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ویروس موزاییک خیار روی   IIو Iبا جدایه های زیرگروه ( (Nicotiana rusticaتاثیر مایه زنی دوگانه گیاه توتون 
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در قالب  Nicotiana rustica( در گياه SII-و  CMV-SIويروس موزاييک خيار ) IIو  Iبرهمکنش دو جدايه متعلق به زيرگروه هاي 

)دو تيمار مايه زني انفرادي با هر جدايه، يک تيمار مايه زني دوگانه همزمان، دو تيمار مايه زني دوگانه  طرح کامال تصادفي در شش تيمار
ي شد. پس از انجام االيزاي کمي بوته براي هر تيمار بررس 20ساعت و تيمار شاهد مايه زني با بافر( با  24ترتيبي به فاصله زماني 

(quantitative TAS-ELISA)  18، 10، 5با استفاده از آنتي بادي تک همسانه اي اختصاصي هر زيرگروه ويروس در بازه هاي زماني ،
ي مختلف در تيمارها )405OD( ، فراواني رديابي )نرخ آلودگي( و غلظت نسبي هر جدايه )براساس dpi)  روز پس از مايه زني 28و  25

 SII-در تيمارهاي مايه زني انفرادي و دوگانه و غلظت نسبي جدايه  SI-مورد تحليل آماري قرار گرفت. براساس نتايج، غلظت نسبي جدايه 
روند نزولي داشت، اما غلظت نسبي  dpi18 تا پنج برابر افزايش و بعد از  dpi18 تا  5فقط در تيمار مايه زني انفرادي در فاصله زماني 

در تيمار مايه  SI-، غلظت نسبي dpi 18افزايش يافت. در  dpi 28تا  5در تيمارهاي مايه زني دوگانه با شيب ماليمي از  SII-دايه ج
بود، اما  ( و با اختالف معني داري بيش از ديگر تيمارهاي مايه زني دوگانهSII-بعد  SI-) مشابه تيمار مايه زني دوگانه ترتيبي زني انفرادي

در اين زمان در تيمار مايه زني انفرادي به طور معني داري بيش از تيمارهاي مايه زني دوگانه بود. تحليل داده ها نشان  SII-بي غلظت نس
( روي غلظت نسبي هر دو جدايه تاثير معني داري داشته ولي اثر p <01/0( و بازه زماني بررسي )p<05/0داد که تيمار )نحوه مايه زني، 

بين تيمارهاي مايه زني انفرادي و  SI-، نرخ آلودگي به dpi 18دو فاکتور مشاهده نشد. تحليل آماري نشان داد که در متقابل بين اين 
در تيمار مايه زني انفرادي به طور معني داري بيش از تيمارهاي مايه زني دوگانه  SII-دوگانه تفاوت معني داري نداشت اما نرخ آلودگي به 

و  5/82)به ترتيب  SII-برابر نرخ آلودگي به  SI 5/3-( بود. در مجموع تيمارها، ميانگين نرخ آلودگي به SII-عد ب SI-همزمان و ترتيبي )
 dpi 18آلودگي مخلوط در تيمارهاي مايه زني دوگانه رديابي نشد. در  dpi 10و  5، 3درصد( محاسبه شد. در بازه هاي زماني  5/23

درصد( بود. نسبت  10رخ آلودگي مخلوط در تيمارهاي مختلف مايه زني دوگانه معادل هم )حدود بيشترين آلودگي مخلوط رديابي شد که ن
( در اغلب موارد کمتر از يک بود. در مجموع، کاهش نرخ آلودگي و غلظت D/Sغلظت هر جدايه در بوته هاي دوگانه آلوده به تک آلوده )
با تيمارهاي مايه زني انفرادي نشان از اثر بازدارندگي دو زيرگروه روي يکديگر نسبي هر جدايه در تيمارهاي مايه زني دوگانه در مقايسه 

   است. 
 

 .غلظت نسبي، نرخ آلودگي اثر بازدارندگي، :های کلیدیواژه
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