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چکیده
در طی فصول زراعی سالهای  1394-95به منظور تعیین پراکنش  PNRSVو  ToRSVدر گل رز و علفهای هرز
پیچک و شیرتیغی مجاور آنها در استانهای تهران ،البرز ،مازندران و مرکزی از  600نمونه برگ رز و  50نمونه برگ علف
هرز بدون عالیم و با عالیم بهصورت کامالً تصادفی نمونهبرداری شد .توسط آزمون االیزای مستقیم  DAS-ELISAنمونهها
ارزیابی شدند .نتایج نشان داد گل رز در استانهای تهران ،البرز ،مازندران و مرکزی به ترتیب  %44/8 ،%30/7 ،%39/24و
 %38/1به  PNRSVو  %32/3 ،%25/6 ،%38و  %28/3به  ToRSVو علفهای هرز پیچک و شیرتیغی به ترتیب  %26و %18
به  PNRSVو  ToRSVآلوده بودند .نمونههای آلوده با استفاده از بافر فسفات پتاسیم ( )pH= 7/1حاوی ماده ضد اکسیداتیو
بر روی گیاهان علفی در گلخانه مایهزنی شدند .برای تأیید آلودگی ویروسی نمونهها ،از آزمون  RT-PCRو پرایمرهای
اختصاصی جهت تکثیر قطعات اختصاصی از طول ژنوم  PNRSVو  ToRSVدر نمونههای رز و گیاه محک استفاده شد.
نمونههایی که در آزمونهای سرولوژیک آلوده به ویروس تشخیص داده شده بودند ،با هر دو جفت آغازگر مورد استفاده
واکنش دادند و قطعات ژنتیکی مورد انتظار با اندازههای  210جفت باز مربوط به پروتئین پوششی  PNRSVو  500جفت
باز مربوط به پلیمراز  ToRSVبرای نمونههای آلوده تکثیر شدند .در این بررسی برای اولین بار حضور عوامل ویروس
 PNRSVو  ToRSVدر گیاه رز و علفهای هرز مورد ارزیابی قرار گرفت.
واژگان کلیدی :پراکندگی ،TAS-ELISA ،DAS-ELISA ،RT-PCR ،گل سرخ ،دامنه میزبانی
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 -3محقق ،مؤسسه تحقیقات علمی بخش کشاورزی حوزه مدیترانه ،باری ،ایتالیا
نويسنده مسئول مکاتباتRakhshandehroo_fa@srbiau.ac.ir :

37

بررسی وقوع عوامل ویروسی لکه حلقوی گوجهفرنگی ( )ToRSVو لکه حلقوی نکروتیک...

مقدمه
گیاه رز به تیره  ،Rosaceaeجنس  Rosaو گونه  Rosa hybrids L.تعلق دارد .سطح زیر کشت گلهای شاخه بریده رز
در ایران  577هکتار است (بینام .)1388 ،از مهمترین عوامل ویروسی بیماری زا در رز مجموعه عوامل ویروسی ایجاد کننده
موزائیک رز می باشد .بیماری موزائیک رز از طریق چند ویروس ایجاد میگردد که در بیشتر موارد این عوامل با یکدیگر
همراه میباشند و از این جهت میزان خسارت آنها در رز تشدید میگردد ( .)Doolittle and Walker, 1952خسارت بیماری
موزائیک رز در زمان آلودگی مرکب و چندتائی در هر گلستان چیزی در حدود  %65تا  %40می باشد ( Murant and Lister,
 .)1967; Horst, 1983نتایج تحقیقهای گستـرده در کشورهای اروپائـی و آمریکائی نشـان داده اســت که عــوامل
ویـروسـی لکهحلقوی نکروتیـک درخـتان میـوه هـسـتهدار ) ،Prunus necrotic ringspot virus (PNRSVلـکه حلـقوی
گوجـهفرنـگی ) Tomato ringspot virus (ToRSVو موزائیک آرابیس ) Arabis mosaic virus (ArMVاز مهمترین عوامل
ایجاد کننده موزائیک رز در این کشورها میباشد ( PNRSV .(Golnaraghi et al., 2004; Sertkaya, 2010در ایران از
پراکندگی باالیی برخوردار است .این ویروس در ایران از رزکاریهای مناطق مختلف تهران و حومه ردیابی شده
است و باعث ایجاد موزائیک گلهای سرخ در این مناطق میشود ) .(Pinkerton et al., 2008همچنین قادر به
بیماریزایی در گوجهفرنگی ،انگور ،و تعداد زیادی از درختان میوه هستهدار نیز میباشد (ستاری و همکاران،
 .)1391آلودگی  PNRSVدر گیاه رز در آب و هوای معتدل بیشتر مشاهده میشود (Ghotbi and Shahraeen, 2009
; .)Massumi et al., 2009دامنه میزبانی آن نسبتاٌ وسیع بوده و  21خانواده از دولپهایها را آلوده میسازد .ویروس مذکور
یک عضو از جنس  Ilarvirusاز خانواده  Bromoviridaeمیباشد ،ویروس دارای یک پیکره جورقطر تا باسیلی فـرم کوتاه
میباشد و ژنوم از سه تا چهار  RNAتک رشتهای مثبت تشکیل یافته است ( .)Doolittle and Walker, 1952یکی از دالیل
پراکندگی گسترده ویروس مورد نظر تغییرات مولکولی شدید ژنوم آن می باشد (رحمانیان و همکاران.)1392 ،
 ToRSVمتعلق به خانواده  Secoviridaeو جنس  Nepovirusمیباشد .در این خانواده سه جنس ،Comovirus
 Fabavirusو  Nepovirusقرار دارد که بر اساس روش انتقال و تعداد پروتئین موجود در پوشش پروتئینی از هم تفکیک
میشوند .یک تفاوت عمده ویروس  ToRSVبا سایر Nepovirusها ،اندازه وزن مولکولی  RNA-2آن با سایر اعضاء جنس
مذکور میباشد ( .)Powell et al., 1984این ویروس از طریق مکانیکی ،بذر ،پیوند ،دانه گرده ،اندامهای رویشی تکثیری و
گونههای مختلفی از نماتد  Xiphinemaمنتقل میشود ( .)Moini, 2010ویروس لکهحلقوی گوجهفرنگی در ایران از
پراکندگی وسیعی برخوردار است .این ویروس از مزارع سویا در استانهای گلستان ،مازندران ،خوزستان ،اردبیل و لرستان
( ،)Fulton and Fulton, 1970تاکستانهای شمال کشور ( ،)Murant and Lister, 1967گیاهان زینتی استانهای مرکزی و
تهران ( ،)Fulton, 1981گوجهفرنگی کاریهای استانهای جنوب کشور ( ، )Massumi et al., 2009فلفل در استان تهران
( )Sokhansanj et al., 2012و نیز باغات سیب ( )Moini, 2010استان خراسان گزارش شده است .به رغم حضور این عامل
ویروسی در کشور بر روی درختان میوه هستهدار ،هنوز تحقیق جامعی بر روی پراکنش و بررسی خصوصیات زیستی آن در
کشور صورت نپذیرفته اسـت .در حـال حـاضـر مؤثـرتریـن راه کنـترل بیمـاریهای ویروسی  PNRSVو  ToRSVدر
جـهان جلوگیری از پراکندگی عامل بیمـاری و کشـت گیـاهـان عاری از ویـروس است ;(Howell and Mink, 1988
) .Walker et al., 2015در این تحقیق تالش شد تا عالوه بر ردیابی این دو ویروس در برخی مناطق عمده کاشت رز در
ایران ،میزان پراکندگی آنها در گلستانهای موجود در استانهای مذکور نیز مشخص شود.
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مواد و روشها
نمونهبرداری
جهت تعیین پراکنش ویروسهای  ToRSVو  PNRSVدر طی فصول بهار تا زمستان سال  1394و فصول بهار و
تابستان  ،1395از گلخانهها و فضاهای سبز استان تهران (شهرهای :تهران و ورامین) ،استان البرز ( شهرهای :کرج ،هشتگرد،
ساوجبالغ ،ماهدشت ،زیبا دشت ،مهرشهر ،آسارا و نظرآباد)،استان مازندران (شهرهای تنکابن ،نشتارود و ساری) و استان
مرکزی (شهرهای محالت ،اراک و خمین) نمونهبرداری انجام شد .در مجموع تعداد  600نمونه از نمونههای برگی رز بدون
عالیم و یا با عالیم شبه ویروسی شامل موزاییک ،چروکیدگی ،بدشکلی ،لکهحلقوی نکروتیک و غربالی و  50نمونه برگی
عالیمدار و بدون عالیم ،از علفهای هرز کنار آنها جمعآوری گردید .در گلسـتانها نمـونهبرداری بهصـورت تصادفی از
برگهای جوان رز دارای عالیم و یا بدون عالیم و با حرکت در قطر باغ و به فاصله هر  10متر انجام شد .در مجموع تعداد
 17گلستان با سطـح زیر کشـت باال مورد نمونهبرداری قرار گـرفت و بهطور متوسـط هر  10کیلومتر یک گلستان برای
نمونهبرداری انتخاب شد .انتخاب تعداد گلکاری ها در هر شهر وابسته به میزان سطح زیر کشت گل رز در هر شهر مورد
بررسی بود.
آزمون االيزای غیر مستقیم )(DAS-ELISA

جهت بررسی حضور ویروسهای  ToRSVو  PNRSVدر نمونههای رز و علف هرز و نیز تعیین پراکنش آنها در
مناطق مورد بررسی و همچنین اثبات حضور آلودگی در گیاهان علفی محک مایهکوبی شده در گلخانه از آزمون
سرولوژیک االیزای مستقیم )Double Antibody Sandwich Enzyme-Linked Immunosorbent Assay( DAS-ELISA
استفاده شد .آزمون سرولوژیک االیزای مستقیم به فرم ساندویچ دو طرفه آنتی بادی ( )DAS-ELISAو مطابق با روش
کالرک و آدامز ( )Casper, 1973انجام پذیرفت .در این آزمون از آنتیبادیهای چند همسانهای ( )polyclonalموجود در
کیت تجارتی تهیه شده از شرکت  Agdia, U.S.Aآمریکا و شرکت  Biorebaبرای ردیابی  ToRSVو  PNRSVاستفاده
شد.
استخراج ،RNAساخت  DNAمکمل ( )synthesis cDNAو واکنش زنجیرهای پلیمراز معکوس )(RT-PCR

برای بررسی دقیق حضور PNRSVو  ToRSVدر نمونههای آلوده رز ،علف هرز و گیاهان محک مایهکوبی شده در
گلخانه از آزمون  RT-PCRاستفاده شد و با استفاده از آن تعداد  50نمونه از انواع گیاههای محک 5 ،نمونه از هر دو علف
هرز مورد بررسی و نیز  70نمونه گیاه رز بهطور جـداگانه برای  PNRSVو  ToRSVمورد بررسی قرار گرفتـند .تمامی
نمونههای مورد آزمون قبالً با استفاده از  ،ELISAآلوده به  PNRSVو  ToRSVتشخیص داده شدند .تشخیص آلودگی در
نمونههای برگ رز و علفهای هرز توسط آزمونهای سرولوژیک انجام شد .ده روز پس از مایهزنی RNA ،کل برگهای جوان
خیار با استفاده از کیت تجارتی  Vivantis technologies, Malaysiaاستخراج شد .فرایند ساخت  DNAمکمل ) (cDNAبا
استفاده از آنزیم نسخهبردار معکوس ) (M-MuLVمطابق دستورالعمل شرکت  Fermentasآلمان و با آغازگر برگشتی
) (ToRSV-D1جهت تکثیر ژن آنزیم پلیـمراز ویـروس لکهحلقـوی گوجهفرنـگی و آغازگـر برگشتی اختـصاصی ژن
پـروتئین پوششی ) (Ilar1ویروس لکهحلقـوی نکروتیـک درختان میـوه هسـتهدار انجـام شد .واکنش مولکولی  PCRبا
استـفاده از  2 μlاز  cDNAسـاخـته شـده و در حضـور جفـت آغازگرهـای اختصـاصـی ) (ToRSV, U1, D1از قـبل
طـراحی شده (رحـمانیان و همکاران )1392 ،با تـوالیهای ' ToRSV-U1: 5'-GACGAAGTTATCAATGGCAGC-3و
' ToRSV-D1: 5'-TCCGTCCAATCACGCGAATA-3برای تکثیر قسمتی از ژن آنزیم پلیمراز  ToRSVبه اندازه 500
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جفت باز و ) (Ilar,1, Ilar2از قبل طراحی شده توسط  Mouryو همکاران ( )Massumi et al., 2009برای تکثیر قسمتی از
پروتئـین پوشـشی ویـروس بهانـدازه  210جـفت بـاز با تـوالـیهای 'Ilar1: 5'-TTCTAGCAGGTCTTCATCGA-3
و ' Ilar-2: 5'- TTCTAGCAGGTCTTCATCGA-3انجام شد .واکنش زنجیرهای پلیمراز ( )PCRبرای ردیابی هر دو
ویروس در حجم  25میکرولیتر و غلظت نهایی  10پیکومول از هر آغازگر 1/25 ،میلیموالر کلرید منیزیم (2/5، )MgCl2
میکرولیتر بافر واکنش  KCl ،Tris-HCl )500mM( 10 Xبا اسیدیته  0/4 ،8/4میلیموالر دزوکسی نوکلئوتید تری فسفات
(2 ،)dNTPsمیکرولیتر از  cDNAو  0/4میکرولیتر آنزیم پلیمراز )( (Taq Polymeraseسیناژن ایران) در دستگاه ترموسایکلر
( )Ependorf, AG, Germanyانجام شد .واسرشتسازی اولیه در دمای  94درجه سلسیوس به مدت 4دقیقه صورت گرفت.
سپس  35چرخه شامل واسرشتسازی  DNAژنومی در دمای  94درجه سلسیوس به مدت  60ثانیه ،اتصال آغازگرها به
رشته الگو در دمای  54درجه سلسیوس به مدت  70ثانیه ،گسترش رشته جدید در دمای  72درجه سلسیوس ،به مدت 90
ثانیه انجام شد و در پایان گسترش نهایی در دمای  72درجه سلسیوس به مدت 10دقیقه انجام شد .محصوالت  PCRحاصل
از تکثیر منطقه ژنتیکی مورد نظر برای بررسی کیفیت بر روی آگاروز  %1با شدت جریان  25میلیآمپر به مدت  35دقیقه
الکتروفورز شدند.
بررسی دامنه میزبانی آزمايشگاهی ويروس
به منظور بررسی برخی خصوصیات زیستی مربوط به جدایههای  ToRSVو  PNRSVدر این تحقیق از دامنه میزبانی
آزمایشگاهی استفاده شد .برای مایهزنی مکانیکی از جدایههای دارای نوع شاخص عالیم  ToRSVو  PNRSVو جدایههایی
که در آزمـون الـیزا جـذب بـاالیی داشـتند ،استـفاده شـد ) .(Dardick, 2007بـرای ایـن منظـور عـصاره هر نمـونه در
بـافر فســفـات پـتاسـیم  0/1مـوالر با  pH7/1دارای  %15مـاده ضـد اکسیـداتیو  -2مرکاپـتواتـانول و  %0/2مـاده
 sodium diethyldithiocarbamateاستخراج و در مرحله رشدی  4-2برگی با دو تکرار در گلخانه به صورت مکانیکی بر روی
گیاهان محک سلمهتره ( ،)Chenopodium amaranticolorتوتون ( ،)Nicotinia tabacum cv. Samsunلوبیا چشم بلبلی
( ،)Vigna unguiculataخیار ( )Cucumis sativusو فلفل( )Capsicum annumمایهزنی شد 10.روز پس از مایهزنی عالیم
ظاهر شده روی گیاهان مایهزنی شده یادداشتبرداری شد .به منظور اطمینان از آلوده بودن گیاه محک ،آزمون االیزا هفت
روز پس از مایهزنی انجام پذیرفت.
نتايج
پس از بررسی نتایج آزمونهای سرولوژیک و مولکولی در نهایت عالیم لکههای حلقوی کلروزه و نکروتیک ،نکروز حاشیه
برگ ،رگبرگ روشنی ،پیچیدگی برگ ،غربالی و زردی از عالیم این بیماری در بوتههای گل رز شناخته شد (شکلهای  1و
 .)2نمونهها از گلخانهها و فضاهای سبز از  4استان کشور شامل استان تهران (مناطق شهرداری  7 ،6 ،5 ،4 ،2 ،1و  8شهر
تهران و ورامین) ،استان البرز (شهرهای کرج ،هشتگرد ،ساوجبالغ ،ماهدشت ،زیبا دشت ،مهر شهر ،آسارا و نظرآباد) ،استان
مازندران (شهرهای تنکابن ،نشتارود ،ساری) و استان مرکزی (شهرهای محالت ،اراک ،خمین) جمعآوری شدند (جداول  1و
 .)2نتایج  DAS-ELISAحاکی از آن بود که آلودگی به  ToRSVو  PNRSVدر گلستانهای تمام مناطق مورد تحقیق در
این پژوهش وجود داشت .نتایج آزمون  ELISAحاکی از آن بود که  PNRSVدر طی سالهای مورد بررسی به میزان %36/8
گلستانهای مهم موجود در استانهای البرز ،تهران ،مازندران و مرکزی را آلوده نمود (جدول  .)1همچنین مشخص شد که
گلستانهای استان مازندران به بیشترین میزان ( )%44/8در میان سایر استانها به  PNRSVآلوده بودهاند .استانهای
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تهران ،مرکزی و البرز با درصدهای آلودگی  %38/1 ،%39/24و  %30/7به ترتیب در جایگاههای بعدی از لحاظ میزان آلودگی
به  PNRSVقرار داشتند.

شکل  -1عالیم آلودگیهای ویروسی  ToRSVو  PNRSVدر گلهای رز ایران (a) .نقش زمینهای و کلروز آوند برگ ) (bلکههای
نکروتیک و موزاییک برگ ) (cموزاییک و کلروز حاشیه برگها ) (dموزاییک و لکههای حلقوی کلروز برگ
Fig. 1. Symptoms of ToRSV and PNRSV infection in Iranian roses plants. (a) line pattern and leaf veinal
chlorosis (b) leaf necrotic spots and mosaic (c) mosaic and leaf marginal chlorosis (d) mosaic and leaf
chlorotic ringspot

شکل  -2عالیم آلودگی مشترک  PNRSVو  ToRSVدر علفهای هرز باغهای رز استان مازندران (a) .نقش زمینهای و نکروز
آوند برگ در علف هرز  (b) Convolvulus arvensisلکههای نکروتیک و بدشکلی برگ علف هرز شیرتیغی Sonchus oleraceus
Fig. 2. Symptoms of ToRSV and PNRS co-infection on herbaceous weeds in rosaries of Mazandaran
province (a) line pattern and veinal necrosis in Convolvulus arvensis weed (b) Necrotic spot and malformation
on common sowthistle weed Sonchus oleraceus leaf

نتایج همچنین نشان داد که در زمان مشابه ToRSV ،با درصد کمتری ( )%30/5نسبت به  PNRSVدر رز کاریهای
مناطق مورد بررسی در استانهای مذکور حضور دات و استان تهران به میزان بیشتری ( )%38در میان سایر استانها به
ویروس آلوده بوده است .از نظر میزان آلودگی به  ToRSVگلستانهای استانهای مازندران ( ،)%32/3مرکزی ( )%28/3و
البرز ( )%25/6در جایگاههای بعدی قرار داشتند (جدول .)2

41

بررسی وقوع عوامل ویروسی لکه حلقوی گوجهفرنگی ( )ToRSVو لکه حلقوی نکروتیک...

جدول  -1تعداد کل نمونههای آلوده به ویروس  PNRSVدر مناطق مختلف مورد نمونهبرداری
Table 1. Total number of PNRSV infected samples in different surveyed regions
PNRSVs

ويروس لکه حلقوی نکروتیک درختان میوه هسته دار
درصد نسبی
)Partial rate of infection (%

نمونه آلوده
Infected samples

تعداد کل نمونهها
Total samples

39.24 %
30.7 %
44.8%
38.1 %
36.8 %

62
66
43
50
221

158
215
96
131
600

مناطق نمونهبرداری

Sampling locations
Tahran Pro.
Alborz Pro.
Mazandaran Pro.
Markazi Pro.
Total

استان تهران
استان البرز
استان مازندران
استان مرکزی
جمع کل

جدول  -2تعداد کل نمونههای آلوده به ویروس  ToRSVدر مناطق مختلف مورد نمونهبرداری
Table 2. Total number of ToRSV infected samples in different surveyed regions
ويروس لکهحلقوی گوجهفرنگی

ToRSV

درصد نسبی

تعداد نمونه دارای آلودگی

آلودگی مشترک

مشترک  PNRSVو ToRSV

Partial rate of
combined
infection
14.5 %
30 %

نمونه

درصد نسبی

آلوده

کل نمونه

Samples with Combined
infection by ToRSV and
PNRSV
23

Partial rate
of infection
)(%

Infected
samples

Total
samples

38%

60

158

64

26.5 %

55

215

25 %

24

32.3 %

31

96

11.45 %

15

28.3 5

37

131

21 %

126

30.5 %

183

600

مناطق
نمونهبرداری

استان تهران
استان البرز
استان مازندران
استان مرکزی
جمع کل

Sampling
Locations

Tehran Pro.
Alborz Pro/
Mazandaran Pro.
Markazi Pro
Total

در این تحقیق تعداد  50نمونه علف هرز پیچک و شیرتیغی جمعآوری شده از استانهای مختلف نیز برای حضور
ویروسهای  ToRSVو  PNRSVمورد بررسی قرار گرفتند .نتایج نشان داد که علفهای هرز مذکور در مجموع  %26و %18
به ترتیب به  PNRSVو  ToRSVآلوده هستند .بیشترین میزان آلودگی به  ToRSVو  PNRSVدر استان مازندران در
علفهای هرز پیچک و شیرتیغی وجود داشت (جدول  )3و  PNRSVبه بیشترین میزان ( )%36در علفهرز پیچک
) (Convolvulus arvensisو  ToRSVبه بیشترین میزان ( )%28در علف هرز شیرتیغی ) (Sonchus oleraceusایجاد
آلودگی نموده است (جدول .)3
در این تحقیق میزان آلودگی همزمان و مشترک نمونهها به هر دو ویروس در مناطق مورد نمونهبرداری نیز مورد بررسی
قرار گرفت و نتایج حاکی از حضور آلودگی مشترک در تمام مناطق مورد نمونهبرداری بود (جدول .)2
بیشترین میزان آلودگی مشترک در نمونههای استان مازندران ( )%25مشاهده شد .نتایج بررسیهای گلخانهای و
زیستسنجی نشان داد جدایههای مختلف ویروس که از میزبانها و یا مناطق مختلف جمعآوری شدهاند ،عالیم متنوعی
(جدول  4و شکل  )4بر روی گیاهان محک نشان دادند و گیاه محک خیار بهترین میزبان تکثیری برای  PNRSVو
 ToRSVبود و از قابلیت تفکیک نژادهای ویروس بر مبنی تفاوت در عالیم برخوردار بود .سایر گیاهان برای تمام جدایهها
واکنش یکسان دادند (شکل .)3
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PNRSV ( بهSonchus oleraceus) ( و شیرتیغیConvolvulus arvensis)  درصد آلودگی علفهای هرز پیچکبند-3 جدول

 در گلستانهای مناطق مورد بازدیدToRSV و
Table 3. Percent of infection with PNRSV and ToRSV in bindweed (Convolvulus arvensis) and sow
thistle (Sonchus oleraceus) herbaceous weeds through in surveyed rosary
Sampling
Locations

ويروس

علف هرز

کل نمونه

نمونه آلوده

نمونهبرداری

Virus

weed

Total samples

Infected samples

Partial rate of
infection

10

2

20 %

10

2

20 %

10

0

0%

10

2

20 %

5

2

20 %

5

0

0%

5

1

20 %

5

1

20 %

5

4

80 %

5

2

40 5

5

1

20 %

5

3

60 %

5

1

10 %

5

0

0%

5

0

0%

5

1

20 %

25

9

36 %

25

4

16 %

25

2

8%

25

7

28 5

PNRSV
Tehran Pro.

استان تهران
ToRSV

PNRSV
Alborz Pro.

استان البرز
ToRSV

PNRSV
Mazandaran Pro.

استان مازندران
ToRSV

PNRSV
Markazi Pro.

استان مرکزی
ToRSV

PNRSV
Total

درصد نسبی آلودگی

مناطق

جمع کل
ToRSV

Convolvulus
arvensis
Sonchus
oleraceus
Convolvulus
arvensis
Sonchus
oleraceus
Convolvulus
arvensis
Sonchus
oleraceus
Convolvulus
arvensis
Sonchus
oleraceus
Convolvulus
arvensis
Sonchus
oleraceus
Convolvulus
arvensis
Sonchus
oleraceus
Convolvulus
arvensis
Sonchus
oleraceus
Convolvulus
arvensis
Sonchus
oleraceus
Convolvulus
arvensis
Sonchus
oleraceus
Convolvulus
arvensis
Sonchus
oleraceus

 علفهای هرز شیرتیغی و پیچک و نیز گیاهان محک، از بافتهای برگی گیاه رزToRSV ،RT-PCR با استفاده از آزمون
ELISA مایهکوبی شده تا دو هفته پس از مایهکوبی و همزمان با بروز عالیم از نمونههایی که با سرم پلیکلونال در آزمون
 با استفاده از آغازگر اختصاصی برای تکثیر قسمتی از توالی ژنوم.)4  به راحتی ردیابی گردید (شکل،واکنش داده بودند
 در تمام موارد قطعه مورد. نمونههای آلوده به ویروس مورد ردیابی قرار گرفتند،(RdRP(  مربوط به آنزیم پلیمرازToRSV
.)4  برای نمونههای آلوده تکثـیر شـد (شکل500 bp انتظار با اندازه
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(ToRSV)  هفته پس از مایهکوبی ویروس لکهحلقوی گوجهفرنگی2  نتایج آزمون زیستسنجی گلخانهای-4 جدول
Table 4.Greenhouse bioassay test results two weeks after Tomato ringspot virus (ToRSV) mechanical
inoculation
Test plants

گیاه محک

Vigna unguiculata
Chenopodium amaranticolor
Cucumis sativus
Nicotiana tabacum cv. Samsun, nn
Capsicum annum

Symptoms

عاليم

ToRSV

PNRSV

Nll, Cll, Wt, Def, Sy
Sl
Ch; Vn; Mo, Wt, Def
Vc
Cll, Nll

Sm; Sy
Cll
Ch, Def, Mo, Vn; Sm
Vc
Sl

Ch: Chlorosis; Mo: mosaic; NLL: Necrotic local lesion; Chlorotic local lesion; Wt: Wilting; Def: Deformation; Sy:
Systemic yellowing; Sl: Symptomless; Sm: Systemic mosaic; Vc: Vein clearing; Vn: vein necrosis.

) پیچیدگی برگ خیار مایهزنی شده با عصاره علف هرزa ToRSV  وPNRSV  عالیم حاصل از آزمون زیستسنجی-3 شکل
 جمعآوری شده از شهر تهرانPNRSV ( نکروز حاشیه رگبرگ خیار مایهزنی شده با نمونه رز آلوده بهb PNRSV شیرتیغک آلوده به
( بدشکلی برگ حاصل از مایهکوبیd . روی گیاه محک خیارToRSV ( نکروز حاصل از مایهکوبی نمونه رز آلوده از استان مازندران بهc
( موزاییک حاصل از مایهکوبی نمونه رزe . بر روی گیاه محک خیارToRSV نمونه رز جمعآوری شده از استان مرکزی و آلوده به
( بدشکلی برگ و کوتولگی در گیاه محک خیار مایهزنیf  بر روی گیاه محک خیارToRSV جمعآوری شده از استان البرز و آلوده به
( کلروز حاشیه برگ و بدشکلی برگ خیار مایهزنی شده با نمونه رز آلودهg . جدا شده از استان البرزPNRSV شده با نمونه رز آلوده به
( لکههای نکروتیک و بدشکلی برگ حاصل از مایهکوبی علف هرز آلوده بهh, i, j . جمعآوری شده از استان مازندرانPNRSV به
. جدا شده از شهر تهران روی گیاه محک خیارPNRSV
Fig. 3. Symptoms obtained for PNRSV and ToRSV bioassay a) cucumber leaf curl inoculated with the
PNRSV- infected common sowthistle weed extract; b) necrosis in the margin of the leaf veins in cucumber
plants inoculated with the PNRSV-infected rose sample collected from the Tehran city; c) necrosis on the leaf
of the cucumber indicator plant induced by inoculating the ToRSV-infected rose sample from Mazandaran
provine; d) malformation on the leaf of the cucumber indicator plant induced by inoculating the ToRSVinfected rose sample collected from Markazi province; e) mosaic on the leaf of the cucumber indicator plant
induced by inoculated ToRSV-infected rose sample collected from Alborz province; f) malformation on the
leaves and dwarfing of the cucumber indicator plant inoculated with PNRSV-infected rose sample collected
from Alborz province; g) marginal chlorosis and malformation on the leaf of the cucumber indicator plant
inoculated with PNRSV-infected rose sample collected from Mazandaran province; h, i and j) necrotic leaf
spots and malformation on the leaves of the cucumber indicator plant inoculated with the PNRSV-infected
herbaceous weeds sample collected from Tehran province.

44

گیاهپزشکی کاربردی ،جلد  ،8شماره  ،1سال 1398

شکل  -4الکتروفورز محصول پیسیآر حاصل از تکثیر آنزیم پلیمراز  ToRSVبهاندازه  500جفت باز برای نمونههای راهک  )1رز
تهران ،راهک  )2پیچک جدا شده از مازندران ،راهک  )3شیرتیغی جداشده از استان البرز .راهک  )C-نمونه کنترل منفی که در آن از
) (total-RNAگیاه رز سالم بهعنوان نمونه در  PCRاستفاده شده بود .راهک 100 bp DNA ladder (Fermentas, Inc) )L
Fig. 4. Electrophoresis analysis of the ToRSV, polymerase enzyme coding gene PCR amplicon with a size
about 500bp in samples lane 1) roses collected from Tehran province lane 2) bindweed collected from
Mazandaran province lane 3) common sowthistle collected from Alborz province. lane C-: negative control
sample in which total-RNA isolated from healthy rose plant used as target in PCR. Lane L) 100bp DNA
)ladder (Fermentas, Inc

ویـروس PNRSVنیز از بافـتهای برگی گیاه رز ،علـفهای هرز شیرتیغی و پیچک و نیز گیاهان محک مایهکوبی شده
بهراحتی ردیابی گردید .در تمام موارد قطعات مورد انتظار با اندازه  210bpمربوط به ژن پروتئین پوششی برای نمونههای
آلوده به  PNRSVتکثیر شد .با وجود حساسیتی که آزمون  RT-PCRبرای ردیابی ویروسهای مورد آزمون داشت ،ولی در
برخی موارد مشاهده شد که نمونههایی که در آزمونهای سرولوژیک به  PNRSVو  ToRSVآلوده تشخیص داده شدند،
حتی پس از مایهکوبی بر روی گیاهان محک در آزمون  RT-PCRبا آغازگر اختصاصی قابل ردیابی نبودند (شکل .)5

شکل  -5الکتروفورز محصول پیسیآر حاصل از تکثیر ژن بیان کننده پروتئین پوششی  PNRSVبهاندازه  210جفت باز در نمونه-
های راهک  )1رز جدا شده از استان تهران ،راهک  )2مازندران ،راهک  )3البرز ،راهک  )5خیار مایهکوبی شده با نمونه رز آلوده جدا
شده از استان مرکزی و راهک  )6خیار مایهکوبی شده با رز جدا شده از استان البرز .راهک شماره  4مربوط به نمونه رز فاقد آلودگی
میباشد .راهک 100 bp DNA ladder (Fermentas, Inc) )L
Fig. 5. Electrophoresis analysis of the PNRSV, coat protein coding gene PCR amplicon with a size about
210bp in samples lane 1) roses collected from Tehran province lane 2) Mazandaran province lane 3) Alborz
province 5) cucumber plant mechanically inoculated with the infected rose sample collected from Markazi
province and 6) cucumber plant mechanically inoculated with the infected rose sample collected from Alborz
province. Lane 4) rose sample without infection. L) 100bp DNA ladder (Fermentas, Inc).

45

بررسی وقوع عوامل ویروسی لکه حلقوی گوجهفرنگی ( )ToRSVو لکه حلقوی نکروتیک...

با استفاده از  RT-PCRاز 70نمونه رز 63 ،نمونه با آغازگرهای اختصاصی  PNRSVو  40نمونه با آغازگر اختصاصی
 ToRSVواکنش دادند .از  5نمونه علف هرز تمامی نمونهها و از  50نمونه گیاه محک مایهکوبی شده با هر دو ویروس تعداد
 35نمونه با آغازگرهای اختصاصی مربوط به هر دو ویروس واکنش دادند.
بحث
ایران در جایگاه هفدهم از نظر تولید جهانی گلهای زینتی میباشد و درآمد ساالنه ایران از صادرات گل و گیاه زینتی
معادل  86میلیون یورو است .بنابراین تولید با کیفیت گلهای زینتی و محبوبترین آنها یعنی گل رز در ایران همواره از
نظر اقتصادی حائز اهمیت بوده است .برای تولید و صدور محصول مناسب و با کیفیت به سایر کشورها نیازمند آن هستیم تا
گیاهانی عاری از عوامل بیماریزای گیاهی تولید کنیم .این عوامل اگر چه باعث بروز عالیم شدید در میزبان نمیشوند ولی
به آرامی موجب کاهش کمی و کیفی محصوالت میشوند .یکی از مهمترین بیماریهای گل رز در جهان بیماری موزاییک رز
میباشد .این بیماری ( )Rose mosaic diseaseتوسط مجموعهای از ویروسهای مختلف شامل Apple ،ToRSV ،PNRSV
) Arabis mosaic virus (ArMV) ،mosaic virus (AMVو ) Strawberry latent ring spot virus (SLRVایجاد میشود
( .)Rakhshandehroo et al., 2006با این وجود PNRSV ،و  ToRSVاز عوامل اصلی بیماری موزاییـک رز میباشند
( .)Fulton, 1981افزایش میـزان خسـارت این بیـماری ویروسی بستـگی به گونه گیاه آلـوده شده و شرایط محیطی دارد
( .)Li et al., 2011در این تحقیق در مجموع  600نمونه برگی عالیمدار از مناطق مختلف کشور جمعآوری و بررسی شد.
نتایج نشان داد اکثر مناطق مورد نمونهبرداری به دو ویروس  PNRSVو  ToRSVآلوده بودند .در طی تحقیقی که توسط
ستاری و همکاران ( )1391در مورد پراکندگی  ToRSVدر درختان میوه هستهدار در برخی نقاط ایران انجام پذیرفته بود،
مشخص شده بود که این ویروس به بیشترین میزان در درختان میوه هستهدار شمال کشور (استان گلستان) وقوع دارد.
همچنین نتایج تحقیقات گذشته نشان داده بود که  PNRSVنیز در درختان میوه هستهدار شمال کشور از وقوع باالیی
برخوردار هست (فالح و نصراهللنژاد.)1388 ،
در تائید نتایج گذشته ،نتایج این تحقیق نیز نشان داد که ویروسهای  ToRSVو  PNRSVدر گلکاریهای استانهای
مازندران و تهران به بیشترین میزان نسبت سایر مناطق حضور داشتند (جدول  1و  .)2یکی از مهمترین دالیل باال بودن
درصد آلودگی در رز کاریهای شمال کشور (استان مازندران) میتواند حضور میزبانهای مختلف برای ویروسهای مذکور
باشد که از این طریق منابع پایدار آلودگی را در منطقه فراهم آوردهاند .حضور درصد باالی آلودگی ویروسهای مذکور در
علفهای هرز استان مازندران (جدول  )3نیز این مطلب را تائید مینماید .توصیه میشود تا در این مناطق از کاشـت
میزبانهای مشترک خانواده گلسرخیان مانند درختان میوه دانهدار ،درختان میوه هستهدار و انواع گل سرخ در کنار یکدیگر
خودداری شود و با علفهای هرز میزبان ویروس های مذکور جهت جلوگیری از بقاء آنها در باغات مبارزه مناسب بهعمل آید.
 ToRSVدر گذشته از تعدادی از علفهای هرز باغات گلسرخ و درختان میوه هستهدار و دانهدار گزارش شده بود
(Ghotbi and Shahraeen, 2009؛ ستاری و همکاران .)1392،با این وجود در این پژوهش برای اولین با ویروسهای
 ToRSVو  PNRSVاز علفهای پیچک و شیرتیغی گزارش شدند (جدول  .)3انتشار ویروس از علفهای هرز به درون کشت
اصلی ممکن است به وسیله ناقلین پرتحرک مثل شتهها و یا حشرات بالدار و یا از طریق ناقلین کمتحرک مانند قارچها و
نماتدهای خاکزی صورت پذیرفته باشد .اهمیت وجود علفهای هرز آلوده در داخل محصول بهعنوان کانونهای آلودگی از
سال  1952در ایالت ویسکانسین مشاده گردید ( .)Clark and Adams, 1977علفهای هرز داخل مزرعه همچنین بهعنوان
مـنابـع مهـم آلودگی نماتـدهای مختلـف ناقـل ویــروس میباشـند (Aparicio et al., 1999; Johnstone et al., 1995
 .)Mouray et al., 2000ویروسهایی که ناقل نمـاتـدی دارند ،اغلب به حـد باالیی در این علفها بذر زاد هـستند
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( .)McNamara et al., 1981; Aparicio et al., 1999در این تحقیق نیز نمونههای محدودی از علف هرز مورد بررسیهای
سرولوژیکی و مولکولی قرار گرفت و نتایج نشان از آلودگی آنها به ویروسهای مورد بررسی داشت .بهطوریکه دیده شده
علفهای هرز جمعآوری شده در کنار بوتههای آلوده که در آزمون االیزا هم جذب باالیی داشتند ،از جذب باال در آزمون
االیزا برخوردار بودند .نکته جالب توجه آن است که علفهای هرز مورد مطالعه تنها در مناطقی آلوده بودند که شرایط جوی
مناسب برای تکثیر ویروس بوده و گیاهان اطراف آنها نیز درصد آلودگی باالیی را داشتند و عالیم نکروز و لکههای
کلروتیک بین رگبرگ در آنها مشاهده شده بود .نتایج این بررسی حاکی از آلودگی مشترک نمونههای رز در مناطق مورد
بررسی بود (جدول  .)2به نظر میرسد با افزایش درصدهای آلودگی تکی در رز احتمال آلودگی مشترک نیز در آن افزایش
یافته است و بهعنوان مثال ،بیشترین درصد آلودگی مشترک رزها به ویروسهای  ToRSVو  PNRSVدر استان مازندران
( )%25مشاهده شد که بیشترین درصدهای آلودگی تکی را به هر یک از ویروسها داشت (جدول  .)2آلودگی مشترک به
هر دو ویروس در گذشته در درختان میوه هستهدار مشاهده شده بود ( .)Rakhshandehroo et al., 2005با این وجود
آلودگی مشترک گل رز به این ویروسها برای اولین بار در این تحقیق گزارش میشود .نتایج تحقیقات گذشته نشان داده
است که ویروسهای  ToRSVو  PNRSVدر زمان آلودگی مشترک باعث افزایش میزان بیان ژنهای مسئول کلروز و مرگ
سلولهای توتون میشوند و در زمان آلودگی مشترک باعث تشدید پاسخهای تنشی میزبان و تسریع فرایند مرگ سلولها
میشوند ( .)Chandel et al., 2008از آنجایی که نتایج این تحقیق نشان میدهد ،از آنجا که هر دوی این ویروسها در
اکثر نمونههای مربوط به مناطق مورد نمونهبرداری دارای آلودگی مشترک بودهاند (جدول  ،)2این احتمال وجود دارد تا
میزان خسارت زیادی را در مناطق مذکور وارد آورده باشند .نیاز هست تا در تحقیقات تکمیلی میزان خسارت این ویروسها
در گلهای سرخ به صورت تکی و در حالت آلودگی مشـترک مورد بررسی قـرار گیرد .در بررسـی خـصوصیات زیستی
نمونههای  PNRSVو  ToRSVمربوط به مناطق مختلف مشاهده شد که نمونههای جدا شده از مناطق مختلف ،عالیم
متفاوتی را در گیاه خیار ) (Cucumis sativus L.ایجاد مینمایند .گیاه خیار از توان تفکیک نژادهای این ویروسها بر مبنای
تفاوت در عالیم برخوردار بود (جدول  4و شکل  .) 3این مطلب در مطالعات گذشته نیز بیان شده بود که گیاه خیار از توان
تمایز جدایههای متفاوت ویروسهای  PNRSVو  ToRSVبرخوردار میباشد ( .)Ghotbi and Shahraeen, 2009تفاوت در
عالیم در گیاه خیار در جدایههای متعلق به مناطق مختلف جغرافیایی بیانگر تغییر در توان بیماریزایی جدایهها و تغییر
ژنتیکی آنها با تفاوت در شرایط جغرافیایی میباشد و این احتمال وجود دارد نژادهای متفاوتی از این ویروسها در مناطق
مختلف مورد بررسی وجود داشته باشد.
در این پژوهش مشاهده شد برخی از نمونههایی که در  ELISAبا آنتیسرم اختصاصی ویروسها واکنش مثبت نشان
دادهاند ،در آزمون  RT-PCRبا پرایمرهای اختصاصی واکنش نمیدهند .این امر میتواند بهدلیل حضور عوامل بیماریزا در
مجموعه ویروسی ایجاد کننده بیماری موزاییک رز باشد که از قرابت ژنتیکی و سرولوژیکی با ویروسهای  ToRSVو
 PNRSVبرخوردارند ( .)Rott et al., 1991; Youssef and Shalaby, 2009بهعنوان مثال ،ویروس عامل موزائیک سیب
 ApMVاز قرابت سرولوژیکی بسیار باالیی با  PNRSVبرخوردار میباشد و به خانواده گلسرخیان نیز خـسارت میزند
( )Arli-Sokmen et al., 2005و یا ویروس لکهحلقوی توتون  TRSVبا  ToRSVدارای رابطه سرولوژیکی نزدیکی است
( .)Dardick, 2007از طرفی این امر میتواند بهدلیل تنوع ژنتیکی در بین جمعیتهای ویروسی  ToRSVو  PNRSVدر
مناطق مورد نمونهبرداری باشد .با این وجود اثبات این امر ،نیازمند تحقیقات تکمیلی با بررسی دقیق توالیهای ژنتیکی
ویروسهای مذکور می باشد .در قالب این تحقیق مشخص شد که رزکاریهای مناطق مختلف ایران با جمعیتهای دارای
نژادهای متنوع ویروسهای  ToRSVو  PNRSVآلوده میباشند.
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...) و لکه حلقوی نکروتیکToRSV( بررسی وقوع عوامل ویروسی لکه حلقوی گوجهفرنگی

سپاسگزاری
 سرپرست آزمایشگاههای تخصصی کشاورزی مجتمع،بدینوسیله از زحمات جناب مهندس شهاب حاج منصور
آزمایشگاهی زکریای رازی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران بهدلیل مساعدتهای آزمایشگاهی بیدریغ
.ایشان در دوره انجام این تحقیق کمال تشکر و قدردانی می شود
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ABSTRACT
During the growing seasons of the years 2013-2014, Alborz, Mazandaran, Markazi and Tehran provinces were
surveyed to assess the distribution of PNRSV and ToRSV in rose plants, field bindweed and common sow thistle
weeds grown nearby the sampled roses. A total numbers of 600 symptomatic and asymptomatic rose leaves and 50
weeds were sampled. Using with the DAS-ELISA serological test, samples were tested. Results indicated that roses
are infected to PNRSV with the infection rates of 39.24%, 30.7%, 44.8% and 38.1% and to ToRSV with the
infection rates of 38%, 25.6%, 32.3% and 28.3% through in Tehran, Alburz, Mazandaran and Markazi respectively.
It was also revealed that PNRSV and ToRSV was respectively 26% and 18% incidence in weeds. Infected samples
were mechanically inoculated on herbaceous propagative and indicator plants using with the potassium phosphate
buffer pH 7.1 containing the antioxidant materials. To confirm the presence of viral infections in diseased roses and
indicator plants, infected plants were analyzed by RT-PCR, using PNRSV-specific primers to amplify a related
portion of the PNRSV and ToRSV genomes. Those infected samples have positively reacted with the both specific
primers and desired DNA fragments with the size of about 210bp for the coat protein of PNRSV and 500bp for the
polymerase of ToRSV were amplified for them. By this research and for the first time, presence of PNRSV and
ToRSV in rose plant and herbaceous weeds was assessed.
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