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 چکیذٌ

 تَخِ خالة ًیض ایشاى دس سقن تٌَع صیاد، کطت صیش سغح تش ػالٍُ کِ دًیاست دس اًگَس تَلیذ هْن کطَسّای اص یکی ایشاى

 60تیص اص . ًذگشدهی ایي هحصَل تِ ًاپزیشی خثشاى خساست تاػج سال ّش ٍیشٍسی ضثِ ٍ ٍیشٍسی ّایتیواسی. است

ّای سشاسش دًیا ضٌاسایی ٍ گضاسش ضذُ است کِ اص تیي آًْا ٍیشٍس تشگ تادتضًی اًگَس ٍیشٍس هختلف اص تاکستاى

Grapevine fanleaf virus) GFLV ی اًگَس اِ( ٍ ٍیشٍسGVAGrapevine virus A))  تاػج کاّص ػولکشد اص لحاػ کوی

ی ػوذُ آرستایداى ضشقی ٍ غشتی ّاتاکستاىدس ایي دٍ ٍیشٍس تشسسی هیضاى آلَدگی تا ّذف ضًَذ. ایي تحقیق ٍکیفی هی

ًوًَِ تادس ًظش گشفتي  176، تؼذاد 1393دس عی سال اًدام ضذ. ب، هشاغِ ٍ تٌاب آّای اسٍهیِ، هیاًذٍضْشستاىضاهل 

ّوساًِ ای چٌذتِ تشتیة تا استفادُ اص آًتی تادی  GVA ٍGFLVآلَدگی آًْا تِ ٍیشٍس ّای  آٍسی ٍػالین ظاّشی خوغ

ی اّّای اًگَس دس تاغات ضْشستاىسی قشاس گشفت. ًتایح ًطاى داد کِ آلَدگی دسختچِسهستقین هَسد تشغیشسٍش الیضای  دس

ی هشاغِ ٍ اّ% ٍ تشای ضْشستاى 23/25ٍ  7/46تتشتیة GFLV ٍGVAتشای  غشتیاص استاى آرستایداى بآاسٍهیِ ٍ هیاًذٍ

 تاضذ. % هی 8/21ٍ  8/22تتشتیة ضشقی اص آرستایداىتٌاب 

 هستقین،  اًگَس، ٍیشٍسغیش، الیضای  GFLV ،GVA: کلیذی کلمات

 

 مقذمٍ

. ٍیشٍس (Martelli 2009)ّای سشاسش دًیا ضٌاسایی ٍ گضاسش ضذُ است ٍیشٍس هختلف اص تاکستاى 60تاکٌَى تیص اص 

تشیي تیواسی ٍیشٍسی ضٌاختِ است. ایي تیواسی قذیوی Comoviridaeی ٍ اص تیشُ Nepovirusتشگ تادتضًی اًگَس اص خٌس

دس هٌغقِ ضوال غشب گضاسش ضذُ  1989دس ایشاى تشای اٍلیي تاس دس  GFLV(. 1385) تْذاد،  تاضذهی .Vitis spضذُ دس 

ّای خٌَب ّای سشٍلَطیکی ٍ هَلکَلی دس تاکستاىصًی ٍ ػالئن ایداد ضذُ سٍی گیاّاى هحک، سٍشاست. تشاساس هایِ

 ٍ داضتِ ّاتاکستاى دس ٍسیؼی اًتطاس GVAتیواسی (. Zaki-aghl and Izadpnah, 2003) است غشب ایشاى ضٌاسایی ضذُ

 ػضَ ٍ Betaflexiviridaeیتیشُ اص ٍیشٍس ایي.  تاضذهی هَ دس Rugose Wood (RW) تیواسی ایدادکٌٌذُ ػَاهل اص یکی

 تکRNAقغؼِ یک حاٍی ًاًَهتش، 12×725-825 اتؼاد تِ پزیشاًؼغاف ایسضتِ ای ُپیکشُ داسای ٍ Vitivirusتیپ خٌس 

 . (Martelliet al., 1997) تاضذهی هثثت الی
 

GVA (2006)دس ًقاط هختلف ایشاى تَسظRoumi ،Ebrahimi-Ghomi((2007 ،Bayati(2011) تا تَخِ . ضذّاست گضاسش

ّای ػوذُ ّا تِ ٍیشٍستاکستاىٍضؼیت آلَدگی تشسسی  ٍ غشتی ضشقیّای آرستایداىاستاى دس اًگَس ٍسیغ تِ کطت

 ضشٍسی است.
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 َامًاد ي ريش

 ريش مشاَذٌ 

ّای گیاّی هطکَک تا هطاّذُ ػالین ًوًَِّای هشاغِ، تٌاب، هیاًذٍآب ٍ اسٍهیِ اص تاکستاى 1393ضْشیَس هاُ دس عی 

 آٍسی، تالفاصلِ تِ آصهایطگاُ هٌتقل ٍ تشای هغالؼات تؼذی استفادُ ضذ.خوغ

ELISA 
 ّایتش سٍی ًوًَِ (Indirect-ELISA)هستقین غیش، آصهَى سشٍلَطیکی االیضای GFLVو  GCAضٌاسایی هٌظَس تِ

 ٍیشٍس اًدام ضذ.ّش دٍ چٌذّوساًِ ای  سشمآًتی اص استفادُ تا ضذُ ٍسیخوؼآ
RT-PCR 

تا استفادُ اص RT-PCRّایی کِ دس آصهَى االیضا هثثت اسصیاتی ضذًذ، استخشاج ٍ تشای اًدام آصهَى آس.اى.ای دس ًوًَِ

 ذ. آغاصگشّای اختصاصی اًدام ضذً

 

 وتایج ي بحث

ّا ٍ تشگ یّا، صسدتشگ یضکل ظاّش شییضاهل تغ خَسدضذُ تِ چطن  یکِ دس اغلة تاغات ًوًَِ تشداس یظاّش نیػال

 آٍسی¬خوغ ًوًَِ 176(.  اص هدوَع 1سضذ ساالًِ تَد)ضکل  یٍ کو یتاسدّ ضاىیکن ضذى ه ّا،¬اًگشُیکن ضذى فاصلِ هّا، سگثشگ فَاصل تیي

سا دس  یدسصذ آلَدگ 8/22ٍ  یغشت داىیدس آرستا GFLV تِ یآلَدگ ذدسص 7/46ضذُ اص هٌاعق هختلف دس دٍ استاى 

 یضشق داىیدسصذ ٍ دس آرستا 23/25 یغشت داىیآرستا دسGVAتِ یآلَدگ ضاىیه يیًطاى دادًذ. ّوچٌ یضشق داىیآرستا

 داىیدس آرستا یهٌاعق هَسد تشسس ّای¬دس تاکستاى شٍسیتِ ّش دٍ ٍ یآلَدگ ضاىیه ی(. تغَس کل1دسصذ تَد )خذٍل 8/22

تغَس گستشدُ دس تاغات دٍ استاى  شٍسیدٍ ٍ يیٍخَد ا ذییػالٍُ تش تا قیتحق يیتَد. دس ا یضشق داىیاص آرستا صیت یغشت

تَسظ قلوِ  یواسیت يیتاصُ احذاث ضذُ تَد کِ ًطاى اص اًتطاس ا ّای¬ًقغِ ًگشاى کٌٌذُ هثثت تَدى خَاب آصهَى دس تاؽ

 کیچیتِ رکش است کِ دس ّ الصمتَد.  نیدس سغح کطَس خَاّ ّا¬یواسیت يیگستشش ا ضاّذّوِ سالِ  يی. تٌاتشاتاضذ¬یه

 GFLVضذُ تَدًذ  یًگْذاس خچالیضسیدس فش ایٍ  َسیسلس -20 یسثض کِ تِ هذت دٍ هاُ دس دها یشگت یاص ًوًَِ ّا

 یدس تواه GVAتَدُ است. غلظت  GFLVیذاسیًاپا ذیاهش ضا يی. ػلت اذیگشد ییدس آًْا ضٌاسا GVAیًطذ ٍل ییضٌاسا

اص  یقسوت شیسا ًطاى دادًذ. تکث شٍسیهخلَط تِ ّش دٍ ٍ یًوًَِ آلَدگ یتؼذاد کو يیّوچٌ ٍتَد  GFLVهَاسد کوتش اص 

 .دس حال اًدام استتشادف آًْا  يییٍ تؼ شٍسیدٍ ٍ يیطًَم ا
  

 
َا بٍ َای آلًدٌ)راست(، باز شذن سیىًس دمبرگ ي تغییر حالت برگىًاری در برگشذٌ در باغات اوگًر،عالیم رگ: عالیم مشاَذٌ 1شکل 

 مضرس َمراٌ با عالیم مًزاییک خفیف)چپ(.یٍ شکل باد بسن با حاش
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 : بررسی میسان آلًدگی بیه دي استان1 جذايل
 

تعذاد ومًوٍ آرربایجان  وًع رقم

 شرقی

آرربایجان وٍ مًتعذاد و

 غربی

GVAٌتعذاد ومًوٍ آلًد GFLV ٌتعذاد ومًوٍ آلًد 

 غربی شرقی غربی شرقی

 35 22 17 19 72 79 کشمشی

 0 1 0 2 1 6 فخری

 _ 0 _ 1 _ 16 اوگًرسیاٌ

 0 _ 2 _ 2 _ گرمیان

 35 23 19 22 75 101 جمع کل

8/21   درصذ آلًدگی  33/25  8/22  7/46  
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ّش دٍ ٍیشٍس تشگ تادتضًی اًگَس ٍ ٍیشٍس آ اًگَس دس تاغات ّش دٍ استاى ٍخَد داسًذ ٍ تاػثثشٍص ػالین دس سٍی دسختاى 
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