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  مخطط توتون در استان گلستان میزبانی ویروس دامنهو تعیین  سرولوژیکی ردیابی
  

 

   2سمیرا شاملی* و 1نژادلهسعید نصرا

  دانشیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان1

  محقق بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی گلستان، گرگان،2
 31/4/93 ؛ تاریخ پذیرش:  21/10/92تاریخ دریافت: 

  چکیده 
  ویـروس مخطـط توتـون    باشـد. کشور مـی ترین مناطق کشت توتون در استان گلستان یکی از مهم

Tobacco Streak Ilarvirus سترش گ که داراي دامنه میزبانی وسیع و هاي مخرب بودهیکی از ویروس
تعـداد   ،استان گلسـتان  منطقه 13 منظور بررسی سرولوژیکی ویروس مخطط توتون دربه. جهانی است

، ك، پنیـر زمینـی سـیب ، نخـود خـروس،  اسـفناج، تـاج  خانواده  8گیاهی متعلق به  مشکوكنمونه  500
برگ، کوتولگی، موزاییک، زردي، نکروز و سـوختگی   یبدشکلاي با عالیم گل ستاره و کدو، گندمیان

بـادي  و اسـتفاده از آنتـی   )DAS-ELISAیم (قبا روش االیزاي مستو  آوري شدهاي انتهایی جمعجوانه
 78مـورد آزمـایش، در    بوتـه  500از بـین  . مورد آزمون قرار گرفتین ویروس ا اختصاصی کلونالپلی

، مـاش  مثبت بود. نتیجه آزمون االیزا در گیاهان بادام زمینـی، کوکـب، توتـون،    آزمون االیزا مورد نتیجه
هـاي  نمونه. تعدادي از ررسی، منفی بودبگیاهان مورد  و در سایر مثبتزمینی لوبیا، سویا، فلفل و سیب

درصد  15/0)، حاوي =7pHموالر ( 1/0فسفات  گیري در بافراالیزا مثبت انتخاب شد و پس از عصاره
در  TSV. وجـود  زنی گردیدروي گیاهان محک توتون، سلمه تره و گوجه فرنگی مایه مرکاپتواتانول بر

هاي مختلف از روي هشـت میزبـان   زنی مکانیکی جدایهک با آزمون االیزا تایید گردید. مایهحگیاهان م
  الذکر روي توتون سامسون و گوجه فرنگی عالئم  یکسانی ایجاد نمود.فوق

  

  1استان گلستانردیابی،  االیزا، ،TSV توتون، :هاي کلیديواژه

                                                             
  shameli61@yahoo.comنویسنده مسئول: *
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  مقدمه  
ــون  ــروس مخطــط توت ــا ) Ilarvirus Tobacco streak( وی ــام ب ــانواده از TSV اختصــاري ن   خ

Bromoviridae  ایـن ویـروس   شد.گزارش  گیاه توتون از آمریکا از )1936( جانسوناولین بار توسط 
 کندگیاهی ایجاد بیماري می يخانواده 9جنس از   80از  بیش در و استمیزبانی وسیعی  يداراي دامنه

بـا  ، مکـانیکی  يبـه طریقـه  TSV ویـروس  .)1996؛ برانت و همکاران، 1991ادواردسون و کریستاي، (
 گـرده نیـز   ي. انتقال ویروس از طریق تریپس و دانـه قابل انتقال است و از طریق بذرگیاهی  يعصاره

تـک   RNA از سه قطعهTSV ).1991 همکاران، و گریبر ؛1982(کایزر و همکاران،  گزارش شده است
مسئول حرکـت   3RNAمسئول همانندسازي ویروس و  2RNA و 1RNAاي تشکیل شده است که رشته

زیر ژنومی که مسئول سنتز پوشش پروتئینی نیز  RNA  يوسیلهباشد. آلوده کردن میزبان بهویروس می
  ).  2005  همکاران، گیرد (آلمیدا وباشد، انجام میمی

تـرین  از مهم، کانادا و استرالیا است اما شمال آمریکاگسترش جهانی داراي  ویروس مخطط توتون
، گوجـه  باعث آلودگی محصوالت مهمـی ماننـد توتـون، پنبـه    TSV  باشند.مناطق پراکنش ویروس می

 ؛2005(آلمیـدا و همکـاران،    شـود مـی  کوکـب  وتوت فرنگـی   سویا، بادام زمینی، آفتابگردان، ،فرنگی
مخطـط  ویـروس   .)2012 ،همکاران و ؛ حسینی2008 همکاران، و شرمن ؛2006 همکاران، و خاطري

و  ، پنبـه آفتـابگردان  یونجه، فلفل، ،توت، بادام زمینیاسترالیا از تمشک سیاه، تمشک قرمز، شاتوتون در
ن و شـرم  ؛1999 همکـاران،  کـوك و ( هاي هـرز گـزارش شـده اسـت    هاي علفتعداد زیادي از گونه

در و کـاهو   تربچـه وحشـی  ، خردل زراعی، کنگـر ابلـق  کاسنی،  وهاي ترشک . گونه)2008همکاران، 
ردي و همکـاران،   (باسـکارا  کنف، )1992و همکاران،  دانیل؛ مک1984(کوپرتینو و همکاران،  آمریکا
؛ 2003و  2000؛ پراسـادا راو و همکـاران،   2001(راوي و همکاران،  و آفتابگردان در هندپنبه  )،2012

(احمـد و   و پنبـه در پاکسـتان  ، )2006الف، ب؛ کومـار و همکـاران،    2002و  2001بات و همکاران، 
اند. ویروس قادر به آلوده کـردن گیاهـان زینتـی    ن میزبان ویروس معرفی شدهعنوابه )2003همکاران، 

    .)1985(بالردي و همکاران،  باشدمینیز و گل حنا  مانند شقایق پیچ
 همکاران کایزرو. است شده گزارش متفاوت مختلف هايمیزبان روي توتون مخطط ویروس عالیم

)1991( TSV همکاران و ساالزار و غربی، ياروپا در مختلف میزبان 23 از را )1982( TSV روي از را 
 را زمینی بادام گیاه درآفریقا ،)1999( همکاران و کوك .اندکرده گزارش نخود خانواده از گیاه چندین
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 تهدیدي عنوانبه را TSV ،)2002( همکاران و بات و ویروس، این به حساس بسیار عنوان میزبانبه
  .کردند اعالم مرکزي آمریکاي آفتابگردان مزارع در جدي

اسـتان گلسـتان   سـویا در  مـزارع  از  1995توتون در ایران، نخستین بـار در سـال    مخططویروس 
میـزان آلـودگی بـه ویـروس      ،)2004( گلنراقی و همکاران ).1995 ،گزارش شد (رحیمیان و همکاران

 درصـد  1/4 اردبیـل و  خوزسـتان  ،هاي گلستان، لرسـتان، مازنـدران  را در استان در سویا مخطط توتون
هاي پرورش انواع گلخانهودگی به ویروس مخطط توتون را در میزان آل ،)2005( قطبی .گزارش کردند

 درصـد  71/9کـدام بـا    با یـک نسـبت مسـاوي (هـر    هاي تهران و مرکزي را هاي زینتی در استانگونه
را در استان  TSVنمونه کاهوي مشکوك به   300تعداد  ،)2008( ابطحی و کوهی .آلودگی) اعالم نمود

ـ      تهران با آزمون االیزاي مستقیم  منـاطق  در 5T و 1T،2T،3T،4T همورد سـنجش قـرار دادنـد. پـنج جدای
را در سه اسـتان  TSV  میزان شیوع )،2006(خاطري و همکاران مختلف استان تهران شناسایی گردید. 

درصـد   79دست آمده بیش از . بر اساس نتایج بهبررسی کردند روي توتون گیالن، مازندران و گلستان
در تحقیـق دیگـري کـه توسـط خـاطري و      همچنـین   آلوده بودند. TSVآوري شده به هاي جمعنمونه

 ،هاي آذربایجان غربـی و گـیالن صـورت گرفـت    هاي توتون در استان) روي ویروس2008( همکاران
  دو استان مشاهده گردید.این میزان آلودگی باال به این ویروس در 

اسـتان   5ویـروس گیـاهی را در    14میزان آلودگی گوجه فرنگی به  ،)2009معصومی و همکاران (
و آنتی بادي اختصاصـی  با روش االیزاي مستقیم  هرمزگان، سیستان و بلوچستان، یزد و بوشهر کرمان،

 و شناسـایی  جداسـازي  TSV،نمونـه مـورد بررسـی    1910کدام از  در هیچ .ررسی نمودندبکلونال پلی
و مولکولی جدایـه ویـروس    شناسیزیستخصوصیات  ،)2010( حسینی فرهنگی و همکاران .نگردید

 هـاي هنـدي و سـودانی بررسـی کردنـد.     اي توتون جداشده از مزارع آفتابگردان ایران را با جدایـه رگه
 2008تا  2006هاي را در گیاه آفتابگردان طی سال TSVوقوع و پراکنش  ،)2012حسینی و همکاران (

بـا  هاي کرمان، گلستان، اصفهان، مازندران، قم، آذربایجان غربـی، مرکـزي، همـدان و تهـران     استاندر 
معتمـدي و   بررسی کردنـد.   نمونه  1272و بر روي  کلونالپلی اختصاصی باديآنتی و االیزاي مستقیم

را در مزارع آفتابگردان  توتون ايرگه ویروس مولکولی و شناسیزیست خصوصیات ،)2013همکاران (
 آمـده  بدسـت  نتـایج  .بررسی نمودند مرکزيو  ، همدانقم تهران، اصفهان، غربی، آذربایجان هاياستان

   .بود توتون ايرگه ویروس به آفتابگردان مزارع آلودگی باالي میزان نشانگر
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 با باشد.می کشاورزي کشور مناطق ترینمهم از یکی کشاورزي محصوالت تنوع دلیلبه گلستان استان
هاي جدید این ویروس در استان گلستان، شناسایی میزبان عدم در توتون و TSV اقتصادي اهمیت به توجه

  استان انجام گردید. در ویروس و بررسی دامنه میزبانی سرولوژیکی تشخیص جهت حاضر تحقیق
  

 هاروش و مواد
 اسـتان  در مخطط توتـون  ویروس شناساییردیابی و  منظوربه: ویروس شناسایی و هانمونه آوريجمع

مـزارع و باغـات   از  1388 و 1387هـاي  هاي فروردین، خرداد، مرداد، مهر و آذر سـال ماهطی  گلستان
 وي،ککردآباد، فاضل ،آزادشهر رامیان،ببین، خانکالله،  ،علی آباد، گنبد، مینودشتهاي گرگان، شهرستان

ـ یزم بادام گیاهان از برداريبرداري صورت گرفت. نمونهنمونه بندرگز وقال، بندرترکمن آق  کوکـب،  ،ین
 بـاقال،  ذرت، ار،یـ خ تـره،  سلمه آفتابگردان، خروس،تاجی، نیزم بیس ،فلفل ا،یسو ا،یلوب ماش، توتون،

 ماننـد فـوق   ویروس به مشکوك عالئم داراي که بادمجان و ، گوجه فرنگیيزیرتاج پنبه، ،ینخودفرنگ
هـا، لکـه   ، کوچک ماندن برگکلروز، انواع موزاییک، کوتولگی نکروز و ،رگبرگ زردي برگ، بدشکلی
 به االیزا سرولوژیکی آزمون انجام جهت نمونه 500تعداد  .، صورت گرفتبودند لکه غربالی  و حلقوي

  .ندشد نگهداري گرادسانتی درجه 4 دماي در و گردید منتقل آزمایشگاه
) و طبق 1977(روش کالرك و آدامز  بر پایه آلودگی ویروس از روش االیزاي مستقیمبراي تعیین 

 استفاده مورد کانجوگیت و سرمآنتی رقت استفاده شد. )Bioreba( سرمکننده آنتیپروتکول شرکت تولید

 ویروس ردیابی جهت االیزا آزمون انجام .در نظر گرفته شد 1000:1، تحقیق این در االیزا آزمون جهت
  : گرفت صورت زیر شرحبه سرمآنتی تولیدکننده شرکت پروتکل طبق

 چاهـک  هـر  در و مخلوط )ml/l1( 1:1000 نسبت به پوششی بافر با )IgG-TSV( ایمنوگلوبولین
 آنزیم به متصل باديآنتی االیزا، پلیت به برگ يعصاره افزودن از پس. شد ریخته آن از میکرولیتر 100

 جهت. گردید اضافه چاهک به و رقیق 1:1000 نسبت به کانجوگیت بافر با )IgG-AP( فسفاتاز آلکالین
 مرحلـه  سـه  روش، این در .شد ) استفادهPNPP( فسفات نیتروفنیل سوبستراي از هاچاهک رنگ تغییر

 رنـگ  تغییـر  اسـاس  بـر  هـا چاهـک  نـوري  چگالی. گردید انجام PBS-Tween بافر با پلیت شستشوي
 30 گذشت از پس بار یک 405موج  طول در و EL 800مدل خوان االیزا دستگاه از استفاده با حفرات

 جـذب  میـزان  بـه  توجه با و شد گیرياندازه انکوباسیون دقیقه 120 از پس باردوم و انکوباسیون دقیقه
 در. شد تعیین X+3SD فرمول از استفاده با آلوده گیاهان جذب آستانه ،)منفی شاهد( سالم برگ عصاره
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 میانگین برابر سه مواردي در. است سالم هايچاهک معیار انحرافSD  و جذب میانگین X فرمول، این
 درصـد  و مشـخص  بیمـار  هـاي نمونـه  ترتیب،بدین. شد گرفته نظر در شاهد عنوانبه سالم گیاه جذب

  .گردید تعیین آلودگی
 8گیـاه متعلـق بـه     20منظور بررسی دامنه میزبانی ویروس مخطط توتـون از  به :ویروس میزبانی دامنه تعیین

 زمینــیسـیب )، Fabaceae( نخــود )،Amaranthaceae( خـروس تــاج )،Chenopodiacae( اسـفناج خـانواده  
)Solanaceaeــر ــدمیان )،Malvaceae( )، پنیـ ــدو)، Poaceae( گنـ ــتاره ) وCucurbitaceae( کـ ــل سـ اي گـ
)Asteraceae( و وجود ویروس شد بردارينمونه TSV    جـدول  با روش االیزا بررسـی گردیـد)پـس از   .)1

 15/0، حـاوي  )pH= 7( مـوالر  1/0با اسـتفاده از بـافر فسـفات    آلوده گیاهان عصاره  ،هاي آلودهتعیین نمونه
 مکـانیکی گردیـد.   و گوجه فرنگـی  ، سلمه ترهتوتون محک گیاهان رويدست آمد و بهل ومرکاپتواتان درصد

  و عالیم ایجاد شده ثبت گردید. روز یک بار مورد بررسی قرار گرفتها هر سه بوته
  

   و بحث نتایج
نشـان  هـاي ویروسـی را   مورد آزمایش که همگی عالیم آلـودگی بـه بیمـاري   نمونه  500از تعداد 

 ،کوکـب  زمینـی،  بـادام  درنتیجه آزمون االیـزا   .مثبت بودآزمون االیزا  نتیجه مورد 78 درتنها  دادند،می
خروس، آفتابگردان، سلمه (تاجها و در سایر میزبان مثبت زمینی سیب و فلفل ،سویا، لوبیا، ماش توتون،

  منفی بود. پنبه، تاجریزي و بادمجان) ،باقال، نخودفرنگی گوجه فرنگی، خیار، ذرت، ،تره
را هـاي ویروسـی   بیمـاري برداري شده همگی عالیم آلودگی بـه  هاي نمونهبوتهکه  به اینبا توجه 

 آزمایشـگاهی  هـاي نظر تنها با آزمـون  ، مشخص گردید که شناسایی دقیق ویروس مورددادندنشان می
 و راو پراسـادا  ) و2008( شـرمن و همکـاران   ،)2005آلمیدا و همکاران ( .استپذیر امکان االیزا مانند

  بیان کرده بودند. TSV) نیز دامنه میزبانی وسیعی را براي 2003( همکاران
. داد نشـان  بـرداري منـاطق مختلـف نمونـه   در  آلـودگی  میزان نیب يداریمعن اختالف قیتحق جینتا

آلـودگی در   درصـد  تفاوت مینودشت بود. آباد، گرگان وعلی هايشهرستان به مربوط یآلودگ نیشتریب
 شـتر یب کشـت  سـطح . دهـد نشان مـی را  TSV ویروسیکنواخت  پراکندگی غیر مناطق مختلف استان،

 و ایسـو  بـذر  با TSV يدرصد 90 انتقال ،نودشتیم و آبادیعل گرگان، يهاشهرستان درو سویا  توتون
ـ ا از شـده  يآورجمـع  يهـا نمونـه  شتریب یآلودگ تواندیم ناقل، حشرات شتریب تیفعال احتماالً  سـه  نی

  .کند هیتوج را شهرستان
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و  مازنـدران  الن،یگـ  اسـتان  سهرا در مزارع توتون  TSV وعیش زانیم ،)2006( همکاران و يخاطر
 و ینیحسـ  .کردنـد  اعـالم  درصد 8/71 و 3/82 ،6/86 بیترتبهدرصد و میزان آلودگی را  79 ،گلستان

 در 2008 تـا  2006 هـاي سـال  یطـ  آفتابگردان اهیدرگ را TSV پراکنش و وقوع نیز ،)2012( همکاران
ـ  جانیآذربا قم، مازندران، اصفهان، گلستان، کرمان، هاياستان  9/20 تهـران  و همـدان  ،يمرکـز  ،یغرب
ـ  .بـود  یبررسـ  سـاله  3 دوره یط در یشیافزا روند شاهد تهران استان که اعالم نمودند درصد  نیهمچن
 استان 6 در را آفتابگردان مزارع متفاوت و باال یآلودگ ،يگرید قیتحق در) 2013(  همکاران و يمعتمد
 26/ 22با تهران درصد، 30/31 با همدان درصد، 36/56 با غربی آذربایجان استان. نمودند اعالم کشور

 میـزان  کمترین و بیشترین ترتیببه آلودگی بدون مرکزي و 8/8 با اصفهان درصد، 54/14 با قم درصد،
 شده کاشته رقم ناقلین، جمعیت هوایی، و آب شرایط نظیر عواملی احتماالً .بودند دارا را TSV به آلودگی

 بسـیار  هـا تریپس پراکنش در دمایی شرایط موثرند. TSVمجاور در شیوع  مزارع در شده کاشته گیاهان و
 دارد بیشـتري  شـیوع  ویـروس  ایـن  باالسـت  هـا تـریپس  جمعیت که مناطقی در احتماالً و باشدمی موثر

 هاي مختلـف در میزبان توتون ویروس مخططعالئم تنوع  ،تحقیقنتایج  .)2013 ،همکاران و يمعتمد(
 شـدن پهنـک بـرگ همـراه بـا نکـروز بوتـه       غربالی نشان داد. در فلفل، نکروز بافت میوه و در ماشرا 

 صورت به توتون در و یموضع کینکروت و کیکلروت هايلکه صورتبه ایلوب در میعال .مشاهده گردید
 و سـاقه  شدن قطور صورتبه ایسو اهیگ در روسیو میعال. بود توتون برگ نکروز و یموضع يهالکه

  ).1(شکل  شد مشاهده هابوته نکروز
  

 
 فلفل وهیم کروزن )Aروي تعدادي از گیاهان میزبان.  TSV هاي موضعی و سیستمیک ناشی از مایه زنیلکه -1شکل 
هاي موضعی و لکه )Dهاي نکروتیک لوبیا، لکه )C هاي ماش،سوختگی و نکروز برگ و غالف )TSV ،B به آلوده

  .سویا نکروز و ساقه شدن قطور )E نکروز برگ توتون،
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، عالئـم ظـاهري مشـخص روي    و نتیجـه مثبـت آزمـون االیـزا     ها با وجود آلودگیمیزبان در سایر
 مختلـف  محققـین عالیم در گیاهـان مختلـف، پیشـتر توسـط     تنوع  ایجاد نشد.گیاه هاي هوائی قسمت
. )2001 همکـاران،  و راوي ؛1961 کـاروالو،  و کوسـتا  ؛1996 همکـاران،  و برانـت ( بـود  شده گزارش

ئییک شـدید  صورت موزارا درآفتابگردان به TSVعالیم ویروس  ،)2010( حسینی فرهنگی و همکاران
بادام زمینی عالیم نکروزه سیسـتمیک،   ، درکیکلروت یموضع يهالکه تره سلمه درها، و پژمردگی بوته

یـا  و در لوب هـاي موضـعی خفیـف   در سیب زمینـی لکـه   ،هاهاي موضعی و پیچیدگی برگدر باقال لکه
، سلمه زنی مکانیکی ویروس در روي گیاهان محک توتونمایه هاي موضعی کلروتیک اعالم کردند.لکه
 نکـروز سلمه تـره و   در کیکلروت يهالکهتوتون،  در هاي موضعیلکه روزبسبب  و گوجه فرنگیتره 

  .)2(شکل  دیردگ یفرنگ گوجه برگ ساقه و

  
، نتوتو برگ يروی موضع يهالکه )Aگیاهان محک. بر روي  TSVهاي موضعی و سیستمیک ناشی از مایه زنی لکه - 2 شکل

B( تره سلمه برگ در کیکلروت يهالکه ،C ( یفرنگ گوجه برگ و ساقه نکروز   
  

 صورتتره بهرا در گیاه سلمه TSVعالیم ویروس  نیز ،)2010( حسینی فرهنگی و همکاران
 همچنین .صورت موزاییک و پژمردگی اعالم کردندسیستمیک شدید به ،هاي موضعی کلروتیکلکه

و عالیم سیستمیک که  هاي نکروتیک موضعیصورت لکهدر توتون و گوجه فرنگی به TSVعالیم 
 هایگ در را TSV روسیو میعال ، نیز)2013( همکاران و يمعتمد شد، اعالم شد.باعث مرگ بوته می

 کلروتیک موضعی هايلکه قرمز درسلمه ها،برگ کیسیستم کلروتیک هايلکه صورتبه سلمه محک
 آفتابگردان در بوته، پژمردگی و زردي و هابرگ پیچیدگی کلروتیک، هايلکه باقال در ها،برگ سطح

 جمع و برگ بدشکلی ايتکمه گل در رگبرگی، تورم و پایین سمت به هابرگ شدن قاشقی صورتبه
 گزارش میعال بدون توتون در و  کلروتیک هايلکه ایلوب در برگ، باالي قسمت در هابرگ لبه شدن

  .کردند
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خـانواده گیـاهی در    8گیاه متعلق به  20وقوع و پراکنش ویروس مخطط توتون در  ،این تحقیق رد
 ،نخـود  يخـانواده  زمینی، لوبیا، سویا و مـاش از  بادامیاه گ 8استان گلستان مورد بررسی قرار گرفت و 

میزبـان  عنـوان  بـه  زمینیسیباز خانواده  زمینیسیب و فلفل ،توتون ها وايکوکب از خانواده گل ستاره
ین آلـودگی  بیشـتر در منـاطق مختلـف اسـتان     ،دسـت آمـده  نتـایج بـه  بر اساس گردید. تعیین  ویروس

آلودگی سـویا،   .شدمشاهده  بادام زمینی و سویا توتون، در گیاهان و نخود و زمینیسیبهاي خانوادهدر
 و ؛ گلنراقـی 1995 همکـاران،  و رحیمیان(توتون و آفتابگردان در استان گلستان قبالً گزارش شده بود 

    .)2012 همکاران، و ؛ حسینی2006 ،همکاران و خاطري؛ 2004 همکاران،
 عنـوان بـه  فلفل زمینی وکوکب، سیب زمینی، لوبیا، ماش، اساس نتایج بدست آمده، گیاهان بادام بر
 بیماري درعالیم  ،تحقیق نشان داداین نتایج  شوند.در استان گلستان معرفی می TSVهاي جدید میزبان

تواند از کوتولگی، تغییر شکل گیاه، ایجاد نواحی کلروز و می شوند،آلوده می TSVوسیله گیاهانی که به
روي چندین گیـاه   بر) 2005که در تحقیقی که توسط قطبی (همچناننکروز تا زردي بوته متغیر باشد. 

صـورت  گیـاه زینتـی شـیپوري بـه    در  TSVعالیم آلودگی به  ،هاي تهران انجام گردیدزینتی درگلخانه
هـاي  هـا، در داودي لکـه  هاي ریز نکروزه، در جعفري و مارگریت موزائیـک و تغییـر شـکل بـرگ    لکه

در  نکروزه، موزائیک و در مواردي کلروز برگی، در گالیول و تاج خروس نکروز و کلـروز رگبرگـی،  
 هـا، در یچیدگی و بدشکلی بـرگ ال موزائیک، پچهاي نکروز، در پامختمی و شمعدانی موزائیک و لکه

هاي وسیع نکروزه و کلـروزه  اطلسی و همیشه بهار موزائیک، بدشکلی و کوتولگی، و درآفتابگردان لکه
    گردید.مشاهده شدید برگی 

         
  پیشنهادات

هـاي مهـم   میزبـان  در ویروس با توجه به حضور و این تحقیق و تحقیقات گذشتهبا توجه به نتایج 
مفیـد  غیـر میزبـان   گیاهـان  روش تناوب صحیح بـا   کارگیريه، بسویالوبیا، ماش، فلفل و  مانندزراعی 

    .باشدمی
، رعه از جهت مبارزه بـا حشـرات ناقـل   مدیریت مز ،با توجه به انتقال ویروس توسط آفات مکنده

 تحقیقـات لیسـتر و   رسـد. نظـر مـی  عنی قبل از گلدهی بسیار ضـروري بـه  خصوص در اوایل فصل یبه
که مبـارزه بـا نـاقلین ویـروس و اجـراي      داد ) نیز نشان 1991) و کایزر و همکاران (1970همکاران (

  کاهد.راحتی از میزان خسارت این ویروس در مزارع آلوده میصحیح تناوب زراعی به
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براي کنترل  توانمی ،باشدگذرانی میویروس در جنین و پوشش بذر قادر به زمستاننظر به این که 
  .ودنماز آلودگی استفاده  عاري تا حد ممکن از بذرهاي ،یا پیشگیري بیماري
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Abstract  

Golestan province is one of the main tobacco growing regions in the country. 
Tobacco Streak Virus (TSV) is a destructive pathogen on tobacco that has a wide 
host range and occurs worldwide. In order to serological detection of TSV at 13  
region of Golestan province, 500 infected samples belong to 8 families; 
Chenopodiacae, Amaranthaceae, Fabaceae, Solanaceae, Malvaceae, Poaceae, 
Cucurbitaceae and Asteraceae with leaf distortion, stunting, mosaic, yellowing, 
necrosis and terminal bud blight symptoms, were collected and tested by the DAS-
ELISA method using specific polyclonal antibody. The results showed 78 positive 
reactions out of 500 samples in ELISA tests. The infection of peanut, dahlia, 
tobacco, mung bean, common bean, soybean, pepper and potato was positive to 
TSV, and negative for other plants in ELISA test. Some of ELISA positive samples 
were selected and their extracts in phosphate buffer 0.1M, pH 7.4 containing 
mercaptoethanol was mechanically inoculated on indicator plants, tobacco, fat-hen 
and tomato. TSV infection was confirmed by ELISA on indicator plants. The 
mechanical inoculation of different isolates of 8 mentioned hosts on tobacco and 
tomato, caused similar symptoms. 
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