   ــاري از آزم ــال و بختي ــچهارمح ــستقي غيزاي م يرم

)Indirect ELISA , Converse and Martin 1990 (

 در بسياري از مـزارع گنـدم   WDVآلودگي به . استفاده شد 

هـاي فـارس، يـزد و چهارمحـال و بختيـاري            و جو اسـتان   

 نمونـه مـورد     ۲۰۶ه از مجمـوع     كـ   طوري هوجود داشت، ب  

نمونه بـه آنتـي سـرم       )  ها  نمونه ۶۸حدود ٪  (۱۴۰ آزمايش

WDV در ايـن ميـان اسـتان       . دادنـد نش مثبـت نـشان      ك وا

  نمونـه  ۹۵ نمونـه مثبـت از        ۸۲( آلـودگي    ۳/۸۶فارس با ٪  

ــايش  ــورد آزمــ ــودگي  )مــ ــزان آلــ ــشترين ميــ  و بيــ
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،  که از يـک  )Cو B ( ،  و افزايش انشعابات فرعي و کوتاه ماندن انشعابات )Cو A ( داراي عالئم کوتولگي و زرديگياهان جو  . ۲شکل 

آوري و بـه   استان فـارس جمـع  ) Cو B (   و از يک مزرعه در منطقه سيوند شهرستان مرودشت(A) رازيهرستان شمزرعه در باجگاه ش

  .هاي حاوي خاک منتقل شدند گلدان
Fig. 2. Yellowing and dwarfing symptoms (A and C) and proliferation of dwarfed tillers (B and C)  in naturally infected 

barley plants collected in barley fields in, Bajgah (A) and  Sivand (B and C) and transferred to the pots. 
  

 نمونـه   ۴۵ نمونه مثبـت از      ۱۱( آلودگي   ۴/۲۴استان يزد با ٪   

 اسـتان   ۳مترين ميزان آلـودگي را در بـين         ك) مورد آزمايش 

ي اسـتان  هـا  نمونـه درصد آلودگي  . بررسي شده نشان دادند   

ــاري ٪ چها ــال و بختي ــت از ۴۷ (۲/۷۱رمح ــه مثب  ۶۶ نمون

 .تعيين شد) نمونه مورد آزمايش

نش سـويه گنـدم     ك براي شناسايي و پـرا     PCRاز آزمون   

 و سويه جو ويـروس      (WDV-W)وتولگي گندم   كويروس  

ابتـدا  .  در نقاط مختلف ايران استفاده شد (WDV-B)مزبور

WDVIR1887از جفت آغازگر    
V /WDVIR328

C ) جـدول 

 جفت باز را از ژنـوم هـر دو      ۱۱۷۵اي به اندازه     ه قطعه ك) ۱

ند استفاده شد، سپس با اسـتفاده از جفـت          ك ثير مي كسويه ت 

WDVChina1130آغـــــــازگر  
V و WDVChina1430

C 

 را فقط از ژنوم سويه      ي جفت باز  ۳۰۱ه قطعه   ك) ۱جدول  (

 از ژنـوم  يا ر قطعه يثكند و قادر به ت    ك ثير مي ك ت WDVگندم  

ن آزمـون در    يـ ج ا ي نبود استفاده گرديد نتا    WDVسويه جو   

  . نشان داده شده است۳ لكش

ي آلـوده   ها  نمونهل بر اساس نتايج حاصل از آناليز        كدر  

 مـشخص شـد   PCRوتولگي با آزمون  كبه بيماري زردي و     

 شـده از    آوري  جمـع  نمونه گندم و جـو       ۲۷۰ه از مجموع    ك

 WDV  نمونه آلوده به   ۱۴۰ه حاوي   ك( [نقاط مختلف ايران    

) ٪۵۷حدود  ( نمونه   ۱۵۵ تعداد   ]) بر اساس آزمون اليزا بود    

ي آلوده به ها نمونهل كاز ). ۳جدول ( بودند  WDVمبتال به

WDV   آلوده به   ) ٪۵۵حدود  ( نمونه   ۸۵ تعدادWDV-W  و 

 WDV-Bآلـوده بـه     ) ٪۴۵حـدود   ( نمونـه    ۷۰مابقي يعنـي    

ن كـ روس مم يـ ه و ي دو سو  يزان فراوان ي، م )۳جدول  (بودند  

  نـوع و  ۳جـدول  . اه باشـد يـ ست مربوط به نوع و رقـم گ       ا

 ي از استان ها   WDVتعداد گياهان مورد بررسي و آلوده به        

ــه WDVنش ك منــاطق پــرا۴ لكشــمختلــف ايــران و   را ب

  .دهند ي نوع سويه گندم و جو در هر استان نشان مكيكتف

ــشان داد       ــي ن ــن بررس ــاي ــدگك داراي پراWDVه ك  ين

هاي مختلـف ايـران      و جو در استان    در مزارع گندم     يعيوس

  ه بـه بيمـاري     كـ توان پيدا نمـود      اي مي  متر مزرعه كاست و   

A B C 
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در باالي هر راهک بـه ترتيـب نـوع    . p1130V /p1430C تکثير شده با جفت آغازگر اختصاصي       PCR نقوش الکتروفورزي محصول     .۳شکل  

 ).DNA ladder mix, Fermentas:نشانگر. (برداري شده نشان داده شده استميزبان و منطقه نمونه

Fig. 3. Electrophoresis pattern of PCR products amplified from WDV-infected plants from different regions as indicated at 

the top of each lane. M= DNA ladder mix (Fermntas). 
  

. وتولگي آلوده باشد و حاوي اين ويروس نباشـد        كزردي و   

 و  BYDVs همـراه بـا      WDVه  كگيري نمود    توان نتيجه  يم

CYDVs    ننده بيماري هاي زردي و     ك  از عوامل اصلي ايجاد

دام كـ ه  كـ ايـن . باشـد  يوتولگي در مزارع غالت ايـران مـ       ك

ويروس در هر منطقه غالب اسـت نيـاز بـه بررسـي بيـشتر               

 .همراه با آناليزهاي آماري دارد

 يهـا   نمونـه از تمـام      ه  ك نشان داد    چنين  هماين بررسي       

ه ي آلـوده بودنـد تنهـا سـو        WDVه به طور طبيعي به    كگندم  

 بـه   WDV-Bگـر   يعبارت د ه  ب. روس جدا شد  ين و يگندم ا 

امـا  . ردن گنـدم نبـوده اسـت   كـ طور طبيعي قادر بـه آلـوده        

 بـه طـور طبيعـي بـه         WDV-B جـو عـالوه بـر        يها  نمونه

WDV-W ز وجـود  يـ  نيگري ديها گزارش. ز آلوده بودندي ن

 از لحاظ دامنه ميزباني     ها  سويهه اين   كدهد   يه نشان م  كارد  د

عـالوه  . ديگر هم پوشاني دارنـد    ك با ي  Poaceaeدر خانواده   

هـاي هـرزي چـون        و علـف   triticale چون   يبر جو، غالت  

Avena fatua و Apera spica-venti هـاي  عنوان ميزبـان ه ب

 در  (Mehner et al. 2003).انـد هر دو سويه گزارش شـده 

نقش مهمي  Apera spica-venti علف هرز كجمهوري چ

رده اسـت   كوتولگي گندم ايفا    كرا در اپيدميولوژي ويروس     

)Vacke and Cibulka 1999 .(والف، ي جو، يعي طبيآلودگ
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  ، امــــا بــــه جــــزء )Mehner et al 2003.(اســــت  گـزارش شـده     WDV-Bهاي هرز متنوعي به      ذرت و علف  
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کـار  هجدول زير راهنماي اعداد ب. يوس کوتولگي گندم به تفکيک نوع سويه گندم و جو در مناطق مورد بررسمناطق پراکنش وير   . ۴شکل  

 .برده شده در نقشه است

Fig. 4. Distribution of WDV.barley and wheat strains in Iran. Numbers-indicate locations on the map as follow and 

corresponding number of each site on the map.  
 

1 
Yasoujياسوج   

 
9 Sivand17  سيوند Gazak25  گزک Farimanفريمان  

2 Ahwaz10  اهواز Neyriz18  نيريز Boldaji26  بلداجي Jolgeh Rokh  جلگه رخ 

3 
Kermanshah 

  کرمانKerman 27  شهررضاShahreza 19  فيروزآبادFirouzabad 11 کرمانشاه

4 Ilam12  ايالم Lorestan20  لرستان Yazd28  يزد Rafsanjanرفسنجان  

5 
Bajgahباجگاه   

 
13 Tabriz21  تبريز Ardekan29  اردکان Gorganگرگان  

6 Zarghan14  زرقان Saveh22  ساوه Ahmadabad30  احمدآباد Kelardashtکالردشت  

7 Marvdasht15  مرودشت Karaj23  کرج Abarkoohابرکوه    

8 Bavanat16  بوانات Shahr-e-Kord24  شهرکرد Chenaranچناران    

  

نون هيچ انتقال طبيعـي   كه اخيراً گزارش شده تا      ك مورد   كي

 Triticumهاي ديگر جـنس   به گندم و يا گونهWDV-B از 

، اگرچــه )Tobias et al. 2011 (صــورت نگرفتــه اســت 

 WDV-B در زمينه آلوده شـدن گنـدم توسـط           ييهاگزارش

 ).Schubert et al. 2007(يط آزمايشگاهي وجود داردتحت شرا

ي جو آلوده   ها  نمونهن مطالعه مشخص شد از مجموع       يدر ا 

٪ آلـوده بـه   ۲۲و  WDV-B ٪ آلوده بـه ۷۸ حدود WDVبه 

WDV-W ه ي سـو  يزبـان يح م ي از تـرج   كيه حـا  كـ باشـد     مي
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WDV-Bـ  يه سو ك يمناطقنترل در ك توان به منظور يلذا م. است اه جوي به گ   ه بـه   يروس غالـب اسـت توصـ      يـ دم و ه گن
 WDVهـاي گنـدم و جـو      به سـويه اًاختصاص مختلف ايران و  يها از استان WDVنوع و تعداد گياهان مورد بررسي و آلوده به      . ۳جدول  

  )گندمه يتنها از سو( جفت بازي ۳۰۱و ) هياز هر دو سو (۱۱۷۵اي پليمراز در تکثير باندهاي  براساس  نتيجه آزمون واکنش زنجيره
Table 3. Number of tested wheat and barley plants infected with WDV and wheat and barley strains of the virus (WDV-W 

and WDV-B, respectively) in different provinces of Iran based on PCR data 
 

Sampling region 

(province) 

برداري  محل نمونه

 )استان(

Host 

 زبانيم

Number of 

samples 

 تعداد نمونه

Number of plants 

infected with WDV 

 تعداد گياهان آلوده به

WDV بر اساس تکثير باند 

 جفت بازي در ۱۱۷۴

 PCRآزمون 

Number of plants 

infected with WDV-W 

 تعداد گياهان آلوده به

WDV-W بر اساس تکثير 

 جفت بازي در ۳۰۱باند 

 PCRآزمون 

Number of plants 

infected with WDV-B 

 تعداد گياهان آلوده به

WDV-B بر اساس  عدم 

 جفت ۳۰۱تکثير باند 

 PCRبازي در آزمون 

Wheat 2 2 2 - Kermanshah 

 barley 1 1 1 - 

Wheat 50 37 37 - Fars 

barley 70 46 5 41 

Lorestan Wheat 1 1 1 - 

Wheat 40 5 5  - 
Yazd 

barley 6 3 1 2 

Tehran Wheat 4 2 2 - 

Khuzistan Wheat 1 1 1 - 

Ilam Wheat 2 1 1 - 

Wheat 8 6 6 - Khorasan 

barley 3 3 1 2 

Kerman barley 2 2 - 2 

Wheat 1 1 1  Isfahan 

barley 1 1 1  

Kohguiloyeh and 

Boyer Ahmad 
barley 3 3 1 2 

Gorgan Barley 1 1 - 1 

Mazandaran Wheat 2 - - - 

 barley 2 2  2 

East Azerbaijan Wheat 4 1 1 - 

Wheat 34 13 13 - Chaharmahal and 

Bakhtiari 
barley 32 23 5 18 

Total 

  جمع
 270 155 85 70 
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روس يـ ه جـو و   يه سـو  كـ  يس در مناطق  كشت جو و به ع    ك

  .ردكشت گندم كه به يغالب است توص

  

گنـدم و جـو سـويه       هـاي    ولي جدايه كبررسي تنوع مول  

  WDVگندم

ي گنـدم و جـو      هـا   جدايـه ولي  كبه منظور بررسي تنوع مول    

لئوتيدي بخش اعظـم قطعـه      ك، ترادف نو  WDVسويه گندم   

 و قـسمت    كوچـ كشامل ناحيه بين ژني     ( جفت بازي    ۳۰۱

هاي  ي گندم و جو استان    ها  نمونهاز   ) Rep ژن   ينيانتهاي ام 

 چهار محـال و     رمانشاه، خراسان، تهران، اصفهان و    كفارس،  

ــاري  ــبختي ــون واك ــه در آزم ــرهك ــا  نش زنجي ــراز ب اي پليم

ــصاصي   ــاي اختـــــ WDVChina1130آغازگرهـــــ
v و 

WDVChina1430
C چـون از   . ثير شده بـود تعيـين شـد       كت

 براي تعيين ترادف استفاده شد و تعدادي از         PCRمحصول  

لئوتيدهاي اوليه قطعه در تعيين ترادف خوانـده نـشدند،          كنو

 هـا   جدايـه  همـه    ين ترادف شده بـرا    ييعه تع اندازه دقيق قط  

ــد  ۲۹۰ ــه ش ــر گرفت ــاز در نظ ــت ب ــرادف  .  جف ــسه ت مقاي

ـ       كنو ي ايرانـي و بـا      هـا   جدايـه ن  يلئوتيدي ايـن ناحيـه در ب

) ۲جدول  (  ژن   ك در بان  WDV-W گندم و جو     يها  جدايه

ديگر در سـطح    ك با ي  WDV-Wي ايراني   ها  جدايهنشان داد   

 موجـود   WDV-W يها جدايه ٪ و با     ۹۹-۱۰۰لئوتيدي  كنو

ــ ــد  ۹/۹۴-۷/۹۹ ژن كدر بان ــباهت دارن ــ( ٪ ش ). ۵ لكش

ـ  يـ ن با وجود متنوع بودن ناح     يبنابرا ـ  يه ب  ي در اعـضا   ين ژن

ـ  در ا يروس، تنوع قابـل تـوجه     يجنس ماسترو  ه از يـ ن ناحي

 يوتـولگ كروس  يـ ه گنـدم و   ي سـو  يها  جدايهژنوم در مورد    

زان شـباهت تـرادف     يـ ه م كـ در حـالي    . گندم مشاهده نـشد   

 بـا  WDV-W ي هـا  جدايـه ئوتيدي اين ناحيه از ژنـوم       لكنو

ـ يه ا ي جدا يكه مشابه ژنوم    يناح  يـك ه از   كـ  WDV-B يران

 جـدا   يمزرعه جو در منطقه جلگه رخ استان خراسان رضو        

ــده  ــمار) (Behjatnia et al. 2011شـ ــا رس شـ   و بـ

FJ620684 (WDV- Bar[IR]) ژن ثبــت شــده ك بانــدر 

ه نشانه اخـتالف  ك) ۵ل كش (باشد مي ٪ ۸/۸۲-۱/۸۳ است 

ـ ير ب يه متغ ياد در ناح  يز  يهـا  سـويه ن ي در بـ كوچـ ك ين ژن

 يكيسونومكـ گـاه تا  ين جا يـي  تع . اسـت  WDVگندم و جـو     

وتولگي گنـدم  كي گندم و جو سويه گندم ويروس      ها  جدايه

ـ يه ا يسه آن با جدا   يران و مقا  ياز ا  ه جـو ويـروس     ي سـو  يران

دف ن تـرا يـي ازمنـد تع ي ن(WDV- Bar[IR])وتولگي گندم ك

جدايه گندم و جو از مناطق      ن  يامل چند ك ژنوم   يديلئوتكنو

  .ران استيمختلف ا

  

    Psammotettix alienus ك با زنجرWDVال قانت

 شــده از آوري جمــع Psammotettixي جــنس هــا زنجــرك

مزارع آلوده باجگاه، مرودشت و زرقان در اسـتان فـارس و            

ــهر ــاس   كش ــر اس ــاري ب ــال و بختي ــتان چهارمح رد در اس

هاي خالص حـشره از هـر        لنيك.  شدند كيكفولوژي تف مور

ـ      يهـا   زنجركد مثل   يدو استان از طريق تول     ه  مـاده بـارور ب

ي بـه دسـت     هـا   زنجـرك به طور ميانگين تعداد     . دست آمد 

ردن كـ قبل از منتقـل     .  عدد بود  ۳۰ الي   ۲۰لني  كآمده از هر    

لني به گياهان آلوده، ابتدا آلـودگي گياهـان بـه سـويه             كهر  

 با اسـتفاده    PCR با آزمون اليزا و آزمون       WDVو  گندم و ج  

ـ از آغازگرهاي غيـر اختـصاصي و اختـصاصي و          روس در  ي

در اين مطالعه از گياهان جو باجگاه       . ه اثبات شد  يسطح سو 

رد آلــوده بــه ك و گياهــان گنــدم شــهرWDV-Bآلــوده بــه 

WDV-W لنـي  كسـپس  .  به عنوان منبع آلودگي استفاده شد

)  بـالغ و پـوره  كعـدد زنجـر   ۳۰ الـي    ۲۰حـاوي    (كزنجر

 آمده از باجگاه، مرودشـت و زرقـان روي گياهـان            دست  به

رد بر ك شهركلني زنجر ك شده از باجگاه و      آوري  جمعآلوده  

ــاه  ــعروي گي ــهر آوري جم ــده از ش ــد ك ش ــه ش . رد ريخت
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  الم گنـدم و   ي سـ  هـا   گياهچهلني به   كي هر   ها  زنجركسپس  . ردندك ساعت از گياهان آلوده تغذيه       ۷۲ به مدت    ها  زنجرك

  

 

  قـسمت  ي حـاو ي جفـت بـاز  ۲۹۰ک قطعه ي  يدينوکلئوت) محور عمودي(و درصد واگرايي ) محور افقي( جدول درصد تشابه    . ۵شکل  

ـ   جدايه گندم و جـو سـو       ۷( ن مطالعه    ي  در ا  WDVهاي مورد استفاده      جدايه Rep از ژن    يانتهايي ناحيه بين ژني کوچک و بخش       ه گنـدم    ي

WDV د شده استي ق۲ها در جدول  ه يمشخصات جدا). اند  کشور در کادر مشخص شده استان۶ از. 

Fig. 5. Percent sequence identity and diversity of a 290 bp DNA fragment (comprising the end of the small intergenic region 

and part of the Rep gene) between selected WDV isolates used in this study (Iranian wheat and barley isolates of 

WDV from 6 provinces are boxed). See Table 2 for source of isolates. 
  

در اين مرحله از  .  برگي انتقال داده شدند    كجو در مرحله ي   

 گياهچه گندم يا جـو      ۴ الي   ۳دام حاوي   كه هر   ك گلدان   ۱۱

 از  هـا   زنجـرك  هفته   كپس از گذشت ي   . بودند استفاده شد  

 برگـي گنـدم و جـو برداشـته و هـر            كي ي ها  گياهچهروي  

 شد تـا    داري  نگه گلدان ديگر    كلني به صورت مجزا در ي     ك

در صورت اطمينان از انتقال ويروس براي شناسـايي گونـه           

وجود ويـروس در گياهـان مايـه زنـي          .  اقدام شود  كزنجر

زمان مايه   هفته از    ۴ الي   ۳ بعد از گذشت     ها  زنجركشده با   

وتـولگي يـا زردي     كزني به محض ظهـور عالئـم بيمـاري          

اي پلي مـراز     نش زنجيره كبا آزمون هاي اليزا و وا     ) ۶ لكش(

.  رديـابي شـد    WDVبا استفاده از آغازگرهـاي اختـصاصي        

 گلدان  ۷ گلدان، گياهان موجود در      ۱۱ه از   كنتايج نشان داد    

) ۶ل  كش( را نشان دادند     كوتولگي، زردي و موزائي   كعالئم  

 بوته گندم يا جـو موجـود   ۴ يا ۳ه از اين هفت گلدان هر      ك

 گلدان  ۷آزمون اليزا نيز آلودگي گياهان      . در آنها آلوده بودند   

 فقط از گياهان موجـود    PCRمنتهي در آزمون    . ردك تأييدرا  

انتقـال  . ثير شـد  كباند مورد نظر ت   )  گلدان ۷از  ( گلدان   ۵در  

WDV     از ژنوم ويـروس در      يا  از طريق تعيين ترادف قطعه 

 مايـه   هـا   زنجـرك ه بـا    كي گياهي آلوده به ويروس      ها  نمونه

روس در بـدن    يـ  وجـود و   . شـد  تأييـد ز  يـ زني شده بودند ن   

 از ي جفـت بـاز  ۱۱۷۵ قطعـه  يـك ثير ك ناقل با ت   يها حشره

p1887روس با جفت آغازگر يژنوم و
v/ p328

c
) ۱جدول  ( 

ه كـ هايي لني ك ).۷ لكش(د ي گرديابي ، رد PCRدر آزمون 

ردند براي تشخيص گونه مورد بررسـي       كويروس را منتقل    

  .قرار گرفتند

شناسايي گونه در حشرات ايـن جـنس تنهـا بـر مبنـاي                 

ه كـ ب  يـ ن ترت يبـد . باشـد   مـي ل اندام تناسلي جنس نـر       كش

aedeagus  ــه ــر در گونـ ــشره نـ  داراي .alienus P در حـ
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ـ . (Greene 1971)گرد و بدون فرورفتگي اسـت  امالكـ  .striatus Pه در گونـه     كـ فرورفتگي است در حالي        منظـور ه  ب

  
  

  

  

  

 حـاوی  alienus  Psammotettixهـاي   روز بعد از زمان مايه زني با زنجرک۴۵گياهان جو دارای عالئم کوتولگي شديد و زردي ،  . ۶شکل 

WDV-Bاز باجگاه .  
Fig. 6. Severe stunting and, yellowing symptoms in barley plants 45 days post-inoculation with viruliferous (WDV-B) 

Psammotettix alienus leafhoppers.  
  

 

 حشره ناقل به طـور جداگانـه بـا اسـتفاده از     ۵تکثير شده از بدن )  جفت بازی۱۱۷۵قطعه   (  PCRنقوش الکتروفورزي محصول . ۷شکل 

ـ  ) ۱ل جدو(  ويروس کوتولگي گندم  p1887V/ p328cجفت آغازگر  عنـوان  هو دي ان اي استخراج شده از بدن هر حشره ناقـل ب

   ).۱-۵راهک هاي ( الگو 
Fig. 7. Electrophoresis pattern of PCR products amplified from five individually tested leafhoppers using specific WDV 

primer pair p1887v/ p328c (Table 1 ) and the DNA extracted from each leafhopper (lanes 1-5).    M= DNA ladder 

mix (Fermntas). 



   ...هاي بيولوژيکي پراکندگي و برخي ويژگي: پور و همکاران لطفي

۳۱  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A                                                                         B  
  

آوری شـده ار مـزارع     جمـع   Psammotettix alienusدر گونـه  )  از نمای روبرو  B از نمای جانبی و A( اندام تناسلي جنس نر  . ۸شکل 

  . در داخل کادر ديده مي شود aedeaguseحالت فرورفتگي ). شيراز( باجگاه 

Fig. 8. The male insect genitalia (A, side view, B, full view) of Psammotettix alienus leafhoppers collected from Bajgah 

(Shiraz) fields. Differentiating part is boxed. 
  

رده كه ويروس را منتقل     ك كلني خالص زنجر  كن گونه   ييتع

 شبانه روز   ك نر انتخاب و به مدت ي      كبود چند عدد زنجر   

 قرار داده شدند تـا محتويـات درون         KOH ٪ 10در محلول   

يتيني نيستند در ايـن محلـول حـل شـده و         كه  كبدن حشره   

سـپس از   .  بيرون آورده شود   كاندام تناسلي جنس نر زنجر    

بر اساس وجود   . وپي تهيه شد  كروسكم مزبور اساليد مي   اندا

 ناقـل   كفرورفتگي و يا عدم فرورفتگي در آن گونـه زنجـر          

 حالـت فرورفتگـي   هـا  نمونهدر تمام   . ويروس شناسايي شد  

بدين ترتيـب  ). ۸ لكش( حشره نر ديده شد  aedeagusدر 

 در WDVي گنــدم و جــو هــا ســويه ناقــل كگونــه زنجــر

  . معرفي شد Psammotettix alienus (Linnaeus)ايران

ي گندم و جو مـورد بررسـي        ها  نمونهثر  كه ا كاز آنجايي   

وتـولگي بـه ويـروس      كدر اين مطالعـه بـا عالئـم زردي و           

ي بيـشتر   ها  نمونهبايست   وتولگي گندم آلوده بودند لذا مي     ك

ر شده بررسي شود و آناليزهاي آماري در مـورد   كبا عالئم ذ  

وتـولگي زرد جـو     كنـدم و    وتـولگي گ  كهاي  وقوع ويروس 

دام ويـروس   كه در هر منطقه     كانجام شود و مشخص گردد      

 WDVي آلــوده بــه هــا نمونــهدر بعــضي از  .غالــب اســت

 و WDVآلودگي مخلوط به خصوص آلودگي دو ويـروس     

BYDV وتـولگي گنـدم    كبا يافتن ناقل ويـروس      .  شد ديده

 بررسـي  گلخانـه نش اين دو ويروس را در      كتوان بر هم    مي

وتولگي گندم  كزاي ويروس   با ساخت همسانه عفونت    .ردك

رد كـ لتوان رقم هاي مختلف گندم و جو را از لحاظ عم          مي

تورهـاي  كها و ديگـر فا     دانه، بيوماس اندام هوائي، وزن دانه     

عالوه بـر ايـن از طريـق        . ردكرد دانه بررسي    كمهم در عمل  

ه چـه ژن هـايي مـي        كـ توان فهميـد     همسانه عفونت زا مي   

 .ننـد كاختصاصيت ميزبان را توسط دو استرين تعيين        توانند  

ي پـوره و    هـا   زنجـرك تعيين راندمان انتقال ويروس توسط      

بالغ و مطالعات در زمينه روشن شدن اپيدميولوژي ويروس         

  .بايست انجام شود وتولگي گندم نيز ميك

  

  منابع
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 .شود مراجعـه   يسيـ مـتن انگل  ) 9-7(جهت مالحظه به صـفحات      
  


