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  چکیده

. باشـد ترین عوامل بیمارگر در گیاهان خانواده سوالناسه مـی ، یکی از مهمPotyvirusعضو تیپ جنس ) Potato virus Y, PVY(زمینی ویروس واي سیب

هـا،  وسویرآغازگرهاي دژنره پوتی پس از بررسی باو  آوريفرنگی استان مازندران جمعنمونه مشکوك به آلودگی ویروسی از مزارع گوجه 38تعداد  1392در سال زراعی 

هاي آلوده، چهار جدایه با عالئم موزائیک، پیسکی و بدشکلی بـه عنـوان   یابی نمونهو توالیسازي همسانهپس از . داده شدندویروس تشخیص نمونه آلوده به پوتی 9تعداد 

PVY  هاينامشناخته شدند که به دلیل شباهت باال، دو جدایه به GB  وGRA ود جدایه دیگر موجـ  115هاي ایرانی به همراه آنالیز فیلوژنتیکی جدایه. انتخاب گردید

هـاي  و جدایـه گرفتـه  قـرار  ) I ،II ،III(هاي مقایسه شده در سه گـروه اصـلی   نشان داد که تمام جدایه) CI )Cylindrical inclusionدر بانک ژن در ناحیه ژنی 

هـاي ایرانـی   جدایـه . گیرندمیقرار  IFدر زیر گروه  شندبامی  Cهایی از کشورهاي ایتالیا، استرالیا، هلند، فرانسه، اسپانیا و اروگوئه که همگی از نژادایرانی همراه با جدایه

PVY-GB  و-GRA  در زیرگروهIF یکsublineage  (اسـپانیا   با جدایـه ) درصد 7/95-5/96(و داراي بیشترین شباهت  ندجداگانه را تشکیل دادLYE84.2 (

هـاي ایرانـی بیشـترین    در سطح آمینواسیدي نیز جدایـه . ندبودر سطح نوکلئوتیدي د) Tu_660(و کانادا ) T13(ژاپن  با جدایه) درصد 9/80-3/81(و کمترین شباهت 

. دشـتن اد) T13(را بـا جدایـه ژاپـن    ) درصد 4/93(و کمترین شباهت ) Tannat( و اروگوئه) Foggia(، ایتالیا )LYE84.2(اسپانیا  را با جدایه) درصد 1/99(شباهت 

از گیـاه   PVYCاین اولین گـزارش از وجـود نـژاد    . تعیین گردید درصد 100و  4/98دي این دو جدایه با یکدیگر به ترتیب همچنین تشابه توالی نوکلئوتیدي و آمینواسی

  .باشدفرنگی در استان مازندران و ایران میگوجه

  

  CIژن ویروس، پوتی، ایران، یآنالیز فیلوژنتیک :هاي کلیديواژه

  

   23  1 مقدمه

ــی   ــه فرنگ ــاه گوج ــانواده ) Solanum lycopersicum(گی از خ

Solanaceae    یک محصول اقتصادي مهم است کـه در بسـیاري از ،

شود و تولید سـاالنه آن در ایـران حـدود شـش     نقاط جهان کشت می

تیـره  ( Potyvirusتیـپ جـنس    گونـه   PVY).9(میلیون تـن اسـت   

Potyviridae(، کننـده مـزارع   ویروس آلـوده ترین مخرب و ترینشایع

هـاي  کـه سـبب بیمـاري   ) 29 و 28(در سراسر جهان است بادنجانیان 

مهمی در گوجه فرنگی، سیب زمینی، فلفـل، توتـون و دیگـر گیاهـان     

اي، رشته این ویروس پیکره). 31و  30، 7(شود خانواده بادنجانیان می

نـانومتر   11-12نانومتر و عرض  730-740انعطاف پذیر، داراي طول 

طول تقریبـی   به مثبت،الي تک RNAژنوم از یک رشته . )16(است 
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 5´ر انتهاي که د) 23 و 19، 16(نوکلئوتید تشکیل شده است  10000

این ژنـوم  ). 2(باشد می poly Aدنباله داراي  3´و انتهاي VPgداراي 

4حاوي یک 
ORF     واحد بزرگ است که کدکننده یـک پلـی پـروتئین

PIPOبه نام (همپوشان کوچک  ORFباشد و نیز یک بزرگ می
5

که ) 

شده و به صورت پروتئین  پلی پروتئین جاسازي P3 در بین سیسترون

حـاوي  (پلـی پـروتئین بـزرگ    . شـود بیان مـی P3N- PIPO ترکیبی 

هـاي  توسط سه پروتئیناز ویروسـی در محـل  ) آمینواسید 3063-3061

ده پروتئین کوچک داراي نقش تولید  که نتیجه آنخاص شکسته شده 

، P1 ،Pro HC- ،P3 ،6K1 ،CI ،6K2 ،VPg ،NIa-Proهـاي  به نام

NIb  وCP  پروتئین ). 26 و 16، 6(استCI   بزرگترین محصول ژنـی

هاست و به دلیل منحصر بفرد بودن در اعضـاي تیـره   در پوتی ویروس

Potyviridae  داراي ارزش تاکسونومیکی باالیی اسـت .PVY    ابتـدا

ي از اتوسـط اسـمیت گـزارش و بـه عنـوان مجموعـه       1931در سال 

ایـن ویـروس پـراکنش    ). 32 و 26(هاي ویروسی لحاظ گردیـد  جدایه

 و عملکـرد  طریق کـاهش  از سنگینی جهانی دارد و خسارت اقتصادي

                                                           
4- Open Reading Frame 
5- Pretty Interesting Potyviridae ORF 
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 100تـا   10خسارت آن بـین  نماید، ایجاد می محصول کیفیت کاهش

 گـزارش شـده اسـت   گیاهان بادنجانیان  در سیب زمینی و دیگر درصد

شان خصوصیات بیولوژیکی و مولکولیمطابق  PVYهاي جدایه). 34(

شـوند  تقسیم می N-Wiو  N ،O ،C ،Z ،E ،NTNبه چندین استرین 

شدت خسارت بیمـاري ناشـی از ویـروس بسـتگی بـه اسـترین       ). 31(

ویروس، غلظت ویروس، تحمل میزبان، زمـان آلـودگی و فاکتورهـاي    

گونـه   40این ویروس در طبیعت توسـط بـیش از    ).34(محیطی دارد 

که موثرترین گونه از میـان  ) 17 و 8(به صورت ناپایا منتقل شده  شته

. باشـد مـی  (Myzus persicae)ها در سراسر جهان، شته سبز هلو آن

ویروس بالفاصله پس از اکتساب توسط شـته قابلیـت انتقـال یافتـه و     

از منـاطق مختلـف ایـران و از      PVY).34(فاقد دوره نهفتگی اسـت  

هـاي مختلـف سـرولوژیکی و مولکـولی     روش هاي گوناگون بامیزبان

براســاس ). 36 و 27، 24، 21، 20، 14، 11، 10(گـزارش شــده اسـت   

دامنه میزبانی، تنوع عالیم و خصوصیات سرولوژیکی تاکنون پنج نـژاد  

در کشـور   PVYZو  PVYO ،PVYN ،PVYNTN ،PVYCهاي به نام

لکـولی،  هـاي مو همچنـین بـا اسـتفاده از روش   ). 14(انـد  شناخته شده

و ) CP )14 و P1و مناطق کدشـونده   UTR-´3منطقه غیرکد شونده 

).  25(اخیرا نیز ژنوم کامل این ویروس تعیین توالی و آنالیز شده اسـت  

PVY عوامـل خسـارت زاي گیاهـان میزبـانش از      تـرین یکی از مهم

 باشدمیکشور  مختلف شدید عملکرد محصول در نقاط طریق کاهش

و بررسی تنوع  ي مختلفها و نژادهاشناسایی جدایه از اینرو). 24 و14(

مفیـد خواهـد    این ویـروس براي شناخت تکامل و توسعه آنها ژنتیکی 

راهکارهــاي مناســبتري جهــت طراحــی میتــوان کــه در نتیجــه  ،بــود

بـراي کنتـرل   هـاي بلندمـدت   برنامـه  درپایدار  هاي مدیریتاستراتژي

در ایـن تحقیـق جدایـه هـاي     . ارائه نمود این بیمارگربیماري ناشی از 

GB  وGRA  مـزارع گوجـه فرنگـی اسـتان مازنـدران بـا       جدا شده از

مورد بررسی قرار گرفتـه و جایگـاه    CIاستفاده از آنالیز مولکولی ناحیه 

بسیاري از . تعیین گردید PVYهاي ها در میان سویهتاکسونومیکی آن

اهـداف   تـرین گزینـه بـراي   را مناسـب   CIمحققین منطقه کدشـونده 

هـاي  ها و سویهبندي و نیز براي مقایسه و تمایز گونهطبقهتشخیصی، 

داننـد  ها زمانیکه توالی کامل ژنوم در دسترس نیست، میویروسپوتی

 ).18 و 12، 1(
  

  هامواد و روش

بــا عالئمــی از قبیــل  نمونــه 38تعــداد  1392 در تابســتان ســال

موزائیک، زردي، پیسک
1

یـا مـوجی شـدن    دگیخورچین ، بدشکلی و
2
 

. آوري شـد فرنگی اسـتان مازنـدران جمـع   حاشیه برگ، از مزارع گوجه

 Total RNA isolationاز بافت گیاهی با استفاده از RNAاستخراج 

                                                           
1-Mottling 
2-Rugosity 

kit  )جهـت  . طبق دستورالعمل شرکت سـازنده انجـام شـد   ) دنازیست

از یــک جفـت آغـازگر دژنـره پــوتی     RT-PCR هـاي انجـام واکـنش  

بـا  . استفاده شـد  CI منطبق بر ژن کد کننده پروتئین ) 12( هاویروس

ــزی   RNAاســتفاده از  ــازگر برگشــت و آن ــتخراج شــده، آغ ــل اس م ک

MMLV-Reverse Transcriptase )Thermo Scientific, 

USA(، cDNA آزمون . سنتز شدPCR  میکرولیتري و با  25در حجم

ــزیم     ــت و آن ــت و برگش ــاي رف ــتفاده از آغازگره  Taq DNAاس

polymerase (Thermo Scientific, USA)   مطـابق دسـتورالعمل ،

 شامل یـک چرخـه   PCRپروفایل دمایی . شرکت سازنده انجام گرفت

به  C° 94شامل دماي  چرخه 35دقیقه و  3به مدت  C° 94در دماي 

ثانیه  90به مدت  C° 72ثانیه و  30به مدت  C° 52ثانیه ،  30مدت 

. دقیقــه بــود 10بــه مــدت  C° 72یــک چرخــه در دمــاي  آخـر و در 

پـــس از جداســـازي از ژل در ناحیه مورد انتظار،  PCRمحصوالت 

  Qiaquick Gel Extraction Kit اسـتفاده از بـا  سـازي  الصخـ  و

ــاژن( ــه داخــل ناقــل پالســمیدي ) کی . الحــاق شــدند pTZ57R/Tب

 هــاي باکتریــایی مســتعد  درون ســلول  ،پالســمیدهاي نوترکیــب 

Escherichia coli   سـویهDH5α  هــاي همسـانه . تراریخـت شــدند

با استفاده از آغازگرهاي  Colony PCRحاوي ژن مورد نظر از طریق 

M13 شناسایی شدند .DNA      پالسـمیدهاي نوترکیـب بـا اسـتفاده از

کیت استخراج پالسمید شرکت کیاژن استخراج شده و توسط شـرکت  

در پایگـاه  هـاي حاصـل،   ترادف. یابی شدندماکروژن کره جنوبی توالی

 هـاي موجـود در  بـا تـرادف   BLASTnبـا برنامـه    NCBIاطالعاتی 

GenBank هـاي حاصـل از دو   پـس از ادغـام تـرادف   . مقایسه شدند

ــتنتاجی      ــرادف اس ــف، ت ــات مختل ــانه از قطع  Consensus(همس

sequence ( با استفاده از نرم افزارVector NTI 11   به دسـت آمـد .

ردیف سازي چندگانه مقایسه هم
3
-نوکلئوتیدي بـین جدایـه   هايوالیت 

در بانـک   موجودهاي و سایر جدایهشناسایی شده در این بررسی هاي 

ــا ــرم موجــود در  ClustalW2اســتفاده از برنامــه ژن، ب  هــايافزارن

BioEdit v.7.2.5  و نیز MEGA6 )33 (درخـت ترسیم  .شد انجام 

ــوژنتیکی ــتفاده از   فیل ــا اس ــزار ب ــرم اف ــاس روش  MEGA6 ن براس

Neighbor joining درجــه اعتبــار  او بــ)bootstrap (1000  تکــرار

 .یدگردانجام 
  

  نتایج

-RTنمونه در واکـنش   9آوري شده نمونه گیاهی جمع 38از بین 

PCR     با استفاده از آغازگر دژنـره مربـوط بـه ژن CI   جـنس پـوتی-

انـدازه  . ویروس شناخته شدندویروس، به عنوان گیاهان آلوده به پوتی

سـازي، قطعـات   پس از همسانه. جفت باز بود 680تکثیر شده قطعات 

 . مورد نظر از دو جهت تعیین توالی شدند

                                                           
3- Multiple alignment 
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کنترل منفی با گیاه  :1. جفت باز 680در ناحیه  درصد 1در ژل آگارز  فرنگیاز گیاه گوجه PVYهاي جدایه  RT-PCRالکتروفورز محصول  - 1شکل 

  )Thermo Scientific, USA(جفت بازي  100اي .ان.مارکر دي - GRA. M جدایه :3و  GB  جدایه :2. فرنگیسالم گوجه

Figure 1- Electrophoresis patterns of DNA fragments amplified by RT-PCR in 1% agarose gel related to two selected PVY 
isolates from tomato 1: healthy tomato plant extract as negative control. 2: GB and 3: GRA. M: 100 bp DNA marker 

(Thermo Scientific, USA) 
  

هاي حاصل با اطالعات موجـود در بانـک ژن در   با مقایسه ترادف

مشخص شد که قطعات  BLASTnو برنامه  NCBIپایگاه اطالعاتی 

در چهار نمونه مربوط به قسـمتی   PCRدر واکنش همانندسازي شده 

به دلیـل  ). 1شکل (زمینی است واي سیب روسوی CIاز ژن پروتئین 

 GBهـاي  هـاي جدایـه  هـا، تـرادف دو جدایـه بـه نـام     شباهت جدایه

انتخاب و در بانـک  ) شهرستان قائمشهر( GRAو ) شهرستان بابلسر(

ژن به ترتیب با شماره دسترسی
1
 KJ135781   وKJ135783  ثبت

ئیـک، پیسـک،   هاي آلـوده داراي عالئمـی از قبیـل موزا   جدایه. گردید

  ).2شکل (ها بودند خوردگی برگبدشکلی و چین

با  هاهاي ایرانی، این جدایهبراي تعیین جایگاه تاکسونومیک جدایه

سـازي و  ژن همردیـف  دیگـر موجـود در بانـک    جدایه 215هاي توالی

هاي موجـود از  ترادف). اطالعات نشان داده نشده است(مقایسه شدند 

با ناحیه تعیین ترادف شـده بـه انـدازه حـدود     متناظر  CIناحیه ژنومی 

هـاي  از بین جدایه. سازي شده بودندنوکلئوتید انتخاب و همردیف 680

عنوان نماینده انتخاب شده، با دو جدایـه مـورد    جدایه به 115مذکور، 

سـازي و در یـک درخـت فیلـوژنتیکی     بررسی در این تحقیق همردیف

عضو برون گـروه   به عنوان )PVA )Potato virus A. شدندآنالیز 

)Outgroup (دنــدروگرام حاصــل از مطالعــات . در نظــر گرفتــه شــد

در  PVYمـورد بررسـی    جدایـه  117نشان داد که ) 3شکل (تبارزائی 

                                                           
1- Accession number 

با بیشترین  Iگروه ). 3 شکل(گیرند سه گروه اصلی جدا از هم قرار می

ا و آفریقا را هاي اروپا، آمریکا، آسیا، استرالیتعداد طیف وسیعی از جدایه

دو شود و تقسیم می این گروه خود به شش زیرگروه. در برگرفته است

 Foggiaو  nnpهـاي  همراه بـا جدایـه   GRAو  GBجدایه ایرانی 

، )فرانســه( SON41، )هلنــد( PRI-509، )اســترالیا( CN1، )ایتالیــا(

LYE84.2 ) اسـپانیا ( وTannat ) کـه همگـی از نـژاد   ) اروگوئـهC  

از  هـایی شـامل جدایـه   II گـروه  .قرار گرفتنـد  IFگروه  در زیرهستند 

در گـروه  . کشورهاي کلمبیا، بلژیک، آمریکا، چین، ژاپن و کانادا اسـت 

III  تنها یک جدایهChile3 مقایسه  .از کشور شیلی قرار گرفته است

سازي چندگانه ترادف نوکلئوتیدي و آمینواسیدي هـر یـک از   ردیف هم

هاي موجود در دنیـا نشـان داد کـه در    ر جدایههاي مذکور با سایجدایه

را بـا  ) درصـد  5/96(بیشترین شـباهت   GB سطح نوکلئوتیدي جدایه

را بـا  ) درصـد  3/81(و کمترین شباهت ) از اسپانیا( LYE84.2جدایه 

و ) چـین ( ME162، )کانـادا ( Tu_660، )از ژاپـن ( T13هاي جدایه

ID20 )ــه . دارد) آمریکــا ــز بیشــترین GRAجدای  7/95(شــباهت  نی

 9/80(و کمتـرین شـباهت   ) از اسپانیا( LYE84.2را با جدایه ) درصد

در سـطح  ) کانادا( Tu_660و ) از ژاپن( T13هاي را با جدایه) درصد

 GRAو  GBهـاي  در سطح آمینواسیدي نیز جدایه. نوکلئوتیدي دارد

، )اسپانیا( LYE84.2هاي را با جدایه) درصد 1/99(بیشترین شباهت 

Foggia )ــا ــه( Tannatو ) ایتالی  4/93(و کمتــرین شــباهت ) اروگوئ
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همچنــین تشــابه تــوالی . داشــتند) ژاپــن( T13 جدایــه را بــا) درصــد

و  4/98نوکلئوتیدي و آمینواسیدي این دو جدایه با یکدیگر به ترتیـب  

بیـانگر ایـن   هـا  شباهت باالي آمینواسیدي بین جدایه .درصد بود 100

هاي این ویروس به هوکلئوتیدي در بین جدایهاي ناست که  جانشینی

صورت خاموش هستند چرا که باعث تغییرات کمتر آمینواسیدي شـده  

و حفـظ  بـراي حفـظ آمینواسـید     CIفشار انتخـاب منفـی روي ژن   و 

بـین   دنـدروگرام رسـم شـده   بـا توجـه بـه    . زیاد استساختار پروتئین 

 همـاهنگی وجـود  هـا  دندروگرام تبارزائی و شباهت نوکلئوتیدي جدایـه 

  .دارد

  

  بحث

PVY  بیمارگرهاي شناسـایی شـده    ترینشایع ترین ومهمیکی از

اهمیت آن  .است) 24( ایرانو ) 29(از مزارع بادمجانیان در سراسر دنیا 

گسـتردگی وسـیع و تـاثیر مهمـی کـه ایـن        به دلیل اقتصادي بـودن، 

بـه منظـور    .باشـد ، مـی ویروس روي کیفیت و کمیت محصوالت دارد

هـا نیـاز بـه    ویـروس ناشـی از  ارقام مقاوم جهت کنترل خسارت یجاد ا

  .موجود در منطقه است هايهاي ویروسآگاهی از سویه

  

 

 
  ).B( PVY-GRA  و جدایه) PVY-GB )A فرنگی آلوده به جدایهدر برگ گوجه خوردگی و بدشکلیچین عالئم موزائیک، - 2شکل 

Figure 2- Symptoms of mosaic, rugosity and distortion on tomato leaves infected by PVY isolate GB (A) and isolate GRA (B) 

A 

B 
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ش با استفاده از رو PVY جدایه 117 در CIهاي ژن توالینوکلئوتید از  680 سازياز همردیفحاصل م شده یرستدرخت فیلوژنتیکی  - 3شکل

Neighbor-joining  نرم افزار درMega 6 . اعداد نمایانگر درصدbootstrap )ها روي درخت براساس شماره جدایه .هستند) تکرار 1000براساس

به  )PVA )Potato virus A .انددار شدههاي مورد بررسی در این مطالعه عالمتجدایه. اندکشور منشا مشخص شده/استرین/نام جدایه/ دسترسی

 .تعضو برون گروه در نظر گرفته شده اس عنوان
Figure 2- Phylogenetic tree constructed from the alignment of 680 bp nucleotide sequences of CI gene of 117 PVY isolates 

using neighbor-joining method based on 1000 replicates. The numbers indicate bootstrap percentage. Isolates are indicated in 
the tree by the GenBank accession number/isolate name/strain relationship/the country of origin. Mazandaran isolates of 

PVY generated from this study are marked. PVA (Potato virus A) included as out-group. 
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ــریع    ــابی سـ ــا ردیـ ــه تنهـ ــره نـ ــاي دژنـ ــتفاده از آغازگرهـ اسـ

یـابی قسـمتی از   هاي زیادي را تسهیل کرده بلکـه تـوالی   وسویر پوتی

 ایـن  در. ژنوم براي اهداف تاکسونومیکی را نیز ممکن سـاخته اسـت  

ژن کدکننده پروتئین مربوط به دژنره آغازگرهاي  از استفاده با مطالعه،

CI  ــوتی ــنس پ ــه اختصاصــی اعضــاي ج ــروس اســتک ــوتی ،وی -پ

 ،مشکوك به آلودگی فرنگیگوجه انگیاه از در تعدادي  PVYویروس

هر دو جدایه تعیین تـوالی   .گرفت قرار یابیشناسایی شده و مورد توالی

باعث ایجـاد  ) PVYC( 1نژاد لکه نواري منقوط. بودند Cشده جزو نژاد 

و ) 7(زمینی شده عالیم موزائیک، روگوز و نکروز در برخی ارقام سیب

زمینی داراي ارقام سیبدر  2سبب بروز واکنش مقاومتی فوق حساسیت

، برخـی  PVYبرخالف دیگر نژادهـاي  ). 15(شود می Ncژن مقاومت 

مطـابق نتـایج ایـن    ). 4(قابل انتقال با شته نیستند  PVYCهاي جدایه

هـاي اروپـایی و یـک جدایـه از     هاي ایرانـی بـه جدایـه   تحقیق جدایه

ابق بـا  نزدیکتر بودند، کـه مطـ  ) در آمریکاي جنوبی(استرالیا و اروگوئه 

منشا . است) 25(و پوررحیم و همکاران ) 14(نتایج حسینی و همکاران 

زمینی به عنوان میزبان اصلی این ویروس از آمریکاي جنـوبی و  سیب

هـایی ایـن   مرکزي است و یک توضیح احتمالی براي چنـین شـباهت  

هـاي بـذري وارد   غده است که منشا بیشتر بذور سیب زمینی در ایران،

نه از خاسـتگاه اصـلی ایـن گیـاه یعنـی آمریکـاي       (است  شده از اروپا

 PVYCهـاي ایرانـی   که استرین رودمیاین احتمال رو ، از این)جنوبی

گرفته باشـند و  منشا  PVYهاي اروپایی بطور بالقوه از نیاکان استرین

هاي ناقل از گیاهان آلـوده بـه سـالم    از طریق شتهدر داخل کشور نیز 

 PVYOوس نژادهاي مختلفی دارد و نژادهاي این ویر. گسترش یافتند

از . انـد بیشتر از سایر نژادها از سراسر جهان گزارش گردیده PVYNو 

ها وجود دارد که ایـن موضـوع   سوي دیگر امکان نوترکیبی بین سویه

بـا شـدت    هـاي جدیـد  تواند منجر به ایجاد نژادها یا حتی پاتوتیـپ می

هاي اخیر نیز نژادهاي در دهه .شود بیشترباالتر و سازگاري  سویروالن

انـد کـه حاصـل    گزارش شـده  PVYNWو  PVYNTNجدیدي از قبیل 

بـوده و داراي قطعـاتی از    PVYOو  PVYNنوترکیبی بـین نژادهـاي   

 يتوسـعه  و انـدازي  بنابراین راه ).22و  5(باشند ژنوم این دو نژاد می
و نژادهاي صیات و تنوع بیمارگر آگاهی از خصو یستم دقیق ردیابی وس

 در هـا بـا دیگـر بیمارگرهـا    افزایـی آن ک منطقه و اثر همیوابسته در 

مقاومت . است ضروري خسارت جهت کاهش مدیریت کنترل بیماري 

از سـوي  . )34(پایین اسـت   ها در بسیاري از موارددر میزبان PVYبه 

هـا بـه صـورت ناپایـا     دیگر از آنجا که ویروس در طبیعت توسط شـته 

ود، کنترل مستقیم آن با مواد شیمیایی تاثیر چندانی ندارد، شمنتقل می

 .باشـد مـی  ویروس این کنترل راه بنابراین کشت ارقام مقاوم مؤثرترین

 Potatoي آلوده کننـده دیگـر مثـل    هاویروسویروس با از آنجا این 

virus X  ،Potato virus S ،Potato virus M ،Potato virus A  

ـ       Potato leaf roll virusو  ه بیشتر بـه صـورت همزمـان بـا هـم ب

شـود  پیشنهاد می) 35 و 13، 3(شوند صورت آلودگی مخلوط ظاهر می

ارزیابی سـهم هریـک از    و مطالعات بیشتري در زمینه آلودگی مخلوط

هـاي  همچنـین بررسـی  . صورت گیرد ها در ایجاد بیمارياین ویروس

جغرافیایی و تنوع  توزیعها، جدایهمیزان ویروالنت بودن  بیشتري روي

بـا  با پایداري و کارآیی بیشـتر  ها جهت معرفی ارقام مقاوم ژنتیکی آن

  .توجه اقلیم گرم و مرطوب شمال کشور صورت گیرد
1
 

2
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