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ارزیابی فراوانی ویروسهای مهم گوجه فرنگی در استان بوشهر
عباس شرزهای* ،2سارا حیدری ،1لیال شهبازی ،1فریبا رئوفی ،4زهرا مهندسی

3

 1استادیار ،دانشگاه تهران ،پردیس ابوریحان ،گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی 2 ،کارشناس ارشد ،دانشگاه شیراز ،دانشکده کشاورزی ،بخش
گیاه پزشکی 3 ،کارشناس ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مرودشت ،دانشکده کشاورزی ،گروه گیاه پزشکی 4 ،دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه شیراز،
دانشکده کشاورزی ،گروه گیاه پزشکی 5 ،دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران ،پردیس ابوریحان ،گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی

چکیده
سابقه و هدف :استان بوشهر از مهمترین مناطق تولید گوجه فرنگی به صورت خارج از فصل می باشد.این مطالعه با هدف شناساییی
ویروس های مهم گوجه فرنگی و تعیین پراکندگی آنها به دنبال مشاهده گسترده عالیم و خسارت بیماری های ویروسی در میزار
به دلیل اتخاذ تصمیمات مدیریتی صحیح تر انجام شد.
مواد و روش ها :این مطالعه به صورت مقطعی بر روی  252نمونه با عالئم موزائیک ،زردی ،بدشکلی و پیچییدگیی دربیر هیا و
کوتولگی بوته از مزار گوجه فرنگی استان بوشهر انجام شد .به منظور تشخیص ویروس های آلوده کننیده ،نیمیونیههیا بیا روش
سرولوژیکی االیزا غیر مستقیم و با استفاده از پادتنهای چند همسانهای مربوط به ویروسهای مهم گوجه فرنگی مورد ارزیابی قیرار
گرفتند.
یافته ها :در نمونه های بررسی شده آلودگی به ویروسهای پیچیدگی بر

زرد گوجه فرنگی ( ،)TYLCVمیوزائیییک زرد کیدو

(  ،)ZYMVکوتولگی پیسهای بادنجان ( ،)EMDVموزائیک خیار ( ،)CMVموزائیک یونجه ( ،)AMVایکس سیب زمینی ( )PVXو
موزائیک گوجه فرنگی ( )ToMVبه ترتیب به میزان  % 544 ، %22 ، %5542 ، %55 ، %22 ، %5445و  %5مشاهده گردید .اما آلودگی به
ویروس های موزائیک کدو ( ،)SMVموزائیک هندوانه ( ،)WMVوای سیب زمینی ( )PVYوبر

قاشقی سیب زمییینیی ()PLRV

مشاهده نشد.
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه حاکی از آلودگی بسیار شدید (بین  52تا  55درصد) مزار عمده کشت گوجه فرنگی در استان بوشهیر
به ویروس های پیچیدگی بر

زرد گوجه فرنگی ،موزائیک زرد کدو ،کوتولگی پیسه ای بادنجان و موزائیک خیار می باشد .بنابرایین

ضرورت اقدام فوری به منظور مدیریت بیماری های ویروسی و کنترل گسترش آلودگی ،به ویژه به وسیله ی بذور و نشاهای آلیوده
و حشرات ناقل وجود دارد.

واژگان

کلیدی.AMV ،CMV ،EMDV ،ZYMV ،TYLCV :

دریافت مقاله :دی ماه 52

پذیرش برای چاپ :فروردین ماه 53

م دمه

دارد .بررسی های انجام شده در نقاط مختل

استان بوشهر یکی از مهم ترین مناطق تولید گوجه فیرنیگیی

ایران حاکیی از

آلودگی گوجه فرنگی به ویروس های پیچییدگیی بیر
(TYLCV

خارج از فصل در ایران می باشد .تولید این محصیول هیمیواره

گوجه فرنگی

تحت تا یر عوامل بیماری زای گیاهی مانند وییروس هیا قیرار

قسمت های جنوبی ،مرکزی ،شمالی و شیمیال شیر

*) آدرس برای مکاتبه :تهران ،پاکدشت ،پردیس ابوریحان دانشگاه تهران ،گروه حشره شناسی و

( ،)1-3ویروس کوتولگی پیسه ای بادنجان

بیماری های گیاهی.

تلفن25122131422 :

پست الکترونیکasharze@ut.ac.ir :
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EMDV

در استان چهارمحال و بخیتیییاری و

گردیدند .میزان  122میکرولیتر از روماند در حفرات میکروپلیت

ورامین (  ،)4 -5ویروس پژمردگی لکه ای گیوجیه فیرنیگیی

ریخته شد .از گیاه گوجه فرنگی سالم کشت شده در گلخانه بیه

) در شمال شر ( )2و

عنوان شاهد (کنترل منفی) استفاده گردید .پس از س ری شیدن

ورامین ( ) ،ویروس  ( CMVو  )5و ویروس های موزایییک

یک شب در دمای چهار درجه سیلیسیوس ،میکروپیلیییت سیه

) و موزاییییک

مرتبه و هر بار به مدت سه دقیقه با بافر شستشو گردید .آنیتیی

(TSWV

گوجه فرنگی
یونجه

(ToMV

(irus AMV

) در منطقه ورامین ( )

بادی پس از رقیق شدن در بافر

oc i

با رقت  1بیه 1222

می باشد.

در مقادیر  122میکرولیتری درون حفرات ریخته شد .پلیت هیا

با توجه به اهمیت گیاه گوجه فرنگی و سطح زیر کشت آن در

پس از چهار ساعت قرارگرفتن در دمای  32درجه سیلیسیییوس

استان بوشهر ،لزوم تحقیق بر روی عوامل ویروسی بیییمیارگیر

یا یک شب در دمای  4درجه سیلیسیوس ،بار دیگر به تیرتیییب

این محصول که از مهم ترین عوامل خسارت زای آن محسوب

قبلی شستشو شدند .در ادامه آنتی بادی ضد خرگوش متصل بیه
oc i

 )a ti-ra itبا رقت  1به  3222در بافر

می شود احساس می گردد .شناسایی این عوامیل و بیررسیی

آنزیم

کلیدی ترین و خسارت زا ترین آنها به منظور انجام تحقیقیات

تهیه و به میزان  122میکرولیتر در هر چاهک ریخته شد .پس از

بعدی و ارائه راهکارهای مناسب اجتناب نیاپیذییر بیه نیظیر

س ری شدن  4ساعت در  32درجه سیلیسیوس یا یک شیب در

می رسد.

دمای  4درجه سیلیسیوس ،پلیت مطابق قبل شستشو شد.

به دنبال مشاهده گسترده عالیم و خسیارت بیییمیاری هیای

پس از آبگیری کامل پلیت و خشک شدن آن ،محلول
- hos hate

1

 ) - itro heدر بیافیر

ویروسی در مزار استان بوشهر این مطالعه با هدف شناساییی

از -4نیتروفنیل فسفات

ویروس های مهم گوجه فرنگی و تعیین پراکندگی آنیهیا در

زمینه تهیه و به میزان  122میکرولیتر در حفرات ریخته شد .پس

استان بوشهر انجام شد.

از یک تا دو ساعت نگهداری در دمای اتا  ،میزان واکنش هیای
انجام شده با تعیین میزان جذب نور در طول موج  425نانومتیر

مواد و رو

با دستگیاه  Micro ate Rea er D atechمیدل

ها

ال ) نمونه برداری :این مطالعه به صورت مقطعیی بیر روی

)MR

اندازه گیری گردید .نمونهای م بت شناخته شد که میزان جیذب

 252نمونه با عالئم موزائیک ،زردی ،بدشکلی و پیچیدگی در

جدول  :1فهرست ویروس هایی که از آنتی بادی تهیه شده علیه آن ها بیرای

بر ها و کوتولگی بوته انجام گرفت .نمونه ها از مزار گوجه

ردیابی آلودگی بوته های گوجه فرنگی در آزمون االیزا استفاده شد و درصید

فرنگی استان بوشهر ،شامل مناطق اسماعیلخیانیی ،بیرازجیان،

آلودگی گیاهان به هر ویروس در استان بوشهر.

بوشهر ،خورموج ،دشتی ،دیر ،زیارت ساحلی و کنگان جیمی

نام ویروس

درصد آلودگی

ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی ()TYLCV

%5445

ویروس موزائیک زرد کدو ()ZYMV

%22

به روش االیزای غیر مستقیم ( ،)12با استفاده از آنتی بادیهای

ویروس کوتولگی پیسه ای بادنجان ()EMDV

%55

ویروس موزائیک خیار ()CMV

%5542

چند همسانهای تهیه شده علیه ویروس هیای راییج گیوجیه

آوری و به آزمایشگاه منتقل شدند.
ب) آزمون های سرولوژیک :تشخیص آلودگی های ویروسیی

فرنگی انجام شد (جدول  .)1برای این منظور ،بر

گیییاهیان

پس از توزین در پنج حجم بافر سیترات آمیونیییوم ()241 M
عصارهگیری و کلروفرم ( 32درصد) به آن اضیافیه گیردیید.
نمونه ها به مدت  12دقیقه در دور

 5522سیانیتیرییفیییوژ
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ویروس موزائیک یونجه ()AMV

%22

ویروس ایکس سیب زمینی ()PVX

%544

ویروس موزائیک گوجه فرنگی ()ToMV

%5

ویروس موزائیک هندوانه تیپ)WMV2( 1

2

ویروس برگ قاش ی سیب زمینی ()PLRV

2

ویروس وای سیب زمینی ()PVY

2

ویروس موزائیک کدو ()SMV

2
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شکل  :1عالئم موزائیک ،بدشکلی و پیچیدگی در بر های گیاه گوجه فرنیگیی

شکل :2عالئم موزائیک ،بدشکلی و پیچیدگی در بر های گیاه گوجه فرنگی

آلوده به ویروس  TYLCVدر شهرستان برازجان.

دارای آلودگی مخلوط به ویروس های  TYLCVو  EMDVدر شهرستان کنگان.

میانگیین

 WMVو  PLRVآلوده نبودنید .امیا وجیود وییروس هیای

جذب و  SDانحراف معیار چاهکهای سالم است .در مواردی

ToMV

آن بزرگتر یا مساوی

 ± SDباشد .در این رابطه

 PVX ،AMV ،CMV ،EMDV ،ZYMV ،TYLCVو

سه برابر میانگین جذب گیاه سالم بیه عینیوان می یبیت در

تایید گردید (جدول  .)1طی

نظر گرفته شد.

موزاییک شدید همراه بدشکلی ،موزاییک همراه با پیچیدگیی و
لوله شدن بر

و نیز زردی و گاه ریز ماندن بیر

هیا بیود.

شکل های  1تا  4نمونه هایی از عالیم وییروسیی در گیوجیه

یافتهها
در این مطالعه هی یک از نمونه های جمی
مناطق مختل

عالئم شامل موزاییک خیفییی ،

فرنگی های جم آوری شده را نشان می دهند .در اغلب موارد

آوری شیده از

استان بوشهر ،به ویروس هیای ،PVY ،SMV

آلودگی تو م به دو ویروس در نمونه ها دیده می شد.

شکل :3عالئم موزائیک ،بدشکلی و پیچیدگی در بر های گیاه گوجه فرنگیی

شکل :4عالئم زردی و پیچیدگی در بر های گیاه گوجه فرنگی دارای آلودگی

دارای آلودگی مخلوط به ویروس های  TYLCVو  ZYMVدر شهرستیان

مخلوط به ویروس ZYMVدر شهرستان بوشهر.

خورموج.
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برخی از مزار گوجه فرنگی دشت اردن بین  53تا  122درصد

بح
نتایج این مطالعه نشان داد که بیشترین آلودگی مزار

گزارش شده است (  .)14این ویروس در سایر قسیمیت هیای

گیوجیه

فرنگی استان بوشهر مربوط به ویروس های پیچییدگیی بیر

جنوبی کشور نیز وجود داشته و در سیال هیای اخیییر بیه

زرد گوجه فرنگی ( )%5445( )TYLCVو ویروس میوزائیییک

استان های مرکزی ،شمالی و شمال شر گسترش یافتیه اسیت

زرد کدو ( )%22 ( )ZYMVو کمترین آن مربوط به موزائیییک

(  .)1-3مت سفانه تمامی ارقام گوجه فرنگی مورد کشت در ایران

گوجه فرنگی ( )%5( )ToMVمی باشد.

به ویروس  TYLCVحساس هستند .هر چند گزارشاتی مبنی بر

مطالعات سال های گذشته ( 13 3تا  )13 5در پنیج اسیتیان

وجود ژن های مقاومت در ارقام وحشی گوجه فرنگیی وجیود

کرمان ،هرمزگان ،سیستان و بلوچستان ،یزد و بوشهر نشان داد

دارد (.)15

که بیشترین میزان آلودگی در مزار و گلخانیه هیای کشیت

ویروس کوتولگی پیسه ای بادنجان ( )EMDVمتعلق به جینیس

گوجه فیرنیگیی را وییروس هیای میوزاییییک آرابیییس

نوکلی یورابیدووییروس (

(ArMV

رابدوویریده (

) ( 3442درصد) و میوزاییییک

خیار ( 2344 ( )CMVدرصد) به خود اختصا

) و خیانیواده
) می بیاشید ( .)15در اییران

داده بیودنید.

ویروس کوتولگی پیسه ای بادنجان برای اولین بار در سیییب

سایر ویروس ها مانند ویروس های  ،TYLCVوییروس اس

زمینی از استان چهار محال و بختیاری ( )12و به دنبیال آن از

) ،وای سیییب زمییینیی

مزار گوجه فرنگی و بادنجان ورامین گیزارش شیده اسیت

(  ،)PVYموزاییک گوجه فرنگی ( ،)ToMVموزاییک تیوتیون

(  4و  .)5دامنه میزبانی این ویروس در استان چیهیارمیحیال و

) ،ویروس پژمردگی لکه ای

بختیاری شامل سیب زمینی ،بادنجان ،گوجه فرنگی ،تینیبیاکیو،

گوجه فرنگیی ( ،)TSWVپیییچیییدگیی بیوتیه چی ینیدر

خیارچنبر و خیار می باشد .دامنه میزبانیی  EMDVدر بییین

) و لکه زرد گوجه فیرنیگیی

صیفی جات ،به گسترش آن در کشور از طریق نشا و غده هیای

) ،به میزان بسیار کم،

هیای

سیب زمینی

(PVS

(TMV

(CTV
(TCSV

آلوده و توسعه آن در مزار هر منطقه از طریق زنجیر

به ترتیب با فراوانی  145 ،442 ، 44 ،5 ،545 ،54 ،541و 242

ناقل کمک کرده است (.)5

درصد در نمونه ها ردیابی گردیدند ( .)11به نظر می رسد در

ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی ( )TSWVمتعیلیق بیه

سال های اخیر با توسعه کشت های خارج از فصل ،الیگیوی

جنس توس وویروس (

) از خانواده بیانیییاوییرییده

گسترش برخی از ویروس ها ت ییر یافته است .به طیوری کیه

(

ویروس هایی مانند  TYLCVکه در گذشیتیه کیم اهیمیییت

فرنگی در مناطق گرمسیری و نیمیه گیرمسیییری دنیییاسیت.

محسوب می شدند ،اکنون به تهدید جدی علیه مزار گیوجیه

 TSWVسبب بیماری در محصوالت مهم در  35خانواده گیاهی

فرنگی تبدیل شده اند.

می شود .این دامنه وسی میزبانی شیامیل گیییاهیان زراعیی،

ویروس پیچیدگی بر

زرد گوجه فرنگی ( )TYLCVیکی از

عل

) و یکی از شای ترین ویروس هیای گیوجیه

های هرز و گیاهان زینتی است .این ویروس در طبیعت به

مهمترین عوامل کاهش میزان محصول در مزار گوجه فرنگی

وسیله چند گونه تری س منتقل می شود .وجود این ویروس در

ایجاد خسارت گستردهای در بسیاری

مزار گوجه فرنگی شهرستان های تربت حیدریه و مشهید در

از نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری در دنیییا میی شیود

استان خراسان رضوی با انجام آزمون االیزا به ا یبیات رسیییده

(  12و  .)13ایین وییروس از جینیس بیگیومیووییروس

است ( .)2خوشبختانه در تحقیق حاضر وجود آلودگی بیه ایین

انتقال می یابید.

ویروس در گوجه فرنگی مشاهده نگردید .هرچینید احیتیمیال

زرد گوجه فرنگی در

آلودگی در سایر میزبان ها و خطر انتقال آن به گوجه فیرنیگیی

است .این ویروس باع

(

) است که با

خسارت ناشی از بیماری پیچیدگی بر
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نتیجه گیری

 این وضعیت در مورد ویروس موزاییییک خیییار.وجود دارد

 تیا52 یافته های این مطالعه حاکی از آلودگی بسیار شدید (بین

) در گذشته در ورامین ( ) و در حال حاضر در میزارCMV (

 درصد) مزار عمده کشت گوجه فرنگی در استان بوشهر بیه55

گوجه فرنگی استان بوشهر اتفا افتاده است و آلودگی حیدود

،)TYLCV( زرد گوجه فیرنیگیی

ویروس های پیچیدگی بر

) به این ویروس%43432  و%5542 نیمی از نمونه ها (به ترتیب

 کوتولگی پییسیه ای بیادنیجیان،)ZYMV( موزائیک زرد کدو

.گواه این ادعا می باشد

 عیدم کینیتیرل.) می باشدCMV( ) و موزائیک خیارEMDV (

 ) و همکاران در سیالohi- a i i( در بررسی کوهی حبیبی

مناسب حشرات ناقل و استفاده از ارقام حساس تو م بیا کشیت

،ToMV  در منطقه ورامین درصد آلودگی ویروس های1322

سایر میزبان های حساس به ویروس های یاد شده بیه بیقیا و

،1241 ،43432 ،4 43  به ترتیییبAMV  وTSWV ،CMV

.گسترش آلودگی ها دامن زده است

 با مقایسه این اطالعات بیا نیتیاییج.) (  گزارش گردید24 3
 به نظر می رسد که کشیت گیوجیه،تحقیقات سال های اخیر

ت کر و قدردانی

.فرنگی اکنون با تهدیدهای جدید و شدیدتری روبرو می باشد

نویسندگان این مقاله از دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت بیه

بنابراین اقدام فوری به منظور مدیریت بیماری های ویروسی و

دلیل حمایت مالی و همکاری صمیمانه در اجرای این پیژوهیش

 به ویژه از طریق بذور و نشاهای آلوده،کنترل گسترش آلودگی

.کمال امتنان را دارند

.و حشرات ناقل ضروری است
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Abstract
Background & Objectives: Bushehr province is one of the major out of season tomato growing
centres in Iran. The present study aimed to identify the most important tomato viruses and to
determine their frequency following observation of the massive damages in these farms.
Materials & Methods: This cross-sectional study was conducted on 250 tomato samples collected
from fields in Bushehr province, which showed signs of leaf mosaic, vein clearing, mottling, and
stunting. The samples were tested by DAS-ELISA using polyclonal antibodies against major
known tomato viruses to identify the viruses.
Results: The results showed that tomato fields were infected with Tomato yellow leaf curl virus
(TYLCV), Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV), Eggplant mottled dwarf virus (EMDV),
Cucumber mosaic virus (CMV), Alfalfa mosaic virus (AMV), Potato virus X (PVX) and Tomato
mosaic virus (ToMV) with a frequency of 94.5, 72, 65, 56.7, 27, 5.4 and 5%, respectively. No
infections were observed with Squash mosaic virus (SMV), Potato virus Y (PVY), Watermelon
mosaic virus (WMV) and Potato leaf roll virus (PLRV).
Conclusion: The results of this study showed highly contamination (50-95%) of these fields to
TYLCV, ZYMV, EMDV and CMV. Therefore, application of precautionary operations,
especially at the level of purchasing the spores and tracking the sings of diseases and vector
insects, looks necessary to control the distribution of these viruses.
Keywords: TYLCV, ZYMV, EMDV, CMV, AMV.
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