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 چکیدٌ

ٍ ثِ ٍیصُ  عَالًبظِیّبی هخرة در خبًَادُیکی از ٍیرٍضٍیرٍض ػضَ تیپ خٌط پَتیزهیٌی ی ظیتٍیرٍض ٍا

زهیٌی اظت. در ایي تحقیق ثِ هٌظَر ثذظت آٍردى اطالػبت کبفی از ًَع ًصادّب ٍ پراکٌػ آًْب در ؼْرظتبى ارٍهیِ ، ظیت

ًکرٍز ٍ کلرٍز ثطَر تصبدفی  ،ظَالًبظِ دارای ػالئوی هبًٌذ هَزاییک یگیبّبى خبًَادُّبی تبزُ ًوًَِ از ثرگ55تؼذاد 

هَرد ثررظی قرار ٍیرٍض ای ظرم چٌذ ّوعبًِآًتی یثَظیلٍِ DAS-ELISAثب اظتفبدُ از آزهَى ّب ًوًَِ. ًذآٍری ؼذخوغ

ی ثب اظتفبدُ از آغبزگرّبی ػوَهی تیرRT-PCRُدر ٍاکٌػ تؼییي ًَع ًصادّبثرای ّبی هثجت در آزهَى االیسا ًًِوَ. ٌذگرفت

اًدبم ب اظتفبدُ از آغبزگرّبی اختصبصی ّر ًصاد در حبل حذ تؼییي ًصاد ثهطبلؼبت هَلکَلی در تکثیر ؼذًذ. ٍیریذُ پَتی

 اظت.

 ای پلیوراز، الیسازهیٌی،  ٍاکٌػ زًدیرٍُیرٍض ٍای ظیت: کلمات کلیدی
 

 مقدمٍ .1

 Potyviridaeی از تیرُ Potyvirusهتؼلق ثِ خٌط  (Potato virus Y, PVYزهیٌی )ٍیرٍض ٍای ظیت

فرًگی ٍ زهیٌی، تَتَى، فلفل، گَخِ( از خولِ ظیتSolanaceaeثبدهدبًیبى )ی ثِ گیبّبى خبًَادُ PVYثبؼذ.هی

 ,.Mostafaeet alکٌذ )ّرز خعبرت ٍارد هیّبیی ثبدهدبًیبى از خولِ ػلفّوچٌیي ثِ گیبّبًی غیر از خبًَادُ

رظبًٌذُ ثِ  تیآظ رٍضیٍ يیتر( ثِ ػٌَاى هْنPotato Virus Y, PVY) یٌیزهتیٍای ظ رٍضیدر حبل حبضر ٍ(.2008

تبکٌَى پٌح ًصاد از (.Hosseiniet al., 2011ایراى ؼٌبختِ ؼذُ اظت )در زهیٌی هسارع ظیت وخصَصبعَالًبظْهسارػ

PVY ّبیثب ًبمPVY
N،PVY

O ،PVY
NTN ،PVY

Z  ٍPVY
C ُهؼرفی ؼذ( اًذHosseiniet al., 2011 ایي .)

اخیراً ثرای  PVYهیسثبًی صَرت گرفتِ اظت. اهّب آًبلیس آر. اف.ال.پیی ثٌذی ثراظبض تٌَع ػالین ایدبد ؼذُ ٍ داهٌِطجقِ

-آر اظتفبدُ ؼذُ ٍ ثر ایي اظبض خذایِظیپی -آر تیی پرٍتئیي پَؼؽی حبصل از آی.ظیثٌذی اظبض هٌطقِطجقِ

PVYثِ ظِ دظتِ ثسرگ  PVYّبی
N ،PVY

O  ٍPVY
NP ؼًَذ تقعین هی(Mostafaeet al., 2008) 

رٍض در یي ٍیًصادّبی ا یدر کؽَر، اطالػبت در هَرد پراکٌػ ٍ فراٍاً ظَالًبظِی یبّبى تیرُگت یرغن اّویػل

ّبی ٍیرٍظی گیبّبى، ؼٌبظبیی ٍ تریي ٍ ًخعتیي اقذاهبت در خْت هذیریت کٌترل ثیوبریاز هْنثبؼذ.یکؽَر هحذٍد ه

تَاى هذیریت هَفقی را ٍ دقیق ػوالً ًوی ّبی ؼٌبظبیی ٍ ردیبثی ظریغردیبثی ایي ػَاهل اظت. ثذٍى دظتیبثی ثِ رٍغ

ّبی ظرٍلَشیکی ّبی هختلف از خولِ رٍغثب کوک رٍغ  PVYردیبثی(.1352رحوبًی، ثرای کٌترل ثیوبری اػوبل ًوَد )

ّبی هختلف شًَم ایي ٍیرٍض ردیبثی ٍ تؼییي ترادف ّبی هَلکَلی ثخػٍ هَلکَلی صَرت گرفتِ اظت ٍ ثب اظتفبدُ از رٍغ

ّبی هْن رٍضیٍ یدر خصَؾ پراکٌػ ٍ فراٍاً(. (Lorenzenet al., 2008 ;Boukhriset al., 2007ؼذُ اظت 

ذر اظتبى ایي هحصَالتت زراػت یرغن اّو یػل یصَرت گرفتِ اظت ٍل ییّبکؽَر، پصٍّػ ظَالًبظِوبرگر در هسارع یث

در  یچ اطالػبتیدر اظتبى ّ یٌیزهتیرٍض ٍای ظیٍ یت ٍقَع ٍ پراکٌػ ًصادّبی، ٌَّز در هَرد ٍضؼیغرثدبىیآررثب

 گیبّبى ر کؽت یرٍض در ظطح هسارع زیي ٍیا یًصادّب یثر آى ؼذ تب ثِ ثررظ یس ظؼیي پصٍّػ ًیعت. در ایدظترض ً
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ت یوبری از اّویي ثیت ایریّبی هذي ثرًبهِیي اطالػبت در تذٍیثِ ا یبثیِ پرداختِ ؼَد. دظتیارٍه ی ظَالًبظِ درخبًَادُ

 ثرخَردار اظت.بدی یز

 

 َامًاد ي ريش .2

 ريش مشاَدٌ 

ّبی گیبّی هؽکَک ثب هؽبّذُ ػالین هؽکَک ثِ ٍیرٍض ٍای ظیت زهیٌی از خولِ هَزاییک، اثلقی، زردی ٍ خوغ ًوًَِ

 ٍ ثرای هطبلؼبت ثؼذی اظتفبدُ ؼذ.ثالفبصلِ ثِ آزهبیؽگبُ هٌتقل  ،آٍریّب خوغؼذى حبؼیِ ثرگ

ELISA 
 ثب ؼذُ آٍری خوغ ّبیثر رٍی ًوًَِ(Direct-ELISA)، آزهَى ظرٍلَشیکی االیسای هعتقین PVYؼٌبظبیی هٌظَر ثِ

 اًدبم ؼذ. (Clark & Adams, 1977ّوعبًِ ای ٍیرٍض ثراظبض رٍغ کالرک ٍ آداهس ) چٌذ ظرم آًتی از اظتفبدُ
RT-PCR 

در اظتفبدُ ؼذًذ.RT-PCRّبیی کِ در آزهَى االیسا هثجت ارزیبثی ؼذًذ، اظتخراج ٍ ثرای اًدبم آزهَى آر.اى.ای در ًوًَِ

ی ثؼذ از آغبزگرّبی اختصبصی ًصادّبی ٍ در هرحلِ (NIb2F/NIb3R)ٍیریذُی پَتیاثتذا از آغبزگرّبی ػوَهی تیرُ

 اظتفبدُ ؼذ. ای از شًَمثرای تکثیر قطؼِ PCRٍیرٍض در آزهَى 

 

 وتایج ي بحث           .3

PVY 3فلفل، ی ًوًَِ 7زهیٌی، ی ظیتًوًَِ 22ًوًَِ از خولِ  34در دارای ػالین ی ثررظی ؼذُ ًوًَِ 55از  هدوَع 

-فرًگی ؼٌبظبیی ؼذ. ػالین هؽبّذُ ؼذُ ثیؽتر ؼبهل هَزاییک، اثلقی ٍ ثذؼکلی ثرگی گَخًِوًَِ 2ی ثبدهدبى ٍ ًوًَِ

 RT-PCRدر آزهَى  (NIb2F/NIb3R) ٍیریذُی پَتیًوًَِ ثب اظتفبدُ از آغبزگرّبی ػوَهی تیرُ 34ّب ثَد. توبم ایي 

 ثبؼذ.هطبلؼبت هَلکَلی در ظطح تؼییي ًصاد در حبل اًدبم هی تکثیر کردًذ. 353bpٍ قطؼِ ای ثِ اًذازُ ؼذًذ  ثررظی

 

 گیریوتیجٍ .4

ثبدهدبًیبى در هٌطقِ ارٍهیِ ٍخَد دارد ٍ ثبػث ثرٍز ػالین در گیبّبى ایي ی زهیٌی در هسارع گیبّبى تیرٍُیرٍض ٍای ظیت

ؼَد. تؼییي ًصاد ایي ٍیرٍض ثرای کبرّبی هذیریتی ثیوبری در هٌطقِ ثعیبر حبیس اّویت اظت ٍ ثِ ایي هٌظَر در تیرُ هی

 ثبؼذ.حبل اًدبم هی
 

 مىابع  .5

زهیٌی اظتبى خراظبى ؼوبلی. پبیبى ثِ رٍغ هَلکَلی در هسارع ظیت( PVYزهیٌی )ظیت. ؼٌبظبیی ٍ تؼییي ًصاد ٍیرٍض ٍای 1332رحوبًی، ط.  .1
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