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 چکیده 

-و يکی از مهم Potyviridae هخانواداز  Potyvirusگونه شاخص جنس (Potato virus Y, PVY) زمینی ويروس وای سیب

 تیرره در گیاهان  ويروس اين باشد. با توجه به اهمیتدر کشور میکشت محصوالت سوالناسه ی ترين عوامل محدودکننده

ی و نیز گستردگی تنوع کشت اين محصوالت در استان گلستان، شناسايی نوع نژادهای ويرروس، تییرین دامنره   ه سوالناس

از اهمیرت  زمینری  های مختلف بره منورور ارا ره راهکارهرای مرديريتی کنتررس ويرروس وای سریب        میزبانی و تییین میزبان

نمونره از گیاهرانی برا     380در استان گلستان، تیداد  PVYمیزبانی  یتییین نژاد و دامنه ،است. به منوور رديابی برخوردار

 1393 عال م موزا یک، نکروز، پژمردگی، کوتولگی و ريزبرگی از مناطق مختلف گرگان، دلند، بنردرگز و کردکروی در سراس   

زمینری  ای ويروس وای سریب سرم چند همسانهوسیله آنتی ها با آزمون االيزای مستقیم بهآوری گرديد. آلودگی نمونهجمع

هايی که در آزمون االيرزا مبترت   ه منوور بررسی نژادهای مختلف ويروس، عصاره تیدادی از نمونه. سپس بندارزيابی شد

هرای  ويروس از نمونره  RNAزنی شدند. همچنین مايه، بر روی گیاه محک توتون رقم سامسون نمونه( 185) ارزيابی شدند

برا   RT-PCRتشرخیص داده شردند، اسرتخرا  و در آزمرون      PVYفرنگی و بادمجان که در آزمون االيرزا آلروده بره    گوجه

، مورد بررسی قرار گرفتند. نتايج نشان داد سه نرژاد  Oligo2nو  Oligo1nها، ويروساستفاده از آغازگرهای عمومی پوتی 

PVY
N ،PVY

C  وPVY
O در خانواده سوالناسه در استان گلستان وجود داردوPVY

C  از نژاد غالب است. اين اولین گزارش

هرای سررولوکيک و   فرنگری و بادمجران برا اسرتفاده از روش    هرای گوجره  زمینی بررروی میزبران  وجود ويروس وای سیب

 استان گلستان می باشد.درمولکولی 

 .RT-PCRزمینی، االيزای مستقیم، دامنه میزبانی، ويروس وای سیبکلیدی:  هایواژه

 مقدمه

، جرنس  Potyviridae هرای مهرم خرانواده   يکی از جنس

Potyvirus ترررين کرره بیشررترين تیررداد و مهررم باشرردمرری

ايرن   (.2002گیرد )يران و همکراران   ها را در برمیويروس

 88گونره قعیری و    91دارای حرداقل  1391جنس ترا سراس  

(. 2011)گاوانرد و همکراران    بروده اسرت  گونه پیشرنهادی  

ای هرای برا ارات میلره   اين جرنس دارای ويرروس   یاعضا

 11نررانومتر و عررر   680-900قابررل انیعررا  برره طرروس 

حردود  در انرد کره   ایرشرته ترک RNA  نرانومتر و کنروم    

Kb10     کپری از واحرد    2000طوس دارنرد و توسرح حردودا
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هاتینگرا   دبکرس و انرد ) ( احاطه شدهCPپوشش پروتئینی )

و در  Aکنرروم دارای دنتالرره پلرری  سرره (. در انتهررای1981

)دوگرتی و متصل است  VPgکنوم به پروتئین  پنج انتهای

 یشرته (.  2013 و کاراسرو  فررر  -، کروينترو 1980هیترت 

زمینی ترين ناقلین ويروس وای سیبستز هلو يکی از مهم

اسرتايلت  (. آلرودگی  2006باشد )کاناواکی و همکراران  می

شرود )هرام و   شته باعث انتقراس سرريع ايرن ويرروس مری     

عال م مزمن بیماری توسح اين ويروس (. 2009همکاران، 

ها شامل موزا یک، ابلقری کلروتیرک، چرین    در اکبر میزبان

خوردگی شديد و کوتولگی متوسح تا شديد و مرر  زود  

 (.  2002هنگام گیاه است )يان و همکاران 

محصروالت  زمینری،  سیب Y ويروسدر طیف میزبانی 
فرنگری و  زمینری، تنتراکو، گوجره   مهمی ماننرد فلفرل، سریب   

-هرايی از علرف  با اهمیت کمتر مبل گونره  یگیاهانهمچنین 

شرود )کررالن و   سوالناسره ديرده مری    تیرره های هررز در  
درتوتررون و ديگررر گیاهرران زراعرری  PVY(. 2008مرروری 

تررين  انتشار جهانی دارد و از لحاظ اقتصادی يکی از مهم
زمینی است. اين ويروس در طتییت به های سیبويروس

هررای اسررترينی پیچیررده ای وجررود دارد   صررورت گررروه 
(. عال ررم ايجرراد شررده توسررح 2009)کاراسررو و همکرراران 

اسراس   زمینی به شدت متغیر است و برر سیب Yويروس 
های سرولوکيک سه گرروه از نژادهرای   نوع عال م و تست

PVYآن 
O ، PVY

N وPVY
C انررد. عال ررم مشررخص شررده

PVY   بسته به نژاد ويروس، رقم میزبان و شررايح آ  و
هوايی چه عفونت اولیه باشد )تلقری  توسرح شرته( و چره     
عفونررت نانويرره باشررد )برر(ر آلرروده( فرررر دارد )دراپررر و  

سرررنجش هرررای بیولررروکيکی، ومرررا عم(. 2002همکررراران 
-بکرار مری   PVYسرولوکيکی و مولکولی برای شناسايی 

و  2012، مالیک و همکاران 2011رود ) گاواند و همکاران 
 (.2013و همکاران  سینگ

در زمینه پراکنش میزبرانی و نروع عال رم اختصاصری     
ايجاد شرده ايرن ويرروس در کشرور اطالعرات محردودی       

اصررفهان،  درويررروس  وجررود دارد، امررا فراوانرری ايررن   

آاربايجررران شررررقی، اردبیرررل و خراسررران بررره ترتیرررب  
درصد برآورد شده است )پوررحیم و  57و 38،15،32،52
در اسرتان   PVY(. اولین گزارش از وجود 1381همکاران 

های منعقه قررر و فالرل   گلستان مربوط به توتون کاری
آباد استان گلستان برود کره در تیرتراش بهشرهر بررروی      

(. زينتری  1998توتون مورد ارزيابی قرار گرفرت )عابردی   
را در  PVY( پررراکنش 1390فخرآبرراد و نصررراله نررژاد )  

زمینی اين استان به روش االيزا و بره وسریله   مزارع سیب
و آنترری سرررم پلرری کلونرراس مررورد بررسرری قرررار دادنررد   

ها آلروده بره ويرروس فرور     % نمونه60مشخص گرديد که
 بودند.
با توجه به گستردگی دامنه کشت محصوالت مختلرف   

در استان گلستان و نتود اطالعرات دقیرق   تیره سوالناسه 
در اسرتان،   PVY در زمینه تییین نژادها و دامنه میزبرانی 

تحقیق فرور جهرت شناسرايی ويرروس، افتررار و تییرین       
عه بین دمرا و  بو همچنین رااين ويروس ی نژادهای فراوان

رطوبررت بررا شرردت بیمرراری در منرراطق عمررده کشررت       
 محصوالت سوالناسه مورد بررسی قرار گرفت.

 ها  مواد و روش
 هاآوری نمونهبرداری و جمعنمونه

-برای تییین فراوانری ويرروس در ايرن منعقره نمونره     

نمونه( در طوس فصل زراعی  380تیداد )برداری تصادفی 
از مرزارع مختلرف    1393سراس  از خرداد تا شرهريور مراه   

منراطق  زمینی، توتون، گوجه فرنگی، بادمجان و فلفل سیب
اسررتان گلسررتان شررامل گرگرران، دلنررد، بنرردرگز    مختلررف

)خعیرآباد، سرکالته، باغوکنراره و ..( و کرکروی صرورت    
دگی، هرای مشررکوه بره آلررو  گرفرت. بررای انتخررا  نمونره   

زمینری  سیب Yعال می که در منابع مختلف برای ويروس 
توان اکر شده است مدنور قرار گرفت که از جمله آنها می

دار شدن حاشیه بر  و سع  برر ،  به عال م زردی، چین
های نکروزه و افتادگی بر ، کوتولگی بوته، موزا یرک  لکه

و پیسک سع  بر  اشاره کرد. با توجه به هد  تحقیرق،  
زمینری، غالترا   سریب  Yی بر تییرین نژادهرای ويرروس    متن
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سع  نسرتتا وسرییی از هرر مزرعره مرورد کراوش قررار        
 های مشکوه به آزمايشگاه منتقل شدند.و نمونه گرفت

 آزمون االیزا
-های ويروسی در نمونره جهت بررسی وجود آلودگی

ها، آزمون االيزا براساس روش توصیفی کالره و آدامرز  
آنترری سرررم پلرری کلونرراس انجررام گرفررت.  ( بوسرریله 1977)

سررم  هايی که در آزمون االيزای مسرتقیم برا آنتری   چاهک
کلوناس مبتت بودند و میزان ج(  بااليی داشتند، برای پلی

سررم مونوکلونراس بره منورور     آزمون سرولوکيک با آنتی
زمینی انتخا  شدند. همچنرین  سیب Yتییین نژاد ويروس 

و بادمجان که در ايرن آزمرون   هايی از گوجه فرنگی نمونه
انتخا   PCRواکنش مبتت نشان دادند برای انجام آزمون 

 شدند.

 ای مطالعات گلخانه
در اين تحقیق بره منورور تییرین عال رم روی گیاهران      

 آزمايشی Nicotiana tabacum cv. Samsunمحک توتون 
 هفرت تیمرار و   سره تصرادفی برا    بلوه های کاملدر قالب 

 یدرجرره 16-25تکرررار در شرررايح گلخانرره بررا دمررای     
بوته  دوسانتیگراد انجام شد. بدين ترتیب که در هر تکرار 

های پالستیکی حاوی خراه، ماسره و پیرت    در داخل گلدان
کاشرته شرد. سرپس در مرحلره      2:1:1های موس به نستت

ها به صورت مکرانیکی توسرح عصراره    برگی، بوته چهار
با میرزان جر(  براالی ويرروس در     هايی حاصل از نمونه

زنی شدند. های مختلف برروی گیاهان توتون مايهمیزبان
زنی در گلخانه نگهرداری شردند. بررای    ها پس از مايهبوته

هرای آلروده بره    هرای میزبران  تهیه زادمايه، عصراره برر   
ويرروس فرور، در هراون چینری در برافر فسرفات تهیره و        

تهیرره شررد.  1:1سوسپانسرریونی برره نسررتت وزنی حجمرری 
    هررای آزمايشرری بررا پررودر کربورانرردوم هررای کلررونبررر 
mesh 600 پاشی شد و برا مرالش   جهت ايجاد خراش، گرد
برگچه از هر گیاه برا پارچره ملمرل آغشرته بره       2-3دادن 

 48زنری انجرام شرد. بررای اطمینران      سوسپانسیون، مايره 
زنی تکررار شرد. در آزمرايش فرور     ساعت بید مجددا مايه

ر بره عنروان شراهد منفری کره بره جرای عصراره         يک تیما
زنرری رقررم حسرراس ويررروس از بررافر فسررفات برررای مايرره

 4-5هرا ترا  استفاده شد، در نور گرفته شد. ارزيرابی بوتره  
هفته انجام گرفته و عال رم طترق روش وريرر و همکراران     

(، صرفر ( و بر اساس شاخص عال رم: گیراه سرالم )   2001)
(، يک 5موزايیک شديد )(، 3(، موزايیک )1موزايیک خفیف )

(، سره ترا پرنج    7های نکروتیرک ) تا دو بر  دارای رگتر 
( 11( و نکروز سراقه ) 9های نکروتیک )بر  دارای رگتر 

 نتت شدند.

 آزمایش سرولوژیک با آنتی سرم مونوکلونال 
به منوور بررسی میزان آلودگی به نژادهرای مختلرف   

PVY عرردد گیرراه توتررون رقررم سامسررون در    21، تیررداد
برگری برا    چهرار شرايح گلخانه نگهداری شدند. در مرحله 

فرنگری تلقری    استفاده از نمونه ويروس جدا شده از گوجه
صورت گرفت و پرس از يرک هفتره عال رم مشراهده شرد.       
بیشترين عال م مشراهده شرده در گیراه محرک بره ترتیرب       

ان محک به منوور تییرین  کلروز و نکروز بود. سپس گیاه
میزان ج(  نوری در آزمون االيزا بررسری شردند. بررای    

سرررم تییررین نژادهررای مختلررف ويررروس از سرره آنترری   
PVYمونوکلوناس 

N ،PVY
C و PVY

O  و هر آنتی سررم در
تکرار استفاده شرد. اعرداد بدسرت آمرده از دسرتگاه       هفت

مرورد   SASافرزار  قرا ت کننده االيرزا برا اسرتفاده از نررم    
 تجزيه آماری قرار گرفت.

 ویروس  RNAاستخراج 
، تیداد دو  PVYهای آلوده به بید از شناسايی نمونه

فرنگی و بادمجان که بیشترين غلوت نمونه از گوجه
ها ويروس را در آزمون االيزا دارا بودند انتخا  و از آن

ها با اين نمونه RNAاستفاده شد.  RNAجهت استخرا  
( طتق Roche) mRNA captureاستفاده از کیت 

پس از انجام  ودستورالیمل شرکت سازنده استخرا  
 PCR، جهت تکبیر، واکنش cDNAو ساخت  RTواکنش 
 انجام شد.
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  PCRواکنش 
 cDNA)مکمل ) DNAای پلیمراز برای واکنش زنجیره

برداری میکوس در حجم نهايی حاصل از واکنش نسخه
و  Oligo1nزگر عمومی میکرولیتر با استفاده از آغا 25

Oligo2n ( انجام گرفت. واکنش 1)جدوسPCR  با مخلوط

 Taq DNA polymeraseمیکرولیتر از بافر  2 5کردن 

(10x) ،1 میکرولیتر ازMgCl2 (50mM)  ،5 0  میکرولیتر
 ,Forward)، از هر جفت آغازگر dNTP (10mM)از 

Reverse)  میکرولیتريک هرکدام به مقدار ،Taq DNA 

polymerase (Cinagene)  واحد به مقدار  250با غلوت
 تهیه شد.میکرولیتر  دوبه مقدار  cDNAمیکرولیتر و  0 5

 RT-PCRنام، ترادف، دمای اتصال و اندازه قطعه تولید شده مربوط به آغازگرهای مورد استفاده در آزمون  -1جدول

)درجه  دمای اتصال منبع

 گراد(سانتی

اندازه محصول 

 PCRتکثیر شده 

                جهت

 

 3به  5از  توالی 
 نام آغازگر 

Marie-

Jeanne 

et al. 

2002 

55 327 Forward 5'-ATGGTTTGGTGCATTGAGAATGG-3' Oligon1)  وOligon2 )

 عمومی

Reverse 5'-CAGATGAAGGCCGCAGCA-3' 

  
پروفیررل حرارترری برره شررکل زيررر    PCRدر دسررتگاه      

 چهرار گرراد بره مردت    سانتی یدرجه 94ريزی شد: برنامه
چرخرره شررامل  35سررازی اولیرره، دقیقرره برررای واسرشررته

گرراد بمردت   سرانتی  یدرجه 94سازی در دمای واسرشته
يررک دقیقرره، اتصرراس بمرردت يررک دقیقرره دردمررای مناسررب  

گراد و بسح نهرايی  سانتی یدرجه 55آغازگرها در دمای 
گرراد بمردت يرک دقیقره و بره      سرانتی  یدرجه 72در دمای

گرراد بمردت   سانتی یدرجه 72عالوه يک چرخه در دمای 
دقیقرره جهررت نشررر قعیررات ناتمررام مررورد اسررتفاده     15

های سیکل پايانی واکرنش پرس   قرارگرفت. در تمام برنامه
برا   گرادسانتی یدرجه هشتاز مرحله گسترش نهايی در 
 PCR که برای حفظ محصروس زمان نامحدود تنویم گرديد

 است.

 ارزیابی الکتروفورز 

% در برافر  1در کس آگرارز   RT-PCRمحصوس حاصرل از  
TBE .با استفاده از الکتروفورز تفکیک گرديد 

 نتایج و بحث
آوری شرده از منراطق مختلرف    نمونه جمع 380از بین      

نمونه در آزمرون االيرزا آلرودگی بره      185استان گلستان، 
PVY    را نشان دادند. اين مولوع بیانگر پرراکنش وسریع

(. 2باشد )جدوس اين ويروس به ويژه در گرگان و دلند می
زمینی، توترون و  های مختلف، سیبهمچنین از بین میزبان

(. 3را داشتند )جدوس  فرنگی بیشترين میزان آلودگیگوجه
با توجه به کشت وسیع محصوالت سوالناسره در اسرتان   
گلستان و در مجاورت يکديگر، و نیرز میرزان قابرل توجره     

سوالناسره،   تیرههای هرز آلودگی به اين ويروس در علف
ترروان افررزايش درصررورت عرردم کنترررس ايررن بیمرراری، مرری

بینری کررد.  هرای آينرده پریش   آلودگی مزارع را طری سراس  

 

 .در هر منطقه PVYبرداری و درصد آلودگی گیاهان خانواده سوالناسه به مناطق نمونه -2جدول 

 درصد آلودگی های آلودهتعداد نمونه هاتعداد کل نمونه   منطقه              
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 60 72 120 گرگان

 54 54 100 دلند

 42 36 85 بندرگز

 30 23 75 کردکوی

 48 185 380 کل

 

 .های مختلفدر میزبان PVYدرصد آلودگی به  -3جدول 

 درصد آلودگی تعداد نمونه آلوده هاتعداد کل نمونه نوع میزبان

 55 55 100 زمینیسیب

 52 31 60 توتون

 50 35 70 فرنگیگوجه

 48 24 50 فلفل

 45 22 50 بادمجان

 40 10 25 عروسک پشت پرده

 32 8 25 تاجریزی

در مورد ها نتايج بدست آمده از تحلیل آماری داده طتق   
تروان گفرت نژادهرای غالرب در     میآزمايشات مونوکلوناس 

باشند. نترايج تجزيره   می Nو  Cاستان به ترتیب، نژادهای 
  4های حاصل از آزمون االيزا در جدوس واريانس داده

 

آمده است. آنالیز نتايج حاصرل از آزمرون تسرت افتراقری     
PVYهرای آلروده بره نرژاد     دهد که تیداد نمونهنشان می

C 
PVYهای آلوده به نرژاد  داری با نمونهتفاوت مینی

N  دارد

و بر اساس میرانگین جر(  نروری در تیمارهرای مختلرف      
گیرنرد  گروه متفراوت قررار مری    سه)نژادهای مختلف( در 

(. نتراي  حاصرل از تلقری  روی گیاهران     5)جدوس شرماره  
 9عدد گیاه محک، تیداد  21بین  دهد که ازمحک نشان می

عردد عال رم    7عدد عال م کلروز و نکروز به صورت توأم، 
 .)1شرکل  (عردد عال رم نکرروز نشران دادنرد       پنجکلروز و 

-نتايج تجزيه واريانس، عال م مشاهده شرده را تیيیرد مری   

 کند.

 های مونوکلونالسرمری در آزمون االیزا با استفاده از آنتیتجزیه واریانس میزان جذب نو -4جدول                

 میانگین مربعات درجه آزادی منبع تغییرات

 2 تیمار
**75/4  
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152/0 6 تکرار    

038/0 12 خطا  

  20 کل

 درصد 1دار در سطح آماری معنی **، 12ضریب تغییرات=                                           

 های مونوکلونالسرم( با استفاده از آنتیODمقایسه میانگین جذب نوری در آزمون االیزا ) -5جدول 

های مونوکلونال استفاده شده در آزمون االیزاسرمآنتی (ODمیانگین جذب نوری در آزمون االیزا )  

a5311/2 نژادPVY
C

 

b4023/1 نژادPVY
N

 

c9284/0 نژادPVY
O

 

 

 
 

         در استان روی توتون رقم سامسون  PVYعالئم نژادهای غالب  -1شکل                                             

هرا در مرورد   نتايج بدسرت آمرده از تجزيره آمراری داده         
 6بررداری در جردوس   شدت بیماری در مناطق مختلف نمونه

دهد که شدت بیمراری  اين نتايج نشان میآورده شده است. 
در مناطق مختلف استان گلستان برا يکرديگر تفراوت مینری     

گرروه   چهرار داری دارد. به اين ترتیرب منراطق مختلرف در    
آماری، از نور شدت بیمراری قررار گرفتنرد. در ايرن رابعره      
گرگان و دلند به ترتیب بیشرترين شردت آلرودگی را نشران     

رابعه شدت بیماری با دما و رطوبت، دادند. همچنین از نور 
گروه آماری تقسیم شرد. دو منعقره گرگران و     دومناطق به 

هرای  درصرد طری مراه    58دلند برا میرانگین رطوبرت نسرتی     
بررداری، در يرک گرروه، و در گرروه ديگرر بنردرگز و       نمونه
  درصد قرار گرفتند  68ردکوی با میانگین رطوبت نستی ک

تروان گفرت شردت    آمرده مری  (. طتق نتايج بدسرت  7) جدوس 
بیماری با میزان رطوبت نستی نستت عکس دارد و افرزايش  

شرود. امرا   مری  PVYرطوبت نستی باعث کاهش آلودگی به 
داری نداشرت. علرت   میزان شدت بیماری با دما ارتتاط مینی

-اين امر يکسان بودن میانگین دما در نقاط مختلف طی مراه 

یب با توجره بره اينکره    باشد. بدين ترتبرداری میهای نمونه
-شود خسارت ايجاد شده توسح برخی از ويروسگفته می

گرمسریری بیشرتر   های گیاهی در مناطق گرمسیری و نیمره 
(. تینیر دما بر شردت آلرودگی   2011است ) شارما و میسرا 

بیشرتر طری زمران طروالنی     نیازمند بررسی  PVYمزارع به 
 باشد.می

PVY: ب
N - نکروز 

 

PVY: الف
C -کلروز 
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 برداریدر مناطق مختلف نمونه PVYتجزیه واریانس شدت بیماری  -6جدول                             

 میانگین مربعات درجه آزادی منبع تغییرات

 3 تیمار
**61588 

   15770 9 تکرار

   101648 27 خطا

  39 کل

 درصد 1سطح آماری  دار درمعنی **، 95/26ضریب تغییرات=                                       

 ( با توجه به مناطق مختلف و رطوبت نسبی در هر منطقهODمقایسه میانگین جذب نوری در آزمون االیزا ) -7جدول

 میانگین رطوبت نسبی تیمار)مناطق نمونه برداری(

 درصد((

میانگین جذب نوری در االیزا 

(OD) 

 توجه با نوری جذب میانگین

 نسبی رطوبت مختلف مقادیر به

 2/58 گرگان
a325  

a 289  

 8/58 دلند
ab254 

a 2/289 

 7/67 بندر گز
bc186 166        b           

 68 کردکوی
c146               b

 8/166         

 .داری ندارنددرصد اختالف معنی 1در سطح احتمال  LSDها با حروف مشابه بر اساس آزمون میانگین

برا اسرتفاده از آغازگرهرای عمرومی پروتی       PCRواکنش     
 327هايی بره طروس   (، قعیهOligon2 , Oligon1ها )ويروس

دهنرده  نشران امرر  ( کره ايرن   2جفت باز تکبیر نمرود ) شرکل   

فرنگری و بادمجران اسرت و  ايرن     هرای گوجره  آلودگی نمونه
 فرنگرری و بادمجرران بررهآلررودگی گوجرره اولررین گررزارش از

 باشد. ن میدر استان گلستا PVYويروس 
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: 2، راهک DNA: مارکر1%رنگ آمیزی شده با اتیدیوم بروماید، راهک 1در ژل آگارز  RT-PCRالکتروفورز محصول  -2شکل

فرنگی و تکثیر باند گوجه PVYبه  های آلودهاز نمونه PCR: محصول 3 بادمجان و راهک PVYهای آلوده به از نمونهPCRمحصول 

 هابا استفاده از پرایمرهای عمومی پوتی ویروس bp 327 در محدوده

زمینی در اولین بار روی سیبزمینی سیب Yويروس       
( 1345کريمی )(. 1931شناخته شد )اسمیت  1931ساس 

زمینی را همراه با چند ويروس ديگر از سیب Yويروس 
اين ويروس روی عال م شناسايی و گزارش نمود. 

کند که را آلوده میتیره سوالناسه بسیاری از گونه های 
زمینی، گوجه فرنگی، در اين میان محصوالتی چون سیب

فلفل و توتون اهمیت بیشتری را دارا می باشند )موراوه 
گونه گیاهی  60(. به عالوه بیش از 2003همکاران و 

ی های گیاهو تیدادی از گونه تیرهمختلف ديگر از اين 
، Chenopodiaceae ،Amarantaceae هایهتیر

Comopaceae  وLegominoseae  نیز میزبان اين ويروس
 .(1377باشند )مرتضوی بک می
از جمله روش هرايی کره در شناسرايی نژادهرای ايرن           

های بیولوکيک با استفاده از اند روشويروس به کار رفته
االيررزا و گیاهرران افتراقرری، روش هررای سرررولوکيکی مبررل 

مری باشرد )گاليرس و     RT-PCRهای مولکولی مبرل  روش
به طور کلی سه نژاد برای ايرن ويرروس    .(2002همکاران 

توصیف شده است که هرکردام عال رم متفراوتی را ايجراد     
PVY(. نرژاد  1981بروکس و هاتینگرا   نمايند )دمی

N   بررای
در يرک گیراه توترون کره نزديرک       1935بار در ساس اولین
بود، شناسرايی   زمینی آزمايشی رشد کردهسیبهای بوته

کررد  شد که نکروز رگترگری شرديد در توترون ايجراد مری     
(. اين نرژاد قرادر بره تولیرد عال رم      1940)اسمیت و دنیس 
زمینی نتروده و فقرح گراهی در اواخرر     مشخصی در سیب
گرردد،  هرا مری  ( خفیف در بر mottleفصل باعث پیسک )

کنرد و  رگترگری ايجراد مری    در حالی که در توتون نکرروز 
ستب خسارت شديدی شده و حتی گاهی ترا صرد درصرد    

(. نژاد 2002برد )بونهام و همکاران محصوس را از بین می
PVY

c   در روی توتررون موزا یررک سیسررتمیک يررا پیسررک
زمینی موزا یک سیستمیک و تولید نموده و در روی سیب

ز ( و نیر 1981بروکس و هاتینگرا   يا عال رم خرح و نقعره )د   
نکروز سرشاخه و زخم های نکروتیک فرراوان در سرع    

PVY(. نژاد 1963کند )باودن بر  ايجاد می
O ترين میموس

زمینری اسرت. ايرن نرژاد بره راحتری       سیب Yنژاد ويروس 
توسح شته منتقل می شود و هم اکنون به طرور وسرییی   
در سراسر جهان و ايران انتشرار يافتره اسرت )گاليرس و     

(. از نوررر 1997کولسررکا و همکرراران ،  چا2002همکرراران 
غیرقابرل تفکیرک مری باشرد و      Cعال م در توتون از نرژاد  

-کنرد ولری در سریب   مانند آن موزا یک و پیسک ايجاد می

زمینی عال م ناشی ازبیماری بسته به نژاد ويرروس، رقرم   
زمینرری، زمرران آلررودگی و شرررايح محیعرری بسرریار  سرریب

پیسرک، زردی   متفاوت است. عال م اولیره شرامل نکرروز،   
هررا و در برخرری مرروارد مررر   برگچرره هررا، ريررزش بررر  

باشررد. گیاهررانی کرره دارای آلرروده مرری یهررازودرس بوترره
هرا دارای   باشند، کوتوله مانرده و برر   آلودگی نانويه می

دار هستند )بالنکرو  حالت پیسک و پیچیدگی با حاشیه چین
   (.1998و همکاران 

در ايررران در منعقرره قرررر و   PVYاولررین گررزارش از
آبراد اسرتان گلسرتان برود کره در تیرتراش بهشرهر        فالل

برروی توتون مورد ارزيابی قرار گرفت در ايرن بررسری   
عکس الیمل ارقام مختلف توتون بره ويرروس نشران داده    

 374Cokerو  K326،Burley21شد. بر اين اسراس ارقرام   
عال م  30Tirtacheو VAM ، K326عال م موزا یک، ارقام 
 K326 ،Tirtache30،Burley21نکرررررروز و ارقرررررام  

هر دو عال رم موزا یرک و نکرروز را نشران       Coker374و
( 1388(. طوسری ) 1998داده و حساس می باشند )عابدی 

در منراطقی برا آ  و هروای     PVYبیان کرد میزان شریوع  
سرد ازجمله منراطق دماونرد و فیروزکروه اسرتان تهرران      

PVYپرراکنش نرژاد    باشرد. از طرفری  کمتر می
O    کره نرژاد

هرای  زمینری اسرت در اسرتان   بسیار خعرناکی برای سیب
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بختیاری، همدان و تهران بیشتر بوده وزنجان، چهارمحاس
PVYدر حالی که نژاد 

N در استان اصفهان و چهارمحاس-

و بختیاری شیوع بیشتری دارد. در بررسی که میصومی 
فرنگی گوجه های( در شناسايی ويروس2009و همکاران )
های مرکزی ايران نشان دادنرد میرزان پرراکنش    در استان

PVY، 5   درصد است که اين اولین گرزارش ازPVY  روی
( 2006فرنگی در ايران بود. مصرعفايی و همکراران )  گوجه
PVY       را از مزارع فلفرل اسرتان تهرران برا عال رم زردی و

 (DAS-ELISA)نکرررروز رگترگررری بوسررریله آزمرررون     
در مرزارع   PVYد که اين اولین گزارش از جداسازی کردن

رگترر  و   PVYفلفل درايران برود.در گیاهران آلروده بره     
بر  نکروزه شده و در نهايت در بسیاری مواقع به همراه 

ريزی و يا مر  يکنواخت در گیاه اتفرار  نکروز ساقه بر 
( امرا عال رم ويرژه    1959می افتد )سیموندس و هاريسون 

شررود. عال ررم هررا مشرراهده نمرریای میمرروال برررروی میرروه
هرای آن  تواند بره اسرترين و واريتره   برروی گیاه فلفل می

بسرتگی داشررته باشررد در حررالی کره عال مرری کرره برررروی   

 PVYگیاهرران محررک هسررتند برررای تشررخیص و سررنجش 
ترتیررب راه برردينروش معمئنرری برره حسررا  مرری آينررد   

از ديگرررر ويرررروس روش کررراربردی    PVYتشرررخیص 
شردت  (. 1981گ وکس و هاتینر شناسايی شرده اسرت )دبر   

عال م به سن گیاه بستگی دارد کره در ايرن میران گیاهران     
(. 1972پ(يرتربودند )زيتفرر  جوان بسیار حساس و آسیب

از طرفی عال م در فلفل با کاهش دما و بروز سرما تقويت 
ای کره  در معالیه (.1973)ون در پابلن و ناگايی  شوندمی

تان بوشررهر برررروی ( در اسرر2008صررادقی و همکرراران )
بادمجان انجام دادند مشخص شرد عال رم موزا یرک روی    

PVYبروده اسرت.    PVYبادمجان بدلیل وجرود  
o   بررروی

گیاه فور تولید ماتل نمود و براساس اسید آمینه پوشرش  
در درون  PVY-Egمکرران  UTR -'3پروتئینرری و ترتیررب 

PVYزيرگررروه 
NP    قرررار گرفررت. ايررن اولررین گررزارش از

PVYتشخیص نرژاد  
NP      آلروده کننرده بادمجران در ايرران

 است.

عمناب  

 

گررر. شرررکت سررامان پیشرره )ترجمرره(.شناسرری گیرراهی . متررانی ويررروس1381پرروررحیم ر، فرزادفررر ش و گلنراقرری ع، 
 صفحه.457

 صفحه.289وبلوچستان. های گیاهی. انتشارات دانشگاه سیستان بندی ويروس. رده1390جیفری م وولی زاده  ، 
زمینری اسرتان   زمینری از مرزارع سریب   . گزارش شناسايی ويرروس وای سریب  1390و نصراهلل نژاد س، خرآبادزينتی ف

   .125صفحه .دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم ،جهرم. گلستان. همايش ملی مديريت کشاورزی
نامه کارشناسری ارشرد. دانشرگاه    مولکولی. پايانزمینی بروش .شناسايی نژادهای ويروس وای سیب1388طوسی ن، 

 صنیتی اصفهان.
-، صفحه2. شماره 3های گیاهی، جلد ی بیماریزمینی در ايران. نشريههای ويروسی سیب. بیماری1345کريمی ع ر،

 .32تا23های
 يجی تحقیقی،های تروهای تحقیقاتی آن در استان اصفهان. سری نشريهزمینی و يافته. سیب1377بک ا، مرتضوی

 کتا  دوم، سازمان ترويج و تحقیق اصفهان.
Abedi H, 1998. Appearance of PVY in tobacco fields of Iran (Regions of Mazandaran and Gorgan).  

Coresta, Brighton Congress. Page 24. 

Bawden FC, 1963. The viruses causing top necrosis (acronecrosis) of the potato. Annals of Applied 

Biology 23: 487-497. 



                                          و همکاران                                                                                                         سیدی گیالنی                                                                                                                                            10

Blanco-Urgoiti, B, Sanchez F, Perez d, Roman Dopazo J and Ponz F, 1998.  Potato virus Y group C 

isolates are a homogeneous pathotype but two different genetic straine. Journal General Virology 79: 

2037-2042. 

Boonham N, Walsh K, Hims M, Preston S, North  J and Barker I, 2002. Biological and sequence 

comparisons of Potato virus Y  isolates associated with potato tuber necrotic ringspot disease.  Plant 

Pathology Journal 51: 7-126. 

Chachulska AM, Fakhfakh H, Robaglia C, Granier F, Zagorski W and Vilaine F, 1997. Synthesis of full-

length potyvirus cDNA copies suitable for the analysis of genome polymorphism. Journal Virology 

Methods 67: 89-197. 

Clark MF and Adams AN, 1977.Characteristics of the microplate method of Enzyme-linked 

immunosrobentassay for the detection of plant viruses. Journal of General Virology 34: 475-483. 

Dougherty WG and Hiebert E, 1980. Translation of virus RNA in a rabbit reliculocyte lysate: cell free 

translation strategy and a genetics map of the potyviral genome. Virology Journal 104: 183-194. 

De Bokx  JA and Huttinga H, 1981. Potato Virus Y, CMI/AAB descriptions of plant viruses, N. 242. 

Draper MD, Pasche JS and Gudmestad NC, 2002.Factors influencing PVY development and 

disease.expression in three potato cultivars. Journal of Potato Research 79: 155-165. 

Gawande SJ, Shukla A, Chimote VP, Kaushal N, Kaundal P, Garg ID and Chimote K.P, 2011.  

Development of PCR-based techniques for the detection of immobilized Potato Virus Y  Virions. 

Journal Plant Pathology 93: 127-132. 

Glais L, Kerlan C and Robaglia C, 2002.Variability and evolution of potato virus Y, the type species of 

the potyvirus genus. Pp. 225-251 In: An J and Dijkstra J, (ed.s) Plant Viruses as Molecular 

Pathogens. New York and London: Oxford Press. 

Hamm PB, Hane DC, Pavek MJ, Leroux LD, Gieck SL and David NL, 2009. Potato Cultivars Differ in 

Current Season Potato Virus Y (PVY) Infection. Am. Journal Potato Research 87: 19–26. 

Hosseini A, Massumi, H, Heydarnejad, J, Hosseini Pour A, and Varsani A, 2011.Characterisation of 

Potato virus Y isolates from Iran. Virus Genes 42: 128–140. 

Kanavaki OM, Margaritopoulos JT, KatisNI, SkourasP and Tsitsipis JA, 2006. Transmission of Potato 

virus Y in tobacco plants by Myzus persicae nicotianae and M. persicaes.str. Plant Disease Journal 

90: 777-782. 

Karasev A, Nikolaeva OV, Hu X, Sielaff Z, Lorenzen JH, Whitworth J, Lorenzen JH and Gray SM, 2009. 

Serological Properties of Ordinary and Necrotic Isolates of Potato virus Y: A Case Study of PVY
N 

Misidentification. Am. Journal Potato Research 87: 1–9. 

Kerlan C and Moury B, 2008.Encyclopedia of Virology. Third Edition, Academic Press. USA. Pp. 287-

296. 

Mallik I, Anderson NR and Gudmestad NC, 2012.Dtection and Differentiation of Potato virus Y strain 

from using Immunocapture Multiplex RT- PCR. Journal Potato Research 89: 184-191. 

Marei-Jeanne V, Loos R, Peyre J, Alliot B and Signoret P, 2000.Differentiation of poaceae potyviruses 

by reverse transcription-polymerase chain reaction and restriction analysis. Journal Phytopathology 

148: 141-151. 

Massumi H, Shaabanian M, Hosseini Pour A, Hydarnejad J and Rahimian H, 2009.Incidence of Viruses 

Infecting Tomato and Their Natural Hosts in the Southeast and Central Regions of  Iran. Plant 

Disease Journal 93: 67-72. 



 11                                ردیابی و تعیین نژادهای ویروس وای سیب زمینی..                                                                                 

 

Moravec T, Cerovska N and Boonham N, 2003. The detection of recombinant, tuber necrosing isolates of 

potato virus y (PVYNTN) using a three-primer PCR baced in the coat protein gene.  Journal Virology 

Method 109: 63-68. 

Mostafae S, Mosahebi G and Habibi MK, 2006. Potato virus Y  isolated from pepper fields in Tehran 

Province. Communications in agricultural and applied biological sciences 3: 1335-1340. 

Quintero-Ferrer A and Karasev AV, 2013. First Report of Recombinant Potato virus Y  Strains in Potato 

in Jalisco, Mexico. The American Phytopathological Society 97: 430. 

Rolland,M,  Lacroix C,  Blanchard A,  Baldwin T,  Kerlan C and  Jacquot E, 2008. Potato virus Y (PVY): 

From its discovery to the latest outbreaks. Virology Journal 12: 261-273. 

Sadeghi MS, Behjatnia SAA, Masumi M, and Izadpanah K, 2008. Characterisation of a strain of Potato 

virus Y causing eggplant mosaic in southern Iran. Australasian Plant Pathology 37: 79-86. 

Sharma K and Misra RS, 2011. Molecular approaches towards analyzing the viruses infecting maize (Zea 

mays L.). Journal of General and Molecular Virology 3: 1-17. 

Simmonds NW and Harrison E, 1959.The genetics of reaction to Pepper Vein-banding Virus. Genetics 

44: 1281-1289. 

Singh M, Singh RP, Fageria MS, Nie X, Coffin R and  Hawkins G, 2013.Optimzation of a Real- Time 

RT-PCR assay and its comparison with ELISA, conventional RT-PCR and the grow-out test for large 

scale diagnosis of Potato virus Y  in dormant potatotubers. Journal Potato Research 90: 43-50. 

Smith KM and Dennis RWG, 1940. Some notes on a suspected variant of Solanum virus 2 (Potato virus 

Y). Annals of Applied Biology 27: 65-70 

Smith P, 1931.  potato virus Y. Description of viruses No: 242. 

Valkonen JPT, 2007. Potato viruses: economical losses and biotechnological potential. Pp. 619-641 

In:Vreugdenhil D, Bradsshaw J, Gebhardt C,  Govers F, MackerronDKL, Taylor MA and Ross HA 

(eds.) Potato Biology and Biotechnology. Elsevier Publication, Amsterdam. 

Verrier JL, Marchand V, Cailleteau B and Delon R. 2001. Chemical change and cigarette smoke 

mutagenicity increase associated with CMV and PVY infection in burley tobacco. CORESTA Joint 

Meeting of the Agronomy and Phytopathology Groups. Cape Town, South Africa. p1. 

Vonderpablen A and Nagal H, 1973. Resistencia del pimiento (Capsicum spp.) aestirpespre domin 

antesdel virus 'Y' de la papa en Buenos Aires, el N.O. argentino yen el centrosurdel Brasil. Revista de 

InvestigacionesAgropecuarias, INTA, Serie 5. 

Yun WS, Jung HW, Oh MH, Hahm YI and Kim KH, 2002. Variation of  Potato virus Y  isolated from 

Potat, tobacco, pea and weed in Korea on the C- terminal region of coat protein gene and 3’ non- 

translated region. Plant Pathology Journal 18: 137-13. 

Zitfer TA, 1972. Naturally occurring pepper virus strains in South Florida. Plant Disease Reporter 56:   

586-590. 

  



                                          و همکاران                                                                                                         سیدی گیالنی                                                                                                                                            12

Detection and Identification of Potato virus Y Strains in the Main Growing 

Regions of Solanaceous Plants in Golestan Province  

SA Seiedy Gilani,*
1 
S Nasrollahnejad

2
, FS Mostafavi neyshaburi

3
and M Jafari

4
 

1
MSc. Student, Department of  Plant Pathology, Gorgan University of Agriculture Sciences and Natural Resources, 

Gorgan, Iran.  
2
Associate Professor, Department of Plant Protection, Gorgan University of Agriculture Sciences and Natural Resources, 

Gorgan, Iran. 
3
PhD Student, Department of Plant Pathology, Zabol University of Agricultural Sciences.  

4
Assistant Professor, of  Department of Plant Pathology, Higher Education Complex of Saravan. 

*Corresponding author: Azadehseyedii@yahoo.com 

Abstract 

Potato virus Y  (PVY) is the type species of the genus Potyvirus from the family Potyviridae and is one of the 

most important limiting factors of the solanaceous crop production in the country. Due to the harmful effect 

of the virus in the solanaceous family and variation of these crops cultivation in Golestan province, 

identification of the virus strains and host range studies are necessary to provide management solution for the 

control of PVY. A total of 380 symptomatic samples showing mosaic, necrosis, wilting, dwarfing and tiny 

leaves were collected from different growing areas in Gorgan, Daland, Bandargaz and Kordkoy in 2014. 

Infection of samples was investigated by DAS-ELISA test using polyclonal antiserum raised against PVY.  

To determine the virus strains, extracted sap of several ELISA positive samples (185 samples) were 

inoculated on the indicator plant.  Nicotiana tabacum cv. samsun. Also RNA from a number of tomato and 

eggplants samples that a peared to have PVY infection in ELISA, extracted and were investigated in RT-PCR 

by the potyvirus general primers  oligo1n and oligo2n. The results showed that all three strains of PVY were 

in this province and PVY
C 

strains is the predominant in this host family. This is the first report of  PVY on 

hosts of tomato and eggplant using serological and molecular assays in Golestan province. 

Keyword: Direct ELISA, Host range, Potato virus Y and RT-PCR. 

 

 

 

 

 

 


