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هاي سرولوژیک و  مرودشت با استفاده از روشمنطقه بررسی پراکنش ویروس رگبرگ زردي نکروتیک چغندرقند و ناقل آن در  .1386 .موسوي . ر. م. س

PCR. 163- 175): 2(23 چغندرقند  

  

  چکیده

Polymyxa  betaeردي نکروتیک چغندرقند و ناقل آنگسترش آلودگی ویروس رگبرگ زمنظور بررسی ه ب Keskin

 رایزومانیا عالئمداراي  نمونه از گیاهان 124و تصادفی  نمونه 353تعداد  ،استان فارسدر مرودشت منطقه  در 

با و هاي سرولوژیکی ساندویچ سه طرفه الیزا  به وسیله آزمون .آوري گردید جمع 1383در تابستان سال 

هاي تصادفی و  درصد از نمونه81درصد و 2/48 ویروس به ترتیب در وجود ،سویه ویروس پادتن تکاز  استفاده

روي گیاهان محک هاي آلوده به صورت مکانیکی  هاي موئین نمونه عصاره ریشه .دشدار ردیابی و مشاهده  عالئم

Chenopodium و به ترتیب در زنی شد مایه quinoa د و درش نکروتیک ایتاًـ نهک وـروتیـهاي کل هــمنجر به لک 

C. amaranticolor مراز نیز در مورد گیاهان آلوده  اي پلی آزمون زنجیره .دکرهاي نکروتیک موضعی  تولید لکه

با  .ید کردأی و به صورت ملکولی وجود ویروس را تشد انجام RNA4  تاRNA1 هاي اختصاصیآغازگرتوسط 

 .ثابت گردیدآوري شده  هاي جمع نمونهدرصد از 94در ناقل ود قارچ  وجP. betae اختصاصیآغازگرهاياز  استفاده

هاي ثبت شده در بانک ژن مقایسه   با سایر توالی و این ویروس نیز تعیین توالی شدRNA 4 از در نهایت بخشی

  . داشتمشابهتهاي گزارش شده از ژاپن و ایتالیا  جدایه با  درصد6/99 و 3/99  به ترتیبکهگردید 

  

ویروس رگبرگ زردي نکروتیک چغندرقند،   ساندویچ سه طرفه الیزا،،مراز، تعیین توالی اي پلی آزمون زنجیره :ي کلیديها واژه

Polymyxa  betae   

  

                                               
 نویسنده مسئول-*  ir.ac.miau@mmousavi     .می واحد مرودشت استادیار دانشگاه آزاد اسال- 1
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  مقدمه

رایزومانیا براي اولین بار از ایتالیا گزارش بیماري 

Canova( گردید اکنون در اکثر مناطق   و هم)1959

Tamada( چغندرکاري دنیا وجود دارد این  .)1999

شده در  ترین بیماري ویروسی شناخته بیماري مهم

چغندرقند است و همه ساله خسارت زیادي را از طریق 

 نماید کاهش وزن ریشه و درصدقند وارد می

)Anonymous دود ـه درحـش وزن ریشـاهک .)2004

پنجاه تا هفتاد درصد و کاهش درصد قند بین دو تا بیش 

Rush and Heidel) ه استذکر گردیداز چهاردرصد 

 تیک نکروعامل بیماري، ویروس رگبرگ زردي. (1995

 است Benyvirus  از جنس)BNYVV( چغندر

)Richard and Tamada که توسط قارچ  )1992

صورت پایا ه و ب Polymyxa beta Keskin خاکزي

تواند درون خاك و بدون  این ویروس می. گردد  میمنتقل

ز ده سال در اسپورهاي حضور میزبان براي بیش ا

Al Musa and Mink) استراحتی قارچ دوام آورد

اي محکم با ژنوم چند  هاي ویروسی میله پیکره. (1981

اي  تک رشته RNAقسمتی است که از چهار یا پنج 

 اسیدنوکلئیک و درصد5تشکیل شده است و حاوي 

 است kb 5/13اندازه کل ژنوم  .باشد  پروتئین میدرصد95

)Richards 1991; Tamada 2002; Koeing 1996(.   

 بـه   عمـدتاً آلوده عالئـم آلـودگی       در مزارع چغندر  

اي شـکل    هاي دایره  صورت لکه ه  زردي است که ب   صورت  

از  هـاي گـود کـه پـس       خـصوص در قـسمت    ه  در مزرعه ب  

در طـی   . شود ماند، دیده می   ها آب باقی می    بارندگی در آن  

هـاي    این لکه  توسعه بیماري در طی فصل تابستان حاشیه      

ـ  ـاي گست  دایره هـاي آلـوده در      دا کـرده و قـسمت     ـرش پی

عالئـم رگبـرگ    . وبی قابل مـشاهده هـستند     ـخه  مزرعه ب 

ــروز بــر روي  ،(vein clearing) روشــنی  زردي و نک

گـردد و   هاي آلوده در همان اوایل فـصل ایجـاد مـی           برگ

شدت آن براساس حـساسیت کولتیوارهـا، مرحلـه توسـعه           

. متفاوت است ) .....دما، نور و  (اي محیطی   برگی و فاکتوره  

ـ        برگ ،با توسعه عالئم   خـوبی در مزرعـه      هها زرد شـده و ب

از دیگـر عالئـم مشخـصه ایـن         . باشند قابل تشخیص می  

شدن پهنک برگ    بیماري بلند شدن طول دمبرگ و باریک      

هاي با پهنک باریک شـده، در مرکـز گیـاه            برگ .باشد می

خوبی قابـل     هند و بنابراین ب   گیر صورت مستقیم قرار می    هب

تحت شرایط آلـودگی شـدید پژمردگـی         .تشخیص هستند 

عالئـم مورفولوژیـک ایـن       .گـردد  ها نیز مشاهده می    برگ

هـا بـصورت بدشـکلی مـشخص         خوبی در ریشه   هبیماري ب 

ـ      گردد کـه مـی     می صـورت مـؤیین شـدن،       هتـوان آن را ب

ه ب .ها در نظر گرفت    شدن ریشه  ها یا باریک   کوتولگی ریشه 

در بـرش    .نامنـد  مـی  همین دلیل این بیماري را ریزومانیـا      

هـاي مـؤیین، تومورهـاي       طولی در محـل تجمـع ریـشه       

شود که نتیجه تقسیم بیش از حد سلولی         کوچکی دیده می  

چنین در برش عرضـی      هم .باشد ها می  سلول) هیپرپالزي(

و طولی چغندرقنـدهاي آلـوده تیـره شـدن آونـدها دیـده              

 دهـد  هاي آوندي رخ می    جه نکروز سلول  شود که درنتی   می
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(Rush and Heidel 1995; Sutic et al. 1999; 

Wisler et al.1994; Koeing et al. 1995).  

) 1375(اولین بار در ایران ایزدپناه و همکاران 

. بیماري رایزومانیا را از استان فارس گزارش نمودند

فالح  هتود( کهکیلویه و بویراحمد چنین این بیماري در هم

؛ سهندپور و 1377؛ دارابی و همکاران 1379و همکاران 

 ،)1377سهندپور و ایزدپناه (  همدان؛)1377ایزدپناه 

فالح و همکاران  ؛ توده1377احمدي و جاللی (اصفهان 

فالح و  توده(قزوین  ،)1377؛ دارابی و همکاران 1379

خراسان  ،)1377؛ سهندپور و ایزدپناه، 1379همکاران 

 ،)1379؛ جعفرپور و همکاران 1379فالح و همکاران  توده(

؛ شهرآیین و همکاران 1379فالح و همکاران  توده(سمنان 

لرستان ، )1379فالح و همکاران  توده(اردبیل  ،)1379

 و )1377؛ سهندپور و ایزدپناه 1379فالح و همکاران  توده(

 مشاهده و گزارش )1377سهندپور و ایزدپناه ( کرمانشاه

  .ت اسشده

ترین محصوالت صنعتی  چغندرقند یکی از مهم

هاي غذایی  مین فراوردهأکشور بوده که نقش مهمی در ت

با سطح شهرستان مرودشت  .کند انسانی و دامی بازي می

از تن 80488و تولید سالیانه  هکتار 3000زیرکشت 

 مرکز آمار ایران (استکشور چغندرکاري مهم مناطق 

هاي چغندرخیز ایران   استاناین ویروس از بیشتر .)1382

گزارش گردیده است و تحقیق درخصوص درصد آلودگی 

 هدف این .رسد نظر می و پراکنش بیماري بسیار الزم به

 لو ناق انتشار و شیوع نسبی این ویروس بررسیتحقیق 

هاي دامنه میزبانی، سرولوژیکی و  وسیله آزمایش بهآن 

این ویروس  RNA4 نیز تعیین توالی بخشی از ولکولی م

   .است

  

  ها مواد و روش

  برداري نمونهجهت 

 مزرعه واقع در نه منطقه متفاوت شهرستان 16

 نمونه 124 نمونه تصادفی و 353تعداد تعیین و مرودشت 

کل گیاه توسط بیل از  . برداشته شدداراي عالئم ظاهري

پاکت صورت جداگانه در  هخاك خارج گردید و هر نمونه ب

تا زمان  .شدت و به آزمایشگاه منتقل  قرار گرفیپالستیک

گراد  ها در دماي چهار درجه سانتی انجام آزمایش نمونه

  .داري شدند نگه

 ساندویچ سه طرفه الیزاتشخیص آلودگی به روش 

)TAS-ELISA،(Triple Antibody Sandwich 

Enzyme Linked Immunosorbent Assay): 

طرفه ها به روش ساندویچ سه  تشخیص آلودگی نمونه

 انجام گرفت و Henry et al. (1992) الیزا مطابق روش

شده  خریداري( BNYVVویروس پادتن تک سویه از 

 براساس ) انگلستانAdgen diagnosticشرکت از

جهت تشخیص  .شدسازنده استفاده دستورالعمل کارخانه 

ین به همراه کنترل مثبت ؤیهاي م عصاره ریشهآلودگی از 

. دشاستفاده )  هر نمونهدو چاهک براي(و منفی 

ها مساوي یا بیشتر از سه  هائی که میزان جذب آن نمونه

  .برابر نمونه منفی بود، آلوده در نظر گرفته شدند
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  مطالعه دامنه میزبانی

ها در  هایی که آلودگی آن ین نمونهؤیهاي م ریشه 

آزمون الیزا ثابت شده بود در بافر نیم موالر 

 با درصد یکول ـاپتواتانرکـم -2دیم حاوي ـس اتـفسف

pH=7داقل ـونه حـه هر نمـاره ریشـعص .رد گردیدندـ خ

 .C و Chenopodium amaranticolor روي سه گیاه

quinoa  توسعه یافته داشتندشش برگ کامال که حداقل 

 10سپس این گیاهان به مدت شش تا  .زنی گردید مایه

د و داري شدن گراد نگه  درجه سانتی20-25روز در دماي 

  . از لحاظ ظهور عالئم مورد بررسی قرار گرفتندمرتباً

  

  :آغازگرهاي اولیگونوکلئوتیدي

براي ردیابی ملکولی ویروس از چهار جفت  

 MWG-Biotechآغازگر ساخته شده توسط شرکت 

 RNA1این آغازگرها مخصوص  .استفاده گردید) آلمان(

 باشد ها به این شرح می  بوده و توالی آنRNA4تا 

)Koenig et al. 1995(:  

  

  قطعه ژنوم  آغازگر  )جفت باز(اندازه قطعه تکثیرشده

V1:  5'-GCATTTTTGTGAATACCAGG-3’

500C1:  5'-GTACCACATAATCAAG AACC-3'RNA1

V2:  5'-GTGAACTAT AATTTTCCGAT-3'

430C2:  5'-ACTCCACGTGAATTAAAATC-3'RNA2

V3:  5'-GTTGTTGTGTTTTCTGATCA-3'

860C3:  5'-ACCGTGAAATCACG TGTAGT-3'RNA3

V4:  5'-GGTGCT TTCTTAATGCCCCG-3'

600C4:  5'-AACGA GCCCGTTAATACAAT-3'RNA4

  

 )P. betae (براي ردیابی قارچ ناقل ویروس

هاي  مراز در عصاره ریشه اي پلی  زنجیرهواکنشتوسط 

-'5 جفت آغازگرهايیین از ؤم

CAAACGCCTGAAATCATCTAAC-3' 5 و'-

GATGGCCCAATTCCTTACAC-3'  دشاستفاده 

)Meunier et al. 2003(.  

 براساس مراز اي پلی واکنش زنجیره

  )RT-PCR(  وسکمعبرداري  رونوشت

 ویروس براساس روش RNAدر مرحله اول 

Hughes and Galau یین ؤهاي م از ریشه (1998)

 RT-PCRاي  آزمون دو مرحلهشده و سپس  استخراج

Koenig etمطابق روش  al. قطعات  .دش انجام (1995)

درصد و بافر  یک آگارز ژلتکثیر شده با الکتروفورز 
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یک برابر از یکدیگر جدا شده و  EDTAبورات  -تریس

  .آمیزي با اتیدیوم بروماید بررسی گردیدند پس از رنگ

  

  مراز اي پلی  و واکنش زنجیرهDNAاستخراج 

  روشبراساساز ریشه گیاه قارچ  DNAاستخراج  

 ,Mutasa et al. 1993 (موتاسا و همکاران انجام شد

 )P. betae(  قارچ ناقل ویروسبراي ردیابی .)1995

  میکرولیتر با اجزا50مراز در حجم  اي پلی واکنش زنجیره

pmol 18 آغازگر, µl10کلرید منیزیوم  )mM25( ،µl5 

دام هرک (Taq ،µl5/1 dNTPs مراز پلی X10بافر 

mM10( ،µl5/0مراز پلی Taq )U/µl 5 ( وµl4 از 

DNA سه هاي حرارتی شامل  چرخه .الگو انجام شد

 وگراد  درجه سانتی94  دمايدراولیه واسرشتی دقیقه 

سازي به مدت سی ثانیه  واسرشتهچرخه شامل 35سپس 

دماي  در گراتصال آغاز، گراد درجه سانتی94دماي در 

دماي بسط در سی ثانیه و گراد به مدت  درجه سانتی63

  بسط نهاییو نهایتاًگراد به مدت دو دقیقه  درجه سانتی72

  .بودگراد  درجه سانتی72به مدت هفت دقیقه در 

  

  تعیین توالی

 جفت باز مربوط 600طول  ي تکثیرشده به قطعه

از   با استفادهBNYVV ویروس RNA-4اي از  به ناحیه

وسط شده ت  به روش توصیه)MN) Germany کیت

.  جداسازي گردیدPCRشرکت سازنده، از مخلوط واکنش 

 comfort read(طرف  توالی این قطعه از دو

sequencing (از آغازگرهاي اختصاصی توسط  با استفاده

MWG Biotech. Co. )Germany( تعیین گردید 

توالی ). از یکدیگر انجام شد مستقل و بار تعیین توالی سه(

 مورد جستجو )GenBank) NCBIدست آمده، در   به

ي مشابه سایر  چنین این توالی با ناحیه هم. قرار گرفت

افزار   کمک نرم  بهGenBankهاي موجود در  توالی

CLUSTAL W) MegAlign 5.00, DNASTAR 

Inc.(ي   و نیز با برنامهBLAST) NCBI( مقایسه 

  .گردید

  

  نتایج وبحث

  )TAS-ELISA( ساندویچ سه طرفه الیزا

 سرولوژیکی نشان داد که از مجموع آزمایشات 

و از %) 2/48( نمونه 170 نمونه تصادفی تعداد 353

به ویروس %) 0/81( نمونه 100دار تعداد  نمونه عالئم124

BNYVV دهد که این  ها نشان می این داده. بودند آلوده

فارس مسئول بخش زیادي از  ویروس در استان

در آزمون االیزا هایی که  نمونه. هاي ویروسی است بیماري

آلوده به ویروس تشخیص داده شدند در مزرعه نیز عالئم 

  .عمده گیاه بیمار را نشان دادند

  

  میزبان محک
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 Chenopodiumزنی مکانیکی گیاه  مایه

amaranticolorهاي نکروتیک  وجود آمدن لکه  باعث به

موضعی مشابه موارد ذکر شده در منابع گردید و 

 BNYVVروســور ویـز حضورت بیولوژیکی نیــص هب

نیز باعث  C. quinoa کیـکانیـودگی مـآل .دشد ــیأیت

هاي  هاي کلروتیک و به دنبال آن لکه وجود آمدن لکه به

 تاکید BNYVVوجود بر این عالئم نیز  .نکروتیک گردید

Richards(د کر 1991.(  

 براساس مراز اي پلی واکنش زنجیره    

ي ا ه زنجیرواکنش :)RT-PCR( وسکمعبرداري  رونوشت

تر   حساسTAS-ELISA برابر از 800 مراز تقریباً پلی

 حد نهائی رقت قابل ردیابی ویروس در عصاره .است

باشد اما   می10-6مراز  ریشه توسط واکنش زنجیري پلی

هاي  هاي الزم را در خصوص آلودگی و پاسخ باید احتیاط

.Henry et al( مثبت اشتباه در نظر گرفت کل ش. )1995

و هاي آلوده   نمونهRT-PCR  محصولالگوي نواري 1

هایی که در  نمونه. دهد نشان میدر ژل آگارز سالم را 

آزمون الیزا آلوده تشخیص داده شده بودند، در واکنش 

ترتیب قطعات موردنظر با  مراز نیز به ي پلیا هزنجیر

 جفت باز براي 600 و 860، 430، 500هاي  اندازه

RNA این نتایج با . تکثیر شدتا چهار هاي شماره یک

.Koenig et al) نتایج قبلی همخوانی کامل دارد

هاي منفی هیچگونه تکثیري صورت  درکنترل. (1995

  .نگرفت
                                     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لکولیونشانگر وزن م: 1 ردیف. هاي سالم هاي آلوده به ویروس و نمونه نمونه RT-PCR محصول الگوي نواري 1شکل
Fermentas (Lithuania) 2، ردیف :RNA 1 (500bp) 5، ردیف:RNA 2 (430 bp) 8، ردیف :RNA 3 (859 bp) ،

  . مربوط به ریشه گیاه سالم هستند9 و 7، 6، 4، 3 هاي ردیف. RNA 4 (602 bp): 10ردیف 
  



1386169/ 2شماره / 23جلد / چغندرقند

هـاي قبلـی     بر داده  هاي ملکولی نیز عالوه    تجزیه

 ایـن    .کردنـد یـد   أیترا   ویروس در منطقه مرودشت      وجود

هـاي بیولـوژیکی، سـرولوژیکی و        گزارش با استناد به داده    

را در منطقه    BNYVV ملکولی پراکنش گسترده ویروس   

بـرداري   لیست روسـتاهاي نمونـه     .دهد مرودشت نشان می  

  ):2 و 1 هاي جدول(باشد  شده و آلوده به شرح ذیل می

  

  آوري شده در منطقه مرودشت هاي تصادفی جمع  نمونه درصد آلودگی1جدول 

  ردیف  نام روستا  تعدادمزرعه  تعداد نمونه تصادفی  تعداد نمونه آلوده  درصد آلودگی

  1  فتح آباد8  48  6/6431

  2  عمادآباد  12  64  38  4/59

  3  شول  7  23  11  8/47

  4  سارویی  8  37  17  9/45

  5  شمس آباد  11  66  36  5/54

  6  سیدان  9  39  12  8/30

  7  کناره  6  23  12  1/52

  8  مقصود آباد  5  19  6  6/31

  9  قاسم آباد  7  34  7  6/20

  جمع کل  73  353  170   میانگین2/48

  

آوري شده در منطقه مرودشت  جمعبا عالئم ظاهريهاي   درصد آلودگی نمونه2جدول 

   تعداد نمونه مشکوك و  تعداد نمونه آلوده  درصد آلودگی

  عالئمداراي 

  ردیف  نام روستا  مزرعهتعداد

  1  فتح آباد8  12  10  3/83

  2  عمادآباد  12  19  17  5/89

  3  شول  7  9  6  7/66

  4  سارویی  8  14  12  7/85

  5  شمس آباد  11  21  19  5/90

  6  سیدان  9  16  12  0/75

  7  کناره  6  10  8  0/80

  8  مقصود آباد  5  8  5  5/62

  9  قاسم آباد  7  15  11  3/73

  جمع کل  73  124  100   میانگین     0/81
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ــی نمونــه  هــاي بــا عالئــم رایزومانیــا     در برخ

ایــن موضــوع  .  ردیــابی نگردیــد BNYVVویــروس 

ـ     ـ  ـممکن است به ای ـ    ـاشـ ـل ب ـن دلی ـ  ـد کـه ای م ـن عالئ

هــاي خــاکزي،   توانــد توســط تعــدادي از قــارچ    مــی

 Rush and Heidel) مزرعـــهفـــشردگی خـــاك 

ــروس  (1995 ــایر وی ــا س ــ ، ی ــاي چغن ـــه ل ـدرقند ازقبی

 Beet curly top)یـروس پیچیـدگی بوتـه چغندرقنـد     و

virus-BCTV) و ویــروس زردي چغندرقنــد ) Beet 

yellows virus-BYV( ــد  Whitney and) باشـ

Duffus 1998).  

ــرهواکــنش ــی  زنجی ــراز اي پل ــنش: )PCR(م  واک

ــره ــی زنجیـ ــراز اي پلـ ــتفاده مـ ــا اسـ ــاي  بـ از آغازگرهـ

ــصاصی  ــده از DNAروي اختـ ــتخراج شـ ــصاره  اسـ عـ

اي بـا   هـا قطعـه    در تعـدادي از نمونـه     ،هـاي مـوئین    ریشه

ــ. دکــرتکثیــر را  مــوردنظرطــول  دســت آمــده ه نتــایج ب

ــارچ   ــسترده قـ ــود گـ ــتان P. betae وجـ  در شهرسـ

ایـن قـارچ ناقـل ویـروس در          .دهـد   مرودشت را نشان می   

شــامل مــزارع (بــرداري شــده   از مــزارع نمونــهدرصــد94

ــوده بــه رایزومانیــا   نــشانوجــود داشــت کــه) ســالم و آل

دهنده پتانـسیل بـاالي گـسترش ایـن بیمـاري در کلیـه              

ــد منطقــه مــی هــر چنــد احتمــال . باشــد مــزارع چغندرقن

 بــــین BNYVVتفــــاوت در انتقــــال ویــــروس   

ــت ــی    جمعی ــد نم ــارچ بعی ــن ق ــف ای ــاي مختل ــد،  ه باش

ییــد ایــن موضــوع الزم أهــاي بیــشتري جهــت ت بررســی

نکته قابل توجه دیگـر نقـش احتمـالی قـارچ فاقـد             . است

ــصول چغندرقنــد مــی     ــاهش مح باشــد  ویــروس در ک

)Wisler et al. 2003(.  ــدول ــتاها و  3ج ــام روس  ن

  .دهد ا نشان میرها  درصد آلودگی آن
  

  در منطقه مرودشت P. betaeها به قارچ  نام روستاها و درصد آلودگی آن 3جدول 

  

  ردیف  نام روستا  دمزرعهتعدا  عالئم داراي  وتصادفیتعداد نمونه   تعداد نمونه آلوده  درصد آلودگی

  1  فتح آباد8  60  7/9658

  2  عمادآباد  12  83  80  4/96

  3  شول  7  32  31  9/96

  4  سارویی  8  51  47  2/92

  5  شمس آباد  11  87  86  9/98

  6  سیدان  9  55  49  1/89

  7  کناره  6  33  32  0/97

  8  مقصود آباد  5  27  24  9/88

  9  قاسم آباد  7  49  41  7/83

  جمع کل  73  477  448  میانگین   0/94
  



1386171/ 2شماره / 23جلد / چغندرقند

  

 4 شـماره   RNAاي از   قطعه: RNA4تعیین توالی   

 560ویروس رگبرگ زرد نکروتیـک چغندرقنـد بـه طـول         

تعیین تـوالی     RT-PCRروش    هباز پس از تکثیر ب      جفت

کـد دسترسـی در      ( و در بانک ژن به ثبـت رسـید         گردیده

مشابه موجـود در    هاي    توالیو با   ) DQ163905بانک ژن   

دست آمده به   ه   توالی ب  .مورد مقایسه قرار گرفت   بانک ژن   

   :باشد شرح ذیل می

BASE COUNT      142 a     76 c    123 g    219 t

ORIGIN      
1   tgttatagtg gtgttgatgt tctgtctgat gagctatgtg aagctaatat tgttcatact

61  tcggtttcgt ctgttgcgat gttcaatagg tcgtacaaac ctgaagacgt ctggatgcta

121 ttacttacgt ctagtacttg ttatggttat catgatgttg ttgttgaaat agaccaatgt

181 acattacctt ctaatataga tgggtgtgtt cattgttctg gcgtttgcta tttcaatgat

241 aatcattgta tttgtggtcg tcgtgatagt aatccatcca atccgccttg ttttcaattt

301 attaaagatt gtaatgagtt gtatggaaca aatgaaacta aacaattcat ttgtgacctt

361 gttggtgatg ataacttgga cagtgttaac actctaacaa aagaagggtg gcgaaggttt

421 tgtgatgttc tttggaatac cacttatggt gatgttgagt ctcgtacttt tgcacgcttt

481 ctgtggtttg tcttttatca cgattagtgg tatttatgat gtgtttagtt attcgagatc

541 caagaataat aatatgtata 

Translation: 

"CYSGVDVLSDELCEANIVHTSVSSVAMFNRSYKPEDVWMLLLTSSTCYGYHDVVVEIDQCTLPS

NIDGCVHCSGVCYFNDNHCICGRRDSNPSNPPCFQFIKDCNELYGTNETKQFICDLVGDDNLDSV

NTLTKEGWRRFCDVLWNTTYGDVESRTFARFLWFVFYHD"

به طول (دست آمده، این توالی  براساس نتایج به

هاي  داراي بیشترین شباهت با توالی) ز جفت با560

 جدایهیک شامل  BNYVV  دیگري جدایهدو مربوط به 

ي ویروس از کشور ایتالیا   و یک جدایه)D84410 (از ژاپن

)AF197552(ي مرودشت با این دو  شباهت جدایه . بود

. درصد محاسبه گردید6/99 و 3/99توالی به ترتیب برابر 

ها  دهد که تفاوت شان میها ن بررسی و مقایسه توالی

مربوط به نواحی کدکننده ژنوم نبوده و احتمال یکسان 

 ایتالیایی که مثل جدایه ها خصوصاً جدایهبودن منشا این 

  . نماید ایران در منطقه مدیترانه قرار دارد را تقویت می

پراکنش و فراوانی باالي رایزومانیا در منطقه 

آالت آلوده در   ماشینتواند به دلیل استفاده از مرودشت می
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ح ریشه ـوده سطـات زراعی، حمل و نقل خاك آلــعملی

اضالب و ـد یا سایر محصوالت و ورود فـچغندرقن

قند مرودشت به مزارع اطراف باشد  ات کارخانۀـضایع

)Heijbroke 1988; Scott and Cooke 1993( . با

بودن دوره  بیماري و طوالنیتوجه به اهمیت اقتصادي 

شود در زمان ظهور عالئم مایه  ن که باعث میپنهان آ

گردد  تلقیح زیادي در مزرعه تولید شده باشد، توصیه می

اقدامات الزم در جهت به کنترل در آوردن تکثیر و توسعه 

 کاشت ارقام مقاوم یا نسبتاً. این ویروس صورت پذیرد

مقاوم و بهداشت زراعی موضوعی است که باید مورد 

یر اقدامات کنترلی مثل کاشت سا. توجه قرار گیرد

شود ناقل ویروس هنوز  زودهنگام چغندر که باعث می

غیرفعال باشد، کاهش طول زمان و افزایش دفعات 

هایی  آبیاري، تناوب طوالنی مدت و ضد عفونی خاك راه

هاي موفق  وان راهـها به عن است که در منابع از آن

 استکاهش شدت بیماري و میزان خسارت نام برده شده 

)Rush and Heidel 1995; Tamada 2002( . از

که میزان پراکنش قارچ ناقل  طرف دیگر نظر به این

 دراقدامات الزم بیماري در منطقه بسیار باالست باید 

  .شدن مناطق جدید را معمول داشتنآلوده جهت 

  

  سپاسگزاري

نگارنده بر خود الزم میداند از دانشگاه آزاد     

ت که هزینه انجام این تحقیق را اسالمی واحد مرودش

  . تشکر نماید، نموده استتأمین
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