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  دهیچک
ـ  ،(BCTIV)بوتـه چغندرقنـد    یدگیچیپ یرانیروس ایو و (BSCTV-IR)د بوته چغندرقند یشد یدگیچیروس پیو یرانیه ایجدا ـ ترته ب ب از ی

عـالوه بـر چغندرقنـد،    . انـد  ران گزارش شدهیبوته چغندرقند از ا یدگیچیپ يماریببه عنوان عوامل  Becurtovirusو  Curtovirus يها جنس
ـ  برگ گوجـه  یدگیچیپ يماریب. شوند یها محسوب م روسین ویا ياقتصاد يها زبانین میتر و فلفل از مهم یفرنگ گوجه ن یتـر  از مهـم  یفرنگ

ـ ، (TYLCV-[Ab]) یفرنگ برگ زرد گوجه یدگیچیپروس یو یرانیه ایجدا .باشد یم یفرنگ گوجه یروسیو يها يماریب د از یه شـد یک سـو ی
TYLCV ) جنسBegomovirus( ،ـ ن ویا یزبانین دامنه میب یکیتاکنون تفک. باشد یدر جنوب کشور م يماریبن یا یاز عوامل اصل هـا   روسی

اسفناج ، فلفل، شلغم، یفرنگ از مزارع چغندرقند، گوجه يبردار روس اقدام به نمونهین سه ویا یعیطب يها زبانین مییتع يبرا .انجام نشده است
اهچـه  یه گیته يکه بذر آنها برا یاهیگونه گ 33آنها اقدام به کشت  یشگاهیآزما يها زبانین مییتع يد و برایسبز استان فارس گرد يو فضا

 و حاضره ج مربوط به مطالعینتا يبند جمع. روس انجام شدیزا سه و عفونت يها ها با استفاده از همسانه اهچهیگ یزن هیما. در دسترس بود شد
ـ  BCTIVنسبت بـه   يتر عیوس یعیطب یزبانیم ي دامنه يدارا BSCTV-IRقات گذشته مشخص نمود که یتحق  يهـا  زبـان یشـتر م یب. باشـد  یم
 TYLCV-[Ab]. باشند یم Amaranthaceaeو   Solanaceae، Brassicaceae،Fabaceae يها از خانواده BCTIVو  BSCTV-IR یشگاهیآزما

، یا قرمز، الدن، اطلسین مشخص شد که لوبیبا وجود ا. بود یفرنگ گوجه آنشده  ییشناسا یعیزبان طبیدارد و تنها م يمحدود یزبانیدامنه م
  .هستندکه تاکنون گزارش نشده بودند TYLCV-[Ab] یشگاهیآزما يها زبانیو عروسک پشت پرده م يزیر تاج خروس، داتوره، تاج
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Abstract 
Beet curly top Iran virus (BCTIV, genus Becurtovirus) and Beet severe curly top virus (BSCTV-IR, genus 
Curtovirus) induce beet curly top disease in different regions of Iran. In addition to sugar beet, tomato and 
pepper are important hosts of these viruses. Also tomato yellow leaf curl disease (TYLCD) is a serious 
disease of tomato in Iran. The Iranian isolate of Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV-[Ab]), a severe strain 
of TYLCV (genus Begomovirus), is a major component of TYLCD in southern Iran. Until now, no 
information is available regarding comparative host range of these viruses. To determine the natural hosts of 
BSCTV-IR, BCTIV and TYLCV-[Ab], samples of sugar beet, tomato, pepper, turnip and spinach were 
collected from different regions in Fars province. For the experimental host range determination, a number of 
plants were grown in the greenhouse and their seedlings were agroinoculated with the infectious clone of 
each virus. The results showed that BSCTV-IR has a wider natural and experimental host range compared to 
BCTIV. These results indicated that member of Solanaceae, Brassicaceae, Fabaceae and Amaranthaceae are 
most frequently infected by BSCTV-IR and BCTIV. Natural host range of TYLCV-[Ab] seemed to be very 
narrow as, in the present study, this virus was isolated only from tomato. However, under greenhouse 
conditions, bean, nasturtium, petunia, redroot pigweed, datura, night shade and ground cherry were found to 
be infected by this virus. 
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  مقدمه

ــاریب ــچیپ يم ــد  یدگی ــه چغندرقن ــیبوت ــل  یک از عوام
 ير کشـورها یران و سـا یکشت چغندرقند در ا يزا خسارت

ـ آ یا به حسـاب مـ  یدن  ,Bennett 1971, Gibson 1967( دی

Izadpanah 1967 .(ن یتوسط چند یبه طور کل يماریاین ب
 Beetو از جمله  Curtovirusروس متعلق به جنس یگونه و

curly top virus (BCTV) ،Beet severe curly top virus 

(BSCTV) ، Beet mild curly top virus  وSpinach 

curly top virus )Brown et al. 2012( گونـه  و Beet 

curly top Iran virus (BCTIV)   جــنس  پیــتگونــه
Becurtovirus (Varsani et al. 2014b) شـود  یجـاد مـ  یا .

ک بر یقبل از تفک Curtovirusجنس  ذکر شده از يها گونه
 Beet curly top، تحت عنوان یات مولکولیاساس خصوص

virus (BCTV) شـــدند یده مـــیـــنام )Stenger and 

McMahan 1997 (ز پشـنهاد شـده اسـت کـه از     یراً نیو اخ
 ي گونه يها نیعنوان استر به  یذف و همگتاکسون گونه ح

BCTV     در نظـر گرفتـه شـوند)Varsani et al. 2014a .(
 چغندرقنـد  ي بوته دیشد یدگیچیپ روسیو یرانیا ي هیجدا

)BSCTV-IR (د یشـد  ي هیسـو  عنوان به  راًیاخ کهBCTV 
(BCTV-Svr [IR-SVR-86]) اســـت  شـــده ينامگـــذار

)Varsani et al. 2014a( ــو و ــیا روسی ــچیپ یران  یدگی
 يمــاریب عوامــل عنــوان بــه ) BCTIV( چغندرقنــد ي بوتــه
 انــد شــده گــزارش رانیــا در چغندرقنــد ي بوتــه یدگیــچیپ
)Adams et al. 2013, Briddon et al. 1998, Bolok 

Yazdi et al. 2008, Heydarnejad et al. 2007.(  
است  گزارش شده BCTV يکه قبالً برا یزبانیم ي دامنه
از  ياری، بسـ یزراعـ  اهـان یگع بوده و عالوه بـر  یار وسیبس
ـ . شـود  یشـامل مـ   زیـ علف هرز را ن يها گونه  300ش از یب
 BCTV يهـا  زبانیبه عنوان م یاهیگ ي رهیت 44اه از یگونه گ

ـ ا نیمهمتر. (Bennett 1971) اند شناخته شده اهـان از  ین گی
 هسـتند  یفرنگـ  چغندرقند، فلفـل و گوجـه   يلحاظ اقتصاد

(Severin 1929, Bennett 1971) .  بـه بعـد    1971از سـال
و  یاهـان وحشـ  ی، گیاهـان زراعـ  یاز گ يشـتر یب يهـا  گونه
ـ زبـان ا یهـرز بـه عنـوان م    يها علف ـ ن وی روس گـزارش  ی
 یکیش سرولوژیدر آزما سرم یک آنتیبا استفاده از . اند شده

ــزا  ــ 23 ، (ELISA)الی ــجد ي هگون ــوان  د ی ــه عن ــاهی ب گی
ه اسـت  از اسـتان فـارس گـزارش شـد     BCTV يها میزبان

)Ale-Yassin et al. 1995.( درنژاد و همکـــارانیـــح 
(Heydarnejad et al. 2007) ــا اســتفاده ــز ا ب  ســرم یآنت

ـ ا به یآلودگ ،ELISAآزمون در  BCTVفارس  ي هیجدا  نی
ــجدا ــرز از   11در را  BCTV ي هی ــف ه ــه عل ــتگون  هش

اه یـ گونـه گ  سـه و  یاه زراعیگونه گ چهارخانواده مختلف، 
 ین مطالعات مربـوط بـه زمـان   یا. گزارش نمودند يا گلخانه

 يمـار یبجادکننـده  یا یروسـ یو يهـا  بوده اسـت کـه گونـه   
اگـر   .ک نشـده بودنـد  یاز هم تفکبوته چغندرقند  یدگیچیپ

 یرزراعیو غ یزراع يها زبانیم يمتعدد يها چه در گزارش
 يهــا گونــه يراً بــرایــو اخ BCTV يبــرا یاد و متنــوعیــز

 یبوته چغندرقند معرف یدگیچیپ يماریبجادکننده یمختلف ا
ـ   شده ـ سـت کـه ا  یدر حـال حاضـر مشـخص ن    یانـد ول ن ی
 دارنـد و  یزبـان یاز لحـاظ دامنـه م   یهـا چـه تفـاوت    روسیو

  . ها چگونه است زبان به هر کدام از گونهیالعمل هر م عکس
بوته چغندرقند شامل لوله شدن  یدگیچیپ يماریبعالئم 
به موازات رگبرگ انِ داخل بوته به سمت باال جو يها برگ

تـورم   ،هـا  ، راسـت ایسـتادن بـرگ   یاصلی، رگبرگ روشـن 
ماننـد در   سـوزن هـاي    یبرجستگ جادی، ایفرع يها رگبرگ

رغـم   علـی . باشـد  ها و کـاهش رشـد مـی    سطح زیرین برگ
 يهـا  جاد شده توسط گونـه یهاي موجود در عالئم ا  شباهت
در  يری، تفـاوت چشـمگ  بوتـه چغندرقنـد   یدگیـ چیمولد پ

 يها و گونه BCTVهاي  زایی جدایه شدت عالئم و بیماري
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 بر روي چغندرقنـد در مـزارع قابـل مشـاهده اسـت      یفعل

)Stenger 1998( .     لکن تـاکنون در مـورد شـدت عالئـم و
ـ زایـی ا  شدت بیماري هـا بـر روي چغندرقنـد در     ن گونـه ی

صـورت   يا سـه یمقاه ط گلخانیط کنترل شده مانند شرایشرا
گـر  یزبـان د یبر روي گیاهان م BCTVبعالوه . نگرفته است
م مختلفـی ایجـاد   یلوبیا عال و ، اسفناجیفرنگ از قبیل گوجه

تـوان بـه روشـن شـدن      یم مـ ین عالیکنند که از جمله ا می
 ،هـاي جـوان   ایجـاد تـورم و بدشـکلی در بـرگ     ،ها رگبرگ

 اهان اشاره نمودین گیکوتولگی شدید و نکروز آوندها در ا
)Šutić et al. 1999.( توســط ق عالئــم یــن نــوع دقیــیتع

از به یمختلف ن يها زبانیدر مبوته  یدگیچیمولد پ يها گونه
   .ط کنترل شده داردیدر شرا یبررس
 يهـا  ر گونـه یو سا BCTV ،BCTIVمهم  يها زبانیاز م
ـ از ا یبرخـ . است یفرنگ اه گوجهیگ Curtovirusجنس  ن ی
ــه ــه   گون ــا از جمل ــه BSCTVه ــب   در گوج ــی موج فرنگ

ها، ریزبرگـی،   ها، ضخیم شدن رگبرگ پیچیدگی شدید برگ
فرنگـی   گوجه يها بوته مرگ یو گاه ها، ضعف زردي برگ

ه یار شـب ین عالئم بسیا. )Kharazmi et al, 2012(شوند  یم
 یکیاست که  یفرنگ برگ گوجه یدگیچیپ يماریبه عالئم ب
 وباشـد   یمـ  یفرنگ گوجه یروسیو يها يمارین بیتر از مهم

ره یـ ت( Begomovirusاز جـنس   یمتنـوع  يهـا  توسط گونه
Geminiviridae ( يهـا  به نـام Tomato yellow leaf curl 

virus (TYLCV)  وTomato leaf curl virus (TLCV) 
ز ماننـد  یها ن روسین ویا. )Czosnek 2007(شوند  یجاد میا

ــه ــا گون ــاوت  Becurtovirusو  Curtovirusجــنس  يه تف
 یفرنگـ  گوجـه  يکه رو یاز لحاظ شدت عالئم يریچشمگ

 يهـا  زبـان یم درمعموال  یگر دارند ولیکدیکنند با  یجاد میا
 کننـد  یجاد مـ یا یا عالئم متنوعی فاقد عالئم هستندا یگر ید
)Behjatnia et al. 2009, Pakniat Jahromi et al. 2010( .

) Behjatnia et al. 2011(ر یـ اخ يهـا  گـزارش  يبنـد  جمع

ــ ــد  ینشــان م ــه ده ــه و  ســهحــداقل ک ه یســو شــشگون
ــوو ــروز ب روسیبگوم ــاریموجــب ب ــچیپ يم ــرگ  یدگی ب
ـ مناطق مختلف ا یفرنگ در مزارع گوجه یفرنگ گوجه ران و ی

انـد کـه از    محصول شدهن یا يا مخصوصا در کشت گلخانه
ــ ــا یب ــه  TYLCV-[Ab]ن آنه ــک ــوی ــدیک س  د ازیه ش

TYLCVیاز عوامـل اصـل   یکی گردد یمحسوب مران یدر ا 
 باشـد  یمـ در جنـوب کشـور    یفرنگـ  برگ گوجه یدگیچیپ
)Pakniat Jahromi et al. 2010.(   

 يولوژیدر مورد ب يادیران مطالعات نسبتاً زیاگر چه در ا
بوتـه چغندرقنـد و    یدگیـ چیپ يهـا  يمـار یب يولوژیدمیو اپ
 Behjatnia(انجام شده اسـت   یفرنگ برگ گوجه یدگیچیپ

et al. 2009, Ghodoum Parizipour, 2011; 
Heydarnejad et al. 2007, 2013b (در  یراً مطالعـات یو اخ

هـا صـورت    يمارین بیجادکننده ایا يها روسیمورد تنوع و
 Bolok Yazdi et al. 2008, Ebadzad Sahraei et ( گرفته

al. 2008, Gharouni Kardani et al. 2013, 
Heydarnejad et al. 2013a, Pakniat Jahromi et al. 

ــ)2010 ــه جــامع  ی، ول ــاکنون مطالع ــوع و  یت ــورد تن در م
ها صـورت نگرفتـه    روسیک از ویهر  یزبانیمالعمل  عکس
و  ین منظور در مطالعه حاضر نسـبت بـه بررسـ   یبهم. است
سـه   يها هیجدا یشگاهیو آزما یعیطبدامنه میزبانی سه یمقا

پیچیـدگی شـدید   ، بوته چغندرقندویروس ایرانی پیچیدگی 
بوتــه چغندرقنــد و پیچیــدگی بــرگ زرد گوجــه فرنگــی و 

در شرایط گلخانـه   مهم آنها يها زبانیجاد شده در میعالئم ا
  .اقدام شد

  یبررس يها مواد و روش
   يبردار نمونه

ـ و یعـ یطب یزبانین دامنه مییجهت تع مـورد   يهـا  روسی
 ،یفرنگـ  گوجـه  ،از مـزارع چغندرقنـد   يبـردار  نمونه مطالعه
 اسـتان ا، شلغم، بادمجان، پنبـه و تربچـه   یلوب، اسفناج، فلفل
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بـرگ،   یدگیچیم پیعال که یاهانیو گ گرفتصورت س فار
ن و یی، خم شدن بـرگ بـه سـمت پـا    يبوته، زرد یدگیچیپ

ن از یهمچن. شد يآور جمع دادند ینشان م ها نکروز رگبرگ
 Physalis(ل عروسک پشـت پـرده   یاز قب يهرز يها علف

sp.(ــاجر ــروس )Solanum nigrum( يزی، تـ ــاج خـ ، تـ
)Amaranthus retroflectus (رك موجـود در مـزارع   یو پن

 Petunia( یل اطلسـ یـ از قب ینتـ یاهـان ز یالذکر و از گ فوق

hybrida( ،خــک یم(Dianthus caryophyllus)  ــل و قرنف
(Dianthus barbatus)  يهـا  از بـرگ . شـد  يبـردار  نمونـه 

گرم بافت برگ برداشت  یلیم 200اه به مقدار یهر گ ییانتها
 -C70° يع در دمــایو پــس از فــرو بــردن در ازت مــا   

مـورد اسـتفاده قـرار     يبعد يها شیشد تا در آزما ينگهدار
  .ردیگ

  شیمورد آزما گیاهان یزن هیو ما پرورش ،کشت

ـ و یشـگاه یآزما يها زبانین مییبه منظور تع  يهـا  روسی
ر یـ غاه یـ گ 10و  ینتـ یو ز یاه زراعیگ 23مورد مطالعه بذر 

در مطالعـه حاضـر   (بودند  یکه قابل دسترس یمتنوع یزراع
ــ ــام محل در  )شــگاه اســتفاده شــدیاهــان در آزمایگ یاز ارق

کشـت  ت یپرل% 50ت ماس و یپ% 50 ينشاء حاو يها ینیس
هــا بــه  ک مــاه بعــد از کشــت بــذر، نشــاءیــو  دندداده شــ
کود برگ منتقل % 50 خاك مزرعه و% 50 يحاو يها گلدان

حاصـل در   يهـا  اهچـه یگ. دندیگرد يو در گلخانه نگهدار
زاي سه  هاي عفونت با استفاده از همسانه یبرگ 8-6مرحله 

ـ و ، BSCTV-IR (Ebadzad Sahraei et al. 2008)روس ی
BCTIV ) ــز تحق ــود در مرک ــات ویموج ــق ــ روسی  یشناس

ــگ  .TYLCV-[Ab] Pakniat Jahromi et al  و) یاهی

ـ  هیما Agroinoculationبه روش ) (2010 ـ ا .نددشـ  یزن ن ی
ه یسـو  Agrobacterium tumefaciens يکار با کشت باکتر

C58 ـ ک از ویهر  يزا همسانه عفونت يحاو هـا در   روسی

تر از هـر  یل یلیکروگرم در میم 50 يحاو LBط کشت یمح
 ين و در دمـا یسـ یفامپین و ریسـ یکانام يها کیوتیب یک آنتی

°C28    100مقـدار  . در حال تکان خـوردن رشـد داده شـد 
 1زان جذب حـدود  یبا م يون باکتریتر از سوسپانسیکرولیم

 ي شـده  ینانومتر توسط سرنگ ضدعفون 600در طول موج 
در  سـالم  يها اهچهیهاي جانبی گ لتون به طوقه و جوانهیهم

ـ مااهـان  یگتعـداد  . ق شدیتزر یبرگ 8-6 يمرحله  ـ  هی  یزن
ق شده در فواصـل  یاهان تزریگ. ر بودیمتغ 15و  5ن یشده ب

عالئـم و   یمورد بررسـ  یزن هیروز پس از ما 56و  35و  21
کـل   يا ان يپـس از اسـتخراج د  . نـد قرار گرفت يبردار نمونه
مورد مطالعه توسط  يها روسیژنوم و یابیاه نسبت به ردیگ

ـ هـر و  یاختصاص يبا کمک آغازگرها PCRآزمون  روس ی
  .دیگرداقدام  )1جدول (

هــا بــا اســتفاده از آزمــون واکــنش  روسیــص ویتشــخ
  (PCR)مراز یپل يا رهیزنج

 CTAB اه از روشیـــاز گ يا ان ياســـتخراج د يبـــرا
)Gawel and Jarret 1991 (  ـ رد يبـرا  .اسـتفاده شـد  یابی
مـراز بـا   یپل يا رهیـ واکنش زنج آلوده،اهان یها در گ روسیو

، BSCTV-IRیاختصاصــ يهــا اســتفاده از جفــت آغــازگر
BCTIV و ) TYLCV-[Ab] ــدول ــه ترت  )1ج ــه ب ــک ب ی
جفت باز از ژنـوم   1071و  682، 496 يها به اندازه یقطعات
در  PCR واکـنش . کنند انجام گرفت یر میها را تکث روسیو

اسـتخراج   يا ان يشامل قالـب د  يتریکرولیم 25 يها حجم
هـر  ( هـا   گرم بافت برگ، آغازگرکرویم 400شده از حدود 

د یـ نوکلئوت ی، چهـار داکسـ  )کرومـوالر یم 1کدام به غلظـت  
 یلـ یم 5/1کروموالر، یم 200 غلظتک به یهر  فسفات يتر

ــوالر از کلر ــم ــد منی ــز  25/1، (MgCL2)م یزی ــد آن م یواح
 برنامـه  .رفت، انجام گ)رانیژن، ا نایشرکت س( Taqمراز  یپل

PCR  يقـه در دمـا  یدق 5به مـدت   یتدائ ک مرحلهیشامل 
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  .مورد مطالعه يها روسیژنوم و قطعات تکثیر براي پلیمراز اي زنجیره واکنش در استفاده مورد آغازگرهاي. 1 جدول
Table 1. Oligonucleotide primers used in PCR for amplification of DNA fragments of studied viruses. 

Primers Nucleotide 
positiona Sequence ( 5' to 3' ) 

Expected 
fragment size 

(bp) 
BSCTV-IR358V 358-382 GTGGATCAATTTCCAGACAATTATC 

496 
BSCTV-IR853C 829-853 CCCCATAAGACCCATATCAAACTTC 

BCTIV474V 474-493 TACAAGAAGTATGGCGGTTC 
682 

BCTIV1155C 1135-1155 AAGAATAGCATTCTCCTTCAC 

TYLCV-[Ab]1543V 1543-1566 TTACGTCTTATTGTTTTCTTCTTG 
1071 

TYLCV-[Ab]2613C 2590-2613 CCTCGTCTATTTAAAATATATGCC 
a Nucleotide position of BSCTV-IR, BCTIV and TYLCV-[Ab] primers are according to the GenBank database under 
accession number X97203, JQ707939 and FJ355946, respectively 
V virion-sense strand primer 
C complementary-sense strand primer 

  
°C95  ـ ، و يا ان يبه منظور واسرشت نمـودن د  ک برنامـه ی
 يه، دمـا یـ ثان 30به مـدت   C95° يشامل دما يا چرخه 35
°C55  يه و دمـا یثان 45به مدت °C72    قـه  یدق 1بـه مـدت
قـه در  یدق 10ن چرخه، مخلوط به مـدت  یپس از آخر. بود
°C72 بـا   يا ان ير قطعـات د یـ تکث سـپس . دیگرد ينگهدار

 .قرار گرفتند یمورد بررس% 1الکتروفورز در ژل آگاروز 

  جهینت
  ها روسیاهان آلوده به ویگ یشناسائ

 ،مـزارع چغندرقنـد  شـده از   ياهان جمع آوریان گیاز م
ا، شلغم، بادمجـان، پنبـه و   یلوب، اسفناج، فلفل ،یفرنگ گوجه
کـه  ) 2جـدول  (اه یگونه گ 33ان یس و از ماستان فار تربچه
ـ زا سه گونه و عفونت يها همسانه يحاو يبا باکتر  وس ری

BSCTV-IR، BCTIV و  TYLCV-[Ab]شــده  یزنــ هیــما
جـاد  یروس بر اساس عالئم ایآلوده به هر و يها بودند گونه

اهــان آلــوده بــه یگ. شــدند یشناســائ PCRشــده و آزمــون 
BSCTV-IR ، BCTIV  وTYLCV-[Ab] ــبــه ترت ــا ی ب ب

شـکل  A1( ،682 )شـکل  ( 496 يها به اندازه یر قطعاتیتکث
B1 ( 1071و ) شکلC1( ت یماه. شدند یجفت باز شناسائ

ـ هـر و  یاختصاصـ  ير شده با آغازگرهایتکثقطعات  روس ی
د شـده اسـت   یآن قطقه تأئ يدین ترادف نوکلئوتییقبالً با تع

)Ebadzad Sahraei 2007, Ghodoum Parizipour 2011, 

Pakniat Jahromi et al. 2010 .( یب آلـودگ یـ ن ترتیبـد 
چغندرقنـد مرودشـت، اسـفناج ظفرآبـاد      يهـا  نمونه یعیطب
راز، فلفـل  یشـ  یراز، اطلسـ یراز، فلفل و تربچه کفترك شیش

ــاه، لوب ــباجگ ــپ  ا وی ــلغم س ــه  یش ــان داراب ب دان و بادمج
BSCTV-IR چغندرقنـد مرودشـت و اسـفناج     يها و نمونه
ـ بر اساس ا. شد یقطع BCTIVراز به یظفرآباد ش ج ین نتـا ی

 یزبــانینــه مدام يدارا BSCTV-IRمشــخص شــد کــه   
 یاهیـ گ يهـا  ن نمونهیدر ب BCTIVسه با یدر مقا يتر عیوس
رفـت   یهمـانطور کـه انتظـار مـ    . باشـد  یشده م يآور جمع

TYLCV-[Ab] ن ینبوده و در ا یعیوس یزبانیدامنه م يدارا
ـ بـه ا  یفرنگ گوجه یعیطب یمطالعه فقط آلودگ ـ ن وی روس ی

عالئـم   ياهان متفـاوت دارا یگ ین بررسیدر ا. دیمحرز گرد
ا یـ ، عروسک پشت پـرده، لوب يزیر رك، تاجیل پنبه، پنیاز قب
 یشده بودند که آلودگ يآور ز جمعیخک و قرنفل نیقرمز، م
 یاحتمـال آلـودگ  . روس مورد مطالعه نشان ندادندیبه سه و

ـ گـر را نبا ید يهـا  روسیو ینیاهان به جمین گیا د از نظـر  ی
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  .یشگاهیآزما يها زبانیدر م TYLCV-[Ab]و BSCTV-IR،  BCTIV يزا ونتعف يها همسانه ییزا یراندمان آلودگ. 2جدول 
Table 2. Infection rate of BSCTV-IR, BCTIV and TYLCV-[Ab] infectious clones in tested plants. 

 
 
 
Plant scientific name (common 
name) 

BSCTV-IR BCTIV TYLCV-[Ab] 
No of plants 

infected/No. of 
plants 

inoculated 

% 
No of plants 

infected/No. of 
plants inoculated 

% 

No of plants 
infected/No. 

of plants 
inoculated 

% 

Amaranthus retroflexus (redroot 
pigweed) 

3/10 33 2/10 20 5/10 50 

Beta vulgaris (sugar beet) 15/15 100 15/15 100 0/15 0 
Brassica rapa (turnip) 13/15 87 14/15 93 0/15 0 
Capsicum annuum (capsicum) 6/10 60 0/10 0 0/10 0 
Capsicum annuum (ornamental 
chili pepper) 

0/5 0 0/5 0 0/5 0 

Capsicum frutescens (bird chili) 2/15 13 2/10 20 0/15 0 
Chenopodium album 3/10 30 5/10 50 0/10 0 
Citrullus lanatus (watermelon) 0/5 0 0/5 0 0/5 0 
Coriandrum sativum (coriander) 0/5 0 0/5 0 0/5 0 
Cucumis sativus (cucumber) 8/15 53 0/15 0 0/15 0 
Cucurbita maxima (pumpkin) 0/5 0 0/5 0 0/5 0 
Datura metel 6/10 60 2/10 20 3/10 30 
Dianthus barbatus (sweet William) 0/10 0 0/10 0 0/10 0 
Dianthus caryophyllus (carnation) 0/10 0 0/10 0 0/10 0 
Descurainia sophia (flixweed) 2/3 67 0/3 0 0/3 0 
Medicago sativa (alfalfa) 0/5 0 0/5 0 0/5 0 
Mirabilis jalapa (four o’clock 
flower) 

0/5 0 0/5 0 0/5 0 

Nicotiana benthamiana 4/5 80 2/5 40 5/5 100 
Nicotiana glutinosa 3/5 60 2/5 40 5/5 100 
Malva parviflora (mallow) 0/3 0 0/3 0 0/3 0 
Petunia hybrida (petunia) 15/15 100 15/15 100 10/15 67 
Phaseolus vulgaris (red bean) 10/15 67 8/15 53 8/15 53 
P. vulgaris (pinto bean) 7/15 47 0/15 0 0/15 0 
Physalis heterophylla (ground 
cherry) 

2/5 40 4/5 80 5/5 100 

Pisum sativum (pea) 0/15 0 0/15 0 0/15 0 
Portulaca oleracea (purslane) 0/5 0 0/5 0 0/5 0 
Raphanus sativus (radish) 15/15 100 0/15 0 0/15 0 
Spinacia oleracea (spinach) 0/10 0 5/10 50 0/10 0 
Solanum lycopersicum (tomato) 12/15 80 13/15 87 15/15 100 
Solanum melongena (eggplant) 3/5 60 0/5 0 0/5 0 
Solanum nigrum (night shade) 2/4 50 1/4 25 1/4 25 
Tropaeolum majus (nasturtium) 15/15 100 15/15 100 15/15 100 
Vicia sativa (common vetch) 0/10 0 0/10 0 0/10 0 

  
 .دور داشت

همسـانه   يحـاو  ياه کـه بـا بـاکتر   یـ گونه گ 33ان یاز م
ـ مامـورد مطالعـه    يها روسیزا و عفونت ـ  هی شـدند بـر    یزن
 شـده  یزن هیاهان مایها در گ روسیو يا ان يد یابیاساس رد

گونـه   10و  BCTIVگونه به  BSCTV-IR ،15گونه به  20
جـدول  (ص داده شـدند  یحساس تشخ TYLCV-[AB]به 

ز، یگشـن رك، یـ خک، قرنفل، پنیش مین آزمایط ایدر شرا). 2
، ی، ماش، الله عباسی، نخود فرنگونجهیکدو تنبل،  ،هندوانه
 زا چ کدام از سـه همسـانه عفونـت   یبا ه ینتیفلفل زو  خرفه

شـامل   TYLCV-[AB]حساس بـه   يها گونه. آلوده نشدند
 ، Nicotiana benthamiana،N. glutinosa، یفرنگـ  گوجـه 
، تاج خروس، داتـوره و  يزیر ، تاجیا قرمز، الدن، اطلسیلوب



  ... هاي ويروس يشگاهيو آزما يعيطب دامنه ميزبانيسه يمقا: و همكاران بين جهان
 

512 

 
-TYLCV (C)و  BSCTV-IR ،(B) BCTIV (A)اه آلـوده بـه   یگ ياز تعداد ر شدهیتکث PCRمحصوالت  ينقوش الکتروفورز. 1شکل 

[Ab] ــه ترت ــبـ ــا ب یـ ــتفاده از بـ ــااسـ ــ يآغازگرهـ و  BSCTV358V/BSCTV853C، BCTIV474V/BCTIV1155C یاختصاصـ
TYLCVAb1543V/ TYLCVAb2613C ) شـده  داده نشان شده برداري نمونه منطقه و نوع میزبان ترتیب به راهک هر باالي در). 1جدول 

 ).DNA ladder mix, Fermentas: نشانگر. (است
Fig 1. Electrophoresis pattern of PCR products amplified from BSCTV-IR (A), BCTIV (B) and TYLCV-[Ab] 
(C) infected plants from different regions as indicated at the top of each lane using specific primer pairs: 
BSCTV358V/BSCTV853C, BCTIV474V/BCTIV1155C and TYLCVAb1543V/TYLCVAb2613C (Table 1), 
respectively. M = DNA ladder mix (Fermantas). 

  
ــرده  ــت پ ــک پش ــه  عروس ــن BCTIVو  BSCTV-IRب ز ی

ا یـ ار، لوبیـ ، خيا فلفـل دلمـه  گر ید ياز سو. حساس بودند
حساس  BSCTV-IRبه ر یخاکشو  جان،مباد ، تربچه،یتیچ
ر حساس بودند و در مقابل تنها اسفناج یغ BCTIVبه  یول

. ر حسـاس بـود  یـ غ BSCTV-IRحساس و به  BCTIVبه 
اسـفناج   يهـا  نمونـه  یعـ یطب یاست که آلودگ ین در حالیا

احـراز   PCRبا انجام آزمون  BSCTV-IRراز به یظفرآباد ش
رسد که واکنش متفاوت اسفناج در مزرعه و  یبه نظر م. شد
در (روس به رقم اسفناج مورد اسـتفاده  ین ویشگاه به ایآزما

ـ مطالعه حاضر از  شـگاه  یاسـفناج در آزما  یک رقـم محلـ  ی
از بـه  یـ ه نین فرضیاثبات ا. داشته باشد یبستگ) استفاده شد
. شــگاه داردیشــتر در ســطح مزرعــه و آزمایب يهــا یبررســ
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کـه   یاهیـ شود تنهـا گ  یمشاهده م 2 جدولهمانطور که در 
ـ هر سه و زا عفونت يها انههمس ییزا يماریبراندمان   روسی
بـه عـالوه رانـدمان    . الدن بـود  ینتیاه زیبود گ% 100 در آن
اهان چغندرقنـد، تربچـه و   یدر گ BSCTV-IR ییزا يماریب

و  یاهـــان چغندرقنـــد و اطلســـیدر گ BCTIV، یاطلســـ
TYLCV-[AB] عروسـک پشـت   یفرنگ اهان گوجهیدر گ ،

 یکارائ. بود% N. glutinosa 100و  N.benthamiana ،پرده
ر یسـا  یـی زا یآلـودگ در  روسیسه و زا عفونت يها همسانه

 .ر بودیدرصد متغ 93تا  13ها از  روسین ویزبان ایاهان میگ

زا  عفونـت  يهـا  شده بـا همسـانه   یزن هیاهان مایعالئم گ
BSCTV-IR ،BCTIV و TYLCV-[Ab]   

ـ اهان چغندرقنـد ما یدر گ ـ  هی  BSCTV-IRشـده بـا    یزن
سـتادن، تـا   یراسـت ا (بوتـه   یدگیچیپ يماریب کیپیت عالئم

و تـورم   یانیها به موازات رگبرگ م شدن و لوله شدن برگ
 )یرگبـرگ اصـل   يپشت برگ بخصـوص رو ها در  رگبرگ

 شـکل ( مشـاهده بـود  قابل  یبخوب یزن هیروز پس از ما 21
A2 .(ز یـ د رشـد بوتـه ن  یروس موجب کـاهش شـد  ین ویا
ــگرد ــال .دی ــ یدر ح ــه در هم ــان یک موجــب  BCTIVن زم
چغندرقنـد شـد    يهـا  اهچـه یها در گ ف برگیخف یدگیچیپ
ـ روز پس از ما BCTIV ،35 عالئم. )B2 شکل( ـ  هی بـه   یزن

بـود،   یزن هیروز پس از ما 21دتر و واضح تر از یمراتب شد
از  ین زمـان هـم بـه شـدت عالئـم ناشـ      یهر چند که در ا

BSCTV-IR ـ  هیماروز پس از  21تربچه  يها بوته. نبود  یزن
بـروز دادنـد کـه اغلـب بـه       یفـ یخف عالئم BSCTV-IR اب

ـ  در  یهـا و بدشـکل   ه برگچـه یحاشـ  یصورت تا شدن جزئ
   ).C2 شکل(جوان بود  يها برگ

ــر تزر ــدر اث ــتی ــر ســه و ق همســانه عفون ــزا ه روس ی
BSCTV-IR ،BCTIV  وTYLCV-[Ab] یفرنگـ  به گوجه 

جـاد  ی، اییانتهـا  يهـا  ل کوچـک شـدن بـرگ   یاز قب یعالئم

 ,D, E شکل( دیها مشاهده گرد در برگ يو زرد یدگیچیپ

F2.( ـ ر در  هــا بـرگ  يو زرد ییانتهــا يهــا ز شــدن بـرگ ی
نسـبت بـه    TYLCV-[Ab]آلوده بـه   یفرنگ گوجه يها بوته

BSCTV-IR  وBCTIV 21شـلغم   يهـا  بوته. دتر بودیشد 
بـروز   یفـ یخف عالئـم  BSCTV-IRبـه   یروز پس از آلودگ

در  یتـورم و بدشـکل  جـاد  یدادند کـه اغلـب بـه صـورت ا    
 .)G2 شکل( جوان بود يها برگ

BSCTV-IR ــدر لوب ــیا چی ــد از تزر 21 یت ــروز بع ق ی
جـوان   يها در برگ یدگیچیجاد پیموجب کوچک شدن و ا

ا قرمـز بـه صـورت    یـ در لوب عالئم نیا). H2 شکل( دیگرد
خم ، ییانتها يها ، کوچک شدن برگها روشن شدن رگبرگ

-TYLCVو  BCTIV. آنهـا بـود   یدگیچیها و پ شدن برگ

[Ab] ــدر لوب ــیا چی ــم یت ــد در یا یخاصــ عالئ جــاد نکردن
 يروس بـر رو ین دو ویبه ا یاز آلودگ یناش عالئمکه  یحال
ـ ا قرمز دیلوب موجـب خـم شـدن     TYLCV-[Ab]. ده شـد ی
جـاد رگبـرگ   ین و اییا بـه سـمت پـا   یـ لوب ییانتها يها برگ
ـ از تزرروز بعـد   I2 .(35 شـکل (د یدر آنها گرد یروشن ق ی

BCTIV ها مشـاهده   در برگ یفیخف یدگیچیپ ا قرمزیبه لوب
 .شد

BSCTV-IR  وBCTIV و فلفل دلمه  فلفل سبز يبر رو
جـاد  یهـا ا  برگ یها و بدشکل رگبرگ يل زردیاز قب یعالئم

چ گونــه یهــ ینتـ یدر فلفــل ز یولــ) J, K2شــکل (کردنـد  
 BSCTV-IR ،21از  یعالئـم ناشـ  . مشـاهده نشـد   یعالئم
ـ  هیپس از ماروز  ـ بـه ا  یزن ـ اهـان مشـاهده گرد  ین گی د در ی
ـ روز پس از ما BCTIV ،35از  یکه عالئم ناش یحال ـ  هی  یزن

در فلفـل   BSCTV-IRاز  یعالئـم ناشـ  . ه بـود شاهدقابل م
. اه بـود ین گیدر ا BCTIVدتر از عالئم یسبز به مراتب شد

ــس از ما 21 ــروز پ ــ هی ــه BSCTV-IR یزن ــخ ب  يزردار ی
 جوان يها شدن برگ یها و تاول برگرگ یبرجستگ ف،یخف

  ).L2شکل (د یمشاهده گرد
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ها بـه   لوله شدن برگ) A( :یشگاهیاهان آزمایبه گ TYLCV-Abو  BCTIV, BSCTVزا  همسانه عفونت یزن هیمااز  یعالئم ناش .2شکل 

ـ  یتا شدن جزئ) C( ؛چغندرقند يها ف برگیخف یدگیچیپ) B( ؛ها در پشت برگ در چغندرقند و تورم رگبرگ یانیموازات رگبرگ م ه یحاش
تـورم و  ) G( ؛یفرنگ ها در گوجه برگ يو زرد یدگیچی، پییانتها يها کوچک شدن برگ) Fو  D ،E( ؛تربچه يها برگ یو بدشکل ها برگچه
و  ییانتهـا  يها ، کوچک شدن برگیرگبرگ روشن) I( ؛یتیا چیجوان لوب يها در برگ یدگیچیجاد پیکوچک شدن و ا) H( ؛شلغم یبدشکل

جـوان   يهـا  شدن برگ یف و تاولیخف يزرد) L( ؛فلفل سبز يها برگ یها و بدشکل رگبرگ يزرد) Jو  K( ؛ا قرمزیلوب يها برگ یدگیچیپ
   .اریخ

Fig 2. Symptoms induced by BSCTV, BCTIV and TYLCV-[Ab] infectious clones in experimentally 
agroinoculated plants showing (A) inward rolling of leaves and vein swelling in sugar beet; (B) mild leaf curling 
in sugar beet; (C) mild inward rolling of the leaflet margins and deformation of leaves in radish; (D, E and F) 
tomato plants showing reduced size of young leaves and yellowing and curling of the leaves; (G) deformation and 
blistering of a turnip leaf infected with BSCTV; (H) reduced size and curling of young leaves in pinto bean; (I) 
vein clearing, small leaves and leaf curling in red bean; (J and K) vein yellowing and deformation of young 
leaves in green pepper; (L) mild yellowing and blistering of leaves in cucumber.  
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روز بعـد از   BCTIV، 35اسفناج آلوده بـه   يها در بوته
 يهـا  ، تاشـدن بـرگ  هـا  برگ یدگیچیپ و یبد شکل یزن هیما

بـه  تـر   یمیقـد  يهـا  برگ یدگیخم و جوان به طرف داخل
ـ هـر سـه و  ). A3شـکل  (جاد شد ین اییسمت پا  .Nروس ی

benthamiana  وN. glutinosa  یرا آلوده نموده و عالئمـ 
 يها شدن برگ زیها، ر شدن برگ یو قاشق یدگیچیل پیاز قب
 ).B3شکل (جاد نمودند یدر آنها ا يبوته و زرد یانتهائ

ـ روز از تزر 21پس از گذشـت   ینتیاهان زین گیدر ب ق ی
BSCTV-IR  وBCTIV یدگیـ چیها و پ رگبرگ یبرجستگ 
الدن آلـوده   يهـا  در بوته. دیالدن مشاهده گرد يها در برگ

شـکل  (جاد شد یز ایک نیکلروت يها لکه TYLCV-[Ab]به 
C3 .(بـه   یاه اطلسـ یـ روس ذکر شده در گیعالئم هر سه و

ــ يد رشــد، زردیصــورت کــاهش شــد هــا و  ن رگبــرگیب
ن تفـاوت  یبا ا. )D, E2شکل (ها بود  ف برگیخف یدگیچیپ

 TYLCV-[Ab]آلوده بـه   يها زمان ظهور عالئم در بوتهکه 
  .گر بودیروس دیاز دو ورتر یبه مراتب د
-BSCTVآلـوده بـه    يها کاهش رشد بوته يزیر در تاج

IR شـکل  (ار قابل توجه بـود  یاه شاهد بسینسبت به گF3( ،
 TYLCV-[Ab]داتــوره آلــوده بــه  يهــا بوتــهن در یهمچنــ
در  ).G3شـکل  (د شـ ها مشاهده  برگ یدگیچیپو  یبدشکل
 یدگیـ چیپ BSCTV-IRتـاج خـروس آلـوده بـه      يها بوته
ـ ها د رگبرگ یها و برجستگ برگ از  یعالئـم ناشـ   .ده شـد ی

BSCTV-IR، 21 ـ  هیروز پس از ما تـاج   يهـا  در بوتـه  یزن
 یحتـ  BCTIVعالئم مربوط بـه   یخروس مشاهده شد، ول

روز پـس از   56. مالحظه نبود قابل یزن هیروز بعد از ما 56
 یخـروس وحشـ   تـاج  يهـا  به بوته TYLCV-[Ab]ق یتزر
و کاهش رشد بوتـه   يزرد یاندک ،ها ف برگیخف یدگیچیپ

  ).H3شکل (د یمشاهده گرد
، تعداد پنج گونه BSCTV-IR یشگاهیزبان آزمایم 15از 

تره، بادمجان، داتـوره، عروسـک پشـت پـرده و      شامل سلمه

اه یـ از نـه گونـه گ  . داشـتند  عالئـم بـدون   یآلـودگ ر یخاکش
تره،  اه شامل شلغم، سلمهی، شش گونه گBCTIVحساس به 

وسک پشت پرده و تاج خـروس و از  ، داتوره، عريزیر تاج
، چهار گونه علـف  TYLCV-[Ab] یشگاهیزبان آزمایم 10

، عروسک پشت پـرده، داتـوره و تـاج    يزیر هرز شامل تاج
ـ   یعالئم یزن هیبعد از ما خروس آزمـون   ینشان ندادنـد ول

PCR جـدول  (روس هستند یو يا ان يد ينشان داد که حاو
2.(  

 ، مـاش، ینخـودفرنگ ل یـ از قب یاهـان ینکـه گ یبا وجـود ا 
 یاحتمـال  يهـا  زبـان یمو هندوانـه   ، کدو تنبلزیگشن ،ونجهی
بوته چغندرقند هسـتند   یدگیچیپ يماریعامل ب يها روسیو

ـ ق سه ویاما در اثر تزر و  BCTIV  ،TYLCV-[Ab]روس ی
BSCTV-IR مشـاهده   یچ گونـه عالئمـ  یاهان هـ ین گیبه ا

ــون    ــام آزم ــا انج ــد و ب ــ يا ان يد PCRنش ــدام ازیه  چ ک
ـ هـا در آنهـا رد   روسیو ـ نگرد یابی ممکـن اسـت عـدم    . دی

ـ شگاه بـه و یاهان در آزماین گیا یآلودگ مـورد   يهـا  روسی
واکـنش  . داشـته باشـد   یمطالعه به رقم مورد استفاده بسـتگ 

از بـه  یها ن روسین ویها به ا زبانیر میاهان و ساین گیارقام ا
  .شگاه داردیشتر در سطح آزمایب يها یبررس

 بحث
ران در گذشـته بـر اسـاس نـوع     یدر ا BCTVص یتشخ
ــعال ــت     ی ــوده اس ــال آن ب ــوه انتق ــد و نح م در چغندرقن

Izadpanah 1982) .(ــدر ــا کمـــک روشیبتـ ــا ج بـ  يهـ
ص یتشـخ  یو مولکـول  یکروسکوپی، الکترون میکیسرولوژ

متنـوع   يهـا  زبـان یآورنده آن در م و عامل به وجود يماریب
 1374در سال  ن و همکارانیاسیآل . ر شده استیامکان پذ

ـ با استفاده از  ـ سـرم جدا  یک آنتـ ی در  BCTV ییکـا یه آمری
 گونۀ گیـاهی را از  23 ، (ELISA)الیزا  یکیش سرولوژیآزما
و یاهیـ خـانواده گ  10از  ینتیو ز یاه زراعیگونه گ 29ن یب



  ... هاي ويروس يشگاهيو آزما يعيطب دامنه ميزبانيسه يمقا: و همكاران بين جهان
 

516 

  
ـ چیو پ یبدشکل) A( :یشگاهیاهان آزمایبه گ TYLCV-Abو  BCTIV, BSCTVزا  همسانه عفونت یزن هیاز ما یعالئم ناش. 3شکل   یدگی
ـ هـا در   برگ يو زرد یدگیچی، پیانتهائ يها ز شدن برگیر) B( ؛طرف داخل در اسفناجه جوان ب يها ها و تا شدن برگ برگ  .Nک بوتـه  ی

benthamiana  ؛)C (؛الدن يها ک در برگیکلروت يها لکه )D و E (ي ها ف برگیخف یدگیچیها و پ ن رگبرگیب يد رشد، زردیکاهش شد 
 ییانتها يها برگ یدگیچیپ )H(؛ داتوره يها برگ یدگیچیو پ یبد شکل) G( ؛سه با بوته سالمیدر مقا يزیر تاج دیشد یگکوتول) F( ؛یاطلس

 .  TYLCVتاج خروس آلوده به بوتهدر  ها ف برگیخف يو زرد یدگیچیپ) I( ؛ BSCTVبوته در تاج خروس آلوده به
Fig 3. Symptoms induced by BSCTV, BCTIV and TYLCV-[Ab] infectious clones in experimentally 
agroinoculated plants showing (A) curling and deformation of leaves and inward rolling of young leaves in 
spinach agroinoculated with BCTIV; (B) A N. benthamiana plant showing small crumpled and upward curled 
yellow leaves; (C) Chlorotic spots on the leaves of an infected nasturtium plant; (D and E) Petunia plants 
showing interveinal chlorosis, slight leaf curling and severe stunting; (F) A TYLCV-infected nightshade plant 
showing severe stunting on the right compared to a healthy plant on the left; (G) curling and deformation of 
leaves in datura; (H) curling and deformation of young leaves in BSCTV-infected tumbleweed plants, (I) mild 
yellowing and curling of leaves in TYLCV-infected tumbleweed plants. 

  
ــه علــف هــرز از  29 ــخــانواده گ 12گون ــوان  یاهی ــه عن ب

از استان فـارس گـزارش کردنـد     BCTVد یجد يها میزبان
(Ale-Yassin et al. 1995) .بـا انجـام    يگـر یدر گزارش د

اعـالم  ) 1995( زدپنـاه ین و ایاسـ یآل مشـابه   يهـا  شیآزما

در  یو بدشـکل  یدگیـ چی، پیم کوتـولگ یکردند که همه عال
  .باشد ینم BCTVاهان چغندرقند مربوط به یگ

، بـا  )Heydarnejad et al. 2007( درنژاد و همکارانیح
ـ یه ایسرم جدا یک آنتیاستفاده از  ش یدر آزمـا  BCTV یران
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ونجـه و سـه   ی، ایـ الیزا، عالوه بر چغندرقند در اسـفناج، لوب 
، موفـق بـه   یفرنگـ  ار و گوجـه یکدو، خ يا محصول گلخانه

گونه علف هـرز از هشـت خـانواده     11در  BCTV یابیرد
ـ هرز آلوده بـدون عال  يها دند که تمام علفیگرد یاهیگ م ی

در دو گونـه علـف هـرز     یزان آلـودگ یـ ن میشـتر یب. بودنـد 
Salsola kali  وChenopodium album  ــانواده از خــ

Chenopodiaceae  گــزارش شــد)Heydarnejad et al. 

2007.(  
 يهـا  بوده است که گونه یا مربوط به زمانه ن گزارشیا
بوتـه چغندرقنـد از    یدگیـ چیپ يماریجادکننده بیا یروسیو

دو همانطور که ذکـر شـد تـاکنون    . ک نشده بودندیهم تفک
 Beet curly topو  Beet severe curly top virusگونـه  

Iran virus يهــا ب از جــنسیــبــه ترت Curtovirus  و
Becurtovirus اند  ران گزارش شدهیاز ا)Behjatnia et al. 

2011, Briddon et al. 1998, BolokYazdi et al. 2008 
ـ  ).  ـ ت ایـ اهم هبا توجـه ب ـ ن دو وی  يولوژیدمیـ روس در اپی
و  يا اهان دو لپهیگر یچغندرقند و سا بوته یدگیچیپ يماریب

و  BSCTV يهـا  زبـان یاز آنها مطالعـه م  یناش يها خسارت
BCTIV ن ترادف ژنوم ییبا تع .رسد یمهم بنظر مک یبه تفک
ه یــجدا و BCTIV (Bolok Yazdi et al. 2008)کامــل 

 یو طراحـــ BCTIV (Briddon et al. 1998) یرانـــیا
ـ هر گونـه امکـان رد   یکامالً اختصاص يآغازگرها ـ ا یابی ن ی

سـر  یم یعـ یطب يهـا  یآلـودگ  ها به طور جداگانه در روسیو
کـه تـاکنون در    یمطالعات ین اساس طیبر هم. ده استیگرد
 BCTIVو  BSCTV-IR یعـ یطب يهـا  زبـان ین میـی نه تعیزم

 Anabestani 2011, Bolok Yazdi et( صورت گرفته است

al. 2008, Ebadzad Sahraei 2007, Gharouni Kardani 
et al. 2013, Ghodoum Parizipour 2011 (،  یآلـودگ 

شـلغم، فلفـل،    ماننـد چغندرقنـد،   یزراع يها زبانیم یعیطب
و  یاطلسـ  ینتـ یاه زی، اسفناج، گیا معمولی، لوبیفرنگ گوجه
، ییصـحرا  چـک یتـره، پ  هرز تاج خروس، سـلمه  يها علف

ـ به هر دو و يزیر داتوره، عروسک پشت پرده و تاج روس ی
 یکـه آلـودگ   یبه طور جداگانه محـرز شـده اسـت در حـال    

، تربچه، بادمجان و علـف هـرز خـاك    ییچغندر لبو یعیطب
و  یائیچغندر در یعیطب یو آلودگ BSCTV-IRر تنها به یش
ص داده شده اسـت  یتشخ BCTIVتنها به  یا چشم بلبلیلوب
زمـان هـر    مخلوط و هم ین حال آلودگیدر هم). 3جدول (

و علف هرز تاج خروس  یروس در چغندرقند، اطلسیدو و
 آلودگی. (Ebadzad Sahraei 2007)ز گزارش شده است ین

گــر بــه ید يهــا زبــانیان و احتمــاالً مگیاهــن یــا زمــان هــم
BSCTV-IR  وBCTIV دگرپـادي  فقـدان  نمـودار  تنهـا  نه 

)cross protection (یـک  توانـد  مـی  بلکـه  باشد یم آنها در 

ـ جد هـاي  گونهآنها و ظهور  بین نوترکیبی براي نیاز پیش  دی
 .(Garcia-Andres and Navas-Catillo, 2007) باشد

 BSCTV-IRزا دو گونـه   با ساخته شدن همسانه عفونت
ــدر ا BCTIV و ــه م یـ ــان مطالعـ ــانیران امکـ ــا زبـ  يهـ
ن یبر هم. ک فراهم شده استیآنها به تفک يها یشگاهیآزما

، )Soleimani et al. 2012( و همکـاران  یمانیسـل اسـاس  
انجـام   BCTIVگونه یزبانینه ناقل و دامنه میدر زم یمطالعات

زا  قات ضمن ساخت همسـانه عفونـت  ین تحقیدادند و در ا
 ياصول کـخ بـر رو   يموفق به اجرا BCTIVوند یه سیجدا
اهـان چغندرقنـد،   یق گیـ ن تحقیدر ا. دندیروس گردین ویا

ــفناج، و  Nicotiana benthamianaفلفـــل، داتـــوره، اسـ
 BCTIV یشـگاه یآزما يهـا  زبـان یبه عنوان م یفرنگ گوجه
درنژاد یحزمان  هم). Soleimani et al. 2012(شدند  یمعرف

ــاران ــه ) Heydarnejad et al. 2013a( و همک نســبت ب
با نـام   BCTIVاز  يگریه دیزا جدا ساخت همسانه عفونت

BCTIV-[ IR: Neg: B33P: Sug: 08]   و انجام اصول کـخ
ـ نمودنـد کـه ژنـوم     يریگ جهیاقدام کردند و نت  یک بخشـ ی

BCTIV است یکاف یجاد آلودگیا يراب.  
  زا عفونت يها ز با استفاده از همسانهیدر مطالعه حاضر ن
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  .رانیگزارش شده از ا BCTIVو  BSCTV یعیطب يها زبانیم. 3جدول 
Table 3. Natural hosts of BSCTV and BCTIV reported from Iran. 

 
Plant scientific name (common 
name) 

BSCTV BCTIV Reference 

Amaranthus retroflexus (redroot 
pigweed) + + (Anabestani 2011, Ebadzad Sahraei 2007) 

Beta vulgaris (sugar beet) + + 
(Anabestani 2011, Ebadzad Sahraei 2007, Gharouni 
Kardani et al. 2013, Ghodoum Parizipour 2011 and 
present study) 

Beta vulgaris var. esculenta (red 
beet) 

+ NF (Ghodoum Parizipour 2011) 

Beta vulgaris subsp. maritima NF + (Gharouni Kardani et al. 2013) 

Brassica campestris (turnip) + + (Anabestani 2011, Ghodoum Parizipour 2011 and 
present study) 

Capsicum frutescens (bird chili) + + (Anabestani 2011, Ebadzad Sahraei 2007, Ghodoum 
Parizipour 2011 and present study) 

Chenopodium album + + (Anabestani 2011, Ghodoum Parizipour 2011) 
Convolvulus arvensis (field 
bindweed) + + (Anabestani 2011) 

Datura sp. + + (Ebadzad Sahraei 2007, Ghodoum Parizipour 2011) 
Descurainia sophia (flixweed) + NF (Anabestani 2011) 

Petunia hybrida + + (Anabestani 2011, Ebadzad Sahraei 2007, Ghodoum 
Parizipour 2011 and present study) 

Phaseolus vulgaris (red bean) + + (Anabestani 2011, Gharouni Kardani et al. 2013 و
Ghodoum Parizipour 2011) 

Physalis sp. + + (Anabestani 2011, Ebadzad Sahraei 2007) 
Raphanus sativus (radish) + NF (Anabestani 2011 and present study) 
Spinacia oleracea (spinach) + + (Ghodoum Parizipour 2011 and present study) 

Solanum lycopersicum (tomato) + + (Anabestani 2011, Gharouni Kardani et al. 2013, 
Ghodoum Parizipour 2011) 

Solanum melongena (eggplant) + NF (Anabestani 2011 and present study) 
Solanum nigrum (night shade) + + (Anabestani 2011) 
Vigna unguiculata (cowpea) NF + (Gharouni Kardani et al. 2013) 
NF: Not found 

  
BSCTV-IR و BCTIV یشـگاه یآزما يها زبانینسبت به م 

 يکه بـذر آنهـا بـرا    یاهانین گیک در بین دو گونه به تفکیا
بـا  ). 1 جـدول (ن شـد  یـی اهچه در دسترس بـود تع یه گیته

ــا ــه نت ــده یتوجــه ب ــه دســت آم  قــات گذشــتهیتحقدر ج ب
)Heydarnejad et al. 2013a, Soleimani et al. 2012(  و

 یشـگاه یآزما يها زبانیشتر میتوان گفت ب یممطالعه حاضر 
BSCTV-IR  وBCTIV يهــا جــز خــانواده Solanaceae، 

Brassicaceae، Fabaceae وAmaranthaceae باشــند،  یمــ
 يتـر  عیوسـ  یزبـان یدامنه م يدارا BSCTV گونههرچند که 

 یدگیـ چیقات نشان داد کـه شـدت عالئـم پ   ین تحقیا .است
ویـروس و میزبـان گیـاهی     گونـه بوته چغندرقند بر حسب 

ــر اســت ــم خف BCTIVو معمــوالً  متغی ــعالئ ــر فی در  يت
نسـبت   یزن هیک زمان واحد بعد از مایمشابه در  يها زبانیم

   .دینما یجاد میا BSCTVبه 
بـه   TLCV TYLCVه از یسه گونه و شش سـو  تاکنون

بـرگ زرد   یدگیـ چیپ يمـار یجـاد ب یا یعنوان عوامـل اصـل  
انــد کــه دو گونــه  شــده ییران شناســایــدر ا یفرنگــ گوجــه

TYLCV )Pakniat Jahromi et al. 2010 (یرانیه ایو جدا 
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-ToLCKV، یفرنگ برگ گوجه یدگیچیروس کاراناتاکا پیو

IR )Behjatnia et al. 2009 ( و  یژنـوم تـک بخشـ    يدارا
 Tomato leaf curl Palampur virusروس یو یرانیه ایجدا

(ToLCPMV-IR) )Heydarnejad et al. 2013b (يدارا 
ـ جدا. است یژنوم دو بخش -TYLCV )TYLCVه آبـاده  ی

[Ab] (د یه شــدیــک جدایــTYLCV شــود  یمحســوب مــ
)Behjatnia et al. 2011, Pakniat Jahromi et al. 2010.(  

ـ در ا TYLCV-[Ab]ت یـ با توجـه بـه اهم   ـ ران در ای ن ی
ـ ا یشـگاه یآزما يهـا  زبـان یشده است که م یق سعیتحق ن ی
الزم بــه ذکــر اســت کــه تنهــا . گردنــد ییروس شناســایــو

ـ ا یعـ یزبان طبیبه عنوان م یفرنگ گوجه ـ ن وی ن یـی روس تعی
، کـدو،  یار، طـالب یـ ، خیفرنگ هان گوجه ایکه گ یدر حال. شد

در  ToLCPMV-IR يهـا  زبـان یعنـوان م  ا بهیهندوانه و لوب
 ین محصوالت معرفـ یا يا ا مزرعهی و يا گلخانه يها کشت

 Heliotropiumا و دو علـف هـرز   یـ و کدو، هندوانـه، لوب 

europaeum  وChenopodium sp. يهـا  زبـان یبه عنوان م 
 Heydarnejad et(گزارش شده است  ToLCPMVد یجد

al. 2013b.(  
 يحـاو  يشده با بـاکتر  یزن هیمااهان یگونه گ 33ان یاز م

ن یــیبــه منظــور تع  TYLCV-[Ab]زا  همســانه عفونــت 
ـ ، ایشـگاه یآزما يها زبانیم ـ ن وی گونـه   10روس تنهـا در  ی
، یفرنگـ  اه شـامل گوجـه  یهشت گونه گ. شد یابیرد یاهیگ

Nicotiana benthamiana،N. glutinosa ــ، لوب ا قرمــز، ی
 (Datura metella) ، تـاج خـروس و داتـوره   یالدن، اطلس

روس عالئـم نشـان دادنـد کـه در     ین ویبا ا یزن هیبعد از ما
ـ گونه علف هرز ما دو. ج به آنها اشاره شدیبخش نتا ـ  هی  یزن

نشـان   یعالئمـ و عروسک پشت پرده  يزیر شده شامل تاج
 يا ان يد ينشــان داد کــه حــاو PCRآزمــون  یندادنــد ولــ

، تـاج خـروس،   ی، الدن، اطلسـ ا قرمـز یلوب. روس هستندیو
ـ ا يهـا  زبـان یم و عروسک پشت پـرده  يزیر داتوره، تاج ن ی

در مطالعـه  . نشده بودند ییروس هستند که تاکنون شناسایو
) Behjatnia et al. 2009( ا و همکـاران یـ ن بهجـت  يگـر ید

گونه  یشگاهیآزما يها زبانیاز م يتعداد یینسبت به شناسا
ToLCKV-IR 13ان یـ از من گـزارش  یطبق ا. اقدام نمودند 

 زا همسانه عفونـت  يحاو يشده با باکتر یزن هیاه مایگ گونه
ToLCKV-IR ،یاهیــگونــه گ پــنجروس تنهــا در یــن ویــا 

ــوره یفرنگــ گوجــه ــون (Datura stramonium)، دات ، توت
 .Nو  N. glutinosa، (N. tabacum var. Turkish) یمعمول

benthamiana یفرنگـ  ن آنها تنها گوجهیکه از ب شد یابیرد 
ه بدون عالئـم  یعالئم نشان دادند و بق N. benthamianaو 

، يا شده شامل فلفـل دلمـه   یزن هیاهان مایگ یدر مابق. بودند
ار، یـ ، بـافال، خ یا چشـم بلبلـ  یـ ، لوبیا معمـول یجان، لوبمباد

ـ و Chenopodium quinoaخربزه، کـدو و   ـ روس ردی  یابی
ـ ا. نشد ـ دهـد کـه هـر دو و    ین مطالعـات نشـان مـ   ی روس ی

TYLCV-[Ab]  وToLCKV-IR ـ ب یکه به ترت ک گونـه  ی
شوند  یمحسوب م T(Y)LCVsم از یک گونه مالید و یشد
هســتند کــه اغلــب بــه خــانواده  یکمــ يهــا زبــانیم يدارا

Solanaceae شوند یمحدود م.  
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