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هـاي   باعث ایجـاد بیمـاري  ، اعضاي این جنس .است Geminiviridaeبزرگترین جنس در خانواده  Begomovirusجنس 
حلقـوي بـه صـورت    ها دي ان اي  ژنوم آن. شوند گیاهان دولپه در نواحی گرمسیري و نیمه گرمسیري میاقتصادي مهمی در 

بـه   Bemisia tabaciدر طبیعت توسط سـفیدبالک  باشد و  می DNA-Bو  DNA-Aبخشی و یا دوبخشی شامل  تک الي یک
در این مطالعه، یک نمونه ختمی با عالئـم مشـکوك بـه آلـودگی     ). Brown et al. 2012(شوند  گردشی منتقل می-روش پایا

آوري  جمـع ) استان کرمان(جیرفت   از شهرستان) 1 شکل(ها شامل کوتولگی، بدشکلی و پیچیدگی شدید برگ  بگوموویروس
انجـام شـد    ژانـگ و همکـاران  ، براساس دستورالعمل ارائـه شـده توسـط    CTABاي کل به روش   ان   گردید و استخراج دي

)Zhang et al. 1998 .( یـابی نسـل جدیـد     آلودگی این نمونه با روش تـوالی)next generation sequencing, NGS (  مـورد
در کنـار هـم قـرار داده شـد و بـا       ABySS 2.2هاي کوتاه بدست آمده با اسـتفاده از نـرم افـزار     خوانش. ررسی قرار گرفتب

، ویروس جزیراي پیچیدگی NGSپس از واکاوي اطالعات . هاي موجود در بانک جهانی ژن مورد مقایسه قرار گرفت ترادف
مـرتبط بـا آن از نمونـه     cotton leaf curl Gezira betasatelliteو  )cotton leaf curl Gezira virus, CLCuGV( برگ پنبه

به منظور تائید ترادف بدست آمده، ژنوم کامل ویروس و بتاستالیت همـراه بـه روش دایـره غلتـان و بـا      . ختمی بازیابی شد
 Shepherd et( رانشـپرد و همکـا  و روش ارائه شده توسط ) TempliPhi, GE Healthcare, USA(ا  استفاده از کیت آرسی

al. 2006 (نتایج حاصل از تعیین ترادف، آلودگی گیاه ختمی به ویروس . سازي و تعیین ترادف گردید تکثیر و سپس همسانه
بر این اساس، طول ژنوم جدایـه ایرانـی ایـن ویـروس و     . جزیراي پیچیدگی برگ پنبه و بتاستالیت مرتبط به آن را تایید کرد

مقایسه میزان شباهت اسید نوکلئیک جدایه ایرانی ویـروس  . نوکلئوتید بدست آمد 1355و  2761تیب بتاستالیت همراه، به تر
 05/82-5/96و  2/86–2/94ها به ترتیب  هاي منتخب از بانک ژن نشان داد که میزان شباهت آن و بتاستالیت همراه، با جدایه

  هاي ویروس جزیراي پیچیدگی برگ پنبه، یک نمونۀ آفتاب گـردان بـا عالئـم     به منظور شناسایی سایر میزبان. باشد درصد می
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  ).استان کرمان(گیاه ختمی با عالئم بدشکلی و پیچیدگی شدید برگ جمع آوري شده از شهرستان جیرفت  -1شکل 

Fig. 1. Marshmallow sample showing severe crinkling and leaf curling collected in Jiroft (Kerman Province). 
  

فنجانی شدن برگ از یک مزرعه در دزفول استان خوزستان و پنج نمونۀ بامیه با عالئم پیچیدگی شـدید  شدید چروکیدگی و 
ا، آلـودگی نمونـه هـاي فـوق بـه       ان  دي  پـس از اسـتخراج  . آوري شـد   ها و مزارع جیرفت استان کرمان جمع برگ از گلخانه

CLCuGV مراز و جفت آغازگر اختصاصی  اي پلی با استفاده از واکنش زنجیرهCLCuGV-F  وCLCuGV-R    اثبـات گردیـد
در نمونه هاي بامیـه و آفتـاب گـردان نیـز بـا       CLCuGVوجود بتاستالیت همراه با . جفت بازي تکثیر شد 730و یک قطعۀ 

رسد، با توجه به شرایط اقلیمی خاص یعنی داشـتن   به نظر می .عیین ترادف محصول آر سی ا اثبات گردیدهمسانه سازي و ت
بررسـی بیشـتر جهـت    . هاسـت  هاي اصلی شیوع بگوموویروس آب و هواي گرمسیري و نیمه گرمسیري، ایران یکی از کانون

هاي این ویروس، اثبات بیمـاریزائی ویـروس و    زبانتعیین میزان پراکنش این ویروس در سایر نقاط کشور، شناسایی دیگر می
ویـروس جزیـراي پیچیـدگی بـرگ پنبـه و      ایـن اولـین گـزارش از وجـود     . باشد مطالعه ساختار ژنوم آن در دست انجام می

  .باشد بتاستالیت همراه با آن در ایران می
  

  ، بتاستالیت، ویروس جزیراي پیچیدگی برگ پنبهبگوموویروس: واژگان کلیدي
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The genus Begomovirus is the largest genus of the family Geminiviridae. Begomoviruses cause 

economically important diseases on dicotyledonous plants mainly in the tropical and subtropical regions 
worldwide. Their genomes are either mono- or bipartite circular ssDNAs (DNA-A and DNA-B) and all of 
them are transmitted by whitefly Bemisia tabaci in a persistent circulative manner (Brown et al. 2012). In 
this research, a common marshmallow (Malva sp.) plant sample with the begomovirus-like symptoms 
including crinkled and curling leaves (Fig. 1) was collected in Jiroft (Kerman province, south-eastern Iran). 
Total DNA was extracted using the CTAB method according to Zhang et al (1998) and subjected to next 
generation sequencing approach. Short read sequences were assembled using ABySS 2.2 software and 
compared to GenBank sequences. Sequence analysis of NGS data indicated that the common marshmallow 
sample infected with the cotton leaf curl Gezira virus (CLCuGV) and cotton leaf curl Gezira betasatellite. To 
confirm the sequence data, the full-length genome of CLCuGV and the associated betasatellite were 
amplified using rolling circle amplification method and the RCA kit (TempliPhi, GE Healthcare, USA) as 
described by Shepherd et al. (2006) followed by cloning and Sanger sequencing of ~3kb amplicon. Sequence 
data indicated that genomes of the Iranian CLCuGV isolate and the associated betasatellite are 2761 and 
1355 nts in length and share 86.2-94.2 % and 82.05-96.5% nucleotide sequence identities with the 
corresponding sequences of GenBank isolates, respectively. To identify other CLCuGV hosts, a sunflower 
sample showing severe crinkling and cup-shaped leaves and five okra samples with severe leaf curl symptom 
were collected from greenhouse and/or open farms in Jiroft and Dezful (Khuzestan province), respectively. 
DNAs of samples were extracted and subjected to PCR assay using a specific primer pair (CLCuGV-
F/CLCuGV-F) followed by detection of 730 bp in length amplicon. The betasatellite DNAs associated with 
the okra and sunflower samples were detected by RCA and sequencing of the resulted amplicons. It seems 
that due to special climatic conditions, i. e., having tropical and subtropical climatic conditions, Iran is one of 
the main centers of the prevalence of begomoviruses. Further studies including geographical distribution of 
the virus in other parts of the country, identification of other hosts, demonstration of the pathogenesis and 
study of the CLCuGV genome are in progress. This is the first report of the presence of CLCuGV and the 
associated betasatellite in Iran. 
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