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 چکیدٌ

 گیبّبى هیبى در ٍسیؼی هیشببًی یداهٌِ دارای ٍ بَدُ فزًگی گَجِ گیبُ هْن ّبیٍیزٍس اس یکیفزًگی ٍیزٍس هَساییک گَجِ

 تب 22 سراػی ّبی سبل طی ارٍهیِ اس طقیهٌب در ٍیزٍس ایي هیشببًی یداهٌِ ٍ پزاکٌص تؼییي هٌظَر بِ.است سراػی غیز ٍ سراػی

رٍستبّبی اطزاف ضْزستبى  در ٍاقغ آًْب ّزس ّبی ػلف ٍ فلفل ، فزًگی گَجِ هشارع اس ػالئن اسبس بز گیبّی یًوًَِ 134،  23

 استفبدُ ای ٍیزٍسسزم چٌذّوسبًٍِ آًتی االیشای هستقین آسهَى اس ّب ًوًَِ آلَدگی تأییذ هٌظَر بِ گزدیذًذ. آٍری ارٍهیِ جوغ

 تزُسلوِ ّزس ػلف ٍ فلفل ، فزًگی گَجِ ضبهل گیبّبى اس ًوًَِ 25 تؼذاد ،ی هطکَک بِ آلَدگیًوًَِ 134 اس هجوَع در .ضذ

(Chenopodium sp. )ِبزای اًجبم هطبلؼبت هَلکَلی ّبی هثبت در آسهَى االیشا چْبر ًوًَِ اس ًوًَِ بَدًذ. آلَدُ ٍیزٍس ایي ب

 درحبل اًجبم است. هَلکَلی بتهطبلؼبب استفبدُ اس آغبسگزّبی اختصبصی ٍیزٍس اًتخبة ضذ. 

  ای پلیوزاس، ٍاکٌص سًجیزُاالیشا هیشببًی، یداهٌِ فزًگی، گَجِ هَسائیک ٍیزٍس : کلیدی َای ياشٌ

 

 قدمٍ م

 Virgaviridaeی اس تیزُ Tobamovirus( هتؼلق بِ جٌس Tomato mosaic virus, ToMV)فزًگی ٍیزٍس هَساییک گَجِ

ْبر پزٍتئیي هختلف را کذ چتطکیل ضذُ است کِ   kb  6/6-3/6ر اى آ تک ال بِ اًذاسُآیک قطؼِ  ٍیزٍس اسایي صًَم ببضذ. هی

کیلَ دالتَى ّستٌذ کِ تَسط آر اى ای  180ٍ دیگزی  130هَلکَلی  ٍسىًوبیذ. پزٍتئیي ّبی هذکَر ضبهل یک پزٍتئیي بِ هی

ٍ  (Movement protein, MPتَى است کِ پزٍتئیي حزکتی )کیلَ دال 30هَلکَلی  ٍسىضًَذ. سَهیي پزٍتئیي بِ  صًَهی کذ هی

( بَدُ ٍ تَسط آر اى Coat protein, CP)پزٍتئیي پَضطی  ببضذ کِ ّوبىکیلَ دالتَى هی 18هَلکَلی  ٍسىچْبرهیي پزٍتئیي بِ 

 گیبُ رٍی هختلفی ػالین هتؼذد، ّبی سَیِ بَدى دارا دلیل بِ ToMV (.Ishikava & Okada,2004ذ )ًضَای سیزصًَهی کذ هی

 رضذی، کن هَسائیک، صَرت بِ تَاًذ هی آلَدگی سهبى ٍ هحیطی گیبُ، ضزایط بِ تَجِ بب ػالین ایي .کٌذ هی ایجبد فزًگی گَجِ

 .Cerkauskas,2005)) ضَد ظبّز ّب هیَُ اًذاسُ ٍ تؼذاد ٍ یب کبّص ّبُ هیَ رًگ تغییز یب بذضکلی ّب، بزگ ضذى ضکل ًخی

 ّبی ُهیَ در  (Cucumber mosaic virus, CMV)هَسائیک خیبر ٍیزٍس بب ٍیزٍس ایي تَام ّبیآلَدگی ضوٌبَ گبّی اٍقبت

 ٍ جیزفت ّبی ضْزستبى فزًگی گَجِ هشارع اس بزخی در گزدد.  هی سردی ٍ هَسائیک بِ هٌجز آلَدُ، ّبی فزًگی گَجِ ٍ فلفل

 سبل در ٍیزٍس ایي ایزاى در ( Massumi et al. 2009).ضذُ است  گشارش ٍیزٍس دٍ ایي بِ ًسبت هخلَط آلَدگی هیٌبة

 حسبسیت یب ٍ هقبٍهت ارسیببی رقن گَجِ فزًگی را جْت 12حیبتی  ( Izadpanah, 1983). گشارش گزدیذ پٌبُایشد تَسط 1364

 Hayati et) دادُ است قزار ارسیببی هَرد هشرػِ ٍ گلخبًِ ضزایطدر ToMVجولِ  اس فزًگی گَجِ ٍیزٍسی ّبی بیوبری بِ آًْب

al., 1991 .) 
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 مًاد ي ريش َا 

 الف : ومًوٍ برداری

 فلفل ٍ فزًگی گَجِ هشارع اس 23 تب 22، طی سبلْبی ToMVی داهٌِ بزرسی ػالین، تؼییي پزاکٌذگی، بزرسی هٌظَر بِ

 بزجستگی پیچیذگی، سائیک،هَ هبًٌذ ػالیوی هبٌبی بز ًوًَِ 134 . آهذ ػول بِ بزداری رٍستبّبی اطزاف ضْزستبى ارٍهیِ ًوًَِ

 .ضذًذ هٌتقل آسهبیطگبُ بِ هَلکَلی سزٍلَصیک ٍ ّبی آسهبیص اًجبم بزای ٍ آٍری جوغ ّب هیَُ ٍ ّبگبز بذضکلی ٍ

 ب : آزمًن سريلًشیکی

 بب ضذُ آٍری جوغ ّبی بز رٍی ًوًَِ(Direct-ELISA) ، آسهَى سزٍلَصیکی االیشای هستقین ToMV ضٌبسبیی هٌظَر بِ

  اًجبم ضذ. ) Clark & Adams, 1977بزاسبس رٍش کالرک ٍ آداهش )  ToMVای چٌذّوسبًِ سزم آًتی اس استفبدُ

 ی میسباویپ : تعییه دامىٍ

ّبی سراػی ٍ رٍی ًوًَِ سزم اختصبصی ٍیزٍسی هیشببًی طبیؼی ٍیزٍس بب استفبدُ اس آسهَى االیشای هستقین ٍ آًتیتؼییي داهٌِ

 ػالئن .گزدیذ سًی هبیِ L.  Datura metelگیبُ  رٍی ٍیزٍس  بیَلَصیکی، سبسی خبلص هٌظَر بِ ضذ. اًجبم آٍریغیزسراػی جوغ

هَضؼی  ّبی لکِ تک سپس ضذ.  هطبّذُ هَضؼی ّبی رٍس پس اس هبیِ سًی بِ صَرت لکِ 3-4گیبُ  ایي بز رٍی ضذُ ایجبد

هطبلؼبت داهٌِ هیشببًی آسهبیطگبّی  .گزدیذ سًی هبیِ تکثیزی ّبی رٍی هیشببى بز تکثیز جْت ٍ اًتخبة ًوًَِ ّز بِ هزبَط

 ٍیزٍس در حبل اًجبم است.
 

در هشارع گَجِ فزًگی ٍ فلفل در اطزاف ضْزستبى  ToMVبِ  آلَدُ ّبی ًوًَِ تؼذاد ّبی بزرسی ضذُ ًٍوًَِ تؼذاد .1 جذٍل

 ارٍهیِ در طی سبلْبی .23ٍ  22 سراػی
 

 

 

 

 

 

 

 بحث ي وتایج

 

 15)  ًوًَِ 25 تؼذاد آٍری گزدیذ، جوغ کِ هشارع ایي تزُرایج  سلوِ ّزس ػلف ٍ فلفل  فزًگی، گَجِ گیبّی ًوًَِ 134 بیي اس

. هیشاى سیبد بَدًذ ( TOMVِ سلوِ تزُ ( آلَدُ بِ ٍیزٍس هَساییک گَجِ فزًگی ) ًوًَ 6ًوًَِ فلفل ٍ  4ًوًَِ گَجِ فزًگی ، 

ػالین هطبّذُ ضذُ بیطتز ضبهل هَساییک ٍ  ّبی دارای ػالین بَد.فزًگی بذلیل سیبد بَدى تؼذاد ًوًَِآلَدگی در هشارع گَجِ

بزای تؼییي هطبلؼبت هَلکَلی  استفبدُ ضذ.  RT-PCR ًوًَِ اًتخبة ٍ بزای آسهَى 4ًوًَِ ،  25اس بیي ایي ّب بَد. بذضکلی بزگ

 ببضذ.در حبل اًجبم هیتزادف قسوتی اس پزٍتئیي پَضطی ٍیزٍس 

 

 

 هیشببى گیبُ ضذُ سیبزر یًوًَِ تؼذاد آلَدُ یًوًَِ تؼذاد

 گَجِ فزًگی 80 15

 فلفل 34 4

 سلوِ تزُ 20 6

 تؼذاد کل 134 25
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 گیری کلیوتیجٍ

فزًگی ٍ فلفل هَرد بزرسی در ارٍهیِ ٍجَد دارد ٍ ببػث بزٍسػالین رٍی گیبّبى سراػی فزًگی در هشارع گَجٍِیزٍس هَساییک گَجِ

تز ٍیزٍس، تؼییي تزادف قسوتی اس صًَم ٍیزٍس در گزدد. بِ هٌظَر ضٌبسبیی دقیقتزُ هیّزس اس جولِ سلوِ ّبیٍ ّوچٌیي ػلف

 ببضذ.حبل اًجبم هی
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