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زا در مرکبات در چهار هاي بيماريويروئيد .ويروئيدها کوچکترين بيمارگرهاي شناخته شده هستند که توانايي  رمزگرداني هيچ ژني را ندارند
، Pospiviroid( از جنس CEVdت )گيرند. اين عوامل شامل ويروئيد اگزوکورتيس مرکباقرار مي Pospiviroidaeجنس از خانواده 

( از جنس CBCVdخوردگي پوست مرکبات )، ويروئيد ترکHostuviroid( از جنس HSVdويروئيد کوتولگي رازک )
Cocadviroid چهار ويروئيد از جنس  وApscaviroid شامل ( ويروئيد تاخوردگي برگ مرکباتCBLVd ويروئيد کوتولگي ،)

، CEVdهاي ( هستند. در طبيعت ويروئيدCVdVI-os( و ويروئيد شش مرکبات )CVdVکبات )، ويروئيد پنج مر (CDVd)مرکبات

HSVd  وCBCVd  عالوه بر مرکبات در گياهان علفي نيز قادر به ايجاد آلودگي هستند. اين در حالي است که دامنه ميزباني طبيعي و
است. در اين تحقيق به منظور شناسايي  محدود به مرکبات CVdVIو  CBLVd ،CDVd ،CVdVآزمايشگاهي ويروئيدهاي 

بررسي  CVdVو  CEVd ،HSVd ،CBLVd ،CBCVd ،CDVdميزبانهاي علفي احتمالي، دامنه ميزباني آزمايشگاهي ويروئيدهاي 
 Solanumفرنگي )به گياهان گوجه Agroinoculationروش زاي ويروئيدهاي مذکور بههاي عفونتشده است. به اين منظور همسانه

opersicumlyc)( خيار ،Cucumis sativus( توتون ،)Turkish. vartabacum Nicotiana )زميني )، سيبSolanum 

tuberosum)اطلسي ، (Petunia hybrida( لوبيا ،)vulgaris Phaseolus( فلفل ،)annuum Capsicum)( خربزه ، Cucumis

melo( هندوانه ،)Citrullus lanatusو ) ( جينوراtiacaauran Gynuraمايه )هاي جوان و زني، از برگزني شد. سه هفته پس از مايه
RT-) برداري معکوسمراز با نسخهاي پليرهواکنش زنجياستخراج شده و  استات پتاسيم-SDSروش نوکلئيک بهها، اسيدي بوتهتلقيح نشده

PCR )زني ين توالي شد. انتقال مکانيکي ويروئيد از گياهان مايهبا استفاده از آغازگرهاي اختصاصي هر ويروئيد انجام و محصول واکنش تعي
و تعيين ترادف همانندسازي  PCR-RTموالر با اسيديته هفت انجام شد. نتايج  01/0شده به گياهان سالم با استفاده از بافر فسفات پتاسيم 

CEVd ،HSVd، CBCVd  وCVdV لي بود که زني شده را تاييد کردند. اين درحادرکليه گياهان مايهCBLVd زميني و در سيب
فرنگي عالئم ريزبرگي، بدشکلي برگ و هاي گوجهدر بوته ،CVdVزني در فلفل رديابي نشدند. شش هفته پس از مايه CDVdفلفل و 

 فرنگي ريزبرگي، پيسک، بدشکلي برگ و روخمشي و دردر گوجه CBCVdزميني بدشکلي برگ مشاهده شد. ويروئيد روخمشي و در سيب
برگي و فرنگي روخمشي، ريزدر خيار و خربزه عالئم بدشکلي برگ و در گوجه HSVdلوبيا کشيدگي پهنک  برگ ايجاد کرد. ويروئيد 

پريدگي گلبرگ و در جينورا بدشکلي باعث بروز عالئم روخمشي، در اطلسي رنگ فرنگيدر گوجه CEVdپيسک را ايجاد نمود. ويروئيد 
فرنگي و خربزه بدشکلي و پيسک را در گوجه CDVdفرنگي و جينورا و ئم خفيف روخمشي در گوجهعال CBLVdبرگ شد. ويروئيد 

در  CDVdو  CVdV ،CBLVdشامل  sApscaviroidزايي ويروئيدهايي از جنس ايجاد کرد. در اين مطالعه براي اولين بار بيماري
، CEVdهاي جديد آزمايشگاهي براي ويروئيدهاي عنوان ميزبانبهشود. همچنين خربزه، هندوانه و لوبيا هاي علفي گزارش ميميزبان

HSVd  وCBCVd هاي جديد آزمايشگاهي براي ويروئيدهاي عنوان ميزبانبهزميني، اطلسي و جينورا شوند. فلفل، سيبمعرفي مي
CBCVd  وHSVd زايي ويروئيدها وکار  بيماريازشناسي و شناسايي سهاي زيستتوانند در بررسيها ميشناسايي شدند. اين ميزبان

 مورد استفاده قرار گيرند.
 

 .دامنه ميزباني ،ميزبان علفي، sApscaviroidجنس ، ويروئيد :های کلیدیواژه
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