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 محمدي شاه نيایش مصاحبي، غالمحسين ،دیزجي اکبر توکلي، سوسن

دانشگاهیعی،ومنابعطبیکشاورزیسپردپزشکی،گروهگیاهیاهی،گیشناسیماریبیدکتریودانشجواستاددانشیار،دانشآموخته،ترتیببه

،کرج،ایرانتهران

(7931مرداد؛تاریخپذیرش:7931فروردین)تاریخدریافت:

چکيده

هاای(،رویبوتاهCMVویروسموزائیکخیاار)IIوIهایگروهیرزمتعلقبهترتیب،بهZin2وZin1دوجدایهدراینتحقیقبرهمکنش

Nicotiana rusticaغلظتوآلودگیهایتوتون،نرخویروسرویبرگهایخالصجدایهدوگانهویانفرادیکیمکانزنییهما.پسازشدمطالعه

هایدادهآماریتحلیل.شدبررسیمختلفیمارهایتدریزنیهپسازمامختلفزمانیششبازهدریکماالیزایآزمونهروشبیههرجداینسب

در.(داشات>50/5p)داریمعنایثیرأتاجدایهدوهرنسبیغلظتوردیابیفراوانیرویتیماروزمانیمتغیرهایبازهنشاندادکهتکرارشونده

روز71و0،75مقاطعزمانی.دربودیککمتراز(D/S)بهتکآلودهدوگانهآلودهیاهاندرگیهنسبتغلظتهرجداتیمارهایدوگانهمایهزنی،

نتاای .باودزنییهدوگانهمایمارهایازتیش(ب>57/5p)داریمعنیاختالفبازنییهتکماتیماردریههرجدایغلظتنسب ،(dpi)زنیمایهازپس

برهمکنشدگرپادیبینجدایاههاایدوزیرگاروهایانایننتای بیانگر.بودdpi71درنیزحاکیازافزایشغلظتویروسآزمونوسترنبالت

 کلروفیل،غلظتو(AUDPC)بیماریپیشرفتمنحنیزیرهانشاندادکهبرخالفشاخصهایناحیهدادهواریانس.نتای تجزیهباشدمیویروس

شاتهدرآزمونهایانتقالجدایههااباانشاندادند.داریمعنیبینتیمارهایمختلفاختالفهاارتفاعووزنتربوته(،DSI)بیماریشدتشاخصهای

P)شتهتکانتقالکارایی و (T)انتقالبیننرخداریمعنیجالیزازمنابعتکودوگانهآلودههرجدایه،اختالف
مشاهدهنشد.یه(هرجدا*

ینسبغلظت،CMVیرگروهزی،ماریشاخصشدتب،انتقالباشتهآلودگیهمزمان،:يديکل يها واژه
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Abstract 

Interaction among two isolates of Cucumber mosaic virus (CMV), Zin1 and Zin2 belong to CMV subgroup I and II was investigated 

on Nicotiana rustica plants in current study. Following singly and doubly mechanical inoculation of pure isolates on N. rustica plants, 

infection rate (frequency of detection) and relative concentration of each CMV isolate were calculated in six different time trials (days post 

inoculation, dpi) by quantitative ELISA. Statistical analysis of repeated measures data showed a meaningful effect (p<0.05) of treatment and 

time variants on frequency of detection and relative concentration of each isolates. D/S ratio for each CMV isolate was less than 1 in doubly 

inoculation treatment. The results showed that the relative concentration of each isolate in singly inoculated plants was significantly (p<0.01) 

more than doubly inoculated ones at 5, 10 and 18 dpi. The increase in virus titre at 18 dpi was confirmed by western blot analysis. These 

results demonestrated a cross-protection interaction among CMV subgroups. Variance analysis of data showed that unlike area under the 

disease progress curve (AUDPC) and concentration of chlorophyll, disease severity index (DSI), height and fresh weight of plants showed a 

significant difference among different tratments. In aphid transmission assays by Aphis gossypii fed on singly and doubly infected source 

plants, no significant difference was observed among transmission rate (T) and single aphid transmission efficiency (P
*
) of each CMV 

isolates.  
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 مقدمه

(Cucumber mosaic virus, CMV)یاارخییکموزاویروس

BromoviridaeیخاانوادهازCucumovirusجنسیپتیگونه

یهاایکارهپیدارایاروسوینا(.King et al. 2012باشد)می

انامثبتتاکرشاتهآروژنومنانومتر93بهقطریزومتریکا

یارهاایبراساسمعCMVیهاجدایهباشد.مییبخشسهیا

یمای،نقشاههماآآنزیکی،مختلفازجملهروابا سارولوژ

یشااباهتتااوالیااروس،ویااکنوکلئاساایدهیبریدیزاساایون

IIوIیگروهاصالیردردوزیماریعالئآبیزونیدینوکلئوت

(.Davino et al. 2005)یرندگیقرارم

پااروتئینژناایچااارچو نوکلئوتیاادیتااوالیشااباهت

باین(UTR-′5) 0′یانتهاانشادنیترجمهیناحیهوپوششی

تنااوعکااهباشاادماای%0/11-%17زیرگااروه،دویهاااسااویه

یااهیگیروسگونهویکیهاجدایهیبراباالیییدینوکلئوت

دویناندکهایدهعقینبراینازمحققیتعدادیجهاست.درنت

گرفتاهنظاردرمساتقلگوناهدوعنوانتوانندبهگروهمییرز

یانادرگروهیرهرزهایسویهینبشباهتکهحالیدر.شود

.(Jacquemond 2012) %است0/33-%9/37یژنومیهناح

یدمعماوالعالئاآشادIگروهیرزهایسویهکلیطوربه

کننادمییجاداIIگروهیرنسبتبهزیالپهدویاهاندرگیتر

(Xu et al. 1999).اخیاارامشااخصشاادهکااهشاادتعالئااآ

درمیزباانتوتاونباهدلیالبارهمکنشIهایزیرگروهسویه

هاااباااپااروتئینکلروپالسااتپااروتئینپوششاایایاانسااویه

نبودهدرحالیکهچنیI(Chloroplast ferredoxin I)فردوکسین

وکلروپالساتIIهایزیرگروهبرهمکنشیبینپروتئینپوششیسویه

.(Qiu et al. 2018)دهاادهمااانمیزبااانرخنماایIفردوکسااین

زاترومقاومتریماریبICMVگروهزیربهمتعلقهایسویه

بااIIگاروهیارمتعلقباهزهایسویهکهیدرحالبودهبهدما

هسااتندکمتاارونساابتبااهدماااحساااستااریماااریزاییب

(Shi et al. 2002, Jacquemond 2012, Koundal et al. 2011.)  

آلودگیهمزمانیامخلوطیکگیاهمیزبانباهبایشازیاک

هااویروسدرطبیعتامریعادیاستکهبرهمکنشبینویروس

،هاآ(cross protection)صاورتخنثای،دگرپاادیهممکناستب

 Hammod et)یاوابستگیدرانتقالبروزنماید(synergism)افزایی

al. 1999)های.برهمکنشدگرپادیبینسویهCMVکهمنجارباه

گازارششاودقابال کاهشسطحهمانندسازیآنهادرمیزبانمای

.((Dodds 1982, Tomaru et al. 1967شدهاست

هاایزیارنسبتباهساویهمعموال Iهایزیرگروهسویه

توانااییرقاابتیبااالتریداشاتهودرآلاودگیهاایIIگروه

IIهااایزیاارگااروههمزمااان)مخلااوط(باعااسحااذفسااویه

نیازIIشود،البتهتواناییرقاابتیجدایاههاایزیارگاروهمی

.همچنایندرآلاودگی(Tian et al. 2009)باشاندمتفااوتمای

وهدرلوبیااچشاآبلبلای،هایایاندوزیارگارمخلوطسویه

جدایههرزیرگروهدرمکانجداگاناهایازجدایاهدیگاردر

 (.Takeshita et al. 2004شوند)برگهایآلودهمستقرمی

شاتهیگوناه15ازبایش توس یارخییکموزاویروس

نارخانتقاال(Galitelli 2000).یابادانتقاالمایناپایاصورتبه

وشاتهیگونهویروس،سویهتاثیرتحتتوس ناقلویروس

.اساتمتفااوتودهاشیارشگیاهتغذموردگیاهانیگونه

قادربهانتقاالبااشاتهCMVیهاازسویهبرخیکهطوریبه

ثیرأهمچنینتاشود.منتقلمییفضعخیلیییکارآبایانبوده

ایانمختلافهاایساویهانتقاالدرکارآیییپوششپروتئین

-Galitelli 2000; Garcia).گازارششادهاساتویاروسقابال 

Arenal & Palukaitis 2008).

باهCMVهاایگاروهزیارهاایساویهبینرقابتیمطالعه

کمکمختلفهایمیزباندرهازیرگروهازیکهرظهورتخمین

بارهمکنشیبررسیقتحقینازالذاهدف(.Power 1996)کندمی

دریااارخییااکموزایااروسوIIوIهاااییرگااروهاززیااهجدادو

 است.(Nicotiana rustica)توتونیزبانمخلوطمیآلودگ



 روش بررسي

طاای: تکثيههر و سههازي خهها   ویههروس، هههاي جدایههه

سبزاساتانالبارزیوفماینتیزیازگلخانههایبردارنمونه

شمار)بارسZin1یهابهنامCMVیهجدادو،7937درسال
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KP455736و)Zin2بارسشمار(KP662628ازگ)ینتایزیاه

دسااتآماادکااهبراساااسبااه(Zinnia elegans)گاالآهااار

یادینوکلئوتتاوالیویکیسارولوژیولاوژیکی،بخصوصیات

باهیابتعلاقآنهااباهترتیپوششاینپاروتئیچارچو ژنا

 .Shahmohammadi) et alیدباهاثبااترساIIوIهاییرگروهز

جدایاههااستفادهشد.یهجداینازایبررسینکهدرا،(2015

روشبااه Nicotiana tabacum cv. Samsunگیاهااانرویهااا

یزنایاهما1pHموالر،7/5بااستفادهازبافرفسفاتیکیمکان

یاک،هریرگاروههاوزیهازخلوصجدایناناطمی.براشدند

االیاازاسااهطرفااهیچساااندوآزمااونباااآلااودههااایبوتااه

.(Triple antibody sandwich enzyme linked immunosorbent 

assay, TAS-ELISA)(Thomas et al. 1986)ازاسااتفادهباااو

یابترتباه،AS-489/1وAS-490/1ایهمساانهتاکبادیآنتی

یاااارخیاااکموزائویاااروسIIوIیرگاااروهزیاختصاصااا

(DSMZ, Germany)هرعنوانمنبعبههابوتهاینند.شدیبررس

 .دشاستفادهبعدیمراحلدرویروسجدایه

 يرو CMV يهها  جدایه باو دوگانه  يانفراد يزن یهما ثيرأت

یهاایاهجدایزنامایاه :یههر جدا يو غلظت نسب ينرخ آ ودگ

CMV-Zin1وZin2یهاااابوتاااهیروNicotiana rusticaدر

 درآزمایشاین.شدانجامبرگیچهارتاسهیرشدیمرحله

یزنایاهما،T1تیماارشااملباششتصادفیکامالطرحقالب

،Zin2جدایاهباایانفرادیزنیهما،Zin1،T2جدایهبایانفراد

T3،هاایجدایهبادوگانههمزمانیزنیهماZin1وZin2،T4،

Zin2(Zin1/Zin2)وبعدباZin1بااولیبیدوگانهترتیزنمایه

یبایاولدوگاناهترتیزنا،مایهT5،ساعت92یبافاصلهزمان

سااعت92یبافاصلهزمانZin1(Zin2/Zin1)وبعدباZin2با

انجاامشاد.پان تکاراردرو(شااهد)بافربازنیمایه،T6و

درنظاریماارهارتیبوتهباراهمچنیندرهرتکرارنیزچهار

 شد.گرفته

سه،پان ،زمانیشاملهایبازهدرشدهزنیمایهگیاهان

آزمااون(باااdpi) یزناایااهروزپااسازما91و75،71،90

ازاسااتفادهباااو(quantitative TAS-ELISA)یکماااالیاازای

یاروسوهاایزیرگاروهاختصاصیایهمسانهتکبادیآنتی

عصاارهمناسابرقاتتعیاینبرایقرارگرفتند.یموردبررس

درناورجاذ میازانکمای،االیزایدراستفادهجهتگیاهی

عصاارهازمختلفیهایرقت((OD405نانومتر250موجطول

تکرارسهباوتهیهجدایههربهآلودهتکگیاهیکبرگبافت

براساااس.شاداساتفادهTAS-ELISAآزمااوندررقاتهاراز

آلاوده،گیااهعصاارهمختلافهایرقتوOD405بینمنحنی

ویروسنسبیغلظتباخطیرابطهبهترینکهعصارهازرقتی

.شاداساتفادهکمایاالیزایآزموندروانتخا دهدنشانرا

شدهتعیینOD405براساسیمارهرتدریههرجداینسبغلظت

نتاای براسااسشد.تعیینشدهیزنیهمایهابوتهیبرایزادراال

TAS-ELISA،کههاییبوتهOD405برابارساهآنهاOD405گیااه

ینارخآلاودگ.شدگرفتهنظردرآلودهگیاهعنوانبهبودسالآ

غلظاتیشاترینباابیدرباازهزماانیمارهاتینبیهبههرجدا

اثاردومتغیارقرارگرفت.یآماریههاموردتجزیهجداینسب

بازهزمانیپسازمایهزنیوتیمارهایمایهزنیرویمیانگین

تصاادفی،ًآزمایشفاکتوریلوقالابطارحکاامالهادرداده

در.انجاامشادSAS 9.1توسا نارمافازارودانکانروشبه

،نساابتS(D/SبااهDدوگانااه،نساابتیزناایااهمایمارهااایت

OD405میاانگینمنهاایدوگانهآلودههایبوتهOD405میانگین

منهاایتاکآلاودههایبوتهOD405میانگینسالآبههایبوته

محاسابهشادجدایاههربرایسالآ(هایبوتهOD405میانگین

(Wen et al. 1991).

 يرو CMV يهها  یهه و دوگانهه جدا  يانفراد يآ ودگ ثيرأت

ساطحتجماعمقایساه :یههر جدا يپوشش ينپروتئ تجمع سطح

وساترنروشبهآلودهیدربوتههایویروسپوششینپروتئ

ازیبااردارنمونااه.انجااامشااد(Towbin et al. 1979)بااالت

دوگانهآلاودهیاتکیهابوتهازیکسانیتباموقعییهابرگ

شااهددریمارسالآتیوبوتههاT5تاT1یروسیویمارهایت

مرکابنموناهیاکتیماارهارازوانجاامdpi71 یبازهزمان

(تیماارهماانآلودههایبوتهبرگبافتازمساوینسبتحاوی)

تعیاینازپاس.شداستفادهکلپروتئیناستخراجبرایوتهیه
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،(Bradford 1976)برادفاوردروشبههاآمودهکلپروتئینغلظت

تعیینغلظتبراساس)آمودههرازکلپروتئینمیکروگرم75

یالکتروفورزعمودبامحلولیهاینپروتئتفکیکی(براشده

سااولفاتدودساایلساادیآحاااویآمیااداکریاالپلاایژلدر

(Laemmli 1970استفاده)ینایپروتئیباندها.پسازانتقالشد

)سااختMini VEدساتگاهباایتروسلولزینیازژلبهغشا

پوششیپروتئینباندردیابی،(AmershamBiosciencesشرکت

هراختصاصیایهمسانهتکبادیآنتیازاستفادهباهرجدایه

.شدیزیرنگآمNBT/BCIPغشاباوانجامCMVگروهزیر

 يرو CMV يهها  یهه و دو گانه جدا يانفراد يزن یهما ثيرأت

یارزیاهوناح7بیماریشدتشاخصود: يماريب يها شاخ 

شادهتوتاونیزنایهمایهابوتهدر9یماریبیشرفتپیمنحن

N. rusticaد.ناوعوشادتشایبررسامختلفتیمارهایدر

،72،97،91،90زمانییهابازهظاهرشدهدریماریعالئآب

صفر)بادونبین(dpi)یزنیهروزپسازما79و29،23،07

ویکوتاولگید،شادیار)عالئآبسا75عالئآقابلمشاهده(تا

(وDSI)بیمااریشادتشااخصوبنادیدرجهمرگبوته(

یمااریبیشارفتپیمنحنایرزیهبراساسناحیماریبیشرفتپ

((AUDPCیماارازهارتبوتاه()شااملچهاارهرتکراریبرا

یمااریشدتبشاخص.شدندیآمارمقایسههآباومحاسبه

DSI(%)=Ʃ(Vn)/NZX100،(Tao et al. 2013)فرماااولباااا

(V=شدتعالئآدرجه،nباادرجاهیآلاودهیاهان=تعدادگ

در75عادددرجاهعالئاآ)بیشترین=Zیکسان،شدتعالئآ

محاسابه(تیمااردرموجاودگیاهانکلتعداد=N(یقتحقینا

یارزیاهمحاسبهشادهدرهارتکارار،ناحDSIبراساسوشد

 Shaner & Finney)یربراساسفرمولزیماریبیشرفتپیمنحن

 محاسبهشد.(1977


yi)=DSIدرمشاااهدهi ،امtiزمااان)روز(مشاااهده=iام،

n=مشاهداتکلتعداد(

                                                 
1 Disease severity index, DSI
2 Area under disease progress curve, AUDPC

 يرو CMV يهها  یهه جدا گانهه  دو و انفرادي آ ودگي ثيرأت

طارحقالابدرآزماایشاین :Aphis gossypii باانتقال  یيکارا

زنایمایاهT′2وT′1تیمارهاای)تیمارششباتصادفیکامال 

Zin2وZin1شدهازمنابعتکآلودهباهیهشتهتغذباانفرادی

یهشتهتغذبادوگانهزنیمایهT′5وT′3،T′4تیمار(،یبترت)به

(یابترت)بهT5وT3،T4تیمارهایشدهازمنابعدوگانهآلوده

70و(شااهد)T6یماارشدهازتیهشتهتغذبازنیمایهT′6و

پاس.شدانجام(تاییسهتکرارپن )تیمارهربرایکدوبوته

تکپاورهباراز (A. gossypii)جالیزخالصشتهیکلنیهازته

هارزنایمایاهبرایشتهششپورهسنسومیار،بوتهخیرو

وگرسانگیدورهسااعتیاکازپاسبوتهکدواستفادهشد.

توسا ویاروسیرشگیدسترسدورهیقهدقپن شدنسپری

شتههاباهمادتآلوده،دوگانهوتکهایتهبویشتههارو

ویاروسیزنایهماتغذیهیکدوبرایبوتههایشبرویک

سیستمیکازیکشهاحشرهبااستفادهازسپسقرارگرفتهو

دو(.Noordam 1973) گیاهاانگیرنادهحاذفگردیدنادیرو

باههارآنهااآلاودگیشتهباکدویاهانگزنیمایهازپسهفته

همساانهتاکیباادیوبااستفادهازآنتTAS-ELISAبایهجدا

یااروسویوغلظااتنساابیبررساایرگااروهزیاختصاصاایا

(OD405)،انتقال)نرخT،تعادادهآلاودهبایاهاننسبتتعدادگ

یبارا(P*= 1-(1-T)1/I)انتقاالکااراییوشده(یزنیهمایاهانگ

ازاساتفادهباودانکنروشبههاداده.شدمحاسبهجدایههر

.گرفتقرارآماریتحلیلوتجزیهمورد SAS 9.1افزارنرم

 يرو CMV يهها  جدایهه و دو گانهه   يانفراد يآ ودگ ريثأت

آزماونی نتابراساس: توتونو وزن تر  ارتفاع ل،يکلروفغلظت 

TAS- ELISAو29درdpi15تاکآلاودهباههاریهاا،بوته

یمارهاای)درت(ودوگانهآلاودهT2وT1یمارهای)درتیهجدا

T3،T4وT5)هار(یکساانموقعیاتبا)انتهاییبرگدووتعیین

ازپاس.شادباردارینمونه(T6)سالآهایبوتهنیزوآلودهبوته

ازگارمپان یکساان،وزنباابوتاههرهاینمونهکردنمخلوط

وa،bیالغلظاتکلروفتعیاینیبارایماارنمونهمخلاوطهارت

ارتفاعهمچنین.شداستفادهArnon(7323)روشبهکلیلکلروف
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ساالآیوبوتههاایمارشدهدرهرتیزنیهمایتربوتههاوزنو

درنتاای د.شایآماریسهمقاdpi15ی(دربازهزمانی)کنترلمنف

ویاهتجزSAS 9.1استفادهازنرمافزاربا تصادفیکامال طرحقالب

.شدیآماریلتحل
 

 نتایج

Zin2وZin1یهااهیاجدا،TAS-ELISA یاساسنتاابر

یاختصاصاایهمساانهاتااکیهاایبااادیآنتابااابیاترتباه

AS-490/1وAS-489/1واکانشمثباتاریخکیموزائروسیو

Zin2وZin1یهااهیاجداصاحتتعلاقنینشانداد.بناابرا

دأییامخلوطآنهاتیوعدمآلودگIIوIگروهریزبهبیترتبه

دوصیتشاخدریاهمساانهتکیبادیآنتدونیاییکارآو

یمنحنابراسااس.دشاموزائیکخیارمحرزروسیورگروهیز

آلاودهاهیاگعصارهمختلفیهارقتوOD405نیبشدهرسآ

ورقتZin1هیجدایبرا7:055رقت،TAS-ELISAدرآزمون

عنوانرقتمناسبجهاتاساتفادهدربه Zin2 هیجدایبرا7:75

.شدنییتعروسیوینسبغلظتتخمینویکمیزایآزموناال

و غلظت  ينرخ آ ودگ يو دوگانه رو يانفراد يزن هیما ريثأت

نارخ،TAS-ELISAآزماونی اسااسنتاابار: هیهر جدا ينسب

جدولدریزنیهمختلفبعدازمایزمانیدربازههایآلودگ

یچباههای،آلاودگdpi9زمانیبازهدرشدهاست.آورده(7)

ینرخآلودگباالتریننشد.یابیردیروسویهایهازجدایک

ی،بازهزمانینبهدستآمد.دراdpi71دریههردوجدایبرا

شادهیزنایهتکودوگانهمایمارهایدرتZin1ینرخآلودگ

،داریمعناااخاتالف)بادوندرصااد15-35و30یابترتباه

99/5=p)بااهیناارخآلااودگاماااشاادتعیااینZin2درT2

ازنارخیشاتر(بp=59/5)یداری(بااختالفمعن17/70±05)

درویباازهزماانیان(باود.درا79/7±75)T4وT3یآلودگ

Zin1یآلاودگنارخی،زنیهتکودوگانهمایمارهایمجموعت

بp<5557/5)داریمعنایاختالفبا(21/0±0/19) ازیشاتر(

(بود.11/0±10/99)Zin2ینرخآلودگ

مختلفبعدازیزمانیبازههادریههرجداینسبغلظت

غلظتنسابیجدایاهآوردهشدهاست.9جدولدریزنیهما

Zin 1یماارودوگاناهوتیانفارادزنایمایاهیمارهایتتمام

درتیمارمایهزنیZin2یوغلظتنسبیجدایهانفرادیزنیهما

بهحادکثریدنوپسازرسیافتهیشافزاdpi71-0ازانفرادی

درکااهحااالیدر،داشااتیکاهشاایر،سااdpi71مقااداردر

 dpi91-0ازیاهجدانسابیغلظاتZin2دوگاناهاییمارهات

دریاههاردوجداغلظاتنشاانداد.افزایشاییجزئتغییرات

یزنیهدوگانهمایمارهایازتیشبیانفرادیزنیهمایمارهایت

تکویمارهایدرتیهغلظتهرجدابینdpi71دریبودول

.شاد(مشااهدهp<57/5)داریمعنیتفاوتیزنیهدوگانهما

یزنایاهماتیماردرZin1غلظت،(dpi71)زمانیبازهایندر

داریمعنایطاورباه(T4)یبایترتیزنیهدوگانهماویانفراد

(57/5>pب)ازیشترT3غلظتکهحالیدر،بودZin2یماردرت

 آنغلظاتازیشبایداریبطورمعنا(T2)یانفرادیزنیهما

غلظاتdpi91باود.درزنایمایهدوگانهتیمارهاینسبتبه

T5ودوگاناهT2انفارادیزنیمایهتیمارهایدرZin2یهجدا

غلظاتازبایشهاآومشاابه(Zin2/Zin1ترتیباییزنیه)ما

.بود(دارمعنی)بدوناختالفT4وT3یمارهایتدرجدایه

بازهو(زنیمایه)نحوهتیمارهامتقابلاثرواریانستجزیه

غلظاتروی) dpi91و75،71،90پن ،)بررسیموردزمانی

(نشااندادیتکراریرمستقل)غیهادرتکرارهایهجداینسب

ی(وباازههااp<50/5)دوگاناهیاانفرادیزنیمایهنحوهکه

روp<57/5)زنایمایهازبعدبررسیموردیزمان غلظاتی(

ایاناثرمتقابلیولداشتهیدارمعنییرتاثیههردوجداینسب

.نبوددارمعنیعاملدو

و71،90یبازهزماانسهدرفق یهدوجدابهمخلوطآلودگی

dpi91 یمخلوطدرباازهزماانینرخآلودگیشترینکهبشدردیابی

dpi71زنایمایاهتیماارساههردر(درصد75)یکسانمیزانبهو

باازهینکاهدرهماینجالبانکته(.7)جدولشدمشاهدهدوگانه

یآلاودگT4وT3یزنایهدوگانهمایمارهایازتیکیچدرهی،زمان

درصاداز75فقا دریاهجدایانمشاهدهنشدواZin2بهیانفراد



  Nicotiana rustica در (CMV) خيار موزایيک ویروس II و I هاي گروه زیر برهمکنش همكاران:توکلی و 

یآلاودگنارخکاهیشاد.درحاالیاابیدوگانهآلاودهردیبوتهها

Zin1یاهجدایباراو%70معادلT5یمارتدریهجداینبهایانفراد

ایانباهشد.ییندرصدتع70و75،15یببهترتT5وT3،T4در

قابالمحاسابهT5یماارفق درتZin2یهجدابرایD/Sنسبتدلیل

یمارهاایدرتZin1یهجدایبراD/Sشد.نسبتیینتع11/5بودکه

T3،T4وT5شدمحاسبه(9)جدول71/5و19/5،17/5یبترتبه.

 
مختلفتیمارهایدریارخیکموزائیروسوZin2وZin1هایجدایهبهNicotiana rusticaانفرادیودوگانهگیاهان(درصد)آلودگینرخ-1جدول

زنی.مایهازبعدمختلفزمانیهایوبازهزنیمایه
Table 1. Single and double infection rate (percentage) of Nicotiana rustica plants with CMV- Zin1 and Zin2 isolates in different inoculation 

treatmentsat different time intervals after inoculation 
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T1 35 - - 45 - - 95 - - 60 - - 40 - - 

T2 - 5 - - 15 - - 50 - - 35 - - 35 - 

T3 15 5 0 35 - - 70 10 10 10 5 0 15 5 0 

T4 10 0 0 42 10 0 90 10 10 10 10 0 31 21 5.25 

T5 5 0 0 31 10 0 75 25 10 26 21 10.5 36 31 5.25 

T1وT2جدایهبایبترتبهیانفرادیزنیهماZin1وZin2،تیمارT3دوگانههمزمان،یزنیهماT4وT5باااولیبای)باهترتیاب،دوگانهترتیزنمایهیمارهایت

Zin1وبعدباZin2(Zin1/Zin2)برعکسو(Zin2/Zin1)ساعت92یبافاصلهزمان،T6(شاهد)بافربازنیمایه.
T1 and T2, singly inoculation with Zin1 and Zin2, respectively; T3, simultaneous double inoculation; T4 and T5, sequential double inoculation with 

Zin1/Zin2 and Zin2/Zin1, with an interval of 24 h; T6, mock inoculation. 
 

Zin2وZin1هایجدایهباNicotiana rusticaیزنهیماتکودوگانهیمارهایت(درTAS-ELISAدرOD405جذ نیانگیم)روسیوینسبغلظت-2 جدول

یزنهیازمابعدیزمانمختلفیهادربازهیارخیکموزائیروسو
Table 2. Relative viral concentration (OD405 values average in TAS-ELISA) in singly and doubly inoculation treatments of Nicotiana rustica with 

CMV-Zin1 and Zin2 in time intervals after inoculation 

 CMV-Zin1  CMV-Zin2 

Treatment 5dpi 10dpi 18dpi 25dpi 28dpi  5dpi 10dpi 18dpi 25dpi 28dpi 

T1 0.48±0.007a 0.35±0.03a 2.52±0.14a 0.46±0.06a 0.52±0.13a  - - - - - 

T2 - - - - -  0.21±0.02b 0.27±0.04a 0.72±0.13a 0.51±0.08a 0.55±0.1a 

T3 0.35±0.007ab 0.28±0.02ab 1.2±0.24b 

 (0.72) 

0.21±0.012b 0.19±0.02ab  0.21±0.02b 0.2±0.01a 0.2±0.01b 0.19±0.02b 0.3±0.06ab 

T4 0.32±0.009ab 0.39±0.025a 241±0.24a  

(0.76) 

0.26±0.05a 0.3±0.08ab  0.26±0.01ab 0.23±0.02a 0.23±0.02b 0.25±0.04b 0.35±0.06ab 

T5 0.3±0.04ab 0.3±0.04ab 1.66±0.3ab  

(0.18) 

0.32±0.05ab 0.41±0.11ab  0.35±0.02 a 0.25±0.02a 0.37±0.09b 

(0.87) 

0.34±0.07ab 0.46±0.1ab 

T6 0.13±0.004b 0.13±0.004b 0.14±0.006c 0.14±0.006b 0.14±0.006b  0.2±0.004b 0.19±0.004a 0.16±0.01b 0.16±0.01b 0.16±0.01b 

T1وT2جدایهبایبترتبهیانفرادیزنیهماZin1وZin2،تیمارT3دوگانههمزمان،یزنیهماT4وT5بااولیبی)بهترتیب،دوگانهترتیزنمایهیمارهایت

Zin1وبعدباZin2(Zin1/Zin2)برعکسو(Zin2/Zin1)ساعت92یبافاصلهزمان،T6(شاهد)بافربازنیمایه.
T1 and T2, singly inoculation with Zin1 and Zin2, respectively; T3, simultaneous double inoculation; T4 and T5, sequential double inoculation with 

Zin1/Zin2 and Zin2/Zin1, with an interval of 24 h; T6, mock inoculation. 

 .باشدمیدرصد7سطحدرتیمارهابیندارمعنیتفاوتوجوددهندهدرهرستوننشانمتفاوتحروف

هایبوتهOD405میانگینمنهایآلودهدوگانههایبوتهOD405میانگیننسبتازستاعبارتD/S.باشدمیهاجدایهبهمربوطD/Sنسبتپرانتز،داخلاعداد

 .منفیهایبوتهOD405میانگینمنهایآلودهتکهایبوتهOD405میانگینبهمنفی
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 روي CMV ههاي  جدایهه  دوگانهه  و انفرادي آ ودگي تأثير

پروتئینتجمعسطوحجدایه:  هر پوششي پروتئين تجمع سطوح

(ازیکروگاارمم75)مساااویمقااداردرجدایااههاارپوششاای

باهیزنایاهتاکودوگاناهمایزنیهمایمارتهرکلینپروتئ

هارغلظاتی شد.باراسااسنتاایینروشوسترنبالتتع

هایبوتهدرآنغلظتازبیشترآلودهتکهایبوتهدرجدایه

(.7)شکلبودآلودهدوگانه

 يرو CMV يهها  یهه و دو گانه جدا يانفراد يزن یهما تأثير

محاسابه(DSI)یمااریشادتبشااخص يماري:ب يها شاخ 

،رونادdpi79-72یدرهشتبازهزماانیمارهرتیشدهبرا

ینشااخصبایانایآمااریساهمقایکننشانداد،لایشیافزا



داریازوجااوداخااتالفمعناایدرهااربااازهحاااکیمارهااات

(50/5>pفق در)dpi91 طاوریکاهدرایانزماانباود،باه

T2بااختالفمعنایداریبایشازT4شاخصشدتبیماری

تعیاینگردیاد.همچناینبیشاینهوT2بیشازT5ونیزT3و

T2وT4برایتیمارهاایdpi91کمینهمقداراینشاخصدر

(.9)جدول)بهترتیب(بهدستآمد

یماااریبیشاارفتپیمنحناایاارزناحیااهیآمااارمقایسااه

((AUDPCاخاتالف،یماارازهارتیهرتکرارچهاربوتهادر

باهT2وT1البته(،p=71/5نداد)نشانیمارهاتبینداریمعنی

شااخصرادارابودنادیانمقاداراینکمتروبیشترینیبترت

(.9)جدول


درخیارموزاییکویروس(پایین)Zin2و(باال)Zin1هایبهجدایهNicotiana rusticaآلودههایبوتهکلپروتئینهایآمودهبالتوسترننقوش -1 شکل

.(T6)شاهدتیماروT3،T4،T5دوگانهزنیمایه،(T1, T2)انفرادیزنیمایهتیمارهای
Fig. 1. Western blotting of extracted total proteins from CMV-infected Nicotiana rustica plants  (Zin1 (up) and Zin2 (below)) belong to singly (T1, 

T2), doubly (T3, T4, T5) and mock inoculated treatments. 

 
هشدیزنهیتکودوگانهمایمارهایت(AUDPC)بیماریپیشرفتمنحنیزیرناحیهو (DSI)یماریبشدتشاخصنیانگیمیآمارسهیمقا-8 جدول

Nicotiana rusticaهایجدایهباZin1وZin2یارخیکموزائیروسو

Table 3. Statistical comparison of DSI and AUDPC in singly and dually inoculation treatments of Nicotiana rustica with CMV-Zin1 and Zin2 / 

Treatment T1 T2 T3 T4 T5 

DSI (28dpi) 22.5±5.48abc 15±4.81c 19.5±2.42bc 33.16±3.10a 27.66±2.55ab 
AUDPC 1555.75±190.87a 1039.0 ±174.66a 1160.25 ± 195.43a 1415.37 ± 82.93a 1354.78±94.27a 

T1وT2جدایهبایبترتبهیانفرادیزنیهماZin1وZin2،تیمارT3دوگانههمزمان،یزنیهماT4وT5باااولیبای)باهترتیاب،دوگانهترتیزنمایهیمارهایت

Zin1وبعدباZin2(Zin1/Zin2)برعکسو(Zin2/Zin1)ساعت92یبافاصلهزمان.
T1 and T2, singly inoculation with Zin1 and Zin2, respectively; T3, simultaneous double inoculation; T4 and T5, sequential double inoculation with 

Zin1/Zin2 and Zin2/Zin1, with an interval of 24 h. 

.باشدمیتیمارهابیندرصد0سطحدردارمعنیتفاوتوجوددهندهدرهرردیفنشانمتفاوتحروف

.است(SE)استانداردخطای±AUDPCیاDSIمیانگیناعداد



  Nicotiana rustica در (CMV) خيار موزایيک ویروس II و I هاي گروه زیر برهمکنش همكاران:توکلی و 

انتقهال   یيکارا يو دوگانه رو يانفراد يآ ودگ يرثأت بررسي

انتقاالکاراییبررسینتای  :A. gossypiiتوسط شته   یههر جدا

Zin2وZin1یهاجدایهبهآلودهدوگانهوتکمنبعازویروس

منباعازجدایاههارانتقالنرخکهدادنشانجالیزتوس شته

ازبیشاترو%(25)مسااوی(T′2وT′1یمارهاای)تآلاودهتک

(T′5وT′4, T′3تیمارهاای)آلاودهدوگاناهمنباعازانتقالنرخ

یشاترینهاازمنبعدوگانهآلوده،بشتهیهازتغذپس بودهاست.

ازمنبااعZin2وZin1یااهناارخانتقااالهااردوجداینوکمتاار

یبترت)بهT4،درصد(9/99و9/79یبترت)بهT3دوگانهآلوده

دستبهدرصد(9/79و7/7یبترت)بهT5ودرصد(79و5

دریااهجداهاارانتقااالناارخینباایداریمعناااخااتالف.آمااد

یاهانتقاالدوجدانارخینبیزنوT′1- T′5پن گانهیمارهایت

Zin1وZin2هاابااشاته،یاهمشاهدهنشد.پسازانتقالجدا

پان تیمارهاایآلاودهیبوتههابین Zin2جدایهنسبیغلظت

کاهیدرحاالناداد،نشاانداریمعنایتفااوتT′1- T′5گانه

T′1تیماارآلاودهیهاابوتاهدرZin1یهجدانسبیغلظت
باا

)جدولبودT′5 وT′4 ازیشترب ( >57/5p)داریمعنیاختالف

(ازمنباع*Pتاکشاته)توس جدایهدوهرانتقالکارایی (.2

در.باود(5-51/5ازدوگاناهآلاوده)بیشاتر(7/5تکآلوده)

ازبیش(92/5)شتهتکتوس Zin2انتقالکارایی نیزمجموع

Zin1(72/5تع)شد.یین

غلظهت   يرو CMV بهه و دوگانهه   يانفهراد  يآ ودگ ريثأت

یاانسوارتجزیاه:توتهون  اههان يگ تهر  وزنو  ارتفاع ل،يکلروف

نشاان،dpi15و29کالدریالوکلروفa،bیلغلظتکلروف

تاکآلاوده،دوگاناهیهاابوتهبینیداریمعنتفاوتدادکه

شااخصیاانسوارتجزیاه.ناداردوجودشاهدیمارآلودهوت

یزنیهتکودوگانهمایهابوتهتروزنوارتفاعیرشدیها

نشانdpi15ی(دربازهزمان7TتاT1یمارهایشدهوسالآ)ت

ووزنتار(p<57/5ارتفااع)،مختلافیمارهاایتیندادکهب

(520/5p=)دهناادنشااانمااییداریبوتااههاااتفاااوتمعناا

T2وT1هاادرتیمارهاایوزنتاربوتاهوارتفاع.(0)جدول
 

Zin 2وZin1یهایهجدا(OD405)یغلظتنسبیسهمقا-4جدول 

اشدهبیزنیهمایکدودربوتههاویروسموزائیکخیار

Aphis gossypii: ی.تصادفدرطرحکامال
Table 4. Comparision of relative concentration (OD405) of CMV-

Zin1 and Zin2 in squash inoculated plants by Aphis gossypii: 

in a completely randomized design. 

 OD405+ SE* 

Treatment CMV-Zin1 CMV-Zin2 
T′1 0.66±0.1a - 
T′2 - 0.23±0.03a 
T′3 0.40±0.1ab 0.28±0.08a 
T′4 0.17±0.01b 0.24±0.09a 
T′5 0.19±0.01b 0.17±0. 01a 
T′6 0.12±0.01b 0.12±0.005a 

شدهازمنابعتکآلودهیهشتهتغذباانفرادیزنیمایهT′2وT′1تیمارهای
شاتهباادوگانهزنیمایهT′5وT′3،T′4تیمار(،یبترت)بهZin2وZin1به
T′6و(یابترت)بهT5وT3،T4تیمارهایشدهازمنابعدوگانهآلودهیهتغذ
.(شاهد)T6یمارشدهازتیهشتهتغذبازنیمایه

T′1 and T′2, single inoculated with aphids fed on single infected 

source plant with Zin1 and Zin2, respectively; T′3, T′4 and T′5, 
inoculated with aphids fed on double infected source plants of T3, T4 

and T5 treatments, respectively; T′6, inoculated with aphid fed on 

healthy plant of T6 treatment.  

(SE)استانداردخطایOD405±*میانگین
7سطحدرتیمارهابیندارمعنیتفاوتوجوددهندهنشانمتفاوتحروف
.باشدمیدرصد

 
یهابوتهوزنتروارتفاعنیانگیمیآمارسهیمقا -5جدول 

Nicotiana rusticaیهایهجدایبازنهیمامختلفیمارهایتدرZin1و
Zin 2ویروسموزائیکخیار.

Table 5. Statistical comparison of Nicotiana rustica plants height 

and fresh weight in different inoculation treatments of Nicotiana 

rustica with CMV-Zin1 and Zin2. 
Treatment height (cm) ** Fresh weight (gr) * 

T1 32.26±1.9bc 19.3±2.4ab 
T2 33.00±1.8bc 21.01±2.3a 
T3 34.76±1.4b 19.84±1.6ab 
T4 28.20±1.7c 13.7±1.7b 
T5 34.06±2.08b 19.78±2.1ab 
T6 40.66±0.72a 22.4±1.5a 

T1وT2جدایهبایبترتبهیانفرادیزنیهماZin1وZin2،تیمارT3یهما
یبای)باهدوگاناهترتیزنامایاهیمارهاایتT5وT4دوگانههمزمان،یزن

با(Zin2/Zin1)برعکسوZin2(Zin1/Zin2)وبعدباZin1بااولترتیب،
.(شاهد)بافربازنیمایهT6،ساعت92یفاصلهزمان

T1 and T2, singly inoculation with Zin1 and Zin2, respectively; T3, 

simultaneous double inoculation; T4 and T5, sequential double 

inoculation with Zin1/Zin2 and Zin2/Zin1, with an interval of 24 h; 
T6, mock inoculation. 

درتیمارهاادارباینمعنایاخاتالفوجاوددهندهنشانمتفاوتحروف**
.باشدمیدرصد 7سطح

درتیمارهاابایندارمعنایاختالفوجوددهندهنشانمتفاوتحروف*
.باشدمیدرصد0سطح

 باشد.(میSEخطایاستاندارد)±اعدادمیانگینارتفاع/وزنتربوتهها
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)مایهزنیانفرادیباهرجدایه(تفاوتیبااهاآنداشاتند

T5وT3نسابتباهدوتیماارT4ولیارتفاعبوتههایتیمار

کااهشمعنایدارینشاانT2نسبتبهT4وزنتربوتههای

داد.براساساننتای ،آلودگیبهویروس)بهاساتثنایتیماار

T2ووزنتربوتههانسبتباهارتفاع(باعسکاهشمعنیدار

.تیمارشاهد)سالآ(شدهبود

 

 بحث

بعدمختلفزمانیهایبازهدرTAS-ELISAآزموننتای 

dpi0یههردوجدایابیزمانردیندادکهاولنشانزنیمایهاز

یاهودوگانهباادوجدایانفرادیهایزنیهازماپسباشد.می

ویاههارجداباهآلاودگینرخ،CMVگروهیرمتعلقبهدوز

ازوافزایشایروندdpi71 تا dpi0ازیهآنجدایغلظتنسب

dpi71کاهدریطاورکرد،بهیداپیبهبعدروندکاهشdpi71

تیمارهاایدرهااجدایهنسبیغلظتوآلودگیدرصدبیشینه

ویآلاودگنارخ،Zin1برخالف.البتهشدحاصلزنیمایهتک

)خصوصاازنایمایهدوگانهیمارهایدرتZin2جدایهغلظت

باهافزایشایدوبارهحالتdpi 91 بهdpi90(ازیبیحالتترت

یمارهاایتبینیسهمقایق،تحقینای نتابراساسخودگرفت.

ینبااالترکاهدادنشانdpi71درشدهیزنیهتکودوگانهما

مایاهتکتیمارهایدروغلظتآنیههرجدابهینرخآلودگ

و dpi90درZin1باهینرخآلاودگالبتهشود.میمشاهدهزنی

Zin2درdpi71شادهباااخاتالفیزنیهتکمایمارهایدرت

نارخباهنسبت(=59/5pو=551/5pیب)بهترتیداریمعن

باه.باودبیشترشدهزنیمایهدوگانهتیماردوحداقلآلودگی

کاهشراهاجدایهآلودگینرخدوگانهزنیمایهدیگرعبارت

دوگاناهیمارهاایتیزمخلوطنیزنیهمایمارهایتدر .دهدمی

شادهباودیزنایهموردنظراولمایهکهجدایبیترتیزنیهما

یهغلظتآنجداینباالترویهبهآنجداینرخآلودگیشترینب

نتاای ایاننشاانداد.را(یزمانیازبازههایکی)حداقلدر

زنایمایاهدرهااجدایاهزنایمایاهترتیبتاثیردهندهنشان

یزباانمیاندرایاهغلظتهرجداوآلودگینرخرویدوگانه

فراواناینظارازشادهزنایمایاهدوگاناهتیمارهایبیندارد.

داریمعنایاختالفزمانیبازههیچدر(آلودگی)نرخردیابی

تعادادباهمنجردوگانهزنیمایهمطالعه،ایندر.نشدمشاهده

بیشاترینکاهشادآلاودهدوگاناههایبوتهازمعدودیبسیار

توجاهباهبااداد.رخ dpi71دریازدوگاناهنیآلاودگیابیرد

دریاههارجدایوغلظاتنسابیدارنرخآلودگیکاهشمعن

ازیکای)حاداقلدریدوگانهنسبتبهانفارادیهایزنیهما

تاوانگفاتکاهدر(ماییزنایاهبعادازمایزماانیبازهها

متعلقبهدویهایهدوگانه،برهمکنشجدایزنیهمایمارهایت

یازنوعبازدارندگیقتحقینموردمطالعهدراCMVیرگروهز

بودهاست.

مخلاوط،یزنایاهمایمااردوگانهآلودههرتیهابوتهدر

7تارازکوچاکیکهعاددشدمحاسبهجدایههرD/Sنسبت

دوگاناهیهاایتواناذعانکردکهدرآلاودگمیبنابراین،بود

N. rusticaباودهویازنوعدگرپادبرهمکنشیه،دوجداینباا

یساتمیکحرکتسیدوشایروتکثیهادرهمانندسازجدایه

یاابازدارنادگیبارهمکنشداشاتهاناد.یمنفایرثأتایکدیگر

وIیرگاروهازدوزیارخییکموزایروسویهمزاحمتدوسو

IIیزبااااندرمN.tabacum گااازارششااادهباااودیااازنقااابال

(Tian et al. 2009.) آزمونوساترنباالتدرنتایdpi71یازن

درجدایههرنسبیغلظتکهیطوربه،کردییدأراتی نتااین

.بوددوگانهازبیشترانفرادیزنیمایهتیمارهای

درهشتبازهیمارهاتبینیماریبشدتشاخصمقایسه

،dpi91درفقا (نشاندادکاهdpi79تا72مختلف)یزمان

DSIترتیبییزنیهدوگانهماتیمارT4(Zin1/Zin2)اخاتالفبا

Zin2(T2)باایزنایاهتاکمایمارازتبیشتر(P<50/5)داریمعنی

DSI(repeated measure)یتکاراریهاادادهیآمارمقایسهباشد.می

مختلفبانرمافازاریمارهایتیمختلفبرایزمانیهابازهدر

SASیرثأتاتیماارزماانی،باازههشتمجموعدرنشاندادکه

هشاتیاندراDSIتغییاراتنداشتهاماDSIیرویداریمعن

(داشاتهP<5557/5)داریییراتافازایشمعنایتغیبازهزمان

یمارهاتیبراAUDPCپسازمحاسبهیزنیقتحقینادراست.



  Nicotiana rustica در (CMV) خيار موزایيک ویروس II و I هاي گروه زیر برهمکنش همكاران:توکلی و 

یابترتباهT2یماارتو T1یماارتینکهایرغآآن،علیسهومقا

یرمقاادارشاااخصراداشااتند)بااامقااادینوکمتااریشااترینب

AUDPCاماااا0/7593±712و1/7000±73یااابباااهترت،)

ینمشاااهدهنشااد.همچناایمارهاااتینباایداریاخااتالفمعناا

AUDPCیهدوجداینبZin1وZin2یداریاخاتالفمعنایزن

ازبیشتر Zin1(1/7507)یمقدارآنبراینکهباهآنداشتندباا

Zin2(9/379.بااود) ی،مربااوطبااهناارخآلااودگنتااایDSIو

AUDPCدهادکاهنشانماییهدوجداZin2نسابتباهZin1

عالئآقبلی،مطالعاتبراساسنتای باشد.مییفخفیایهجدا

نیازدردرطبیعتغالببودهوعالئاآشادیدتریIزیرگروه

 ;Galitelli 2000)کننددرگیاهانایجادمیIIیرگروهزمقایسهبا

Tian et al. 2009).درتحقیاقحاضاروباهدنباالمایاهزنای

،CMVوزیرگاروهانفرادیودوگانهتوتونباجدایههاییازد

وی)انفارادیکیمکاانیزنایاهپاسازمایازنظرنرخآلودگ

غالببودZin2نسبتبهZin1یهجدای،دوگانه(وغلظتنسب

اخاتالفAUDPCوDSIیمااریازنظرشااخصشادتباما

معنیداریبینایندوجدایهمشاهدهنگردیدکهایننتای باا

باهکهاحتمااال باشدمینتای تحقیقاتقبلیتاحدیمتفاوت

هاونیزمیزبانارتباطداشتهباشاد،خصوصیاتژنتیکیجدایه

هاایطوریکهقبالنیزاشارهشدهکهرقابتپذیریجدایاهبه

 .(Tian et al. 2009)باشدهامتفاوتمیزیرگروه

هاتوسا شاتهازمناابعیهنرخانتقالجدایآمارتحلیل

ینبایداریادکاهتفااوتمعناتکودوگانهآلاودهنشااند

نرخینکههاوجودندارد.باایهازبابتنرخانتقالجدایمارهات

95±77/1یااانگینازمنااابعدوگانااهآلااوده)بااامZin2انتقااال

ازZin1ازنرخانتقاالیشتر(بTʹ3،Tʹ4،Tʹ5درصددرمجموع

اما(بودهاست71/7±9/9یانگینهمانمنابعدوگانهآلوده)بام

ازیدووجااودناادارد.تعاادادیااناینباایداریاخااتالفمعناا

یاوشاتهیکیمکاانیریانتقاالپاذیانجامشدهروتحقیقات

ازینشاااندادهاسااتکااهبرخااCMVیهااایااهجدایبرخاا

بااالترییازکارآIیرگروهزبادررقابتIIیرگروهزیهایهجدا

(.Tian et al. 2009)برخوردارنادایوشاتهمکاانیکیانتقاال

ثیرأتاینبایدارینشاندادکهتفااوتمعنایقتحقینای نتا

موردمطالعاهیهدوجدابهN. rusticaدوگانهویانفرادیآلودگ

CMVیدرحاالایننداشتهاست.یاهگیلکلروفیمحتوایرو

یرگروه)اززFnyیهباجدایگوجهفرنگیاهگیاستکهآلودگ

CMV-Iنسابتیالکالکلروفمحتوایداریمعن(باعسکاهش

ی اساسنتابر.(Vitti et al. 2016)شاهدسالآشدهبودیماربهت

ارتفاعووزنتربوتههایتوتوندرتیمارهاایحاضر،یقتحق

T1بیشترازT2دار(بودهکهبیانگرعادم)بدوناختالفمعنی

داربینجدایههایجدایاههاایمتعلاقباهدواختالفمعنی

زیرگروهموردمطالعهدراینتحقیاقباودهاسات.مایاهزنای

دوگانهدرمقایسهبامایهزنیانفرادیتااثیرمعنایداریروی

هانداشتهامادرموردوزنتربوتههاا،حاداقلدرارتفاعبوته

شدهاست.T2دارنسبتبهباعسکاهشمعنی(T4)یکتیمار

نیزهمخاوانیدارد.باینdpi91درDSIایننتیجهباتغییرات

Zin1/Zin2تیمارهایمایهزنیدوگانهنیازمایاهزنایترتیبای

اثرمنفیبیشاتریرویایاندوشااخصZin2/Zin1نسبتبه

داریکااهشمعنادرتحقیقاتپیشیننیزرشدیداشتهاست.

 .Mahjabeen et al)یارتفاع،وزنتاروخشاکگوجاهفرنگا

 Azizi & Shamsbakhsh)یتایچایاارقااممختلافلوب و(2011

.گزارششدهاستCMVبایزنیهازماپس(2014
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