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 چکيده 

با پراکنش و دامنه میزبانی وسیع بوده که  های گیاهیترین ویروسای توتون یکی از مهمویروس رگه

های درصدی محصول در مزارع آفتابگردان شود. در این پژوهش طی سال 40-100تواند سبب خسارت می

، ، موزاییکزردیهای گلستان و مازندران با عالیم نمونه از مزارع آفتابگردان استان 153تعداد  1396و  1395

االیزای  از آزمونها آوری گردید. برای بررسی آلودگی بوتهها جمعتولگی بوتهها، و کوپیچش برگو  تغییر شکل

ای پلیمراز با آغازگر اختصاصی واکنش زنجیرهو برای تایید آلودگی از  TSVای آنتی سرم چند همسانه مستقیم با

آوری شده از های جمعدرصدی بوته 12استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان دهنده آلودگی  TSV ویروس

به منظور برداری بود، همچنین استان مازندران آلودگی باالتری نسبت به استان گلستان داشت. مناطق نمونه

 یخانوادهچهار گونه گیاهی متعلق به 12جدا شده از آفتابگردان بر روی  سویه ویروس ،بررسی دامنه میزبانی

های مختلف ثبت و عالیم در میزبان مکانیکی شد زنییهحبوبات ما ها وایستارهبادمجانیان، گل ،اسفناجیان

ناپذیر آنها اجتنابکاهش عملکرد محصوالت، لزوم کنترل  گیاهی در هایتوجه به نقش مهم ویروسبا گردید. 

و اثرات مخرب این ویروس بر  های شمالی کشوردر استانای توتون رگه با توجه به حضور ویروس .باشدمی

لزوم مدیریت اصولی و صحیح مزارع از قبیل استفاده از بذور عاری از آلودگی، مدیریت ، مختلف محصوالت

در مجاورت مزارع  ویروس و عدم کاشت گیاهان میزبان های هرز مزارعناقلین، تنظیم تاریخ کشت، مدیریت علف

 باشد.تواند گامی موثر و مفید جهت کاهش آلودگی ویروس در مزارع آفتابگردان آفتابگردان، می
 

 ای توتون، ردیابی: آفتابگردان، ویروس رگههای کليدیواژه
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 مقدمه

های ترین دانهو یکی از مهم Asteraceae ی( گیاهی از خانوادهL annus Helianthus.) آفتابگردان

 روغنی است که به دلیل مقاوم بودن در برابر خشـکی، سـازگاری بـا شرایط مختلف اقلیمی و خاکی و باالبودن

 . (2010سید شریفی، شود )کیفیت روغـن، سـاالنه در سطح وسیعی از کشور کشت می

میزبان گیاه ازباشند که با گرفتن انرژی الزم از عوامل ایجادکننده تنش زیستی در گیاهان می هاویروس

اشی از شـوند. صـدمه و خسـارات نخود موجب کاهش انرژی و صدمه به گیاهان مـی یجهت تکثیر ماده ژنتیک

 موجـب کـاهش ارزش اقتصادی آنها آلودگی ویروس در سطوح کمی و کیفی به محصوالت زراعی وارد شـده و

یابی و باشد. ردهای ویروسی بسته به زمان و شدت بیماری بسیار متفاوت میخسارت حاصل از بیماری شود.می

بررسی جمعیت و میزان پراکندگی آنها در محصوالت  وزا در محصوالت زراعی تشخیص عوامل ویروسی خسارت

همانند آفتابگردان نیز . باشدغیرزراعی اولین قدم در جهت انتخاب استراتژی مناسب کنترل آنها می زراعی و

توانند میسی ویری وهادگیلوحساس است و آسی ویرهای وگیدوـلبرخی از آر ـبابردر ی ـعن زرااـایر گیاهـس

 ،ها(. آیالرویروس2008)شارمن و همکاران،  دهندل را کاهش کمیت محصوو کیفیت  ایمالحظهطورقابل به

هایی چندوجهی، کم ثبات و مولد لکه حلقوی هستند که هر کجا که میزبان آنها وجود داشته باشد یافت ویروس

رویشی و های تکثیری متوانند از راه انداآنها با نهال، پیوندک و بذر آلوده است. همچنین می شوند و انتشارمی

توان آنها را جداسازی و ثبات هستند و به دشواری میها کمیالرویروسآ انتقال یابند.نیز گیاه و از راه دانه گرده 

شباهت  میزبانی، دامنه سرولوژیکی، وابستگی های آیالرویروس،گونه بندیتقسیم نمود. مبنایتعیین ویژگی 

ها روی برگ و شکوفه به صورت نقش و نگارهای یالرویروسآهای نشانه باشد.میژنوم و پراکنش جغرافیایی  توالی

ها در رشد بهاری یالرویروسآهای برگ است. بسیاری از خطی، لکه حلقوی و موزاییک گاه همراه با بدشکلی

وان بر اثر های جها و شاخهها، شکوفهممکن است بخشی از برگ کهکنند های شوک شدید میتولید نشانه میزبان

های مخرب ویروسآیالر به عنوان یکی از (Tobacco Streak Virus) توتون ایرگهویروس ویروس از بین رود. 

بر محصوالت زیانبار فراوانی و تاثیر  است گونه گیاهی 140بیش از  دردارای دامنه میزبانی ، آفتابگردان در

شمال آمریکا، کانادا و استرالیا از  و گسترش جهانی استدارای  ای توتونویروس رگه. کندکشاورزی وارد می

توتون، مانند های مختلف ویروس بر روی میزبان (.2005جونز ، ) باشندترین مناطق پراکنش ویروس میمهم

)شارمن و  کندعالیم متفاوتی ایجاد میپنبه، گوجه فرنگی، سویا، بادام زمینی، آفتابگردان، توت فرنگی و کوکب 

سیاه شدن ساقه و دمبرگ، کوتولگی و به صورت آفتابگردان  درTSV یم ایجاد شده توسط عال (.2008همکاران، 

های زردرنگ روی برگ و در نهایت مرگ گیاه ، ایجاد لکهها، کاهش رشد، بدشکلی برگدن برگنکروز ش

های ویروسی در این یماریآفتابگردان و خسارت برغم اهمیت علی (.1992مک دانیل و همکاران، ). باشدمی

ه ـنگرفترت صوآفتابگردان در استان گلستان های مخرب در ویروس خصوص، تاکنون تحقیق مدونی در محصول

این  های ویروسی در کاهش کمیت و کیفیت محصول آفتابگردان، دربا توجه به نقش تاثیرگذار بیماری ت.ـسا
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های مخرب در عنوان یکی از ویروسو دامنه میزبانی آن به فتابگردانای توتون در آپژوهش ردیابی ویروس رگه

  مازندران مورد بررسی قرار گرفت. های گلستان ومزارع آفتابگردان استان

 

 هامواد و روش

 و بررسی درصد آلودگیTSV از مزارع جهت ردیابی بردارینمونه

 صورت به 1395-96های سال های گلستان و مازندران طیاستانمزارع آفتابگردان از  بردارینمونه

نکروز و کلروزو پیچش برگ  کوتولگی، تغییرشکل، و زردی مثل عالئمی حسب بر برگی هاینمونه و هدفدار انجام

. مزارع موجود در منطقه طوری انتخاب گردیدند که با فواصل مناسب از هم (1)شکل آوری گردیدجمع انتخاب و

ای توتون در شده بیانگر وضعیت آلودگی به ویروس رگه آوریجمعهای هبتوانند کل منطقه را پوشش داده و نمون

کیلومتر در نظر گرفته  15تا  10فاصله بین مزارع با توجه به سطح کاشت در هر منطقه بین این دو استان باشد. 

، بردارینمونهآوری، محل تاریخ جمعبه کلیه اطالعات مربوط  آوری گردید وی جداگانه جمعهر نمونه از بوتهشد. 

)در مجاورت یخ( جهت بررسی  های مجزا و در شرایط خنککیسه ها بالفاصله درو نوع عالیم ثبت گردید. نمونه

 گراد نگهداری شد. درجه سانتیچهار در دمای و به آزمایشگاه منتقل گردید 

 

 
 آلودگی ویروسیآوری شده از مزارع آفتابگردان دارای عالیم مشکوک به های جمعبوته -1شکل 

 

 برداری معکوسآزمون نسخه و آزمون االیزا

ای و با استفاده از آنتی سرم چند همسانه( DAS-ELISAاالیزای مستقیم ) نمونه با روش 153تعداد 

شرکت بایوربا، بادی )( و طبق پروتکل شرکت تولیدکننده آنتی1977) آدامز کالرک وپایه روش  برTSV ویروس

 RNaseکل با استفاده از کیت  RNAاستخراججهت تایید حضور ویروس، قرار گرفت. ( مورد آزمون سوئیس

Plant Mini Kit  )و سپس  انجام شد)کیاژن، آلمانDNA ساخته شد. مکملcDNA   ساخته شده به عنوان

 آر مورد استفاده قرار گرفت.سیالگو در واکنش پی
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 ميزبانی یتعيين دامنه

گونه گیاهی متعلق به  12جدا شده از آفتابگردان بر روی  سویه ویروسبه منظور بررسی دامنه میزبانی، 

 ( وکاهوها )ایستارهگل ،توتون( های، گونهفرنگیگوجه)داتوره،  بادمجانیان ،)سلمک(خانواده اسفناجیانچهار

های ویروس یک گرم از برگ زنیمایهجهت  .مکانیکی شد زنیمایه( ماش، لوبیا چشم بلبلی ،یالوب ،الباقحبوبات )

و سپس گیری عصاره 1:5با نسبت  =pH 2/7 موالر با 01/0بافر فسفات  آلوده بر روی یخ و با آفتابگردانجوان 

و مورد بازدید  ،داریساعت تاریکی نگه 12ساعت نور و  12زنی در گلخانه با گردید. گیاهان پس از مایهزنی مایه

 برداری شد. ادداشتو عالئم ی ندروزانه قرار گرفت

 

  و بحث نتایج

 TSVاز مزارع جهت ردیابی  بردارینمونهنتایج 

آوری شده های جمعنمونهتعدادی از نشان داد که ویروس در  TSVردیابیآزمون االیزای مستقیم برای 

درصد( 14) مازندرانهای سرولوژیکی، آلودگی باالتر استان آزموننتایج حاصل از رد. وجود دااز مزارع آفتابگردان 

های مورد بررسی آلودگی ساله در استان با مقایسه میزان آلودگی دو .درصد( نشان داد11) را گلستاننسبت به 

 (1395) نحوی که میزان آلودگی گلستان در سال اولدر هر دو استان مشاهده گردید. بهباالتر سال اول 

برای استان مازندران در سال اول  شاخصگردید. این  تعییندرصد  10 (1396) سال دوم رصد و درد8/11

 یاختصاص آغازگرهایبا استفاده از  RT-PCRز آزمون ا شد.درصد تعیین  13درصد و در سال دوم  15ی بررس

TSV باز  جفت 672به طول  ایقطعه ویروس اختصاصی آغازگر با استفاده از .شد استفاده یاثبات آلودگ جهت

های تعداد نمونه .به دست آمد RT-PCR های دارای نتیجه مثبت در آزمون االیزا( در واکنشبوته )برای

 قید شده است. 1های آلوده به تفکیک استان در جدولآوری شده و نمونهجمع

 
 .1395-96های گلستان و مازندران طی سال هایها در استاننتایج درصد آلودگی نمونه -1جدول 

 درصد 1396 1395 سال

 آلودگی کل
 های آلودهتعداد نمونه هاتعداد نمونه های آلودهتعداد نمونه هاتعداد نمونه استان

 11 5 50 8 68 گلستان

 14 2 15 3 20 مازندران

 12 7 65 11 88 هاتعدادکل نمونه
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که شرایط آب و هوایی گرم به این نظر و، 95نسبت به سال  96با توجه به افزایش متوسط دما در تابستان سال 

باشد، کاهش درصد آلودگی در سال دوم های گیاهی و ناقلین آنها تواند مانعی برای فعالیت بهینه ویروسمی

 نبود.نسبت به سال اول دور ازتصور 

 گیالن، مازندران و گلستانهای سه استانتوتون کاریای توتون را در رگهگسترش ویروس محققین میزان

 ،، اصفهانغربی، تهرانآذربایجان های، در مزارع آفتابگردان استان(2006،همکاران)خاطری و  درصد 79بیش از 

جنوبی پنج استان فرنگی و مزارع گوجه (،2013،معتمدی و همکاران) درصد 56تا  8و همدان بین مرکزی  ،قم

 های متعدداحتماالً فراهم بودن میزبان .(2009،)معصومی و همکاران اعالم کردند TSVرا فاقد آلودگی به کشور

در مناطق  TSVمساعد بودن شرایط محیطی برای فعالیت ناقلین در شمال کشور از دالیل پراکنش بیشتر و 

از میزان آلودگی در  کمتردر مزارع ایران  TSVبهآلودگی  میزاندر حالت کلی  اما. باشدشمالی کشور می

 63خسارت  ومزارع سویا  یدرصد 40خسارت به نحوی که باشد ی مانند برزیل، آمریکا یا هند میکشورهای

)آران کومار و  ه استشدگزارش  TSVدرصدی محصول پنبه در برخی مزارع هندوستان در اثرآلودگی به

درصد 100در برخی از مناطق آمریکا تا  TSVوقوع (. همچنین 2017؛ راگیشواری و همکاران، 2008همکاران، 

 (.2016زاری و همکاران، ایری ) گزارش شده است

 

 های مختلفویروس بر روی ميزبان زنیبررسی عالیم مایهنتایج 

داتوره لکه های نکروتیک  در و کلروتیک موضعی هایدر گیاه سلمک باعث ایجاد لکه ویروس زنیمایه 

و های کلروتیک صورت لکه عالیم یه  rustica  Nicotianaو  Nicotiana benthamiana. در گردیدموضعی 

 مشاهده گردید. در گیاه باقال عالیم سیستمیک نیز Nicotiana benthamianaموضعی بود که در نکروتیک 

های موضعی بلبلی لکهچشم  بود. در لوبیا و لوبیا مشاهدههای نکروتیک قابل ها و لکهعالیم پیچیدگی برگ

ه میزبانی دامن (. نتایج2و شکل 2 )جدول ها مشاهده شدبرگشکلی چروکیدگی و بدو کاهو و در ماش  نکروتیک

 مشابه بود. (1389و حسینی و همکاران) (1394)شاملی نژاد ونصراهلل این پژوهش با نتایج

 

 

 

 

  

 ،لکه های نکروتيک در داتوره: a .شده زنیدر گياهان محک مایه  TSVعالئم آلودگی به  -2شکل 

b :بد شکلی و چروکيدگی برگ در ماش ،c  :لکه های نکروتيک موضعی در سلمک. 
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 .TSVزنی عالیم ایجاد شده در گياهان محک ناشی  از مایه -2جدول 

 نتيجه گيری نهایی

های آلودگی .باشدهای ویروسی میاولین گام در مدیریت بیماری های گیاهیشناسایی دقیق ویروس

از قبیل درجه تحمل گیاه، قابلیت شده و عواملی ایجاد و یا با عالمت مشخص  ویروسی در گیاهان بدون عالمت

. براساس دنباشها میویروسپراکنش محیطی از عوامل موثر در  عواملو  سازگاری ویروس با میزبان، حضور ناقل

های گلستان و مازندران تاییدگردید. مزارع آفتابگردان استان ای توتون درنتایج به دست آمده، حضور ویروس رگه

های استان و میزان درصد آلودگی در نمونه بیشتر 95میزان آلودگی در هر دو استان مورد بررسی در سال 

 12جدا شده از آفتابگردان بر روی  ی ویروسیهسودامنه میزبانی  همچنین مازندران بیشتر از استان گلستان بود.

 های مختلف ثبت گردید.و عالیم ایجاد شده بر روی گونهمکانیکی شد  زنیگونه گیاهی مایه
 

 

 عالیم گونه گياهینام علمی  نام فارسی گونه گياهی خانواده

Chenopodiacae سلمک Chenopodium quinoa L. لکه های موضعی کلروتیک         

Solanaceae داتوره Datura stramonium L.  لکه های موضعی نکروتیک         

 - Solanum lycopersicum M گوجه فرنگی 

         لکه های موضعی کلروتیک .Nicotiana benthamiana L توتون 

         لکه های موضعی نکروتیک  .Nicotiana rustica L توتون 

 سیستمیک آلودگی .Nicotiana tabacum cv. Xanthi L توتون 

 آلودگی سیستمیک .Nicotiana tabacum cv.Samsun L توتون 

Asteraceae کاهو Lactuca sativa L. و پیچش برگ  چروکیدگی        

Fabaceae باقال Vicia faba L. و پیچش برگ  چروکیدگی        

         لکه های موضعی نکروتیک .Phaseolus vulgaris L لوبیا 

         لکه های موضعی نکروتیک .Vigna unguiculata L لوبیا چشم بلبلی 

        و پیچش برگ  چروکیدگی  .Vigna radiata L ماش 

 



 سميرا شاملی

61 

 

 توصيه ترویجی 

و نظر  های شمالی کشوردر استان ای توتون در محصوالت مختلف زراعیرگه با توجه به حضور ویروس

از رع از قبیل استفاده از بذور عاری به اثرات مخرب این ویروس بر محصوالت، لزوم مدیریت اصولی و صحیح مزا

 ویروس و عدم کاشت گیاهان میزبان های هرز مزارعآلودگی، مدیریت ناقلین، تنظیم تاریخ کشت، مدیریت علف

جهت کاهش آلودگی ویروس در مزارع آفتابگردان  تواند گامی موثر و مفیددر مجاورت مزارع آفتابگردان، می

 باشد.
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