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 مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی
 1386 شهریور  ـمرداد ،  سوم، شمارهچهاردهم جلد

           www.sid.ir 
      www.magiran.com/jasnr  

 
 

 در  (EMDV)ای بادنجان  ، تعیین پراکنش و دامنه میزبانی ویروس کوتولگی پیسهبررسی امکان آلودگی
 های خراسان شمالی و رضوی استان

 
 2 ماهرخ فالحتی رستگار و2، بهروز جعفرپور1مجید جعفری*

 گروه گیاهپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهداستاد 2 ، مشهدیگروه گیاهپزشکی دانشگاه فردوسارشد  کارشناسیآموخته  دانش1

 21/12/85 : ؛ تاریخ پذیرش29/9/84: تاریخ دریافت
 

 

 چکیده
 1383 سـال های خراسان شمالی و رضوی در        ای بادنجان در استان    گی پیسه لتووویروس ک امکان آلودگی به    ر این تحقیق    د

بـویژه   جهت تعیین دامنـه میزبـانی طبیعـی ویـروس در ایـن دو اسـتان، از مـزارع گیاهـان مختلـف                      . مورد بررسی قرار گرفت   
آباد، فریمان، سرخس، چنـاران، قوچـان و          جام، جیم  د، نیشابور، تربت  های مشه  شهرستانزمینی و کدوئیان در      های سیب  خانواده

 از گیاهانی که دارای عالئـم کوتـولگی، بـد شـکلی بـرگ و زردی رگبـرگ                   در شرایط مزرعه،   .عمل آمد  بجنورد بازدیدهایی به  
سـرم    آنتـی  از در آگـار     هـای سـرولوژیکی ماننـد االیـزا و نشـت دوطرفـه              و جهت انجام آزمون    آمدعمل    هگیری ب  نمونه ،بودند

گونه و  16برروی  در شرایط گلخانه نیزویروس تعیین دامنه میزبانی   راندمان انتقال مکانیکی و      .اختصاصی ویروس استفاده شد   
های خراسان شـمالی و رضـوی بـه ویـروس کوتـولگی              استانرا در    نتایج این تحقیق آلودگی قطعی       .شدبررسی  واریته گیاهی   

و در  بـود   دهد و دامنه میزبانی طبیعی ویروس در استان خراسان شمالی محدود به بادنجان               ید قرار می  یأرد ت ای بادنجان مو   پیسه
بیشترین آلودگی مربوط به شهرستان نیشـابور بـود و     . شد  میزمینی   استان خراسان رضوی شامل گوجه فرنگی، بادنجان و سیب        

نتایج آزمون سرولوژیک نشـت دو      . ی شده آلودگی مشاهده نشد    آور های جمع  در نمونه های سرخس و تربت جام       شهرستاندر  
های خراسان شمالی  های مختلف نشان داد که در استان های شناسایی شده ویروس از مناطق و میزبان     طرفه در آگار برای جدایه    

 . طور فعال وجود دارد ه تنها یک سروتیپ ویروس بو رضوی احتماالً
 

 ، سروتیپای بادنجان، شناسایی، پراکنش، دامنه میزبانی ی پیسه ویروس کوتولگ:های کلیدی  واژه

 
  مقدمه

 متعلـق   (EMDV) 1ای بادنجان  ویروس کوتولگی پیسه  
، خـــــانواده Nucleorhabdovirusبـــــه جـــــنس  
Rhabdoviridae ــته  Mononegavirales و راســـــ

، توسط مارتلی و روزو 1969اولین بار در سال باشد که  می

 
ایـن  ). 1973مـارتلی و روزو،     (از ایتالیا شناسایی گردیـد      

ویروس تاکنون در بادنجان از کشورهای مراکش، تونس،        
الجزایر، ترکیه و اردن در گوجه فرنگی از مراکش، ایتالیـا           

 Hibiscus rosa-sinensis) ریه در ختمی چینیجو نی

L.)الدوله   در پیچ امین، جزایر قناری و یونان از مراکش 

                                                 
 majid2000jafari@yahoo.com: ه مسئول مکاتب-*

1- Eggplant mottled dwarf virus 
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(Lonicera sp.)ــاکو از   از ــتان در تنب ــونس و افغانس  ت
 در  و بلغارسـتان  یونـان    ایتالیا و یونـان در خیـار از ایتالیـا،         

زمینـی از ایـران در       فلفل از ایتالیـا و بلغارسـتان در سـیب         
خربزه از ایتالیا در خیـار چنبـر از ایـران و در علـف مـار                 

(Capparis spinosa L.)  میخــــک ژاپنــــی ،
(Pittosporum tobria (Thunb) Ait.)،هـای    علف

 Euphorbiaو  .Withania somnifera Dun هـرز 

geniculata Ortega. ریـزی   و در تـاج   از اردن و لیبی
(Solanum nigrum L.)   وSolanum 

sodomaeum L.    ال  ( از مـراکش گـزارش شـده اسـت
-  ال؛1989 دانش و لوکهـارت،  ؛1985ماتوئی و همکاران،  

روگــرو و  ؛1987لوکهــارت،  ؛1990موســی و لوکهــارت، 
 پولــوراکی و همکــاران، ؛1977 الدیپــو، ؛1995همکــاران، 

 کتزیواسیلیو و همکـاران،     ؛1987 مارتلی و شریف،     ؛1996
 کوســتوا و همکــاران، ؛2000 کتــیس و همکــاران، ؛2004
 پالوسـیک و همکـاران،      ؛1999 سیفو و همکـاران،      ؛2001
 ).2001هامیلتون،  ؛1978پالوسیک و همکاران،  ؛1976

ای بادنجـان، بـرای      ویروس کوتـولگی پیسـه    ایران  در  
زمینی از استان چهار محـال و بختیـاری          اولین بار در سیب   

 و توسط دانش و لوکهارت شناسایی و گزارش شده اسـت   
عنوان میزبـان    زمینی برای اولین بار به     در این گزارش سیب   

ـ این ویروس در دنیا معرفـی گرد       دانـش و لوکهـارت،      (دی
                    ویــــروس از شــــبدر برســــیمســــپس ایــــن . )1989

 (Trifolium alexandrinum L.)  از اصفهان گزارش
ــد  ــاران،  (ش ــش و همک ــزارع EMDV ).1368دان  از م
قربـانی،  ،  1995 قربـانی،  ( و بادنجان ورامـین    فرنگی گوجه
زمینـی منطقـه آب سـرد دماونـد          و از مزارع سـیب    ) 1993

همچنین دامنـه    .)2000فرزادفر و همکاران،    (شناسایی شد   
میزبانی ایـن ویـروس در اسـتان فـارس شـامل بادنجـان،              

ریزی، در استان اصفهان بادنجان و       زمینی، فلفل و تاج    سیب
زمینــی و در اســتان چهارمحــال و بختیــاری شــامل  ســیب
فرنگی، تنبـاکو، خیـار چنبـر و         زمینی، بادنجان، گوجه   سیب

ـ ). 2002بابایی و ایزدپناه،    (باشد   خیار می  اکنون بیشـترین   ت
ای بادنجـان در کشـور       آلودگی ویـروس کوتـولگی پیسـه      

 درصــد در 35مربــوط بــه شــهرکرد بــا حــداکثر آلــودگی 
بابـایی و  (ترین مزارع بادنجان گزارش گردیده اسـت      آلوده

 ).2002ایزدپناه، 
 

 ها مواد و روش
تـولگی  وویروس ک منظور شناسایی    به: ها آوری نمونه  جمع
های خراسان شمالی و رضوی از       استانای بادنجان در     پیسه

هـای مشـهد، نیشـابور،       مزارع گیاهـان مختلـف شهرسـتان      
آباد، فریمان، سـرخس، چنـاران، قوچـان و          جام، جیم  تربت

از گیاهـانی کـه دارای      . عمـل آمـد    بجنورد بازدیدهایی بـه   
ای بادنجـان    مشکوک بـه ویـروس کوتـولگی پیسـه        عالئم  
 ، رگبـرگ بودنـد    کوتولگی، بد شکلی برگ و زردی     شامل  
گیـری   مزارع مورد بازدید و نمونـه . آمدعمل  هگیری ب  نمونه

زمینـی، فلفـل، بادنجـان، خیـار،         فرنگی، سیب  شامل گوجه 
هـای    همچنین از علف   .بودند لوبیا    و کدو، خربزه، هندوانه  

ریزی، سلمه و داتـوره نیـز        هرز عمده این مزارع مانند تاج     
های مورد نظر جهـت       سپس نمونه  ،عمل آمد  گیری به  نمونه

های سرولوژیکی مانند االیزا و نشت دوطرفـه         انجام آزمون 
درجـه   4در آگار به آزمایشگاه منتقل گردیدند و در دمای 

 . گراد نگهداری شدند سانتی
 : دامنـه میزبـانی طبیعـی ویـروس        ، پراکنش و  شناسایی

هــای مــورد  جهــت شناســایی قطعــی ویــروس در میزبــان
 جهـت  و از آزمـون االیـزا       ی و مناطق مورد بررسـ     سنجش

 روش  ازتعیین پراکنش ویروس در منـاطق مـورد بررسـی           
بـه ایـن    . مشاهده عالئم و برآورد تخمینی استفاده گردیـد       

های مختلف مزرعـه مـورد       طور تصادفی، قسمت   منظور به 
مشاهده قرار گرفته و درصد گیاهـان مشـکوک بـه عالئـم             

س از انجـام    که البته پ  (ای بادنجان    ویروس کوتولگی پیسه  
بـه  ) ید قرار گرفته باشـد    أیآزمون االیزا آلودگی آنها مورد ت     

عنوان میـزان    مجموع گیاهان مورد مشاهده در آن مزارع، به       
تا حد ممکن سعی شـد      . پراکنش ویروس محسوب گردید   

که از میزبـان بادنجـان در منطقـه جهـت تعیـین پـراکنش               
نطقه ویروس استفاده شود ولی چنانچه کشت بادنجان در م        

های سـرخس، تربـت جـام،        مانند شهرستان (محدود باشد   

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

 

هـای دیگـر ماننـد       از میزبـان  تـوان     مـی ) آباد و جیم  فریمان
زمینی که دارای عالئـم مشـکوک بـه          فرنگی و سیب   گوجه

یـد آلـودگی آنهـا      یأد و جهـت ت    کر استفاده   ،ویروس بودند 
های سرولوژیک ضروری بود زیرا عالئـم        استفاده از روش  

تواند با عالئم ویروسـی      س در این دو میزبان می     این ویرو 
 .دیگر اشتباه گردد

جهـت  : تعیین دامنه میزبانی ویروس در شرایط گلخانـه       
روش خانـه، از    بررسی دامنه میزبانی ویروس در شرایط گل      

 گونـه و    16زنی ویروس به روش انتقال مکـانیکی بـه           مایه
 .)1جدول ( فاده گردیدتاس گیاهی واریته

عالئم و تغییرات ایجاد شده در گیاهـان        جهت بررسی   
یـد  أیمنظور بررسی و ت    به.  گرفت مشاهدات دقیقی صورت  

زنـی شـده توسـط       دامنه میزبانی ویروس، کلیه گیاهان مایه     
همچنـین رانـدمان    . آزمون االیزا مورد سنجش قرار گرفتند     

یید آزمون االیزا برای هـر گیـاه بـا          أانتقال مکانیکی نیز با ت    
 گیاهان آلوده به نسـبت کـل گیاهـان مـورد            توجه به تعداد  

 .زنی، مورد ارزیابی قرار گرفت مایه
زنـی مکـانیکی ویـروس بـه         جهـت مایـه   : انتقال مکانیکی 

گیاهان مورد سنجش در شرایط گلخانـه، از بـافر فسـفات            
، 1 درصد سولفیت سدیم2/0، حاوی pH 2/7  موالر با1/0
 وزن بـه    نسبت( درصد   1و   2 مرکاپتواتانول -2 درصد   1/0

منـابع   . مش اسـتفاده گردیـد  600پودر کربوراندوم ) حجم
مــورد اســتفاده ویــروس در ســنجش انتقــال مکــانیکی در 

فرنگـی   های آلوده بادنجان نیشابور و گوجه      گلخانه، جدایه 
 . چناران بودند

سـرم تهیـه     سرم مورد استفاده، آنتی    منبع آنتی : آزمون االیزا 
 دکتر داریوش دانـش     شده توسط پروفسور بن لوکهارت و     

ایرانی ویروس جدا شـده   در دانشگاه مینوسوتا علیه جدایه
 آلـــوده در اصـــفهان (EMDV-P/Ir) زمینـــی از ســـیب

سـرم و کانجوگیـت مـورد اسـتفاده از           رقت آنتی . باشد می
سرم منبع جهت آزمون االیزا در این تحقیـق برابـر بـا               آنتی

وش  مطابق با رDAS-ELISAآزمون  .باشد  می1000:1
ــا کمــی تغییــرات براســاس ) 1977(کــالرک و آدامــز  و ب

ســرم و  پروتوکــول ارســالی پروفســور لوکهــارت و آنتــی 
کانجوگیت ارسالی پروفسور لوکهارت و دکتر دانش انجام        

 .  شد

                                                 
1- Na2SO3 
2- Mercaptoethanol 

 . گیاهان مورد مطالعه جهت تعیین دامنه میزبانی در شرایط گلخانه-1جدول 
 زنی مایهناسب جهت م) روز( سن  ومرحله رشد نام فارسی گونه و خانواده

Chenopodiaceae 
Chenopodium amaranticolor cost & Reynier. برگی5-6 50-60 سلمک  

Chenopodium quinoa Willd. برگی5-6 50-60 سلمک  
Amarantaceae 
Gompherena globosa L. برگی4-5 70 ای تکمه گل  
 Cucurbitaceae 
Cucumis sativus L. دو برگ کوتیلدونی 10 خیار 

Cucumis melo L. دو برگ کوتیلدونی 10 خربزه 
Cucurbita maxima Duchesne. دو برگ کوتیلدونی 10 کدو 
Cucurbita pepo L. دو برگ کوتیلدونی 10 کدو 
Solanaceae 
Solanum melongena L. برگی3-4 30-35 بادنجان  

Solanum nigrum L. برگی3-4 30-35 ریزی تاج  
Solanum tuberusum L. برگی3-4 15-20 زمینی سیب  
Capsicum annuum L. برگی3-4 30-35 فلفل  
Lycopersicum esculantum L. برگی3-4 35-40 فرنگی گوجه  
L. Nicotiana glutinosa برگی3-4 35-45 توتون  
Nicotiana tabacum L. var.Turkish برگی3-4 35 توتون  
Nicotiana tabacum var. L. White barley برگی3-4 35 توتون  
Nicotiana tabacum var. L. Havana برگی3-4 35 توتون  
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مقایسـه سـرولوژی    آزمون نشت دو طرفـه در آگـار و          
ــه ــای  جدای ــرولوژیک  : EMDVه ــه س ــت مقایس جه
ای بادنجان بـا یکـدیگر       هیروس کوتولگی پیس  وهای   جدایه

از چند جدایه متفاوت متعلق به چند شهرستان متفاوت در          
 هـای  نمونـه . های مشابه و متفاوت اسـتفاده گردیـد        میزبان
ییـد قـرار    أای که آلودگی آنها با آزمون االیزا مـورد ت          آلوده

زنی   استفاده در مایه   گرفته بود در حداقل بافر فسفات مورد      
و در آزمون نشت دو طرفه در آگار         گیری مکانیکی، عصاره 

 محیط مورد استفاده در این آزمـون حـاوی          .استفاده شدند 
درصـد  1/0 و    کلرید سدیم  درصد85/0درصد آگارز،   75/0

 سـاعت نحـوه واکـنش و        48-24پـس از     .بود آزید سدیم 
های حاصل در محیط آگـارز مـورد بررسـی           تشکیل هالل 

هـا،   ک جدایـه  قرار داده شد و با مقایسه روابـط سـرولوژی         
 . گرفتگیری نهایی انجام  نتیجه

 

 نتایج
نتایج  :شناسایی، پراکنش و دامنه میزبانی طبیعی ویروس      

ای بادنجان را    این تحقیق، شناسایی ویروس کوتولگی پیسه     
ییـد قـرار    أهای خراسان شمالی و رضوی مـورد ت        در استان 

دامنه میزبـانی ایـن ویـروس در اسـتان خراسـان             . دهد می
زمینـی   فرنگی و سیب   ه سه میزبان بادنجان، گوجه    رضوی ب 

و در استان خراسان شمالی تنها به میزبان بادنجان، محدود          
 ). 1 و شکل 2جدول (شده است 

نتیجـه  : تعیین دامنه میزبانی ویروس در شـرایط گلخانـه    
 گیاهـان   نهایی دامنه میزبانی ویروس در شرایط گلخانه در       

) 7  و 6،  5،  4،  3،  2 هـای    شـکل   و 3جدول  (مورد بررسی   
نشان داد که هیچ یک از گیاهان خانواده کـدوییان توانـایی      
میزبان بودن را از طریق انتقال مکانیکی برای این ویـروس           

 . نشان نمی دهند

 . و رضویهای خراسان شمالی ها و مناطق مختلف مورد بررسی در استان ای بادنجان در میزبان  نتایج شناسایی ویروس کوتولگی پیسه-2جدول 
 شهرستان مزارع مورد بازدید بادنجان فرنگی گوجه زمینی سیب

- 
- 
- 
+ 

- 
- 
- 
+ 

+ 
+ 
- 
- 

 مزارع خواجه ربیع
 حومه مشهد

 مزارع آستان قدس
 مزرعه تحقیقاتی دانشکده

 مشهد

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
+ 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 روستای زن آقول
 قوشق آباد
 چنار سوخته

 روستای چهار تاق
 شیخاروستای 

 گلشن آباد

 چناران

+ 
- 

- 
- 

- 
- 

 حومه قوچان
 قوچان شن شویی

- 
- 

- 
- 

+ 
- 

 بابا امان
 بجنورد حومه بجنورد

 سرخس سرخس و حومه - - -
 فریمان حومه - - +
 جیم آباد حومه - + -
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

 حومه
 روستای حاجی آباد
 روستای قلعه سرخ
 روستای نصر آباد

 تربت جام

- 
- 
+ 

- 
- 
+ 

+ 
+ 
+ 

 حومه نیشابور
 روستای باغشن
 روستای بوژآباد

 نیشابور
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 .فرنگی آلوده چناران  در گوجهEMDVعالئم  :F  وD، Eجان آلوده نیشابور م باددر EMDVعالئم C:  و,A B -1شکل 

 
 .دنجانای با زنی ویروس کوتولگی پیسه  واکنش گیاهان مورد مطالعه در برابر مایه-3جدول 

IS SI VY VC NLL CLL   میزبان 
- - - - - + Chenopodium amaranticolor cost & Reynier. 
- - - - - + Chenopodium quinoa Willd. 
- - - - + - Gompherena globosa L. 
+ - - - - - Cucumis sativus L. 
+ - - - - - Cucumis melo L. 
+ - - - - - Cucurbita maxima Duchesne. 
+ - - - - - Cucurbita lagenaria L.  
- - + - - + Solanum melongena L. 
- + - - - - Solanum nigrum L. 
- + - - - - Solanum tuberusum L. 
+ - - - - - Capsicum annuum L. 
- - - + - - Lycopersicum esculantum L. 
- - + + - + Nicotiana glutinosa L. 

- - - + + + Nicutiana tabacum L.  var Tturkish 
- - - + + + Nicutiana tabacum L. var White barlly 
- - - + + + Nicutiana tabacum L. var Havana 

 CLL = Cholorotic local lesionلکه موضعی کلروتیک 

 NLL = Necrotic local lesionلکه موضعی نکروتیک 
 VC = Vein clearingروشن شدن رگبرگ 

 VY = Vein yellowingزرد شدن رگبرگ 

 SI = Symptomless infectionآلودگی بدون عالئم 

 IS = Insusceptibleغیر حساس 
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 .C. amaranticolor و Chenopodium quinoa  نش لکه موضعی کلروتیک در برگواک: B  وA -2 شکل

 

 
 .Nicotiana glutinosaکلروتیک در : B و Gomphrena globosaواکنش لکه موضعی نکروتیک در : A -3 شکل

 

 
 دن بیماری روشن شدن رگبرگ و سیستمیک ش: B  وزنی شده تشکیل لکه کلروتیک درخشنده در برگ مایه: A -4 شکل

 .N. tabacum var. Havanaدر 

 

 
 .فرنگی در گوجه: Bو  A :N. tabacum var.Turkish درEMDVزنی  روشن شدن رگبرگ در اثر مایه -5شکل 
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 رگ  زردی رگب: A:  به همراهزنی ویروس  در اثر مایهN. glotinosaa عالئم سیستمیک شدن بیماری در -6شکل 

B :های قدیمی به دو بخش زرد و سبز تغییر رنگ برگ. 

 

 
.جانمویروس در بادزنی  مایه زردی رگبرگ و سیستمیک شدن بیماری در اثر: Bزنی شده و  ایجاد لکه کلروتیک در برگ مایه: A -7شکل 

 
 

آزمون نشت دوطرفه در آگـار و مقایسـه سـرولوژیک           
ــه ــای  جدای ــایج حاصــل از جد: EMDVه ــهنت هــای  ای

EMDV             با یکدیگر بین چند جدایه متفـاوت متعلـق بـه 
هـای مشـابه و متفـاوت        های متفاوت در میزبـان     شهرستان

های شناسایی شده در یک گروه       نشان داد که تمامی جدایه    
گیرنـد و از ایـن نظـر         سرولوژیکی و سـروتیپی قـرار مـی       

 ).8شکل (تفاوتی را نشان ندادند 
 

 
 

 TCh= فرنگی چناران جدایه گوجه                     
 EN= جدایه بادنجان نیشابور                      
 EMDV  = ASسرم آنتی                     
 2 و 1) =بافر فسفات(شاهد منفی                      

 
 

 

 . نمایش آزمون نشت دو طرفه در آگار-8 شکل
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 گیری بحث و نتیجه
طالعـات جـامعی در زمینـه       با توجه به آنکه تـاکنون ا      

ای   معرفی خصوصـیات ژنـومی ویـروس کوتـولگی پیسـه          
هـای   تـوان روش   باشد، بنابراین مـی    بادنجان در دست نمی   

ترین و مفیدترین ابزار جهت شناسایی       سرولوژیک را دقیق  
. دانسـت ز اهمیـت    ئای بادنجان حا   ویروس کوتولگی پیسه  

هـای   عی استان توان آلودگی قط   ها می  بنابر نتایج این آزمون   
 و  اسـت خراسان شمالی و رضوی به این ویـروس محـرز           

ترین منطقه   روستای بوژان از توابع شهرستان نیشابور آلوده      
هـای سـرخس و      درصد و شهرسـتان   15با حداکثر آلودگی    

 معرفی  1383جام فاقد آلودگی در فصل زراعی سال         تربت
 آلـودگی نظـر   دیگر مناطق این دو اسـتان نیـز از          . شوند  می

درصد در پایان فصـل زراعـی       1یکسان و پایین و کمتر از       
همچنان که دامنه میزبانی ویروس در منـاطق مـورد           .بودند

، پـراکنش ویـروس نیـز در        )3جدول  (بازدید یکسان نبود    
های صورت   رغم تالش  به. شکل تمامی مناطق یکسان نبود    

 بـرای   EMDVگرفته حتی تنهـا یـک میزبـان آلـوده بـه             
در واقـع ایـن دو      . نشـد شناسـایی   م  جـا  سرخس و تربـت   

شـاید، یکـی از     . شوند شهرستان بدون آلودگی گزارش می    
 در شهرسـتان سـرخس را      EMDVدالیل عدم شناسـایی     

هـای   بتوان عدم کشت و یا کشـت بسـیار محـدود میزبـان            
که حتی برای یـافتن      طوری هاصلی این ویروس ذکر نمود ب     

مینـی بسـیار    ز فرنگی و یا سیب     یک مزرعه بادنجان، گوجه   
که عمده محصوالت کشت شده      باید تالش نمود، در حالی    

در این شهرستان خربزه، پنبه، چغندر، ذرت، یونجـه و یـا            
محصوالت دیگری هستند که اهمیت کمتـری را در دامنـه           
میزبانی این ویروس دارند و هیچ کدام از این محصـوالت           

. ییـد نشـدند   أدر میزبان بودن این ویروس در این تحقیق ت        
های بادنجان آلوده و بذور آنهـا       های میوه بوته   تمامی بخش 

با آزمون االیزا مورد سنجش قرار گرفته و آلودگی بـذور و    
های گیاهان آلـوده نیـز مـورد تأییـد           های میوه  تمامی بخش 
 .قرار گرفتند

پـایین  دهد کـه خوشـبختانه        نتایج این تحقیق نشان می    
ای بادنجان در    بودن شدت آلودگی ویروس کوتولگی پیسه     

های خراسان شمالی و رضوی تا حدی است که نیاز           استان
 ،نیسـت به اعمال کنترل این ویروس برای اکثر این منـاطق      

  در نیشابور بویژه درEMDV اما با مشاهده آلودگی باالی
حضور ایـن بیمـاری ویروسـی     روستای بوژان، و همچنین   

ده دهنـ  تـرین بیمـاری کـاهش      تـرین و جـدی     عنوان مهم  به
محصول مزارع بادنجان و یک بیماری ویروسـی مـؤثر بـر            

فرنگی، اعمال   زمینی و گوجه   محصوالت دیگر، مانند سیب   
نتایج  .باشد  ضروری می مدیریت و کنترل آن در این منطقه        

نشان داد که انتقال مکانیکی این    نیز  ای    گلخانه های  آزمایش
در شـرایط   بـه همـراه ظهـور عالیـم سیسـتمیک           ویروس  

 .گـردد   محـدود مـی    نجانیـان دبا به خـانواده     بیشتر ،نهگلخا
اگرچه انتقال مکانیکی این ویـروس در برخـی از گیاهـان            

باشد ولی موفقیت این عمل، همیشه با ظهور        پذیر می  امکان
 بررسـی انتقـال    ،عنوان مثـال   به. باشد عالئم بارز همراه نمی   

ریزی نشان داد که این ویروس        در تاج  EMDVمکانیکی  
  و دارای قابلیت انتقال مکانیکی بدون ظهور عالئم خـاص        

شناسـایی و ردیـابی       باشد و تنها روش حسـاس جهـت        می
زمینی این ویـروس      و یا در سیب    ستویروس آزمون االیزا  

 ،زنی در تعـدادی از گیاهـان سـبب بـروز تنهـا           پس از مایه  
ی در شناسایی   نکروز خفیف سرشاخه شد که اهمیت زیاد      

های این ویروس نیز ماننـد       ن برخی از میزبا   .روس ندارد یو
توانستند توسـط انتقـال مکـانیکی       زمینی   و سیب ریزی   تاج

ا راندمان پایین به این ویـروس       ب و   ویژهبدون ظهور عالئم    
آلوده شوند، که البته تنها دلیل مؤیـد آلـودگی ویـروس در             

ـ این گیاهان مثبت بودن آزمون االیـزا         میـزان رانـدمان    . ودب
کـه پـس     طوری هباشد ب  طورکلی پایین می   انتقال مکانیکی به  

زنی گیاهان مورد مطالعه توسط عصاره آلوده توتون         از مایه 
 آلـوده   EMDVرقم تورکیشی که در شرایط گلخانـه بـه          

شده بود و عالیم سیستمیک بیمـاری نظیـر روشـن شـدن             
ــود در ســیب  ــروز داده ب ــه خــوبی ب ــی، زمی رگبــرگ را ب ن

درصـد و   10-20ریزی حدود    فرنگی، بادنجان و تاج    گوجه
 حـدود های مختلـف توتـون بـاالتر و          برای ارقام و واریته   

مطالعـات سـرولوژیکی آزمـون       .درصد متغیر بـود   70-50
 بـر خـالف     نشت دو طرفه در آگار نشان داد کـه احتمـاالً          
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هـای مرکـزی و جنـوبی کشـور کـه دارای دو نـوع                استان
، )2002بابایی و ایزدپناه، (باشند  وس میسروتیپ فعال ویر

 تنهـا یـک     های خراسان شمالی و رضوی احتماالً      در استان 
 بـا   ،بنـابراین . طـور فعـال وجـود دارد       هسروتیپ ویروس ب  

هـا در شـمال شـرق        توجه به یکسان بودن نـوع سـروتیپ       
توان تفاوت پراکنش و شدت آلودگی ویـروس      مینکشور،  

ماننـد  (لـودگی بـاال و پـایین        را برای دو منطقه با درجـه آ       
ماننـد  (و حتی در دو میزبـان متفـاوت         ) نیشابور و چناران  
های خراسان شمالی و     برای استان ) فرنگی بادنجان و گوجه  
  .ودرضوی توجیه نم

هـای مـذکور و      نتایج حاصل از این تحقیـق در اسـتان        
های انجام گرفته دیگر در سایر مناطق کشـورمان،          پژوهش

ه وضعیت آلودگی تمام منـاطق کشـور بـه    دهند ک نشان می 
 ظـاهراً . باشد ای بادنجان مشابه نمی    ویروس کوتولگی پیسه  

تری برخوردارند در  مناطقی که از شرایط آب و هوایی گرم  
تر، وضعیت آلودگی کمتر و یا بدون        مقایسه با مناطق خنک   

بابـایی و ایزدپنـاه،      (دهنـد  ای را از خود نشان مـی       آلودگی
ــودگی شهرســتان  شــاید . )2002 ــوان عــدم گــزارش آل بت

سرخس از استان خراسان رضوی و همچنین عدم آلودگی         
استان بوشهر در جنوب کشور را به این ویـروس، بـا ایـن              

براساس نتایج   .)2002بابایی و ایزدپناه،     (دلیل توجیه نمود  
تـوان    بابـایی و ایزدپنـاه، مـی       هـای   این تحقیـق و گـزارش     
ترین منطقـه کشـور بـا        ن آلوده عنوا شهرستان شهرکرد را به   

 و شهرستان نیشابور    EMDV  درصد به  35میزان آلودگی   
هـای خراسـان شـمالی و رضـوی بـا حـداکثر              را در استان  

 درصـد در پایـان فصـل زراعـی در رتبـه دوم              15آلودگی  
همچنـین  . آلودگی کشور به ایـن ویـروس گـزارش نمـود          

هـای   توان وضعیت آلودگی استان    براساس همین نتایج، می   
) به استثنای شهرستان نیشـابور    (خراسان شمالی و رضوی     

های تهران، اصـفهان و فـارس و بـا میـزان             را مشابه استان  

 دانسـت ای در حد شناسایی ویروس حائز اهمیت          آلودگی
ــاه، ( ــایی و ایزدپن ــاران، ؛2002باب ــر و همک  ؛2000 فرزادف

ــانی، ــ). 1995  و1993 قربـ ــانی محـ دودیت دامنـــه میزبـ
 میزبـان بادنجـان،     سـه  خراسـان رضـوی را بـه         های استان
زمینی و استان خراسان شمالی را تنها        فرنگی و سیب   گوجه

مقایســه بــا اســتان چهارمحــال و  در بــه میزبــان بادنجــان،
 EMDV میزبـان طبیعـی بـرای        شـش بختیاری که دارای    

تر این ویـروس      علت شدت آلودگی پایین    توان به  است می 
ین بـودن شـدت آلـودگی و        علت اصـلی پـای    . توجیه نمود 

های خراسان شمالی و     محدود بودن دامنه میزبانی در استان     
باشد؛ امـا شـاید کشـت بسـیار          مشخص نمی  رضوی کامالً 

محــدود میزبــان اصــلی ایــن ویــروس، یعنــی بادنجــان و  
همچنین محدود شدن کشت وسیع این میزبان تنهـا در دو           

بور از  و نیشـا  ) بویژه منطقه خواجه ربیـع    (شهرستان مشهد   
همچنین وجود شـرایط آب     . مهمترین دالیل این امر باشند    

تـوان   و هوایی گرم در اکثر مناطق این دو استان را نیز مـی            
کننده فعالیت ایـن ویـروس       عنوان یکی از عوامل محدود     به

 ناقـل طبیعـی     اختصاصـی بـودن   البته بـه علـت      . ذکر نمود 
ناقـل   از شناسایی نقـش  )2003بابایی و ایزدپناه،    (ویروس  

طبیعی، فعالیت، پراکنش و میزان جمعیت و شـرایط مـؤثر           
های خراسان شمالی و رضوی نیـز        در فعالیت آن در استان    

 .پوشی نمود  هزگز نباید چشم
 

 اریزسپاسگ
ــور   ــش و پروفس ــر دان ــگاه  از دکت ــارت در دانش لوکه
سـرم و کانجوگیـت      تهیـه و ارسـال آنتـی      وتا جهت   سمینو

 دکتر ایزدپناه   ،شان ای ارزنده ه ویروس و همچنین راهنمایی   
  .شود میاری ز سپاسگنهایت بیی یو مهندس بابا
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Abstract 

This study was carried out to determine the presence of Eggplant mottled dwarf virus (EMDV) and 
its natural host range in Northern and Razavi Khorasan provinces between June 2003 to September of 
2004. For this purpose plants showing, leaf malformation, dwarfing and vein clearing symptoms were 
collected from different cultivars of solanaceae and cucurbitaceae, from areas such as: Mashhad, 
Neishabour, Torbate-Jam, Jim-Abad, Fariman, Sarakhs, Chenaran, Ghochan and Bojnord. Each sample 
was individually prepared for serological tests including ELISA and double diffusion in agar, using 
special antiserum of the virus. The efficiency mechanical transmission and host range studies were 
preformed on 16 different plant species under controlled environmental condition in a greenhouse. The 
results showed that Northern and Razavi Khorasan provinces were both infected with Eggplant mottled 
dwarf virus. In Northern Khorasan the natural host range of this virus was only limited to eggplant 
whereas in Razavi Khorasan, in addition to eggplant, potato and tomato were also infected. In this 
state, Neishabour had the highest infection rate while there was no infection in Sarakhs and Torbate-
jam. The results of double diffusion test for isolates from different regions and hosts reveled the 
existence of just one active virus serotype in Northern and Razavi Khorasan provinces. 
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