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  دهیکچ
توتون در  مخرب يهاروسی، از جمله وPotyviridaeرة یاز ت Potyvirusپ جنس ی، گونۀ ت)Potato virus Y, PVY( ینیزمبیس يروس وایو
استان مزارع توتون  شت درکج مورد یپنج رقم را در PVYاز  یناش يماریبو شدت  وقوع میزان بین کمی رابطه به منظور تعیین. باشدیا میدن

 روزه 15 یزمان انتخاب و در فواصل نودشتیم و آبادیعل در سه شهرستان گرگان، مزرعه توتون 15تعداد  ،1396 یزراع فصل یگلستان، ط
 یابیبه منظور رد. دیگرد یابیدر آنها ارز يماریوقوع و شدت ب يهابوته انتخاب و شاخص 50در هر مزرعه . گرفت قرار دیبازد مورد

ن ارقام مختلف توتون یدر ب PVY یدرصد آلودگ. استفاده شد PVY یاختصاص ياسرم چند همسانهیبا آنت DAS-ELISA از روش روسیو
 حاصل از جیبر اساس نتا. شد یابیارز%)  2/6( یو بارل) % PVH03 )6/33تب در ارقام یبه تر ینه درصد آلودگیمکنه و یشیمتفاوت بوده و ب

 يهام در بوتهین شدت عالیانگینه میمکنه و یشیبو دار بوده یتفاوت معن یابیمورد ارز يهاشاخص ن ارقام توتون دریها، بآماري داده تحلیل
 با) درصد مزارع 60در حدود (مربع شهین مدل ریهمچن. مشاهده شد) 82/1( یو بارل) PVH03 )44/4ب در ارقام ی، به ترتPVYآلوده به 

ن مدل یدرصد، به عنوان بهتر 90/89تبیین متوسط  با ضریب) درصد مزارع 30در حدود ( يدرصد و آلومتر 32/82تبیین متوسط  ضریب
ب یانس شیوار يهیارقام توتون بر اساس تجز. در مزارع توتون انتخاب شدند يماریوقوع و شدت ب يهان شاخصیف روابط بیجهت توص
ب یبا ش NC100، رقم )005/1(ب باال یبا ش PVH03رقم : در سه گروه يماریوقوع و شدت ب يهاشاخصن یمربع بشهیون مدل ریخط رگرس

  .قرار گرفتند) 6/0-68/0(م کب یو باسما با ش ی، بارلK326و ارقام ) 729/0(متوسط 
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Abstract 
Potato virus Y, the type member of the genus Potyvirus, family Potyviridae, is one of the most destructive 
viruses of tobacco worldwide. To determine the relationships between incidence (I) and severity (S) of PVY 
disease in five cultivars in tobacco fields in Golestan province, several surveys were conducted during July 
to October 2017 at 15 days intervals in tobacco fields of Gorgan, Aliabad and Minoodasht. Two disease 
indicators (I and S) were evaluated in 50 plant samples for each farm. The presence of PVY was detected by 
double antibody sandwich-ELISA (DAS-ELISA) using PVY-specific polyclonal antibodies. The rate of 
PVY infection was different among tobacco cultivars and the maximum and minimum infection rates were 
belonged to PVH03 (33.6%) and Burley (6.2%) cultivars respectively. Based on the statistical analysis of 
data, there was a significant difference for disease indicators on different tobacco cultivars, as the maximum 
and minimum symptom severity mean value were evaluated in PVH03 (4.44) and Burley (1.82) cultivars, 
respectively. Also, Square Root model (Sqrt transformation of I and S) in 60 % of the fields (R2 = 82.32 %), 
and Allometric model (natural logarithm transformation of I and S) in 30 % of the fields (R2 = 89.90 %) 
showed the best fitness for the collected data, andwere the best model to describe I-S relationships in PVY 
disease in tobacco fields. Based on the regression slope of Sqrt transformed values of I and S, the cultivars 
were classified in three groups, including PVH03 (with the highest slope of 1.005), NC100 (with the 
moderate slope of 0.729) and K326, Burley and Basma (with thelowest slope of 0.6 – 0.66).
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  مقدمه

خــانواده  از ).Nicotiana tabacum L(توتــون  اهیــگ
ا یـ در دن ياقتصـاد  محصول کی، )Solanaceae(ان یبادمجان
ـ ات ایـ ت دخانکطبق آمار شرو  است ران، اسـتان گلسـتان   ی

ن یشـتر یبـا ب ) نودشـت یآباد، گرگان و میعل يهاشهرستان(
ـ سطح ز  9/59) هکتـار  2343(شـور  کشـت توتـون در   کر ی
-ران را به خود اختصاص داده یتوتون ا ساالنۀ دیتولدرصد 

ـ پیـ تآبـاد و گرگـان   یدر علـ  ).1396نام،  یب(است   یغرب
-پیـ نودشت تیو در م) یا و بارلینیرجیو يهاگروه(توتون 
ـ ن سـطح ز یشتریه بکشوند یشت مک) رقم باسما( یشرق ر ی
ا بـا ارقـام   یـ نیرجیمربـوط بـه گـروه و   ) درصـد  61(شت ک

نام،  یب(باشد یم PVH03و  NC100 ،K326ر ینظ يمتعدد
 یت توتون صـنعت یفیک، از نظر درجه 1396در سال ). 1396
 يگاه اول برایجا يشور، استان گلستان داراکد شده در یتول
ارقام  يگاه سوم برایو جا) دیدرصد تول 83/31با (ا ینیرجیو
) دیـ درصد تول 06/16و  22/31ب با یبه ترت(و باسما  یبارل
 بـه عنـوان   یروسـ یو يهـا يماریب). 1396نام، یب(باشد یم

-تیمحـدود  ينندهکجاد یا یستین عوامل زیاز مهمتر یکی
 Das(د توتون، در سراسر جهـان مطـرح هسـتند    یتول يها

Gupta et al. 2003; Bhyan et al. 2007.( ـ و  يوا روسی
جـنس   پیـ ت گونـۀ ) Potato virus Y, PVY( ینـ یزمبیسـ 

Potyvirus )رة یتPotyviridae(  ع یوسـ  یزبـان ی، بـا دامنـه م
ـ ن ویتـر ، مخربیاهیش از نه خانواده گیدرب روس توتـون  ی
و به عنوان ) Kerlan 2006; Tsedaley 2015(است  ایدر دن
جهان شـناخته شـده اسـت     ياقتصادروس مهم ین ویپنجم

)Scholthof et al. 2011 .(PVY نیتـر عیشـا  از یکـ ی 

ـ شـمال ا  يهـا اسـتان  توتون مزارع يهاروسیو  6/54(ران ی
ت یـ بـا غالب ( Cو  N ،Oه یسـه سـو  بوده و ) یآلودگدرصد 
ــزارع از) Oه یســو ــون م ــا توت ــزارشی  شــده اســت ران گ

)Moarefzadeh & Khateri 2009; Khateri et al. 2004( .
منـابع   از اسـتفاده  انکـ ام PVYي بـاال  ياتنوع درون گونـه 

 Lacroix(است  ردهک محدود را هازبانیم در مقاومت یعیطب

et al. 2010; Chen et al. 2010 .(  
 يهااز مدل یروسیو يهايماریب يریگمطالعه همه يبرا

ـ ) Luo et al. 2015(گسسـته از زمـان    وسـته بـا زمـان    یا پی
)Jeger et al. 1998; Madden et al. 2000 (  یاسـتفاده مـ-

ـ ارز يوسته با زمان برایپ يهاه مدلکشود،   يهـا روش یابی
برخـوردار   يشـتر یت بیـ از اهم یروسیو يهايمارینترل بک

 يبـرا ). .Gao et al. 2015; Jeger et al 2018( باشـند یمـ 
نسـبت  ) (Incidence, I(دو شـاخص وقـوع    يماریوع بیش
ـ اهـان مـورد ارز  یل گکـ اهان آلـوده بـه   یگ ت یـ و غالب) یابی
)Prevalence, P) ( مـورد  ل مـزارع  کنسبت مزارع آلوده به
 Intensityدو شــاخص  يمــاریشــدت ب يو بــرا) یابیــارز

 يهـا نسبت شـاخه ( Systemicityو ) يماریم بیشدت عال(
 & Butt(رد یـ گیمورد اسـتفاده قـرار مـ   ) اهیدار هر گمیعال

Royle 1980; Rossel et al. 1992; Sseruwagi et al. 
2004; Bhyan et al. 2007( .يهابا وجود استفاده از روش 

ــارز ــاهده ا یابی ــنجشيمش ــیترونکال دور، از ، س و  یک
ـ شاخص شـدت عال  يریگاندازه يخطا مصور يدهایلک م ی
 James(باشد یم شاخص وقوع يریگاندازه از شیب يماریب

1971; Campbell & Madden 1990; Guan & Nutter 
 مقدار انیب در م نسبت به وقوعیشاخص شدت عال ).2003

 يمارهـا یت ریتـأث  و يماریب خسارت جهت محاسبه يماریب
 برخوردار يباالتر اریت بسیاهم از يماریب تیریمختلف مد

  ). Paul et al. 2005(باشد یم
 يهــايمــاریب يریــگنــه همــهیدر زم يادیــمطالعــات ز

ـ ه بـه طـور مثـال بـه و    کـ انجام شده  یروسیو  يهـا روسی
 Tomato yellow leaf( یفرنگـ برگ زرد گوجـه  یدگیچیپ

curl virus ( یفرنگـ گوجـه در )Velasco et al. 2008; 

Fargalla et al. 2011( یفرنگـ گوجـه  ياهکـ ل ی، پژمردگـ 
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)Tomato spotted wilt virus ( ینیزمبادامدر )Culbreath 

et al. 2011(ینـ یزمبیسـ  يروس وای، و )Döring 2011; 

Kirchner 2014 (ـ ، وینیزمبیدر س  کیـ موزائ يهـا روسی
)Cassava mosaic virus ( ــاوا ک يارگـــه قهـــوهو اسـ
)Cassava brown streak virus ( اساوا کدر)Legg et al. 

 بـین  رابطه نییتع کمی هايمدل .ردکتوان اشاره  یم )2011

ـ بـر اسـاس ارز  ( شـدت بیمـاري   و وقوعي ها شاخص  یابی
 بسیاري مورد در) يبندستم رتبهیبا استفاده از س يمشاهده ا

ار یـ خ کیـ موزائ یروسـ یو يمـار یاز جملـه ب  هـا بیماري از
)Cucumber mosaic virus, CMV ( و  یفرنگـ در گوجـه
 ,Citrus tristeza virus(بــات کمر يزایســتیروس تریــو

CTV (ل قرار گرفته اسـت  یمورد تحل)McRoberts et al. 

2003; Cardoso et al. 2004; Jurke & Fernando 
بـین وقـوع و    روابـط  درك و گیـري هن انـداز یبنابرا). 2008
 يریـ گاز مطالعـات همـه   یبـه عنـوان بخشـ    يماریشدت ب

 طیـف  در يمـار یق بیـ جهـت بـرآورد مقـدار دق    یروسـ یو

 روابـط  .رسدیم نظر به ضروري مکان و زمان از ايگسترده

ـ و از یناشـ  يمـار یب شدت و وقوع يهاشاخص نیب روس ی
 قرار نگرفتـه  مطالعه مورد رانیدر ا نونکتا ،ینیزمبیس يوا

ت یـ فیکت و یمکاهش کدر  PVYت یاهمبا توجه به . است
 دو شـاخص  نه صادرات، بررسییتوتون به خصوص در زم

-از مطالعـات همـه   یبه عنوان بخش يماریوقوع و شدت ب

دو  بـین  ن رابطـه یـی توتـون و تع  يآن در ارقام تجـار  يریگ
 يارهاکراه يدر ارائه یتواند نقش مهمیشاخص بیماري م

در ارقام توتـون داشـته و    يمارین بیا يمناسب برا یتیریمد
ـ د ایـ ت تولیـ فیکت و یـ مکش یت منجر بـه افـزا  یدر نها ن ی

 رابطـه  نیـی تع هـدف  بـا  قیتحق نیا .گردد یمحصول صنعت

 ینـ یبشیپ جهت یمدل ارائه و ادشدهی دو شاخص نیب یمک
ـ ارز براسـاس  يمـار یشدت ب یاحتمال شـاخص وقـوع    یابی
PVY درآمد اجرا مرحله به گلستان، استان توتون در مزارع.  

  یبررسروش 
شـت توتـون اسـتان    کمزرعه در مناطق عمـده   15تعداد 

نودشـت  یآبـاد و م یگرگان، عل يهاشهرستان گلستان شامل
ـ  ییایـ جغراف يمحدوده(  50درجـه و   36 يهـا ن عـرض یب
درجـه و   54و طـول   یقه شمالیدق 13درجه و  37قه تا یدق

ش و بــه رو) یقــه شــرقیدق 36درجــه و  55قــه تــا یدق 37
ـ انتخـاب گرد ) Aghajani, 2008(اران کـ و هم یآقاجان . دی
ـ پا(مـه دوم مهـر مـاه    یر تا نیمه اول تید مزارع از نیبازد ان ی

در  T5تـا   T1ن در پـنج زمـان   یانگیـ به طور م) فصل رشد
 24و  2مـرداد،   13ر، یـ ت 25و  10(روز  15 یفواصل زمـان 

 21و  2مــرداد،  9ر، یـ ت 25نودشـت؛  یم يور مـاه بـرا  یشـهر 
انجـام و از  ) آبـاد یگرگان و علـ  يماه برامهر 18ور و یشهر

بوتـه در   50(ف یبوته در هر رد 10ف و یهر مزرعه پنج رد
و تـا   يانتخاب، نشانه گذار) یهر مزرعه به صورت تصادف

ـ مورد ارز یان فصل زراعیپا تفـاوت در  . قـرار گرفتنـد   یابی
د بـا  آباین دو شهرستان گرگان و علیمورد اشاره ب يهازمان

. باشـد یاشت مـ کل تفاوت دوره ینودشت به دلیشهرستان م
ـ ن ردیها، اولداده يآوره در جمعیجهت حذف اثر حاش ف ی

ـ ه مزرعه انتخاب گردیبه فاصله سه متر از حاش فواصـل  . دی
انتخـاب   ياها بسته به مساحت مزرعه بـه گونـه  فین ردیب

مـزارع  . ل مزرعه داشتکاز  یدرست یابیه بتوان ارزکشدند 
ـ (نودشـت  یتا پنج مربوط بـه شهرسـتان م   کی و دو از  کی

، مـزارع  )تپه، سه، چهـار و پـنج از منطقـه پلنگـر    یمنطقه قل
شـش و هفـت از منطقـه    (از شهرستان گرگـان   10شش تا 
تـا   11و مزارع ) از منطقه تقرتپه 10آباد، هشت، نه و والش

محلـه،  کچـ ینطقه پاز م 12و  11(آباد یاز شهرستان عل 15
ن سـطح  یشتریب. باشندیم) آباداز منطقه فاضل 15و  14، 13
ـ در مزارع مورد ارز) درصد 66/66(شت کر یز مربـوط   یابی

) نودشتیتا پنج از م کی، مزارع یپ شرقیت(به ارقام باسما 
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آباد از فاضل 14محله و کچیاز پ 11،12مزارع ( NC100و 
 67/6(شت کر یسطح زن یمترکو ) از تقرتپه 10و هشت و 

) آبـاد از فاضـل  15مزرعه ( PVH03مربوط به رقم ) درصد
) آبادمزارع شش و هفت از والش( ین ارقام بارلیهمچن. بود
 66/26ز یـ ن) آباداز فاضل 13از تقرتپه و  9مزارع ( K326و 

اس مراحـل  یبر اساس مق. شت را داشتندکر یدرصد سطح ز
ـ )1BBCH )Coresta guide 2009توتون  يرشد ن ی، در اول

ـ مرحله بازد ـ د، مـزارع شـماره   ی تـا پـنج از شهرسـتان     کی
، مـزارع  3201-3203 يد مرحلـه رشـد  کـ  ينودشت دارایم

د مرحلـه  کـ  يشماره هفت و نـه از شهرسـتان گرگـان دارا   
ــد ــش، هشــت و  1105 يرش ــزارع ش ــتان  10، م از شهرس

آبـاد،  یاز شهرسـتان علـ   15تـا   11گرگان و مزارع شـماره  
  .بودند 1108-1110 يرحله رشدد مک يدارا

و برآورد  PVYبه  یمورد بررس يهابوته یآلودگ یابیارز
  روس یو یغلظت نسب

ـ مـورد ارز  يهابوته ی، آلودگیدر هر بازه زمان هـر   یابی
دوطرفـه   چیسـاندو بـه روش  ، PVYبـه  ) بوتـه  50(مزرعه 

 double antibody sandwich-enzyme linked(زا یــاال

immunosorbent assay, DAS-ELISA ()Clark and 

Adams 1977 (ياهمسـانه سـرم چنـد   یو با استفاده از آنت 
 DSMZشده از موسسه  هیته PVY )AS- 0343 یاختصاص
-کزان جذب نور چاهیم. قرار گرفتند یمورد بررس) آلمان
توسط  )OD405( نانومتر 405در طول موج زا یت االیپل يها

-نمونـه و ثبـت  ) ELISA-Reader( زایخوانشگر اال دستگاه

ن جـذب شـاهد   یانگیـ زان جذب نور سه برابـر م یبا م ییها
در نظـر   PVYبه عنوان نمونـه آلـوده بـه    ) اه سالمیگ( یمنف

 
1 BBCH-scale "Biologische Bundesanstalt, Bundessort-
enamt und CHemische Industrie 

ـ و یغلظت نسب .گرفته شد آلـوده بـه    يهـا در بوتـه  روسی
ــون اال ــروش آزم ــک يزای در ) quantitative ELISA( یم

هر نمونه  يرار براکاهان و با سه تیبرابر عصاره گ 10رقت 
ـ گرد یابیارز ـ ا. دی ـ ن رقـت براسـاس ارز  ی و  یمقـدمات  یابی

ـ و ین غلظـت نسـب  یب ین رابطه خطیمشاهده بهتر روس و ی
OD405 انتخاب شد.  

) Disease incidence, DI(وقـوع   يهابرآورد شاخص
  ) Disease severity, DS( يماریو شدت ب

 يوقوع بیماري بـرا  زا، شاخصیج آزمون االیبراساس نتا
 DI = Σxي معادله از استفاده با یهر مزرعه در هر بازه زمان

/ N )x ،بیمار و  هايبوته تعدادN هاي موردبوته تعداد کل 

  . دیمحاسبه گرد )Cardoso et al. 2004) (ارزیابی
در  PVYاز  یناشـ  يمـار یشاخص شدت ب نییتع جهت

ـ توتـون مـورد ارز   يهابوته هـر   يزمـان و بـرا   هـر  در یابی
ــه، ــه از مزرع ــاالتر( ،يمعادل ــهیب = (%.D.S )ن درج  

Σ(xini)(100) /N )xi بیمـاري،   میشدت عال درجه بیانگرni 

بیـانگر   Nو  iدرجـه   در میعال يدارا هايبوته تعداد بیانگر
 ;Cardoso et al. 2004) (یابیمورد ارز يهاکل بوته تعداد

El-Sawy et al. 2017(  ـ اس معتبـر ور یـ مقو بر اساس ر و ی
رات اسـتفاده  ییتغ یکبا اند) Verrier et al. 2001(اران کهم
 يریـ گمورد استفاده جهت انـدازه  يااس هفت طبقهیمق. شد

ـ بـدون عال ( صـفر شـامل   يمـار یشدت ب  1، )کیـ م موزائی
 کیـ موزائ( 3، )هادرصد برگ 20متر از کف یخف کیموزائ(

-درصد بـرگ  60-40 کیموزائ( 5، )هادرصد برگ 20-40

 یلکهـا بـه همـراه بدشـ    درصد برگ 100 کیموزائ( 7، )ها
 یلکها به همراه بدشدرصد برگ 100 کیموزائ( 9، )فیخف
 یروز رگبرگـ کعالئم ن( 11ها و شدن برگ کید و باریشد

  .بود) هادر بوته



  ...مزارع زميني بر اساس وقوع بيماري دربرآورد شدت بيماري ناشي از ويروس واي سيب

358 

گــروه  يهــام بافــت مــرده مربــوط بــه توتــون
NC100  وK326 (ـ . بود ن پـنج رقـم   یدر ب
-نه درصد نمونـه یمکنه و یشیق، بین تحق

PVY  ب در ارقـام  یـ بـه ترتPVH03 )6/33 
 31(درصـد   2/6( یو بارل)) 250نمونه آلوده از 

ن یشـتر یب). 1 لکشـ (مشـاهده شـد   )) 500
ب در یم به ترتیدارا و فاقد عال يهادر نمونه

)) 197نمونـه آلـوده از    136(درصد  69/
مشـاهده  )) 121نمونه آلوده از  86(درصد 

  

 و مشـاهده شـده   يماریب میعال نیب ارتباط
  توتون در

ن یانگیرات مییتغ يل آماریج حاصل از تحل
، شـاخص  )I( يمـار یبر اساس وقوع ب ي
نسبت بـه  ) I=1(آلوده  يهان بوتهیب یروس

 Fبـر اسـاس دو آمـاره    ) PVY )I=0ر آلوده به 

P-Value(ــ ــاوت معن ــول  يداری، تف در ط
  ن ارقـام یدر ب. داشت و ارقام و در تمام مناطق

 
هـاي  ردیابی شده با االیزا در نمونـه  PVYوقوع بیماري 

 1396در ارقام مختلف توتون در فصل زراعی 
Fig. 1. PVY disease incidence in tobacco cultivars at 
during 2017 cultivation season (Based on theELISA 
results). 
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شـدت   و وقـوع  يهـا شـاخص  
گر یدکـ ین دو شاخص در مقابـل  

ـ   یاضـ ین تـابع ر  ر یـ ن دو متغیرابطـه ب
تم یلگار يهالیتبد. استفاده شد 

ln(S(شه مربـع  ی، ر)Sqrt(S) = 

-ln[-ln(1(تم یتم لگـار یمل لگار

 S(ساده  یخط ينار رابطهک، در 

Schwanck et al. 2014 Paul et al. 2005; 
-ن رابطهیبه بهتر یابیجهت دست

در هــر مزرعــه و  يمــارین وقــوع و شــدت ب
ـ مـورد ارز  يهـا از زمـان  ، مـورد  یابی
 از اسـتفاده  بـا  هاآماري داده هاي

Statgraphics Centurion )Polhemus 

Statpoint Technologies, Inc., 

   .پذیرفت صورت

PVY ـ و عال ارقـام   در يمـار یب می

ـ چ دوطرفه االیساندو  3690از  زای
) درصـد  73/13(نمونه  507در مجموع 

 507 تعداد ، ازیروسیو عالئماز نظر 
درصـد فاقـد    PVY ،16/45آلـوده بـه   

و  یروشن، رگي، زردکیم موزائ
روز کم نیعال يدرصد دارا 33/4

در . هـا بودنـد  برگ کبافت مرده در پهن
م بافـت  یمربوط به رقم باسما عال

مـار  یب يهـا ن بوتـه یشـتر یب. مشاهده نشـد 

م بافــت مــرده مربــوط بــه توتــونیــعال يدارا
NC100ارقام (ا ینیرجیو

ن تحقیدر ا یابیمورد ارز
PVYآلوده بـه   يها

نمونه آلوده از  84(درصد 
500نمونه آلـوده از  
در نمونه یدرصد آلودگ

/NC100 )03ارقام 
درصد  07/71(و باسما 

  ). 1لکش(د یگرد

ارتباط يآمار لیتحل
در PVY به یآلودگ

ج حاصل از تحلیبر اساس نتا
يماریم بیشدت عال
روسیم ویشدت عال

ر آلوده به یغ يهابوته
)F-Ratio ( وP )Value

و در تمام مناطق یفصل زراع
  

وقوع بیماري . 1شکل 
در ارقام مختلف توتون در فصل زراعی مورد ارزیابی 

Fig. 1. PVY disease incidence in tobacco cultivars at 
Based on theELISA 

 

358 
 

  هاداده يل آماریتحل

 راتییـ تغ یبررسـ  جهت

ن دو شاخص در مقابـل  یر ای، نمودار مقاديماریب
ن تـابع ر ییم و جهت تعیترس
 یون خطیادشده، از رگرسی
S) = βln(I) + ln(α)( یعیطب

βSqrt(I) + α (مل لگارکل میو تبد
S)] = βln[-ln(1-I)] + α( در ،

= β.I + α) (Schwanck et al. 2014

Cardoso et al. 2004; (جهت دست
ن وقــوع و شــدت بیبــ یخطــ ي

ـ شهرستان در هر  از زمـان  کی
هايتحلیل. استفاده قرار گرفت

Centurion 17.2.0افـزار   نرم

ــر) 1980  ,.Statpoint Technologies, Inc( تکشـ

Warrenton, Virginia (صورت

  جینتا
PVYوقـوع   يهـا شاخص

  مختلف توتون

ساندوج آزمون یبر اساس نتا
در مجموع  ینمونه مورد بررس

از نظر . آلوده بودند PVYبه 
ـ بوته مـورد ارز  آلـوده بـه    یابی

م موزائیدرصد عال 49/50م، یعال
33ها و تنها در برگ یلکبدش

بافت مرده در پهن يهاهکو ل یرگبرگ
مربوط به رقم باسما عال PVYآلوده به  يهانمونه
مشاهده نشـد  یرگبرگ یمردگ
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 کشت توتون در ارقام و مناطق مختلف )I( شاخص وقوع بیماريبر اساس  PVY نسبی غلظتواریانس شدت عالئم و  يتجزیه .1جدول 

 1396در فصل زراعی 
Table 1. Analysis of variance of PVY diseases severity symptom and PVY relative concentration (OD) based on 
the diseases Incidence index (I) on tobacco cultivars during 2017 cultivation season. 

Factor 

Diseases severity symptom based on I (X = 
dependent variable and Y=I = Factor) 

 OD based on I (OD = X' = dependent variable 
and Y=I = Factor) 

I=0 I=1   I=0 I=1  
X1 SEE X2 SEE F-Ratio  X'1 SEE X'2 SEE F-Ratio 

Burley 0.39b 0.05 2.48a 0.2 65.27**  0.161 b 0.004 0.508a 0.01 352.38** 
Basma 0.43b 0.03 1.82 a 0.1 137.50**  0.152 b 0.004 0.497a 0.01 475.54** 
NC100 0.54b 0.05 2.28 a 0.4 18.28**  0.161 b 0.001 0.396a 0.01 410.83** 
K326 0.49b 0.08 3.19 a 0.2 252.18**  0.156 b 0.009 0.841a 0.02 904.69** 
PVH03 0.93b 0.01 4.44a 0.2 52.60**  0.167 b 0.002 0.901a 0.03 241.19** 
Qolitappeh 0.69b 0.06 2.54 a 0.01 77.06**  0.157 b 0.007 0.599a 0.02 197.9** 
Palangar 0.26b 0.03 1.1 a 0.1 47.19**  0.148 b 0.003 0.402a 0.01 343.71** 
Taqartappeh 0.54b 0.09 4.82 a 0.1 446.89**  0.160 b 0.005 0.629a 0.01 1551.15** 
Valeshabad 0.39b 0.05 2.48 a 0.2 65.27**  0.161 b 0.004 0.508a 0.01 352.38** 
Fazelabad 0.69b 0.08 3.84 a 0.1 280.80**  0.161 b 0.009 0.871a 0.02 1016.68** 
Pichak mahalleh 0.17b 0.06 2.1 a 0.3 32.12**  0.184 b 0.003 0.366a 0.01 108.47** 

 .باشدمتغیرها می% 1در سطح احتمال دار بودن به مفهوم معنی ،**

X1  وX2 ،شدت عالئم بیماري به ترتیب در بوته غیر آلوده و بوته آلوده به  میانگینPVY ؛X'1  وX'2 میانگین غلظت نسبی ،PVY  بر اسـاس OD 

  ).I=1( PVYو آلوده به ) I=0(ي غیر آلوده به ترتیب در بوته 405
**, denotes a statistically significant difference at the probability level of 1%. 
X1 and X2, Average values of PVY diseases severity on non-infected and PVY infected plants, respectively. 
X'1 and X'2, Average values of PVY relative concentration (OD 405) on non-infected (I=0) and PVY infected plants (I=1), 
respectively. 

  
ـ ن شـدت عال یانگیـ نـه م یمکنه و یشـ ی، بیمورد بررس م در ی

 PVH03ب در ارقــام یــبــه ترت PVYآلــوده بــه  يهــابوتــه
ن یشـتر ین بیهمچنـ . مشـاهده شـد  ) 82/1( یو بارل) 44/4(
ــم ــو ین غلظــت نســبیانگی ــروس نی ــام ی  PVH03ز در ارق
ـ ارز) 841/0( K326و ) 901/0( ه کــ ید در حــالیــگرد یابی

ـ و ین غلظت نسبیانگین میمترک يدارا NC100رقم  روس ی
   ).1 جدول(بود ) 396/0(

ـ شـدت عال  يرهـا ین متغیب یهمبستگ بـر  ( یروسـ یم وی
) OD405( PVY ینسـب  ، غلظت)هابوته ياس رویاساس مق
رسـون  یپ یب همبسـتگ یبا اسـتفاده از ضـر   يماریو وقوع ب

در ) آبـاد ینودشت، گرگـان و علـ  یم(درمزارع سه شهرستان 
وقوع و  يهان شاخصیب. دیگرد یابیارز یطول فصل زراع

) P≤ 0.00( يداریم و معنـ یمستق یهمبستگ يماریشدت ب
و در تمـام منـاطق و ارقـام مشـاهده      یدر طول فصل زراع

وقـوع و   يهـا ن شـاخص یبنودشت یدر شهرستان م. دیگرد
نـه  یمکنه و یشـ ی، بیابیدر پنج زمان مورد ارز يماریشدت ب

=T5 )rب در زمـان  یـ بـه ترت  یزان همبستگیم  ≥Pو  0.92 

=r( T3ور و یشهر 24در ) 0.00  13در ) P≤ 0.00و  0.39 
ـ . مرداد ماه مشاهده شد -ن شـاخص یدر شهرستان گرگان ب

ـ در پـنج زمـان مـورد ارز    يماریوقوع و شدت ب يها ، یابی
=T3 )rب در زمان یبه ترت یزان همبستگینه میمکنه و یشیب  

=r( T1ور و یشــهر 2در ) P≤ 0.00و  0.99  ≥Pو  0.30 

زان یـ نـه م یمکنه و یشـ یآبـاد، ب یر مـاه و علـ  یت 25در ) 0.00
ــتگ ــه ترت یهمبس ــب ــانی ــاب در زم =T5 )r يه و 0.97 



  ...مزارع زميني بر اساس وقوع بيماري دربرآورد شدت بيماري ناشي از ويروس واي سيب :آباد و همكاران شريفي نظام
 

360 360 
 

هـاي  در شهرستان هاي مختلفدر زمان )I( شاخص وقوع بیماريبر اساس  PVY نسبی غلظتواریانس شدت عالئم و  يتجزیه .2جدول 
 1396در فصل زراعی  )T(ها و کل استان بدون در نظر گرفتن شهرستان) G(گرگان  ،)A(آباد ، علی)M(مینودشت 

Table 2. Analysis of variance of PVY symptom severity and PVY relative concentration (OD) based on the 
diseases incidence index (I) in Gorgan (G), Ali Abad (A), Minoodasht (M) cities and the Golestan province 
regardless of cities (T) at different time intervals during 2017 cultivation season. 

OD based on I (OD = X' = dependent variable and Y=I 
= Factor) 

  Diseases severity symptom based on I (X = dependent 
variable and Y=I = Factor) 

  I=1  I=0    I=1 I=0 Factor 
F-Ratio  SEE  X'2  SEE  X'1  R  F-Ratio SEE  X2  SEE  X1  
423.88**  0.04 1.065 a  0.015  0.180 b    0.59 77.92**  0.2 2.18 a  0.05 0.16 b  A- I1 
272.16**  0.05 1.051 a  0.01  0.153 b    0.43 46.67**  0.2 2.06 a  0.07 0.38 b  A- I2 
257.98**  0.02 0.586 a  0.007  0.139 b    0.66 63.24**  0.4 1.85 a  0.1 0.63 b  A- I3 

1030.72**  0.02 0.878 a  0.009  0.150 b    0.86 266.52**  0.2 4.17 a  0.09 0.44 b  A- I4 
558.21**  0.01 0.517 a  0.005  0.177 b    0.97 107.93**  0.4 6.93 a  0.1 1.98 b  A- I5 

1642.19**  0.015 0.843 a  0.005  0.160 b    0.76 328.42**  0.1 3.78 a  0.05 0.71 b  A- It 
667.92**  0.017 0.659 a  0.008  0.146 b    0.30 293.68**  0.05 1.17 a  0.02 0.11 b  G- I1 
496.18**  0.02 0.617 a  0.006  0.140 b    0.81 179.12**  0.3 5.85 a  0.13 0.46 b  G- I2 
613.66**  0.01 0.537 a  0.003  0.160 b    0.99 87.83**  0.4 5.50 a  0.1 0.46 b  G- I3 
629.54**  0.01 0.681 a  0.007  0.162 b    0.85 185.18**  0.3 4.81 a  0.1 0.34 b  G- I4 
362.15**  0.01 0.620 a  0.01  0.202 b    0.95 284.55**  0.2 6.68 a  0.1 0.96 b  G- I5 

2630.50**  0.008 0.636 a  0.003  0.161 b    0.78 664.99**  0.1 4.5 a  0.05 0.46 b  G- It 
66.79**  0.04 0.619 a  0.02  0.105 b    0.47 230.94**  0.09 1.69 a  0.04 0.13 b  M- I1 

3463.34**  0.006 0.553 a  0.001  0.099 b    0.81 15.56**  0.8 4.33 a  0.09 0.95 b  M- I2 
411.66**  0.01 0.419 a  0.005  0.171 b    0.39 32.84**  0.1 1.40 a  0.07 0.28 b  M- I3 
709.04**  0.01 0.428 a  0.002  0.144 b    0.81 111.36**  0.2 3.44 a  0.05 0.25 b  M- I4 
740.62**  0.01 0.427 a  0.001  0.140 b    0.92 122.51**  0.1 1.67 a  0.01 0.44 b  M- I5 
542.25**  0.01 0.508 a  0.004  0.150 b    0.63 138.51**  0.05 1.89 a  0.03 0.43 b  M- It 
558.66**  0.02 0.747 a  0.009  0.177 b    0.44 333.42**  0.07 1.61 a  0.03 0.14 b  T- I1 
790.04**  0.02 0.804 a  0.006  0.130 b    0.68 220.29**  0.2 4.17 a  0.05 0.61 b  T- I2 
988.84**  0.009 0.469 a  0.003  0.157 b    0.58 261.93**  0.1 2.13 a  0.06 0.45 b  T- I3 

2153.36**  0.01 0.759 a  0.004  0.152 b    0.86 629.82**  0.1 4.34 a  0.05 0.34 b  T- I4 
1308.02**  0.01 0.577 a  0.003  0.171 b    0.95 503.40**  0.2 6. 5 a  0.08 1.09 b  T- I5 
3927.28**  0.003 0.674 a  0.007  0.157 b    0.71 1178.74**  0.08 3.6 a  0.03 0.53 b  T- It 

  .باشدمتغیرها می% 1دار بودن در سطح احتمال به مفهوم معنی ،**
X1  وX2 ، شدت عالئم بیماري به ترتیب در بوته غیر آلوده و بوته آلوده به میانگینPVY ؛X'1  وX'2 میانگین غلظت نسبی ،PVY بر اساس OD 

آوري اطالعـات در طـول   هاي ارزیابی و جمعبیانگر زمان i = 5،...،1،2،3(،  Yi؛ )I=1( PVYو آلوده به ) I=0(ي غیر آلوده به ترتیب در بوته 405
  ).هاي فصل زراعی بدون در نظر گرفتن زمان خاصی در آن شهرستانبیانگر کل داده  i =t؛ 1396فصل زراعی 

**, denotes a statistically significant difference at the probability level of 1%. 
X1 and X2, Average values of PVY diseases severity on non-infected and PVY infected plants, respectively. 
X'1 and X'2, Average values of PVY relative concentration (OD 405) on non-infected (I=0) and PVY infected plants (I=1), 
respectively. 
Yi, (i= 1, 2, 3, …, 5) denotes different time intervals (t) during 2017 cultivation season; t=i, denotes the total data 
regardless of the specific time in cultivation season. 

  
P≤0.00 ( مهــر و  19درT2 )r=  9در ) P≤ 0.00و  0.43 

  ).2 جدول(مرداد ماه مشاهده شد 
 و وقـوع  يهـا داده راتییـ تغ آمـاري  ن روابطییتع جهت

گلستان، نمـودار  استان در مزارع توتونPVY شدت بیماري
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تبدیل شده در ارقـام،   هايداده خطی رگرسیون براساس PVYویروسی  بیماري وقوع و شدت یافته رابطهبرازش هايمدلبهترین . 3جدول 
  گلستان مزارع و مناطق تحت کشت توتون استان

Table 3. The best fitted models based on the linear regression data for the PVY incidence-severity relationships 
in tobacco cultivars, tobacco fields and tobacco cultivation regions in Golestan province. 

SEE  R2  Slope  Intercept  
Model 

City/ region/ 
field and cultivar 

0.72 76.68 0.752** -0.286 Allometric (ln (S) = -0.286 + 0.752*ln(I)) Gorgan 
0.75 89.57 0.631** -0.202 Sqrt (Sqrt(S) = -0.202 + 0.631*Sqrt(I)) Ali Abad 
0.86 76.57 0.642** -0.227 Sqrt (Sqrt(S) = -0.227 + 0.642*Sqrt(I)) Minoodasht 
0.74 80.42 0.784** -0.255 Allometric (ln (S) = -0.25 + 0.784*ln(I)) Taqartappeh 
0.98 86.76 0.681** -0.455 Sqrt (Sqrt(S) = -0.455 + 0.681*Sqrt(I)) Fazelabad 
0.86 74.61 0.709** -0.506 Sqrt (Sqrt(S) = -0.506 + 0.709*Sqrt(I)) Qolitappeh 
0.85 72.48 0.577** -0.047 Sqrt (Sqrt(S) = -0.047 + 0.577*Sqrt(I)) Palangar 
0.74 78.41 0.572** -0.124 Sqrt (Sqrt(S) = -0.123 + 0.572*Sqrt(I)) Valeshabad 
0.39 89.78 0.591** -0.036 Sqrt (Sqrt(S) = -0.036 + 0.591*Sqrt(I)) Pichakmahalleh 
0.42 82.55 1.54** -3.04 Allometric (ln (S) = -3.04 + 1.54*ln(I)) Field 1 
0.62 85.11 0.68** -0.23 Sqrt (Sqrt(S) = -0.23 + 0.68*Sqrt(I)) Field 2 
0.46 91.88 0.66** -0.104 Sqrt (Sqrt(S) = -0.104 + 0.66*Sqrt(I)) Field 3 
0.63 78.09 0.56** -0.26 Sqrt (Sqrt(S) = -0.26 + 0.56*Sqrt(I)) Field 4 
5.02 76.27 0.443** -3.39 Linear (S = -3.39 + 0.443*I) Field 5 
0.21 97.81 0.654** -0.024 Sqrt (Sqrt(S) = -0.024 + 0.654*Sqrt(I)) Field 6 
2.28 83.54 0.289** 0.336 Linear (S = 0.336 + 0.289*I) Field 7 
0.32 94.32 0.609** -0.052 Sqrt (Sqrt(S) = -0.052 + 0.609*Sqrt(I)) Field 8 
0.66 25.77 0.256** 0.0 Sqrt (Sqrt(S) = 0.0 + 0.256*Sqrt(I)) Field 9 
0.34 87.54 3.94** -13.92 Allometric (ln(S) = -13.92 + 3.94*ln(I)) Field 10 
0.22 89.01 0.444** -0.016 Sqrt (Sqrt(S) = -0.016+ 0.444*Sqrt(I)) Field 11 
0.25 96.57 0.62** -0.031 Sqrt (Sqrt(S) = -0.031 + 0.62*Sqrt(I)) Field 12 
0.19 96.51 2.49** -7.29 Allometric (ln(S) = -7.29 + 2.49*ln(I)) Field 13 
0.39 89.03 1.76** -4.18 Allometric (ln(S) = -4.18 + 1.76*ln(I)) Field 15 
0.86 76.57 0.642** -0.227 Sqrt (Sqrt(S) = -0.227 + 0.642*Sqrt(I)) Basma 
0.68 81.82 0.604** -0.189 Sqrt (Sqrt(S) = -0.189 + 0.604*Sqrt(I)) Burley 
0.82 90.69 0.729** -0.231 Sqrt (Sqrt(S) = -0.231 + 0.729*Sqrt(I)) NC100 
0.96 86.32 0.662** -0.424 Sqrt (Sqrt(S) = -0.424 + 0.662*Sqrt(I)) K326 
0.39 89.03 1.76** -4.18 Allometric (ln(S) = -4.18 + 1.76*ln(I)) PVH03 

 .باشدمی%  1دار بودن در سطح احتمال به مفهوم معنی  **
**, denotes a statistically significant difference at the probability level of 1%. 

  
ـ م گردیترسـ  گریدکـ یت در مقابل یمکن دو یر ایمقاد ده و ی

ـ   یاضین تابع رییجهت تع ادشـده، از  یر یـ ن دو متغیرابطـه ب
 یعـ یتم طبیلگـار  يهـا لیتبـد . استفاده شد یون خطیرگرس

تم یتم لگـار یمـل لگـار  کل میشه مربع و تبـد ی، ر)يآلومتر(
)Complementary Log-Log (CLL)( ينـار رابطـه  ک، در 

ـ  یخطـ  ين رابطهیبه بهتر یابیجهت دست ساده یخط ن یب
در هر مزرعـه و شهرسـتان اسـتفاده     يماریوقوع و شدت ب

 داراي مـزارع ( يل آمـار یحاصل از تحل بر اساس نتایج .شد

 نمـودار  و پـایین  معیـار  انحـراف  باال، تبیین ضریب برازش،

به استثناء گرگان، مـدل  (ن سه شهرستان ی، در ب)هاباقیمانده
و ) يآلـومتر ، مدل PVH03به استثتاء رقم (، ارقام )يآلومتر

ن بـرازش  یمربع بـاالتر شهی، مدل ریتمام مناطق مورد بررس
داشته و  PVYي مارین دو شاخص بیان روابط بیرا جهت ب

 وقوع يهارات دادهییتغ توصیف براي مدل بهترین عنوان به

ق انتخـاب گردیـد   یـ تحق ایـن  در PVY يمـار یب شـدت  و
ـ ا نیتوانست روابط ب مدل این). 3 جدول( ن دو شـاخص  ی
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) Bمحله، پیچک) A: درمناطق مختلف کشت توتون استان گلستان) مدل خطی( PVY نمودارهاي وقوع دربرابرشدت بیماري. 2شکل 

 آبادوالش) Fتقرتپه و ) Eپلنگر، ) Dتپه، قلی) Cآباد، فاضل
Fig. 2. Incidence – severity plot (linear model) of PVY disease in different tobacco cultivation regions: 
Pichakmahalleh (A), Fazelabad (B), Qolitappeh (C), Palangar (D), Taqartappeh (E), Valeshabad (F). 

  
 درسـتی  بـه  شـده  مطالعه مزارع درصد 14/57 در را يماریب

 از بعد .نماید توصیف) درصد 32/82تبیین متوسط  ضریب(

 بـا ضـریب  ) درصد 57/28( يمربع، مدل آلومترشهیمدل ر

و 15و  13، 10، 1درصـد در مـزارع    90/88تبیین متوسـط  
تبیـین متوسـط    با ضـریب ) درصد 29/14(ساده  یمدل خط

ان یبرازش را جهت ب بهترین 7و  5درصد در مزارع  90/79
 بیش براساس. داشتند PVYي مارین دو شاخص بیروابط ب
 از یناشـ  يمـار ین وقوع و شـدت ب یب یخط ونیرگرس خط

PVYـ یشـ : در دو گروه یابی، مناطق مورد ارز -4/0ن یب ب
-6/0ب ی، شـ )محله و پلنگرکچیآباد، پمناطق والش( 35/0
قـرار گرفتنـد   ) آبـاد و تقرتپـه  تپه، فاضـل یمناطق قل( 45/0

، یون مـدل خطـ  یب خـط رگرسـ  یشـ بر اسـاس  ). 2 لکش(
ب مربوط بـه ارقـام   یب خط به ترتینه مقدار شیمکنه و یشیب

PVH03، NC100 )65/0 (یو رقم بارل )لکشـ (بـود   )4/0 
ب یانس شـ یوار يهیبر اساس تجزن یهمچنارقام توتون  ).3

وقـوع و   يهـا شـاخص ن یمربع بشهیون مدل ریخط رگرس
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 C (NC100 ،D (K326بارلی، ) Bباسما، ) A: درارقام مختلف توتون) مدل خطی( PVYوقوع در برابر شدت بیماري  نمودارهاي. 3شکل 

  E(PVH03و 

Fig. 3. Incidence – severity plot (linear model) of PVY disease in different tobacco cultivars: Basma (A), Burley 
(B), NC100 (C), K326 (D), PVH03 (E). 

  
، )005/1(ب باال یبا ش PVH03: در سه گروه يماریشدت ب

 ی، بارلK326و رقم ) 729/0(ب متوسط یبا ش NC100رقم 
  ).4 لکش(قرار گرفتند ) 6/0-68/0(م کب یو باسما با ش

 بحث

 يمـار یمهم وقوع و شدت ب يهاق شاخصیتحق نیادر 

و در  یدر پـنج بـازه زمـان    PVYپنج رقم متداول توتون به 
شهرسـتان، منطقـه، مزرعـه و    ( یانکـ مختلـف م  يهااسیمق
، در یدر طول فصل زراع. قرار گرفت یابیمورد ارز) فیرد

آلـوده بـه    يهـا ن درصـد بوتـه  یشـتر یهر سـه شهرسـتان، ب  
مربـوط بـه   ) آلـوده  يبوته 113از  89(م یروس فاقد عالیو
  در يارکخ نشایروز پس از تار 50-57( یابین زمان ارزیاول
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نسـبت   PVH03و  K326 ،NC100ارقام 
. بودند يماریزان وقوع بین میشتریب يدارا
از (توتـون   رقـم  23العمـل   عکـس ز یـ ن ن
در و   در مزرعـه ) 2-178و باسـما   21 ی

 PVY بـه  هاي ویروسی نسبت شرایط طبیعی وقوع آلودگی
ـ قرار گرفتـه و عال  در ارقـام   PVYم مشـابه  ی
شـتر ارقـام از جملـه    یدر ب. مشاهده شده بـود 

رگبـرگ،    یروشـن ( کیـ م از نـوع موزائ ی
-بافت نوعم یعالبوده و ) کیلروتکو نقوش 

و  یو فرعـ  یاصـل  يها رگبرگ یمردگبافت
، AOB656 ،AOB857در ارقـام  در  فقط

HBT8 ،Totem203 وK326  شده بودمشاهده 
Khateri 2015; Hosseini et al. 2016 (ـ ج ایه با نتـا ک ن ی

ر ییـ ، تغینـ یزمبیارقام مختلف سـ در . ق مطابقت دارد
، )JA(د یاسـ  کیجاسـمون  يهـا ونهورمـ 

در طــول دوره ) هــانینیکتویو ســ) SA(د 
 یعیف وسیجاد طیدر ا یار مهمی، نقش بس

 Kovač(داشته است  PVY کیستمیو س

et al. 2009; Lacomme et al. 2017 .(   احتمـاال در توتـون
ر شـدت  ییـ از عوامل مهم تغ یکی یر هورمون

  .دارد یاز به بررسیه نکدر ارقام مختلف است 
ـ ارز  ـ در ا یابی  PVH03 رقـم  ق،یـ ن تحقی
 میعال شدت و روسیو ینسب غلظت ریمقاد
 نسبت يشتریب تیحساس توتون، ارقام ری
 PVY نیپـروتئ . است داده نشان خود از 

 یبازدارنده خاموشـ  کیها به عنوان  روس
Viral suppressors of RNA silencing, 

 RISC يمجموعـه  يرو یبازدارنـدگ  اثر

RNA-induced silencing complexes( )Giner et al. 

2010; Valli et al. 2011(، 748 بیترت به انیب رییتغ سبب 

برآورد شدت بيماري ناشي از ويروس واي سيب :آباد و همكاران شريفي نظام

  
 -هاي مختلـف روابـط وقـوع   میانگین شیب مدل

Fig. 4. Comparison of different model slopes 
describing the incidence - 
PVY disease on tobacco cultivars.

خ یروز پــس از تــار 24-30و ) 
 PVH03و  K326 ،NC100، ی
 عوامـل  از یناشـ  توانـد یم تفاوت
 پیـ ژنوت هـا، شهرسـتان  ییهوا
 در. باشـد  یبررسـ  زمـان  در توتون
ـ  داریمعنـ  ارتبـاط  وجـود  بـه   نیب
ـ بازد روز  =r( دی  ≥P و 0.83- 

=r( د ــا ،)P≤ 0.048 و 88-   ب
ـ بازد از =r( دی ) P≤ 0.08 و 82 
ـ بازد از قبل روز ینسب =r( دی  80 
 تفـاوت  و) نشـده  منتشر اران،ک
 يهـا شهرسـتان  ياترانـه یمد مرطوب

 کخشـ  مـه ین و کخشـ  يهـوا 
ـ ارز مورد يهازمان  طـول  در یابی
 يهـا بوتـه  درصـد  نـه یمک و نه
 NC100ب مربوط به ارقام یبه ترت

و  K326ارقام . بود) درصد 09/9
گـاه  یدر جا یمردگـ م بافـت یعال

ارقام . دوم قرار داشتند
دارا یبه باسما و بارل

ن نیشیقات پیدر تحق
یلبـار ، K326جمله 

شرایط طبیعی وقوع آلودگی
قرار گرفتـه و عال  ارزیابیمورد 

مشاهده شده بـود  یمورد بررس
یو باسما عال یلبار

و نقوش  ينوار رگبرگ
بافت( PVY یمردگ

فقط) مردهنقوش بافت
AOV405 ،HBT8

)2015; Hosseini et al. 2016

ق مطابقت داردیتحق
هورمـ ( یر هورمونیمقاد
د یاســ کیلیســیسال

، نقش بسPVYبه  یآلودگ
و س یم موضعیاز عال

et al. 2009; Lacomme et al. 2017

ر هورمونیر مقادییز تغین
در ارقام مختلف است  PVYم یعال
 مورد ارقام نیب
مقاد نیشتریب يدارا
یسا به نسبت و بود
 از یناش يماریب به

HC-Pro روسیو یپوت
 ,Viral suppressors of RNA silencing( یروسیو آر ان ا

VSRs( اثر بوده و با
)induced silencing complexes

2010; Valli et al. 2011
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میانگین شیب مدلمقایسه . 4شکل 
  PVYشدت بیماري

. Comparison of different model slopes 
 severity relationships in 

PVY disease on tobacco cultivars. 

  
) رمــاهیل تیــاوا(رقــم باســما 

یدر ارقـــام بـــارل يارکنشـــا
تفاوت نیا .بود)) رماهیاواخر ت(

هوا و آب طیشرا مانند يمتعدد
توتون يرشد مرحله و زبانیم
بـه  تـوان یمـ  خصـوص  نیا

 يدما نهیشیب با DS شاخص
ــبازد از قبــل روز و) 0.08 دی
از قبل روز دو یبارندگ مقدار
نسب رطوبت درصد نیانگیم و
کهم و یفیشر) (P≤ 0.01 و

مرطوب و معتدل يهوا و آب
هـوا  و آب با گرگان و آبادیعل
زمان در .نمود اشاره نودشتیم

نهیشیب بیترت به ،یزراع فصل
به ترت یمردگم بافتیعال يدارا

09( یو بارل) درصد 45/45(
PVH03  عالدرصد  72/22با
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 Soitamo( شودیم توتون يهاگل و هابرگ در ژن 332 و

et al. 2011 .(انیب ،یروسیو یعیطب يهایآلودگ در VSRs 
ارتبـاط دارد   زمـان  نیهمچنـ  و یاهیـ آلـوده گ  يهابافت به
)Burgyán & Havelda 2011( .ـ دال از یکـ ی ن امریهم  لی

 و در مختلـف  ارقـام  در PVY عالئـم  شدت رییتغ یاحتمال
ـ ارز متفـاوت  يهـا زمان . باشـد یمـ  ق حاضـر یـ در تحق یابی
ـ و ینسب غلظت در تفاوت ـ  در روسی  مختلـف  منـاطق  نیب

-کچیپ و آبادفاضل مناطق در بیترت به آن نهیمک و نهیشیب(
 ماننـد  يمتعـدد  عوامـل  از یناشـ  تواندیم) 1 جدول( محله
 یبررسـ  زمـان  در توتـون  يرشـد  مرحله و زبانیم پیژنوت
ـ  روسیو ینسب غلظت تفاوت. باشد  در مختلـف  ارقـام  نیب

 PVH03 و K326 ارقـام  در آن بـودن  شـتر یب و قیتحق نیا
 NC100 رقـم  بـه  نسـبت ) آبـاد فاضـل  منطقه غالب شتک(
. باشـد یم امر نیا دییتا در) محلهکچیپ منطقه غالب شتک(

ـ ر رییتغ سبب زبانیم اهیگ پیژنوت تنوع  Zhu et( طیمحـ  زی

al. 2005 (ناقـل  حشره رفتار و )Powell 1991 ( شـود یمـ .
-همـه  در مـؤثر  عوامـل  از یکی تواندیم زبانیم پیژنوت لذا

  .باشد مطرح يماریب نیا يریگ
ر عوامل یاهان تحت تأثیم در گیه ظهور عالکنیبا وجود ا

ـ قرار دارد اما همچنان ارز یمختلف ـ عال يمشـاهده ا  یابی م ی
اطالعات قابـل  اس مشخص، یبر اساس مق یروسیو يماریب

-یثر مواقع ارائه مکدر ا یروسیو یاز وقوع آلودگ ياعتماد
در مطالعـه  ). Pita et al. 2001;Zhou et al. 1997 (دهـد  
ز بـا وجـود   یاساوا، نک کیموزائ یروسیو يماریب يریگهمه
ر یسـا مخلـوط بـا    یو آلـودگ  یطـ یر عوامل مختلف محیتاث
در  یهمـ همچنـان نقـش م   يمشـاهده ا  یابیارز ها،روسیو

ـ مطالعه وقوع و شـدت ا   ياط مزرعـه یدر شـرا  يمـار ین بی
 ;Harrison et al. 1997; Pita et al. 2001(داشــت 

Sseruwagi et al. 2004 .(ز با توجه به باال یق نین تحقیدر ا
ـ عال يمثبـت دارا  يهابودن درصد نمونه بـر  ( یروسـ یم وی

ـ مثبت فاقـد عال  يهابه نمونه) يامشاهده یابیاساس ارز م ی
ـ دار شـدت عال یثر ارقام مورد مطالعه و تفاوت معنکدر ا م ی

 يهانسبت به بوته PVYآلوده به  يهامشاهده شده در بوته
ـ توانـد در ارز یم يمشاهده ا یابیزا، ارزیدر اال یمنف و  یابی

 ياط مزرعـه یدر شـرا  PVY يمـار یمطالعه وقوع و شدت ب
  .ننده باشدک کمک

اگـر  . دو حالت مطرح است يماریمحاسبه شدت ب يبرا
استفاده از آن جهت  يماریشدت بهدف از برآورد شاخص 

ن حالت شاخص یباشد در ا يماریزان خسارت بیم یابیارز
بـر اسـاس   ( یاهـان مـورد بررسـ   یل گکـ در  يماریشدت ب

ـ اما اگر هـدف از ارز . گرددیمحاسبه م) اسیمق شـدت   یابی
ـ وارتباط آن با وقـوع   ي، مطالعهیروسیو يماریب روس در ی

ظـاهر   يمارین حالت فقط شدت بیباشد در ا یابیواحد ارز
ــده در گ ــان بیش ــورد تحل یاه ــار م ــم ــ ی ــرار م ــگیل ق رد ی

)Sseruwagi et al. 2004 .(ن یب يرابطه یابین در ارزیبنابرا
، یبا وقوع آن در واحد مورد بررسـ  يماریشدت بشاخص 

 Sseruwagi et(گردنـد  یحذف م) I=0(مار یر بیاهان غیگ

al. 2004; Arabi & Jawhar 2010 .(ـ ا ج ین دو روش نتـا ی
ثـر مطالعـات صـورت    کدر ا. دهند یرا ارائه م یامال متفاوتک

از روش دوم جهــت  ياط مزرعــهیا در شــرایــگرفتــه در دن
ـ استفاده شده است و اعتقـاد بـر ا   يماریشدت ب یابیارز ن ی

ـ ، ایدانیـ م يهایابیه در ارزکاست  ـ ن روش ی ـ ارز کی  یابی
اس مـورد  یرا بر اساس مق یروسیو يماریاز شدت ب یواقع

در روش اول . دهـد یشده ارائه مـ  یابیاستفاده در واحد ارز
ـ ) I=0(مـار  یر بیـ اهان غیل وجود گیبه دل ر یـ اهش غکـ  کی
ه خود سبب بـروز  کشود یجاد میا يماریدر شدت ب یواقع

و شـدت  ن شاخص یارتباط ب یابیدر ارز یخطا و سردرگم
 & Sseruwagi et al. 2004; Arabi(گردد یم يماریوقوع ب

Jawhar 2010 .(ــدر ا ــرایــق نیــن تحقی  يز از روش دوم ب
ـ استفاده گرد يماریشاخص شدت ب محاسبه  از اسـتفاده . دی
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 يهاداده درباره تیجمع رشد يهامدل و یاضیر يهالیتبد
 بـه  يآمار يهالیدر تحل معمول یروش ،یاهیگ يهايماریب

ـ توز جـه ینت در و روابـط  بـودن  یخطـ  از نانیاطم منظور  عی
-یمـ  هـا داده انسیوار اهشک و شیآزما يخطاها نواختکی

 .Cardoso et al(اران کـ اردوسو و همکدر مطالعات . باشد

ـ  یخط رابطه نیبهتر به یابیجهت دست) 2004  زانیـ م نیب

 ،يهند بادام گموز و موز ياکگاتویس يماریب شدت و وقوع
 لیتبـد  هکـ  افتنـد یدر مختلف لیتبد نیچند آزمودن از پس
 نیبـاالتر  ،)يآلـومتر  يهـا مدل خانواده(رها یمتغ یتمیلگار
ز یـ ق حاضـر ن یـ در تحق. ندکیم فراهم را )R2(نییتب بیضر
ن دو یبــ یخطــ ين رابطــهی، بهتــریعــیتم طبیل لگــاریتبــد

و  13، 10، کیرا در مزارع  يماریشاخص وقوع و شدت ب
ـ  يمـار ین وقـوع ب یشتریه بک 15 ن مـزارع داشـتند،   یرا در ب
  .جاد نمودیا

 براسـاس  هـا مـدل  بـرازش  ییوکـ ن دربـاره  يریگمیتصم
 در .دارد یبستگ محقق هدف و مطالعه نوع به ن،ییتب بیضر

 شـده  نتـرل ک امالًکـ  طیشـرا  در هکـ  ییهـا شیآزمـا  مـورد 
تـا   99( "خـوب "نییتب بیضرا شوند،یم انجام یشگاهیآزما
 يهـا یمورد بررسـ  در اما باشد،یم انتظار مورد) درصد 95

 اسـت  نکـ مم )6/0( درصد 60 از باالتر بیضرا ،يامزرعه

). Campbell & Madden 1990(شوند  گرفته نظر در یعال
ـ ارز نـد یفرآ از یبخش ن، تنهاییتب بیضر محاسبه  مـدل  یابی

 اسـت  نکـ مم زیـ ن بـاال  نییتب بیبا ضر مدل کی رایز است

 تـوان یم یآسان به ها،مانده یباق از استفاده با .باشد نامناسب

 حیصـح  مدل کی اگر .نمود نییتع را مدل کی بودن مناسب
 خط اطراف در نقاط یتصادف عیتوز شود، انتخاب مناسب و

 Campbell & Madden(داشـت   خواهـد  وجود ینیبشیپ

 يمربـع و آلـومتر  شهیار، دو مدل ریمع نیا براساس). 1990
بـه عنـوان    ها،مانده یباق از یتصادف يالگو عین توزیبا بهتر
وقـوع   يهـا  ن شاخصیف روابط بین مدل جهت توصیبهتر

ن وقوع یانگیب در مزارع توتون با میبه ترت يماریبو شدت 
17 %≥ I  80و %≥ I انتخاب شدند .  

 يمـار یشدت ب -وقوع روابط يبرا ونیرگرس خط بیش
 يهـا جنبـه  اسکـ انع يبرا یخوب شاخص مختلف، درمناطق

 از.باشـد یمـ  يماریب یشناسسبب و یشناس يریگهمه مهم

 ریتـأث  و مختلـف  يهـا يریـ گهمـه  سـه یمقا يبرا اریمع نیا
 Cardoso(شود یم استفاده يماریب نترلک مختلف يمارهایت

et al. 2004 .(بـه  يمـار یب شدت راتییتغ نرخ ت،یمک نیا 

 .دهـد یمـ  نشـان  را يماریب وقوع در واحد هر شیافزا يازا
-یم جهینت مارگریب اهیگ به اهیگ انتشار از وقوع مقدار شیافزا
غلظـت   شیافـزا  جـه ینت معمـوال در  شدت، شیافزا اما شود،

 .Twengstrom et al(گـردد  یجاد میا اهیگ کی در مارگریب

1998; Zadoks 1985 .(بیشـ  ق حاضر، براسـاس یدر تحق 
 از یناشـ  يمـار ین وقوع و شـدت ب یب یخط ونیرگرس خط

PVY ،23/69  25/0 - 48/0 یب خطـ یدرصد مزارع با شـ ،
 38/15و  55/0 - 65/0 یب خطیدرصد مزارع با ش 38/15

بـر اسـاس   . بودنـد  8/0 -43/1 یب خطیدرصد مزارع با ش
ـ ق، مشـخص گرد ین تحقیصورت گرفته در ا يهالیتحل د ی
ب یبـا شـ   يمـار یدرصـد مـزارع مقـدار ب    60ش از یه در بک
 4/0معـادل   زان وقوع،یش در میدرصد افزا کیهر ( يمترک
افتــه یش یافــزا) يمـار یش در شــدت بیدرصـد افــزا  2/0 -

 يط بـرا یگـر شـرا  یدرصـد د  76/30ه در ک یدر حال. است
با دو برابر یب تقریتر بوده است و با شار مساعدیبس يماریب

 بیشـ  ن براسـاس یهمچن. افته استیش یافزا يماریمقدار ب
 از یناشـ  يمـار ین وقوع و شـدت ب یب یخط ونیرگرس خط

PVY ـ یشـ : در دو گروه یابیارز، مناطق مورد -4/0ن یب ب
ب یو شـ ) محلـه و پلنگـر  کچـ یآبـاد، پ مناطق والش( 35/0
قرار گرفتنـد  ) آباد و تقرتپهتپه، فاضلیمناطق قل( 6/0-45/0
وع یشـ  يآباد و تقرتپـه بـرا  تپه، فاضلیمناطق قل). 3ل کش(
ر منـاطق مـورد   یتر سـا ار مساعدیبس PVY از یناش يماریب
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بـا  (نودشـت  یتپـه از شهرسـتان م  یمناطق قلـ . ق بودندیتحق
ــم ــه  57/6ن یانگی ــاد از ، فاضــل)تعــداد شــته در هــر بوت آب

) تعداد شته در هر بوته 67/9ن یانگیبا م(آباد یشهرستان عل
تعـداد شـته    55/3ن یانگیـ با م(و تقرتپه از شهرستان گرگان 

ت شته ین جمعیشتریب ین مناطق مورد بررسیب) در هر بوته
 يمـار ین وقـوع ب یب ین همبستگیشتریب. داشتند سبز هلو را

آباد منطقه فاضل ت شته سبز هلو دریو جمع PVY از یناش
صـورت   يل آمـار یـ بـر اسـاس تحل  . دیگرد یابیارز%) 60(

ت شته سبز هلـو بـر اسـاس    ین جمعیانگیسه میگرفته و مقا
ر یـ غ يهانسبت به بوته) PVY )I=1 از یناش يماریوقوع ب

-ن شـته در بوتـه  یت این جمعیانگی، م)PVY )I=0آلوده به 

 97/25ب یـ آباد و تقرتپـه بـه ترت  آلوده در مناطق فاضل يها
) P≤ 0.000( يداریعــدد بــا تفــاوت معنــ 56/14عــدد، و 

در . بـود ) عـدد  65/0عـددو   6(رآلوده یغ يهاشتر از بوتهیب
ـ ت ایـ ز جمعیـ دار نبودن اختالف نیتپه با وجود معنیقل ن ی

ـ  يهـا شته در بوته  يهـا شـتر از بوتـه  یب) عـدد  54/9(وده آل
ش نرخ مقـدار  یل افزایاحتماال دل. بود) عدد 22/6(رآلوده یغ
ت ناقـل  یـ ن مناطق مربوط به بـاال بـودن جمع  یدر ا يماریب
  .باشدت آنها یو فعال يماریب

 يروس، زمـان داده بـردار  یدر مورد اثر ناقل در انتشار و
ه در طـول  ک يننده است به طورکعامل مهم و محدود  کی

-هـا جمـع  اه، دادهیگ يا مراحل مختلف رشدی یفصل زراع

ن اسـت  کـ اما مم. ردیگیقرار م يل آماریو مورد تحل يآور
ـ  ییباال یلزوما همبستگ ت ناقـل در آن زمـان و   یـ ن جمعیب

ن هفتـه  یچون معموال چنـد . روس مشاهده نگرددیانتشار و
ـ روس توسط ناقل و ظهور عالیو یزنهین مایب  یروسـ یم وی
 Fauquet & Fargette(باشـد  یزبـان فاصـله مـ   یاه میـ ر گد

1990; Sseruwagi et al. 2004 .( ت ناقـل در  یـ اما بـا جمع
ـ ا. مشاهده شـود  يشتریتر ارتباط بچند هفته قبل ن حالـت  ی

اسـاوا  ک کیروس موزائیو يقات صورت گرفته برایدر تحق

ـ یسف(ت ناقل آن یبا جمع ده اسـت  یبـه اثبـات رسـ   ) کد بال
)Sseruwagi et al. 2004 .( ـ  تعامـل  و ناقـل  يهـا شـته  نیب
 یولکــمول و یســلول ،یکیولــوژیزیف ســطح هــا درروسیــو
 یاهیمارگر گیب يهاروسیگر وید یاز طرف. باشد یم دهیچیپ

ش یزبان، باعث افـزا یاه میگ يولوژیزیدر ف یراتییجاد تغیبا ا
 یدر برخـ  یناقـل شـده و حتـ    يهاشته ياه برایت گیجذاب

شـود   یمـ هـا  شـته  يش قـدرت بـارور  یموارد منجر به افـزا 
)Ingwell et al. 2012; Casteel et al. 2014 .( یآلـودگ 
هـا را  شـته  یبرخ ياهی، رفتار تغذPVYبه  ینیزمبیاه سیگ

و بـه  ) Boquel et al. 2011, 2012(ر قـرار داده  یتحت تـاث 
 ا بلع شته سبز هلو ازیش کزان میش میطور مثال باعث افزا

ـ ش انتشـار ا یرش و افـزا یـ اهش زمـان گ ک، يره آوندیش ن ی
ف یـ ن طیبنـابرا ). Boquel et al. 2011(شـود  یروس مـ یو
/  PVYسـتم  یسـه گانـه در س   ياهیاز تعامالت تغذ یعیوس
ز علـت  یـ ق حاضـر ن یدر تحق. شودیزبان مشاهده میم/ شته
آلـوده بـه    يهـا بوتـه  يها روت شتهیدار جمعیش معنیافزا

PVY بـه  . ن تعامالت باشـد یل ایز احتماال به دلین ندر توتو
ـ  یوجـود همبسـتگ   یلکطور  و  يمـار یزان وقـوع ب یـ ن میب
ت شته سبز هلو و شـته قرمـز توتـون، نشـان دهنـده      یجمع
ـ ها به عنوان ن شتهیت ایاهم در  یعامـل مهـم و اساسـ    کی
ـ زان وقوع و انتشار ایم باشـند، لـذا مطالعـه    یمـ  يمـار ین بی
ن یدر وقوع ا) به خصوص فرم بال دار(ها تر نقش شتهقیدق
 يهـا تلـه  کمـ کت آنها بـه  یجمع یرات فصلییو تغ يماریب

توانـد نقـش   یمناسب درمزارع توتون در استان گلسـتان مـ  
ـ ا يبـرا  یتیریمناسـب مـد   يارهـا کدر ارائـه راه  یمهم ن ی
  .باشد يماریب

ب خـط  ینه مقدار شیمکنه و یشیز بین ارقام توتون نیدر ب
و ) NC100 )65/0 و PVH03ط بـه ارقـام   ب مربـو یبه ترت

ـ دسـت آمـده از ا  ج بهینتا .بود )4/0( یرقم بارل ق یـ ن تحقی
ر ارقـام توتـون   ینسبت به سا PVH03ه رقم کدهد ینشان م
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. دارد ینـ یزمبیسيروس واینسبت به و يشتریت بیحساس
ـ   یب مدل خطیش ه کـ  يمـار ین وقـوع و شـدت ب  یرابطـه ب
ـ ش یافـزا  يبه ازا يماریش شدت بیانگر افزایب درصـد   کی

حسـاس تـا مقـاوم     يهـا پیباشد، در ژنوتیم يماریوقوع ب
 يهـا اسـتفاده از مـدل  . ر اسـت ییـ درصـد متغ  55تا  26ن یب

 و وقوع میزانن یروابط ب يریگو اندازه كموجود جهت در
 طیـف  در آنهـا  کـاربرد  از قبـل  گیـاهی  يهـا  بیماري شدت

ج ینتـا . رسـد می نظر به ضروري مکان و زمان از اي گسترده
ه تنها بر اسـاس  کدهد یق نشان مین تحقیدست آمده از ابه

ـ ت یتوان در خصوص حساسـ یاه نمینوع گ ا مقاومـت آن  ی
حسـاس و   يهـا پیمختلف ژنوت يهارا در گونهیز. نظر داد

 يهـا نشکـ ط هـر منطقـه وا  یه بـا شـرا  کمقاوم وجود دارند 
 PVH03رقـم   یلـ کبه طور . دهندیاز خود نشان م یمتفاوت

نسـبت بـه    يشـتر یت بیر ارقام توتون حساسـ ینسبت به سا
  .دهدیاز خود نشان م ینیزمبیسيروس وایو

 در اسیــمق اســاس بــر يمـار یب شــدت یابیــارز جهـت 
ـ با استفاده مورد اسیمق ،یروسیو يهاستمیپاتوس  از قبـل  دی

ـ  رقـم  در نظـر  مـورد  روسیو يبرا مزرعه، در ارک  ارقـام  ای
 مـورد  زیـ ن شـده  نترلک و ياگلخانه طیشرا در مطالعه مورد
-همـه  مطالعـات  اسـت  رکـ ذ بـه  الزم. ردیـ گ قـرار  یابیارز

 طیشـرا  در نیمعـ  روسیو کی از یناش يماریب یرشناسیگ
 در مطالعـات  بـا  متفـاوت  و بـوده  دشوار يارک قطعا یعیطب
 از شیب با یآلودگ. باشدیم نترلک تحت و ياگلخانه طیشرا
 يعـاد  يامـر  یعـ یطب و يامزرعـه  طیشـرا  در روسیو کی

 از یناشـ  عالئـم  يبـاال  اریبسـ  تشـابه  لیـ دل بـه  نکیل بوده،
ـ  نشکبـرهم  وجـود  زیـ ن و ننـده ک آلـوده  يهـا روسیو  نیب
ـ و گونـه  براسـاس  عالئـم  کیکتف انکام ها،روسیو  روسی
ـ ارز حاضـر،  قیتحق در. باشدیم نکرممیغ  طیشـرا  در یابی
 زانیـ م و گـر ید يهـا روسیو حضور احتمال و بوده یعیطب

ـ و به شده يآورجمع يهانمونه یآلودگ ـ را يهـا روسی  جی

ـ و( توتـون   Cucumber mosaic( اریـ خ کیــموزائ روسی

virus, CMV(، توتـون  کخراش روسیو )Tobacco etch 

virus, TEV (توتون يارگه روسیو و )Tobacco streak 

virus, TSV ((قـرار  یمورد بررسـ  یمقدمات صورت به زین 
 550 یکیسـرولوژ  یبررسـ  در). نشـده  چاپ جینتا( گرفت
 هـا درصد بوتـه  63/3 یآلودگ تنها مختلف، مناطق از نمونه

 25( CMV بـه  هـا درصد بوته 54/4 و TSVبه) نمونه 20(
 امـد، ین دسـت  به TEV به یآلودگ یول شد مشاهده) نمونه
 PVY به) 550 از 117( هانمونه درصد 28/21 هک یحال در

 نرخ نیشتریب یبررس مورد يهاگونه نیب از. داشتند یآلودگ
ـ ا بـه  یآلـودگ  نـرخ  امـا  شد، مشاهده CMV به یآلودگ  نی
منطبق بـا گـزارش    هک بود PVY از مترک مراتب به روسیو
ـ شتر ویوع بیش ر ینسـبت بـه سـا    ینـ یب زمیسـ  يروس وای
ـ و  & Moarefzadeh( رانیــا توتـون  مــزارع در هـا  روسی

Khateri 2009; Khateri et al. 2004 (توجـه  بـا . باشد یم 
 عالئـم  شـدت  ثبـت  در توتون، در TSV متفاوت عالئم به

 نکیل د،ینگرد ثبت TSV به یازآلودگ یناش یاحتمال موارد
 لیدل به است نکمم CMV به آلوده يهابوته معدود عالئم
 دخالـت  شـده  ثبـت  يهـا  داده در PVY عالئـم  به شباهت
 ،CMV بـه  یآلـودگ  نییپـا  نـرخ  به توجه با اما باشد داشته
. بـود  خواهـد  یپوش چشم قابل یاحتمال شده جادیا يخطا
ـ رد قابـل  یآلودگ وقوع از نیتخم کی جینتا نیا لذا  در یابی

ـ ا در. اسـت  شـده  جادیا يماریب شدت و مزارع  یبررسـ  نی
 طـول  در زایاال توسط ،PVY به نمونه 3690 تعداد یآلودگ
 طیشرا در نیهمچن و گرفته قرار یبررس مورد یزراع فصل
 ییهـا هیجدا یکیولوژیب يسازخالص از پس ز،ین ياگلخانه

ـ ما و توتون از شده جدا PVY از ـ هی  مـورد  ارقـام  يرو یزن
 قرار یبررس مورد گلخانه طیشرا در روسیو عالئم مطالعه،
 عالئـم  بـا  يامزرعـه  طیشرا در شده مشاهده عالئم. گرفت

 یبررسـ  مـورد  ارقـام  يبـرا  ياگلخانـه  طیشـرا  در روسیو
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ـ ا بـر  و داشـتند  هـم  بـا  ییبـاال  تطابق هک دیگرد سهیمقا  نی
. اسـت  گرفتـه  صـورت  ریـ متغ دو نیا روابط لیتحل اساس
 يهابوته امر، نیا از یناش يخطا اهشک منظور به نیهمچن

 يرابطـه  یابیارز در دارعالئم يدارا یول PVY به رآلودهیغ
 مطالـب  عیجم براساس. شدند حذف آن I با S شاخص نیب

 در شـده  مشـاهده  عالئـم  غالـب  رودیم انتظار اشاره، مورد
 و بـوده  PVY به یآلودگ به مربوط یبررس مورد يهانمونه
ـ ا بـا  قیـ تحق نیا در حاصل جینتا  و ارائـه  قابـل  فـرض،  نی
 يمـار یب شـرفت یپ مطالعه هک است یعیطب. باشدیم نانیاطم
ـ ولوژیب ناقل از استفاده با شده نترلک طیشرا در  یجینتـا  کی
 قابـل  عنـوان  چیهـ  بـه  اما شود،یم حاصل باالتر نانیاطم با
-همـه  مطالعـات  بـالطبع . باشدینم یعیطب طیشرا به میتعم

 ییخطاهـا  بـا  همراه شهیهم یعیطب طیشرا در یشناس يریگ
 تمـان ک قابـل  و بوده مطالعات گونه نیا ذات در هک باشدیم

 برخوردار زین ییباال ارزش از حاصله جینتا اما بود، نخواهد
زان یـ ه ارزش مکـ ج مشخص شد ین نتایبر اساس ا .باشدیم

-یسان نمـ کیشه با ارزش شدت آن یهم يماریب کیوقوع 
ـ به خصوص در ارقام حسـاس بـه و  . باشد روس، بـرآورد  ی

-انـدازه  .برخوردار اسـت  يشتریت بیاز اهم يماریشدت ب

 يریتصـو  توانـد ینمـ  ییتنهـا  به يماریب زان وقوعیم يریگ
باشـد   داشـته  دنبـال  بـه  مزرعه را در يماریمقدار ب از یواقع

)Aghajani, 2008; Ghasemi et al. 2013; Jeger et al. 

 کی يماریب ز، شاخص شدتین نیشیقات پیدر تحق). 2018
 بر مقدار مختلف طیشرا ریتأث شینما يبرا اعتماد قابل ریمتغ

 Paul et al. 2005 Cardoso et(شده است  یمعرف يماریب

al. 2004; .(هکـ  دهدیم نشان یبررس نیا جینتا حال، نیبا ا 
 يریـ گهمه رینظ( یعلم مقاصد يبرا ییتنها به زین روش نیا

ن یـی تع ،يمـار یب نتـرل ک مختلـف  يمارهایت سهیمقا ،یشناس
ـ  جهـت  يسـاز  مـدل  و یاهیـ گ يها پیژنوت مقاومت  شیپ
-ننده ک کمکار یتواند بسینبوده اما م یافک )يماریب یآگاه

 گـردد یمـ  شنهادیلذا پ). Jurke & Fernando 2008(باشد 

 یشناسـ  يریـ گهمـه  دربـاره  یقیتحق گونه هر انجام از قبل
 يهـا روش ریتـأث  و هـا پیـ ژنوت مقاومـت  یبررسـ  ،يماریب

ـ  رابطـه  منطقـه،  کی در يماریب نترلک مختلف  و وقـوع  نیب
ـ ا ریـ غ در. گـردد  نیـی تع منطقـه  آن در يمـار یب شـدت   نی
 از ،ییتنهـا  بـه  يمـار یب وقـوع  يهـا داده از استفاده صورت،
 برخـوردار  يمـار یان مقـدار ب یب يبرا یافک اعتبار و صحت
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