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 چکيده
باشد. توتون در دنيا مي هاي مخرباز جمله ویروس، Potyviridaeاز تيرة  Potyvirus(، گونۀ تيپ جنس Potato virus Y, PVYزميني )ویروس واي سيب

 در سه شهرستان گرگان، مزرعه توتون 11تعداد  ،1891 زراعي فصلاستان گلستان، طي مزارع توتون در بيماري ناشي از این ویروس وضعيت منظور بررسي  به

( و DIميزان وقوع بيماري )هاي بوته انتخاب و شاخص 15رفت. در هر مزرعه گ قرار بازدید مورد روزه 11 زماني انتخاب شده و در فواصل مينودشت و آبادعلي

منظور ردیابي و ارزیابي غلظت  د. بهشها ارزیابي  در آن (Myzus persicae ssp. nicotiana, MPNو قرمز توتون ) (Myzus persicae, MPفراواني دو شته ناقل سبز هلو )

در بين ارقام مختلف توتون  PVYاستفاده شد. درصد آلودگي  PVYاي اختصاصي سرم چند همسانهبا استفاده از آنتي DAS-ELISA ( از روشOD) نسبي ویروس

آماري  تحليل درصد( ارزیابي شد. براساس نتایج حاصل از 2/1( و بارلي )درصد 1/88) PVH03متفاوت بوده و بيشينه و کمينه درصد آلودگي به تریتب در ارقام 

( داراي K326و  PVH03 ،NC100اي )دار بوده و ارقام باسما و بارلي نسبت به ارقام گرمخانههاي مورد ارزیابي تفاوت معنيارقام توتون در تمام شاخص ها، بينداده

ارتباط همبستگي با دما غيرمستقيم و  ODو  DIهاي مشاهده گردید. براي شاخص K326بودند. بيشترین جمعيت هر دو شته روي رقم  PVYحساسيت کمتري به 

 اشت. ( دP= 0.004و  r= 0.98)بيشترین ميزان همبستگي را با تغييرات بارندگي  DIرطوبت نسبي و ميزان بارندگي مستقيم ارزیابي شد و 

  PVH03 ،Disease incidence، DAS-ELISAتوتون، شته سبز هلو،  های کليدی: واژه

 
The Potato virus Y main disease indicators in tobacco fields of Golestan province 

 

P. SHARIFI NEZAMABAD
1
, S.NASROLLAH NEJAD

2, M. A. AGHAJANI
3
, A. DIZADJI

4
, A. NADIMI

1 

1 and 2. PhD. Student, associate professor & assistant professor, respectively; Department of Plant Protection, Faculty of Plant Production, 

University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran; 3. Associate professor, Department of Plant Protection, 

Agricultural and Natural Resources and Research Center of Golestan province, Gorgan, Iran; 4. Associate professor, Department of Plant 

Protection, Faculty of Agricultural Science and Engineering, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran 

Abstract 

Potato virus Y, is the type member of the genus Potyvirus, family Potyviridae is of the most destructive viruses of tobacco worldwide. 

In order to detect PVY and its distribution in Golestan province, several surveys were conducted during July to October 2017 at 15 days 

intervals in tobacco fields of Gorgan, Aliabad and Minoodasht. 50 plant was selected for each farm and various disease incidence (DI) and 

population frequency of the virus vector (MP and MPN were evaluated. Double antibody sandwich-ELISA (DAS-ELISA) using PVY-

specific polyclonal antibodies was used to estimate changes in the relative concentrations of PVY. The rate of PVY infection was different 

among tobacco cultivars and the maximum and minimum infection rates were belonged to PVH03 (33.6%) and Barley (6.2%) cultivars 

respectively. Based on the statistical analysis of data, there was a significant difference for disease indicators and the virus vector on different 

tobacco cultivars, as Basma and Barley were less susceptible to PVY than Flue-cured cultivars (PVH03, NC100 and K326). Also, the K326 

cultivar has the highest Myzus persicae ssp. nicotiana and Myzus persicae populations. There was a direct correlation between disease 

incidence (DI( and PVY relative concentration (OD) and relative humidity and rainfall changes so that DI with rainfall changes had the highest 

Correlation (r = 0.98 and P = 0.004).  
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 مقدمه

خانواده بادمجانيان  از (.Nicotiana tabacum Lتوتون ) گياه

(solanaceae،) در بسياري که است مهم اقتصادي محصول یک 

طبق آمار شرکت دخانيات ایرران،   شود.مي کشت جهان نقاط از

استان گلستان با بيشترین سطح زیرر کشرت توترون در کشرور     

توترون ایرران را بره     سراننۀ  توليددرصد  9/19هکتار(  2848)

آمارنامه شررکت دخانيرات ایرران،    است )خود اختصاص داده 

 برر  نظرارت  و برنامه ریزي مرکز اداره آمار و اطالعات. 1891

آبراد، گرگران و مينودشرت    هاي علينشهرستا (.ایران دخانيات

باشرند. در  مهمترین مناطق کشت توتون در استان گلستان مري 

هراي ویرجينيرا و   غربري توترون )گرروه   تيپآباد و گرگان علي

شروند  شرقي )رقم باسما( کشت ميو در مينودشت تيپبارلي( 

درصرد( مربروط بره گرروه      11) که بيشترین سطح زیر کشرت 

 PVH03و  NC100 ،K326ویرجينيررا بررا ارقررام متعررددي نظيررر  

 (.1891باشد )بي نام،  مي

مشکالت کشت توترون   ترینمهم از هاي ویروسيبيماري

( Potato virus Y, PVY) زمينري سريب  واي بروده و ویرروس  

(. Tsedaley, 2015باشد )مي ترین ویروس توتون در دنيامخرب

عنوان پنجمين ویرروس    این ویروس داراي انتشار جهاني بوده و به

(. Scholthof et al., 2011جهان شناخته شرده اسرت )  اقتصادي مهم 

)تيررة   Potyvirusجرنس   تيرپ  زمينري گونرۀ  سريب وايویروس

Potyviridae( است )Kerlan, 2006; Scholthof et al., 2011 این .)

دامنه ميزباني وسيعي بوده و در شرایط طبيعري   دارايویروس 

برريش از نرره خررانواده گيرراهي )از جملرره بادمجانيرران شررامل   

کنرد  فرنگري و فلفرل( را آلروده مري    زميني، توتون، گوجه سيب

(Tsedaley, 2015  بسته به سویه ویروس، رقم توتون و زمران .)

درصد محصول  71تا  89تواند سبب کاهش مي PVYآلودگي، 

( بسرته بره زمران آلرودگي و رقرم      PVYN) Nالبته سویه گردد، 

درصد محصرول نيرز گرردد     155تواند سبب نابودي ميزبان مي

(Singh et al., 2008; Tsedaley, 2015 .) 

PVY  توترون  مرزارع  هراي ویرروس  تررین شرایع  از یکري 

درصرد مري باشرد     1/14هاي شمال ایران با نرخ آلودگي  استان

(Khateri et al., 2015 .)   گونره   15این ویروس توسرط بريش از

صرورت ناپایرا منتقرل     و بره  Aphididaeشته متعلق به خرانواده  

(. Robert and Bourdin, 2001; Lacroix et al., 2010شرود )  مري 

هراي مختلرف   آگراهي بيمراري  هرایي برراي پريش   تاکنون مدل

 ,Ruesink and Irwinزمينري ) در سريب  PVYویروسي ازجملره  

گيرري  است. بر اساس نترایج مطالعرات همره   ( ارایه شده 1986

هاي مختلرف  زميني، گونهدر مزارع سيب PVYشناسي بيماري 

هاي متفاوتي در انتقال ویروس داشته و همچنرين  ناقل توانایي

عنوان یرک عامرل     هاي ناقل در اوایل فصل رشدي بهشتهپرواز 

زميني بوده تعيين کننده در ميزان شيوع ویروس در مزارع سيب

در سوئيس، پایش فعاليت (. Kirchner et al., 2013; 2014ست )ا

هاي مربوط به جمعيت آنها براي محاسبه هاي بالدار و دادهشته

در  PVYعنوان یک شراخص برراي خطرر انتقرال       فشار ناقل به

 اسرررت شررردهزمينررري اسرررتفاده  مرررزارع برررذري سررريب  

(., 2017et al., 2014; Lacomme et alSteinger  .)نبود به توجه با 

 در توترون  هراي بوتره  مسرتقيم  براي حفاظت کارآمد روش یک

 هرا، شرته  توسرط  ویروس انتقال کنترل یا ،PVY به آلودگي برابر

مرورد   اميد بخش ابزاري عنوان  به PVY برابر در مقاومت ژنتيکي

اما این ویرروس   (. 2010et alLacroix ,.قرار گرفته است ) توجه

 هراي غلبره  سویه بروز بانیي بوده واي داراي تنوع درون گونه

 مقاومت منابع طبيعي از استفاده امکان مقاومت گياهان، بر کننده

 Chen et alLacroix ;2010 ,.اسرت )  کرده محدود را هاميزبان در

et al., 2010 .)  مطالعات زیادي روي تنوع ژنتيکي این بيمرارگر

در دنيا صورت گرفته است و برر اسراس مطالعرات مولکرولي     

، PVYO ،PVYN ،PVYNTN ،PVYNA-Nصورت گرفته نره سرویه   

PVYZ ،PVYE ،PVYN-Wi ،PVYN:O  وPVY NE-11  برررراي ایرررن

 Nanayakkara؛ Tian et al., 2011ویروس گزارش شده اسرت ) 

., 2012et al  2013 ,.وet alAli -Chikh).  سه سویهN ،O  وC در 

 عنروان   ( بره PVYO) Oایران شريوع دارد و سرویه    توتون مزارع

تراکنون   (.Khateri, et al.,  2015شرده اسرت )   معرفري  غالب سویه

در  زمينري سريب واي گيرري ویرروس  ي همهاي در زمينهمطالعه

با توجه به جایگاه استان گلسرتان   کشور صورت نگرفته است.
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در توليد گياه صنعتي توتون در کشرور از نظرر درجره کيفيرت     

 محصرررول توليررردي، جایگررراه سررروم برررراي ارقرررام برررارلي

درصرد توليرد( و    51/11درصد توليد( و باسما )برا   22/81)با 

درصرد توليرد( رکرر شرده، امرا       88/81اول براي ویرجينيا )با 

درصرد( در   15/17يدي ویرجينيا )بانترین درصد محصول تول

، از نظر کيفيت درجه دو دسته بندي شده 1891استان در سال 

است. یکي از دنیل اصلي کراهش کيفيرت محصرول توليردي     

 PVYهاي ویروسي از جمله تواند ميزان باني وقوع بيماريمي

باشد. با توجه به اهميرت ایرن ویرروس در کراهش کميرت و      

ص در زمينره صرادرات، مطالعره    کيفيت این محصول به خصو

 از گيري این بيماري ضرورت دارد. هدفهاي همهبرخي جنبه

 توترون و  مرزارع  آلودگي وضعيت بررسي پژوهش، این اجراي

گيري شناسي و مشرخص کرردن   هاي مختلف همهمطالعه جنبه

توانرد نقرش   اثر شرایط محيطي بر وقوع بيماري است کره مري  

ي راهکارهاي مردیریتي مناسرب   هاي در ارائبسيار کمک کننده

زمينري در مرزارع   براي بيمراري ناشري از ویرروس واي سريب    

توتون داشته و در نهایت منجر بره افرزایش کميرت و کيفيرت     

 توليد این محصول صنعتي گردد. 

 

 بررسی روش

مزرعه در مناطق عمرده کشرت توترون اسرتان      11 تعداد

مينودشررت آبرراد و شررهرهاي گرگرران، علرري  گلسررتان شررامل

دقيقه تا  15درجه و  81هاي بين عرض جغرافيایيي )محدوده

دقيقه ترا   87درجه و  14دقيقه شمالي و طول  18و  درجه 87

دقيقه شرقي( و به روش آقاجاني و همکراران   81درجه و  11

(., 2008 et alAghajani     بازدیرد  1( انتخراب گردیرد )شرکل .)

مهر ماه )پایان فصرل رشرد(   مزارع از نيمه اول تير تا نيمه دوم 

و  15روز )در پنج زمران   11به طور ميانگين در فواصل زماني 

 21شهریور مراه برراي مينودشرت؛     24و  2مرداد،  18تير،  21

مراه برراي گرگران و    مهرر  18شهریور و  21و  2مرداد،  9تير، 

بوتره در هرر    15آباد( انجام و از هر مزرعه پنج ردیرف و  علي

صرورت تصرادفي( انتخراب،     ر هر مزرعه بهبوته د 15ردیف )

د. جهت حذف شنشانه گذاري و تا پایان فصل زراعي ارزیابي 

ها، اولين ردیف به فاصله سه متر آوري دادهاثر حاشيه در جمع

هرا بسرته بره    د. فواصل بين ردیرف شاز حاشيه مزرعه انتخاب 

اي انتخاب شردند کره بتروان ارزیرابي     مساحت مزرعه به گونه

 11/11بيشترین سطح زیر کشت ) مزرعه داشت.از کل درستي 

درصد( در مزارع مورد ارزیابي مربوط به ارقرام باسرما )تيرپ    

)مرزارع   NC100شرقي، مرزارع یرک ترا پرنج از مينودشرت( و      

از  15آبراد و هشرت و   از فاضرل  14از پيچک محلره و   11،12

درصد( مربروط بره    17/1تقرتپه( و کمترین سطح زیر کشت )

آبراد( برود. همچنرين ارقرام     از فاضرل  11)مزرعه  PVH03رقم 

از  9)مرزارع   K326آباد( و بارلي )مزارع شش و هفت از والش

درصد سطح زیرر کشرت    11/21آباد( نيز از فاضل 18تقرتپه و 

 BBCHرا داشتند. بر اسراس مقيراس مراحرل رشردي توترون      

(BBCH-scale "Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt 

und CHemische Industrie( )Coresta guide, 2009  در اولرين ،)

مرحله بازدید، مزارع شماره یک تا پنج از شهرستان مينودشرت  

، مزارع شرماره هفرت و   8251-8258داراي کد مرحله رشدي 

، مرزارع  1151نه از شهرستان گرگان داراي کد مرحله رشردي  

ترا   11 از شهرستان گرگان و مزارع شرماره  15شش، هشت و 

 آبررراد، داراي کرررد مرحلررره رشررردياز شهرسرررتان علررري 11

 بودند.   1115-1158

برآورد غلظت   و  PVYبه  های مورد بررسیارزیابی آلودگی بوته

  ویروس نسبی

هراي مرورد ارزیرابي هرر     در هر بازه زماني، آلودگي بوته

دوطرفره انیرزا    سراندوی  به روش ، PVYبوته( به  15)مزرعه 

(double antibody sandwich-enzyme linked immunosorbent 

assay, DAS-ELISA )(Clark and Adams, 1977 ) و با استفاده از

 تهيره  PVY (AS- 0343اختصاصري   ايهمسرانه سرم چنرد  آنتي

ميزان جرذب نرور   . شد( بررسي آلمان DSMZشده از موسسه 

 (OD405) نرانومتر  451در طرول مروج   پليت انیرزا  هاي چاهک

و ثبررت ( ELISA-Reader) خوانشررگر انیررزا دسررتگاهتوسررط 

هایي با ميزان جذب نور سه برابر ميانگين جرذب شراهد    نمونه
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در نظرر گرفتره    PVYنمونه آلوده به عنوان   منفي )گياه سالم( به

هاي آلوده بره روش آزمرون   در بوته روسیو يغلظت نسب شد.

برابرر عصراره    15( در رقت quantitative ELISAانیزاي کمي )

د. ایرن رقرت   شر گياهان و با سه تکرار براي هر نمونه ارزیابي 

براساس ارزیابي مقدماتي و مشاهده بهترین رابطه خطري برين   

 انتخاب شد. OD405غلظت نسبي ویروس و 

 ( DI incidence, Diseaseوقوع بيماری ) شاخص برآورد

بيماري برراي  وقوع  براساس نتایج آزمون انیزا، شاخص

 DI = Σx / Nي معادلره  از استفاده با هر مزرعه در هر بازه زماني

هراي  بوتره  تعرداد کرل   N بيمار و  هايبوته تعداد، x آن در که)

 محاسبه گردید.  (Cardoso et al., 2004ارزیابي( ) مورد

 قرمتز ( و شتته  persicae Myzusجمعي  شته سبز هلتو )  تغييرات

 (nicotianassp.  persicae Myzusتوتون )

هاي توتون، شته سبز هلو تغييرات جمعيت مهمترین شته

(Myzus persicae   ( و شرته قرمرز توترون )Myzus persicae ssp. 

nicotiana ارزیرابي )موقعيرت لچره    برگ از هر بوتره  15(، در 

روز برره روش کیریچنررر و  11هرراي زمرراني ( و در بررازهبرررگ

به منظرور تحليرل   ( پایش شد. Kirchner et al., 2014همکاران )

هراي خطري عمرومي شرده     ها نيز از مردل آماري جمعيت شته

(Generalised linear models, GLMsبرره )  روش کیریچنررر و 

 ( استفاده گردید.2514همکاران )

 AUDPC (Area under the disease progress curve )شاخص  برآورد

براي ميزان وقوع، غلظت نسبي ویروس،  AUDPCمقادیر 

و شته قرمرز توترون در هرر مزرعره در      هلوجمعيت شته سبز 

∑      طول فصل زراعي برر اسراس معادلره      (   
   

   

    )     (ti+1 – ti) (n  ،تعررداد دفعررات یادداشررت برررداريX 

محاسبه گردید. ( tبرداري شده در زمان بيماري یادداشت مقدار

 Area under the) سطح زیر منحني تغييرات جمعيت شتهدر مورد 

dynamics of aphid population curve, AUDAPC)    و غلظرت نسربي

  (Area under the OD changes curve, AUODPCویررروس )

(X ترتيب جمعيت شته یادداشرت بررداري شرده و غلظرت      به

 Campbell and( محاسربه گردیرد )  tنسربي ویرروس در زمران    

Madden, 1990 and Cooke, 2006.)  

 هاآماری داده تحليل

 17.2.0افرزار   نررم  از اسرتفاده  برا  هاآماري داده هايتحليل

Statgraphics Centurion (Polhemus, 1980 )شرکت (Statpoint 

Technologies, Inc., Warrenton, Virginia  و بره روش )GLMs 

 .پذیرفت صورت

 

 
 

 .1891مختصات جغرافيایي مزارع مورد ارزیابي در مناطق کشت توتون استان گلستان در سال زراعي  -1شکل 
Fig. 1. Geographical coordinates of tobacco surveyed fields in Tobacco cultivation areas of Golestan province in the 2017 cultivation season. 
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 نتایج  

 8195از  سراندوی  دوطرفره انیرزا   براساس نتایج آزمرون  

درصرد( بره    78/18نمونره )  157نمونه مورد بررسي در مجموع 

PVY  آلرروده بودنررد. آلررودگيPVY  براسرراس تيررپ توتررون در

( و شرقي و بارلي PVH03، NC100 ،K326هاي غربي )ارقام  تيپ

 81/28نمونره( و   157از  881) 18/71)رقم باسما( بره ترتيرب   

درصد و براساس شهرستان در گرگان، علي آباد و مينودشت بره  

 نمونره(  157از  171) 71/84نمونه(،  157از  215) 42/41ترتيب 

نمونه( درصرد تعيرين شرد. بيشرترین و      157از  121) 81/28و 

ین درصد وقوع بيماري در مزارع توتون منراطق تقرتپره )از   کمتر

نمونرره(( و  715از  179درصررد ) 87/28شهرسررتان گرگرران بررا 

 415از  21درصرد )  1/4آبراد برا   پيچک محله )از شهرستان علي

در بين ارقام مختلف  PVYآلودگي . درصد نمونه(( تعيين گردید

باسما و ، PVH03، NC100 ،K326ارقام در  توتون متفاوت بوده و

 1255از  197) 42/11، نمونه( 215از  84) 1/88ترتيب  بارلي به

نمونره(   1215از  121) 18/9نمونه(،  495از  74) 1/11نمونه(، 

بيشررترین و گردیررد. درصررد تعيررين نمونرره(  155از  81) 2/1و 

و  PVH03رقم  به ترتيب مربوط بهوقوع بيماري درصد کمترین 

بيشينه ميرزان وقروع بيمراري ناشري از      (.2باشد )شکل مي بارلي

PVY درصرد   8/22ترتيب  آباد و گرگان بههاي عليدر شهرستان

شررهریور مرراه  T4 ،21در اواخررر شررهریور )نمونرره(  215از  17)

 215از  41درصررد ) 4/18روز پرس از نشراکاري(( و    117-95)

روز پرس از   111-117مهر مراه )  T5 ،18اواسط مهرماه )نمونه( 

( مشاهده گردید. در حالي که در شهرستان مينودشرت  نشاکاري(

مررداد   T3 ،18در زمان سروم )  نمونه( 215از  11) درصد 4/24

 روز پس از تاریخ نشاکاري بود. 84-91ماه( 

  (OD405) نسبی غلظ  و DI هایشاخص آماری تحليل

هراي وقروع بيمراري    هاي مربوط به شاخصداده آماريتحليل 

(DI و غلظت ) نسربي  ( ویرروسOD 405   در سرطو  مختلرف )

و زمران   توترون ، رقرم  کشرت )شهرستان، منطقه، مزرعه، خرط  

)درسرطح شهرسرتان( و    DIبرداري( نشان داد که به جرز  نمونه

 )در سطح ردیف(، این دو شاخص در سایر PVYغلظت نسبي 

 
بر اساس درصد وقوع بيماري  PVYمنحني پيشرفت بيماري  -2شکل 

(DI در ارقام توتون مورد بررسي در فصل زراعي )؛ 1891A رقم )

PVH03 ،B رقم )K326 ،C رقم )NC100 ،D رقم باسما و )E.رقم بارلي )  

Fig. 2. PVY disease incidence progress curve in different tobacco 

cultivars during 2017 cultivation season; 

A, PVH03; B, K326; C, NC100; D, Basma and E, Burley. 
 

 داري )در اغلررب مرروارد سررطو  مختلررف اخررتالف معنرري  

P≤ 0.01   مقایسره ميرانگين ایرن دو     (.1( نشان دادنرد )جردول

شاخص در سطو  مختلرف مرورد نظرر )شهرسرتان، منطقره،      

بررداري( در  و زمران نمونره   توترون ، رقرم  کشرت مزرعه، خط 

در هر سطح بيانگر بيشينه و کمينه مقدار هر شاخص  2جدول 

باشد. در این جدول هماهنگي مناسبي بين این دو شاخص مي

در سررطو  مختلررف قابررل مشرراهده بررود. برررخالف اخررتالف 

غلظرت نسربي   سرطح شهرسرتان، شراخص    در  DIدار غيرمعني

PVY داري کمتررر از گرگرران و طررور معنرري هدر مينودشررت برر

غلظرت  دار برخالف اخرتالف غيرمعنري  آباد بود. همچنين  علي

ردیرف دو   DIسطح ردیف کاشت، شاخص نسبي ویروس در 

هاي یک و پنج تعيين شد. داري کمتر از ردیفبا اختالف معني

هراي  در نمونره  PVYبين ارقام توتون نيز، کمينه غلظت نسربي  

آلوده ارقرام برارلي و باسرما و بيشرينه ایرن شراخص در رقرم        

PVH03  ه مقردار  طرور مشرابه، کمينره و بيشرين     هبر  د.شارزیابي

تعيرين شرد    PVH03ترتيرب در ارقرام برارلي و     به DIشاخص 

آباد، مزرعه (. این دو شاخص در سطو  منطقه فاضل2)شکل 

داري با اختالف معني T1برداري  و بازه زماني نمونه 15شماره 

 (.2بيشتر از سایر موارد همان سطح بود )جدول 



 مزارع توتون استان گلستان در (Potato virus Yزمينی )سيبویروسی وای بيماری های مهم مرتبط بابررسی شاخص: آباد و همكاران شریفی نظام

 

 

  آباد و گرگانهاي مينودشت، عليدر شهرستان PVYهاي مختلف بيماري ناشي از آلودگي توتون به واریانس شاخص يتجزیه -1جدول 

 .1891در فصل زراعي 
Table 1. Analysis of variance of PVY different parameters in tobacco plants in Gorgan, Aliabad and Minoodasht locations during 2017 cultivation season. 

        MPN           MP           OD           DI   

P-Value Mean 

Square P-Value Mean 

Square P-Value Mean 

Square P-Value Mean 

Square Df  

0.1 ns 315.335 0.00** 7441.07 0.00** 105.686 0.34 ns 9.01 2 City 

 148.513  940.611  2.589 
 8.5 3683 Residual 

0.04** 340.558 0.00** 6769.16 0.00** 1.826 0.00** 3.467 5 Region 

 148.344  936.287  0.04  0.09 3680 Residual 

0.00** 669.78 0.00** 15839.9 0.00** 2.094 0.00** 2.859 4 Cultivar 

 148.039  928.037  0.04  0.09 3681 Residual 

0.00** 490.9 0.00** 15578.3 0.00** 1.960 0.00** 5.515 14 Field 

0.07* 307.807 0.39 ns 961/961 0.43ns 0.043 0.05* 0.159 4 Line 

0.3 ns 173.287 0.00** 6491.48 0.00** 1.011 0.00** 0.891 4 Time 

 147.127  888.44  0.04 
 0.08 3667 

Residual 

        3689 Total  

nsو  *، **
 باشند.دار بودن ميدرصد و غير معني 1درصد ،  1دار بودن در سطح احتمال ترتيب به مفهوم معني به  

 .MPN (Myzus persicae ssp و شته قرمز توتون MP (Myzus persicae)(، جمعيت شته سبز هلو OD405nm) PVY( و غلظت نسبي DIوقوع ) ميزان

nicotianae ) 

 **, *, denotes a statistically significant difference at the probability level of 1%, 5% and ns:  non-meaningful, respectively. 

Diseases incidence (DI), PVY relative concentration (OD), population of Myzus persicae (MP) and Myzus persicae ssp. nicotianae 

(MPN) 
 

جمعي  شته سبز هلتو و قرمتز توتتون و تحليتل      تغييرات

 هاآماری آن

( و قرمز توترون  MPهاي سبز هلو )تغييرات جمعيت شته

(MPNدر )      سطو  مختلف )شهرسرتان، منطقره، مزرعره، خرط

صرورت آمراري    هبر بررداري(  و زمان نمونره  توتون، رقم کشت

حاصل از تحليل آماري، برراي   گردید. بر اساس نتایجارزیابي 

در سرایر سرطو     جمعيت شته سبز هلو، به جز سطح ردیرف 

( بود، در حرالي کره جمعيرت شرته     P= 0.00دار )تفاوت معني

قرمز توتون، فقط در سطو  منطقره، مزرعره و رقرم اخرتالف     

(. بره طرور کلري    1( نشران داد )جردول   P= 0.00داري )معنري 

در اغلرب   MPبود، به طوري کره   MPNيشتر از ب MPجمعيت 

در حردود   MPNمزارع مشاهده و شمارش شد، در حرالي کره   

درصد مزارع )برا جمعيرت پرایين( مشراهده شرد. بيشرينه        15

 تعيرين  18ميانگين جمعيرت هرر دو شرته در مزرعره شرماره      

هاي کشرت تفراوت   ها بين ردیفگردید. ميانگين جمعيت شته

 K326الي که بين ارقام توتون، در رقم داري نداشته در حمعني

، MPNداري بيشتر از سایر ارقام بود. برخالف با اختالف معني

بررا اخررتالف   t4و  t2هرراي در زمرران MPميررانگين جمعيررت  

ها و در سطح شهرستان در علي داري بيشتر از سایر زمان معني

داري بيشرتر از مينودشرت و گرگران برود     آباد با اختالف معني

(. در مينودشت، تغييررات جمعيرت هرردو شرته در     2)جدول 

در مزارع مختلف مشراهده شرد. در گرگران،     t2و  t1هاي زمان

مشهود بود، بطوري  15نوسانات جمعيت هردو شته در مزرعه 

عرددt4 (1855   )به ترتيب در  MPNو  MPکه بيشينه جمعيت 

عدد( بوده است. در علي آبراد، تغييررات جمعيرت     185) t2و 

MP  شدیدتر ازMPN  بيشرينه جمعيرت هرردو    بود، به طوري که

عددMPN (151  )عدد( و  4211) t4 (MPو زمان 18شته در مزرعه 

 (.8در اواخر شهریور( تعيين شد )شکل 
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)اعداد محور  1891زراعي ( در طول فصل tهاي مختلف بررسي )زمان( در مزارع توتون در II( و قرمز توتون )Iتغييرات جمعيت شته سبز هلو ) -3شکل 

 باشند(. بوته مي 15برگ از  15هاي شمارش شده در هر بازدید در روي عمودي بيانگر مجموع تعداد شته

Fig. 3. Aphid population changes in tobacco fields at different times (t) during 2017 cultivation season, I) Myzus persicae and II) Myzus persicae ssp. 

nicotianae (Vertical axis numbers represent the aphids population at 50 surveyed leaves of 50 plants per field). 

 

 

 های بيماریشاخص AUDPCآماری و مقایسه  تحليل، برآورد

نسبي  غلظتهاي وقوع بيماري، شاخص AUDPCمقادیر 

ویروس، جمعيت شته سربز هلرو و قرمرز توترون در سرطو       

، رقم کشتمختلف مورد نظر )شهرستان، منطقه، مزرعه، خط 

شررد. بررر اسرراس  محاسرربهبرررداري( و زمرران نمونرره توتررون

در هي  یرک از سرطو  مرورد بررسري       AUMPNDPCنتایج،

در تمام سطو  مرورد   AUODCداري نشان نداد. تفاوت معني

در سطو  منطقه، مزرعه و  AUDIPCز ردیف(، بررسي )به ج

نيررز در سررطو  مزرعرره و رقررم تفرراوت   AUMPDPCرقررم و

از حاصرل   براساس نترایج (. 8داري نشان دادند )جدول  معني

 (،1151/81)جررذب  AUODCبيشررينه  مقایسرره ميررانگين، 

 

AUDIPC (7189 مربوط به مزرعه شماره )منطقه تقرتپه(  15(

( 944/15)جررذب  AUODCاز شهرسررتان گرگرران و کمينرره  

آبراد( از شهرسرتان   )منطقه فاضرل  11مربوط به مزرعه شماره 

( مربوط 174) AUDIPCآباد بود در حالي که کمينه ميزان علي

آبراد  آباد( از شهرستان علري )منطقه فاضل 14به مزرعه شماره 

 AUMPDPCي ميزان بيشينه و کمينه باشد. بر اساس نتایج،مي

براي هر دو شته سبز هلو و قرمز توترون بره    AUMPNDPCو 

آبراد( از  )منطقه فاضل 11و  18ترتيب مربوط به مزارع شماره 

ي آباد بود. در بين ارقرام نيرز، بيشرينه و کمينره    شهرستان علي

( و برارلي  1517) PVH03به ترتيب در ارقرام   AUDIPCميزان 

 (.2)جدول ( ارزیابي شد 1448)

 

 



 مزارع توتون استان گلستان در (Potato virus Yزمينی )سيبویروسی وای بيماری های مهم مرتبط بابررسی شاخص: آباد و همكاران شریفی نظام

 

 

 آباد و گرگانهاي مينودشت، عليدر شهرستان PVYهاي مختلف بيماري ناشي از آلودگي توتون به مقایسه ميانگين شاخص -2 جدول

 .1891در فصل زراعي  

Table 2. Average values of PVY different parameters in tobacco in Gorgan, Aliabad and Minoodasht locations during 2017 cultivation season. 

LS Mean City/ Region/ 

Field/ Cultivar/ 

Time 
AUMPNDPC AUMPDPC AUODC AUDIPC MPN MP OD DI 

104.32 a 2595.9 a 19.097 a 2315.4 a 0.10 a 
2.49b 0.2263a 14.48 a Gogan 

1040.46a 6888 a 19.604 a 2271.2 a 1.14a 
7.45a 0.2440a 12.26 a Aliabad 

553.88 a 2884.88 a 13.123 b 2357.4 a 0.7a 
3.96b 0.1808b 8.48 a Minoodasht 

173.867 a 3869.5 a 21.799 ba 2893.67 ba 0.17 b 
3.55cb 0.257b 20.8 a Taqartappeh 

1709.83 a 9828.13 a 24.356 a 3432 a 1.78 a 
9.67a 0.289a 18.38 a Fazelabad 

181.9 a 4966.1 a 14.467 c 3196 ba 0.21 b 
6.57ba 0.202c 11.6 b Qolitappeh 

801.768 a 1497.4 a 12.226 c 1798.33 cb 1.01ba 
2.23cb 0.166d 6.4 c Palangar 

8.625a 685.5 a 15.046 cb 1448 cb 0.00b 
0.89c 0.179dc 5.05 dc Valeshabad 

36.4 a 2477.8 a 12.479 c 530 c 0.084b 
3.75 cb 0.168 dc 2.22d Pichak mahalleh 

363.8 b 9837.2 cb 15.63 c 3963 bc 0.43 b 12.93 b 0.2144 c 15.22 c Field 1 
0.00 b 95 c 13.303 c 2429 cd 0.00 b 0.2 d 0.1909 dc 8 d Field 2  

848.9 b 1506.4 cb 10.989 c 991 de 1.34 b 2.95 dc 0.1488 d 3.6ed Field 3 

5.7 b 527.2 c 12.304 c 1947 de 0.02 b 0.9 d 0.1665 dc 7.2 d Field 4 

1551 ba 2458.6 cb 13.383 c 2457 cd 1.68 b 2.84 dc 0.1839 dc 8.4 d Field 5 

0.00 b 321 c 15.531 c 677 de 0.00 b 0.28 d 0.1767 dc 3.6ed Field 6 

0.00 b 1050 cb 14.559 c 2219 cd 0.00 b 1.5 d 0.1814 dc 6.4ed Field 7 

0.00 b 14 c 14.676c 765 de 0.00 b 0.02d 0.1737 dc 4.4ed Field 8 

0.00 b 11.2 c 14.557 c 277 e 0.00 b 0.02d 0.1673 dc 2ed Field 9 

521.6 b 11583.3 b 36.16 a 7639 a 0.53 b 10.58 b 0.4329 a 56 a Field 10 

68 b 4702.2 cb 10.945 c 206 e 0.18 b 7.74cb 0.1702 dc 2ed Field 11 

4.8 b 253.4 c 14.012 c 854 de 0.02 b 0.56 d 0.1693 dc 2.4ed Field 12 

5129.5 a 29482.8a 28.471 b 5065 b 5.32 a 29 a 0.3539b 26.25b Field 13 

0.00 b 1.6 c 13.071 c 174 e 0.00 b 0.00 d 0.1579 d 0.4 e Field 14 

0.00 b 0.00 c 31.523 ba 5057 b 0.00 b 0.00 d 0.3607 b 28.8 b Field 15 

56.466 a 3035.87 a 17.92 a 2493.33 a 0.06 a 3.38 a 0.2235 a 12.71 a Line 1 

340.1 a 3137.27 a 16.685 a 2054.33 a 0.37 a 3.62a 0.2087 a 9.19 b Line 2 

369.23 a 4315.77 a 16.818 a 2487.33 a 0.43 a 5.12 a 0.2095 a 12.44ba Line 3 

491.8 a 4548.1 a 18.12 a 2081 a 1.74 a 4.89 a 0.2248 a 11.76 ba Line 4 

1573.5 a 5577.63 a 16.828 a 2466.33 a 0.58 a 6.15 a 0.2155 a 12.61 a Line 5 

553.88 ba 2848.9 b 13.124 c 2357.4 ba 0.696b 
3.96b 0.1808 d 8.48 c 

Basma 

118.88 b 3310.9 b 17.774 cb 1927.6 b 0.14b 
3.62b 0.2225c 13.5 b 

NC100 

2564.75 a 14747 a 21.515 b 2671ba 2.69a 
14.52a 0.2587 b 13.88 b 

K326 

0.00 b 685.5 b 15.046 c 1448 b 0.00 b 0.89 b 0.1791 d 5.05d 
Burley 

0.00 b 0.00 b 31.524 a 5057 a 0.00 b 0.00 b 0.3607 a 28.8a 
PVH03 

- - - - 0.329a 3.707b 0.271 a 17.2 a Time1 

- - - - 1.149 a 7.306 a 0.177  c 7.2 c Time2 

- - - - 7.77a 1.015 b 0.191 c 10 cb Time3 

- - - - 1.012a 8.054 a 0.226 b 12.54 b Time4 

- - - - 0.667 a 2.64 b 0.218 b 11.63 b Time5 

 .ندارند هم با درصد احتمال یک سطح در داري معني تفاوت ستون، هر در مشابه حروف با اعداد

(؛ Myzus persicae ssp. nicotianae) MPNو شته قرمز توتون  MP (Myzus persicae)(، جمعيت شته سبز هلو OD405nm) PVYو غلظت نسبي  (DIميزان وقوع )

( و قرمز AUMPDPC(، سطح زیر منحني تغييرات جمعيت شته سبز هلو )AUODPC(، غلظت نسبي ویروس )AUDIPCوقوع بيماري ) پيشرفت منحني زیر سطح

 .(AUMPNDPCتوتون )

Numbers with the same letters in each column do not have denotes a statistically significant difference at the probability level of 1%.  

Diseases incidence (DI), PVY relative concentration (OD), population of Myzus persicae (MP) and Myzus persicae ssp. nicotianae (MPN). 

Area under the disease progress curve DI (AUDIPC), Area under the viral OD changes curve (AUODC), Area under the dynamics of aphid 

population curve Myzus persicae (AUMPDPC) and Myzus persicae ssp. nicotianae (AUMPNDPC).  
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( و AUMPDPC(، دیناميک جمعيت شته سبز هلو )AUODPC(، غلظت نسبي ویروس )AUDIPCوقوع بيماري ) منحني زیر واریانس سطح يتجزیه -3جدول 

 .1891در فصل زراعي  آباد و گرگانهاي مينودشت، علي( در شهرستانAUMPNDPCشته قرمز توتون )
Table 3: Analysis of variance of area under the disease progress curve DI (AUDIPC), Area under the viral OD changes curve (AUODC), Area under 

the dynamics of aphid population curve Myzus persicae (AUMPDPC) and Myzus persicae ssp. nicotianae (AUMPNDPC) in tobacco in Gorgan, 

Aliabad and Minoodasht locations during 2017 cultivation season. 

AUMPNDPC AUMPDPC AUODC AUDIPC  

P-Value Mean 

Square P-Value Mean 

Square P-Value Mean 

Square P-Value Mean 

Square Df  

0.41 ns 5480090 0.2 ns 143878000 0.00** 324.903 0.99 ns 46450.3 2 City 

 6020058  88943900  59.134  5711630 
72 Residual 

0.43 ns 6050000 0.13 ns 148988000 0.00** 359.986 0.01** 14976600 5 Region 

 6190600  86185200  45.036  4876040 69 Residual 

0.08* 12439200 0.00** 346666000 0.00** 420.464 0.05* 12543500 4 Cultivar 

 5823500  75786400  46.08  5159370 70 Residual 

0.1 ns 8942150 0.00** 313280000 0.00** 312.791 0.00** 24456400 14 Field 

 
5536860  38430000  8.806  1149000 60 

Residual 

0.51 ns 5137250 0.94 ns 16827600 0.98 ns 7.081 0. 8 ns 765318 4 Line 
 

6240750  94634300  69.702  583240 70 
Residual 

        74 
Total 

 باشند.دار بودن ميو غير معنيدرصد  1، درصد 1دار بودن در سطح احتمال به ترتيب به مفهوم معني  nsو  *، **

**, *, denotes a statistically significant difference at the probability level of 1%, 5% and  ns:  non-meaningful, respectively 

 

 بحث

هاي مهم بيماري پنج رقم متداول در این تحقيق شاخص

به همراه جمعيت دو شرته ناقرل در پرنج برازه      PVYتوتون به 

هراي مختلرف مکراني )شهرسرتان، منطقره،      زماني و در مقياس

 هراي  بيمراري در بوتره  . از نظر عالیرم  شدمزرعه و ردیف( ارزیابي 

داراي عالیرم موزائيرک و   هرا  بوته درصد 8/15مورد ارزیابي، 

هاي مورد ارزیرابي  درصد از بوته 88/4و فقط رگبرگ روشني 

مررده در   مرده بودند. فراواني عالئرم بافرت  داراي عالیم بافت 

 41/41بين ارقام توتون متفاوت برود بره طروري کره بيشرينه )     

ترتيرب   درصد( عالیم بافرت مررده بره    59/9درصد( و کمينه )

باسرما عالیرم    رقرم در و بارلي بوده و  NC100مربوط به ارقام 

مختلرف   رقم 28بررسي واکنش مردگي مشاهده نگردید. بافت

، AOB857 ،Habana92 ،Wislica ،VAM ،TN86 ،PBD6توتون )

VD ،NC95 ،K326 ،VRG2 ،VTA ،HBT19 ،HBT8 ،AOB656 ،

AOV405 ،DVH2101 ،TDH03 ،TDH06 ،TDH11 ،Totem203 

( در شررایط طبيعري   2-178و باسرما   847، کوکر  21لي بار و

هاي ویروسي نشران داده کره عالئرم     اي( وقوع آلودگي)مزرعه

نواري و نقروش کلروتيرک( در    رگبرگ، رگبرگ موزایيک )روشني 

مرده فقرط در شرش رقرم    عالئم بافتارقام مشاهده ولي  باغل

کره برا   (، Hosseini et al., 2016)مشاهده شده بود ( K326)شامل

 نتایج واکنش متفاوت پنج رقم مورد بررسي )نوع و فراواني عالیرم( 

ارقررام مختلررف در مشررابهت دارد.  PVY در تحقيررق حاضررر برره 

(، JAهرراي جاسررمونيک اسرريد ) زمينرري، تغييرررات هورمررون سرريب

سرازها و مشرتقات   و پريش  هرا  (، سيتوکينينSAساليسيليک اسيد )

، نقرش بسريار مهمري در    PVYآنها در طول دوره آلرودگي بره   

ایجاد طيف وسيعي از عالیرم موضرعي و سيسرتميک بيمراري     

PVY  ( داشته اسرتMilavec et al., 2001a, b, 2008; Kovač et 

al., 2009 and Lacomme et al., 2017رود در  (. احتمررال مرري

توتون نيز تغيير مقادیر هورموني یکري از عوامرل مهرم تغييرر     

 در ارقام مختلف باشد که نياز به بررسي دارد. PVYشدت عالیم 
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هاي مورد بررسي بيمراري،  در تحقيق حاضر بين شاخص

داري برين  تفاوت معني AUODCفقط غلظت نسبي ویروس و 

ان برا  آبراد و گرگر  طروري کره در علري    سه شهرستان داشت به

-داري بيشتر از مينودشت بود. ایرن تفراوت مري   اختالف معني

و هروایي   تواند ناشري از عوامرل متعرددي ماننرد شررایط آب     

ها، ژنوتيپ ميزبان و مرحله رشدي توترون در زمران   شهرستان

-توان به وجود ارتباط معنيبررسي باشد. در این خصوص مي

(، P= 0.03و  r= - 0.91برا عامرل دمرا )    ODدار برين شراخص   

و  r= 0.82( و بارنردگي ) P= 0.03و  r= 0.68رطوبرت نسربي )  

P= 0.09 و شاخص )DI   ( با عامرل دمراr= - 0.93  وP= 0.02 ،)

و  r= 0.98( و بارنردگي ) P= 0.04و  r= 0.70رطوبرت نسربي )  

P= 0.004  شریفي و همکاران، منتشر نشده( و تفراوت آب و( )

آبراد و  هاي علري شهرستاناي هواي معتدل و مرطوب مدیترانه

 گرگان با آب و هواي خشک و نيمه خشک مينودشت اشاره نمود.

دار غلظت نسبي ویروس بين ارقام مختلرف  تفاوت معني

دار آن در ارقرام ویرجينيرا   در این تحقيق و بيشتر برودن معنري  

آبراد و گرگران( نسربت بره     )تيپ غربي و کشت غالب در علي

غالب مينودشت( در تایيد این رقم باسما )تيپ شرقي و کشت 

باشد. همچنين مرحله رشدي رقم باسما )تيپ شررقي و  امر مي

کشت غالب مينودشت( با ارقام ویرجينيا )تيپ غربي و کشرت  

برداري متفاوت هاي نمونهآباد و گرگان( در زمانغالب در علي

بود. به این شر  که با توجه به کشت توتون در مينودشرت در  

آباد و گرگران  ین و اردیبهشت در مقایسه با عليماههاي فرورد

آوري شرده از مينودشرت   هاي جمعدر خرداد و تير ماه، نمونه

آوري شرده از  هراي جمرع  سن رشدي بانتري نسبت به نمونه

و غلظت  DIآباد و گرگان داشت. لذا با توجه به بان بودن علي

،  t2- t5نسبت بره  t1دار( در زمان )با اختالف معني PVYنسبي 

هراي  هاي مورد بررسي از شهرسرتان نقش مرحله رشدي نمونه

-گردد. حساسيت بيشتر گياهان به ویرروس مختلف آشکار مي

هاي گياهي در سنين رشدي پایين نسبت به سنين برانتر قربال   

 نيز گزارش شده است.  

 PVH03در این تحقيق در بين ارقام مورد ارزیرابي، رقرم   

بررود. شرررایط   AUODCو  AUDIPCداراي بيشررترین مقررادیر  

-محيطي نقش بسيار مهمي در فنولوژي ناقلين به ویژه ویروس

دارد. این تعامالت چندگانه  PVYاي نظير هاي داراي ناقل شته

ميزبان، ویروس، ناقل و شرایط محيطي بسيار پيچيده بوده و بر 

 Woolhouse andاثرر دارد )  AUDPCميرزان شريوع بيمراري و    

Gowtage-Sequeria, 2005; Barrett et al., 2008 and Engering et 

al., 2013 and Lacomme 2017    احتمرال مري رود در گياهران .)

در  PVYتوتون نيز این تعامالت چندگانه سربب تغييرر شريوع    

هراي گيراهي برا    ارقام و مناطق مختلف باشد. در بين جمعيرت 

سطح مدیریت انساني متفراوت، اثرر عوامرل اکولروژیکي نيرز      

تفاوت بوده و این تفاوت بر ميزان شريوع بيمراري ویروسري    م

باشد. باتوجه به اثر مستقيم ترراکم بوتره ميزبران    بسيار مؤثر مي

(، Paga´n et al., 2012)در واحد سطح( و خطر شيوع بيمراري ) 

غربري،  بر خالف کشت متراکم رقم باسما نسبت به ارقام تيرپ 

 ي و ویرجينيا بود.  شيوع ویروس در باسما کمتر از ارقام بارل

تپه و پلنگر از شهرستان مينودشت )برا  بين دو منطقه قلي

داري در ژنوتيپ توتون و تاریخ کاشت مشرابه( تفراوت معنري   

مشاهده گردید. در هر دو  MPو  OD ،MPNو  DIهاي شاخص

شرود. احتمرال مري    صورت دیم کشت مري  منطقه رقم باسما به

باشد، بره  رود این تفاوت مربوط به موقعيت جغرافيایي مناطق 

طوري که منطقه پلنگر در دامنه کوه و بين مناطق جنگلي و برا  

جمعيت شته سبز هلو کمتري واقع شده در حرالي کره منطقره    

تپه با ارتفاع از سطح دریرا کمترري نسربت بره پلنگرر، در      قلي

داراي جمعيرت شرته سربز هلرو     منطقه جنگلي واقرع نبروده و   

دار وقوع بيماري رود تفاوت معنيباشد. احتمال ميبيشتري مي

بين این دو منطقه در ارتباط با پوشرش گيراهي    PVYو غلظت 

عنوان منابع زادمایه بيمراري( و    هاي هرز به)به خصوص علف

هاي ناقل ویروس باشد. همچنين جمعيت و سطح فعاليت شته

ب و براسراس نترایج ایرن تحقيرق، ارتبراط      در تایيد این مطالر 

معکوس بين ارتفاع از سطح دریرا و جمعيرت شرته برا وقروع      

بيماري مشاهده شد. بطور مثال بين پنج مزرعه این شهرسرتان  
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مينودشت، مزرعه شماره یک با کمترین ارتفاع از سرطح دریرا   

)و بيشترین فاصله از جنگل( و بيشرترین جمعيرت شرته سربز     

داري وقوع بيماري بيشتري نسبت بره چهرار   هلو، بطور معني 

 مزرعه دیگر داشت. 

و  K326در شهرستان گرگان بين دو منطقه تقرتپه )ارقرام  

NC100هراي  آباد )ارقام بارلي( شراخص ( و والشDI  وOD  و

آبراد )ارقرام   آباد برين دو منطقره فاضرل   و در علي MPجمعيت 

PVH03 ،K326  وNC100و پيچرررک )( محلرررهNC100تمرررام ) 

داري بودنرد کره   هاي مورد ارزیابي داراي تفاوت معنيشاخص

-تواند مهمترین عامل این تفاوتتفاوت در ژنوتيپ ميزبان مي

 ها باشد. تنوع ژنوتيپ گيراه ميزبران سربب تغييرر ریرز محريط      

(Zhu et al., 2005 ( و رفتررار حشررره ناقررل )Powell, 1991 )

با  NC100رقم  دار بينشود. با توجه به وجود اختالف معني مي

( در تمررام PVY)رقررم حسرراس برره   K326و  PVH03ارقررام 

توانرد  (، ژنوتيپ ميزبان ميP= 0.00هاي ارزیابي شده )شاخص

گيري این بيماري مطر  باشرد. از  یکي از عوامل مؤثر در همه

آنجا که تمامي ارقام تجاري توترون مرورد کشرت در ایرران از     

حسراس   PVYبره   K326و  847اي کوکر  جمله ارقام گرمخانه

( و با توجه به ایرن کره در برين    Khateri et al., 2015باشند ) مي

بسيار حسراس ارزیرابي    PVYبه  K326اي، رقم ارقام گرمخانه

هراي  (، براساس تحليرل آمراري داده  Khateri et al., 2015شده )

بردون اثرر منطقره کشرت در ایرن       K326برا رقرم    NC100رقم 

ن ایرن دو رقرم از نظرر ميرزان     بررسي، مشخص گردید که بري 

داري وجود دارد در حرالي  غلظت نسبي ویروس تفاوت معني

باشد. از طرفري  داري نميکه از نظر وقوع بيماري تفاوت معني

و  NC100هاي مربوط بره دو رقرم   بر اساس تحليل آماري داده

K326      در مناطق مختلف کشرت توترون )شهرسرتان گرگران و

، OD، عرالوه برر   PVYي طبيعي بره  آباد( در شرایط آلودگعلي

نيررز بررراي ایررن ارقررام بررين دو شهرسررتان تفرراوت   DIميررزان 

ثير أنشران دهنرده تر    ( که4( داشت )شکل P=0.00داري ) معني

مدیریت انساني عالوه بر ژنوتيرپ ميزبران   عوامل محيطي و نقش 

   است. در وقوع بيماري

در این تحقيق جمعيت شته سبز هلو و قرمرز توترون در   

مزارع توتون مورد پرایش قررار گرفرت و مشرخص شرد کره       

نسبت به سایر ارقام توترون   K326جمعيت هر دو شته در رقم 

باشد. در ارقام مختلرف گيراهي   داري بيشتر ميبا اختالف معني

ي گيراه ميزبران متفراوت بروده و در     غلظت مواد محلول شيره

باشرد. لرذا   اي آنها بسيار مرؤثر مري  ها و رفتار تغذیهشته جذب

افزایش جمعيت ناقل با توجه به شرایط محيطري و اثرر آن، در   

افتد که در افزایش شيوع بيماري مرؤثر  آنها به سرعت اتفاق مي

برين ميرزان وقروع بيمراري و     . (Kone, et al., 2017باشرد ) مري 

ي ارزیرابي شرده   جمعيت شته سبز هلو و قرمز توتون همبستگ

هرا در  تر نقرش شرته  است که نشان دهنده اهميت مطالعه دقيق

باشد. مقدار بيشينه و کمينه جمعيت وقوع بيماري در استان مي

هاي مختلف در طرول فصرل زراعري    هر دو شته در شهرستان

 4/21متفاوت برود. در شهرسرتان گرگران در ميرانگين دمراي      

درصررد کمترررین  8/11گررراد و رطوبررت نسرربي درجرره سررانتي

 18/81جمعيت هر دو شته در مزارع بوده و با افزایش دما بره  

درصرد   8/15و کراهش رطوبرت نسربي بره     سلسريوس  درجه 

درجرره  21/29جمعيررت افررزایش یافترره و در ميررانگين دمرراي  

درصد بيشترین جمعيت هرر   4/11و رطوبت نسبي  سلسيوس

 گرراد و سرانتي  22/17شد. با کراهش دمرا بره    دو شته مشاهده 

درصد جمعيت کراهش یافرت.    4/71افزایش رطوبت نسبي به 

درجره   82/29آبراد نيرز در ميرانگين دمراي     در شهرستان علري 

درصد کمترین جمعيت هر دو  11گراد و رطوبت نسبي سانتي

شته در مزارع بوده و با کاهش دما و افرزایش رطوبرت نسربي    

جمعيررت کرراهش یافررت. در شهرسررتان مينودشررت بيشررترین  

دو شته در مزارع مربوط به تير ماه بود. با بررسري  جمعيت هر 

ميانگين دما، رطوبت نسبي، ميزان بارنردگي وتعرداد روزهراي    

درجره   4/81تا  1/29باراني مشخص شد که در ميانگين دماي 

درصرد بيشرترین    8/41 -4/41گرراد و رطوبرت نسربي    سانتي

 12/28جمعيت هر دو شته در مزارع بروده و کراهش دمرا بره     

 درصرد جمعيرت هرر دو    11افزایش رطوبت نسبي به  درجه و
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شته کاهش یافت. با توجه به اهميت تعامل بين ميزبان شررایط  

هراي جدیرد انتشرار    محيطي و اکولوژي بيماري در ایجاد الگو

(Engering et al., 2013   مشخص شدن تغييرات فصرلي دقيرق ،)

 تواند راهکار مناسبي براي مردیریت هاي ناقل ميجمعيت شته

و کنترل این حشرات ارائه نماید تا عالوه برر کنتررل جمعيرت    

هراي زیسرت   ها که آنینرده کشحشره و کاهش مصرف حشره

محيطي هستند با کاهش ميزان وقوع بيماري، کيفيت محصرول  

 صنعتي توليدي نيز افزایش یابد.
 

 PVY( OD 405nm( و غلظت )DIمقایسه ميانگين وقوع بيماري ) -4شکل 

 آباد و گرگان.توتون شهرستان علي  مزارع در K326و  NC100در ارقام 

  .1891در فصل زراعي  
Fig. 4. Average values comparison of diseases incidence (DI) and 

PVY relative concentration (OD 405nm) in NC100 and K326 cultivars 

in tobacco fields of Ali abad and Gorgan during 2017 cultivation 
season. 
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