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ویروس موزاییک خیار روی کارایی انتقال هر جدایه تو سط  IIو  Iهای تاثیر آلودگی انفرادی و دوگانه زیر گروه
Aphis gossypii   
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تحقيق،  شود. در اينهاي گياهي محسوب مييکي از مهمترين ويروس (Cucumber mosaic virus, CMV)ويروس موزائيک خيار 
به جدايه )ها( توسط شته  Nicotiana rusticaويروس از گياه منبع تک و دوگانه آلوده  IIو  Iکارايي انتقال دو جدايه متعلق به زيرگروه 

Aphis gossypii ها از گياه آهار به دست آمده و پس از خالص سازي بيولوژيکي روي توتون تکثير شدند. مورد بررسي قرار گرفت. جدايه
آلوده به هر جدايه، يک تيمار با گياه منبع دوگانه آلوده ن آزمايش در قالب طرح کامال تصادفي با شش تيمار )دو تيمار با گياه منبع تکاي

ساعت و تيمار شاهد با  24زني متوالي ترتيبي با فاصله زماني زني همزمان، دو تيمار با گياه منبع دوگانه آلوده حاصل از مايهحاصل از مايه
انجام گرفت.  و با آزمون دانکنSAS 9.1 با استفاده از نرم افزارها انجام و تحليل داده گياه منبع سالم( در سه تکرار پنج تايي از هر تيمار

پس از يک زني هر بوته کدو استفاده شد. پس از تهيه کلني خالص شته از تک پوره بر روي بوته خيار، شش پوره سن سوم براي مايه
هاي زني گياهان با شتهساعت بود. دو هفته پس از مايه 8دقيقه و  5گرسنگي، دوره دسترسي گيرش و دهش ويروس به ترتيب  ساعت دوره

و با استفاده از  (TAS-ELISA)هاي کدو به هر جدايه با آزمون سه طرفه االيزا تغذيه شده روي منابع تک و دوگانه آلوده، آلودگي بوته
نسبت تعداد گياهان آلوده به تعداد ، Tانتقال ) ، نرخOD)405(اختصاصي زيرگروه بررسي و غلظت نسبي ويروس همسانه اي آنتي بادي تک

در منبع  I-Sاساس نتايج، غلظت نسبي جدايه بر هر جدايه محاسبه شد. براي (1-= 1*P)-(IT/1) انتقال ( و کاراييزني شدهگياهان مايه
بين تيمارهاي مختلف  S-IIزني از منبع دوگانه آلوده ترتيبي بود، اما غلظت نسبي جدايه تيمارهاي مايهداري بيشتر از آلوده به طور معنيتک

داري بين نرخ انتقال هر جدايه از منابع تک و دوگانه آلوده مشاهده نشد. دو شاخص بدست آمده داري نداشت. اختالف معنياختالف معني
( بوده ولي بيشتر از مقادير بدست آمده براي تيمارهاي 1/0و  % 40از منابع تک آلوده برابر هم )ها پس از تغذيه شته براي هر يک از جدايه

از منبع  S-IIبا منبع دوگانه آلوده بود که بيشترين و کمترين مقدار نرخ و کارايي انتقال در بين تيمارهاي دوگانه آلوده به ترتيب براي جدايه 
( تعيين گرديدعليرغم کارايي يکسان اين شته در %0منبع دوگانه آلوده ترتيبي ) S-Iو براي جدايه  (08/0و  %3/33دوگانه آلوده همزمان )

پس از تغذيه شته از منبع دوگانه آلوده به  CMV-SIIهاي نرخ و کارايي انتقال جدايه ها از منابع تک آلوده، ميانگين شاخصانتقال جدايه
  CMV-II( بوددر مجموع اين گونه شته13/0و  66/6%) CMV-SIغيرمعني دار( مقادير محاسبه شد که بيشتر از ) 46/0و  %20ترتيب 

 ندارد. CMVدار( انتقال ميدهد و آلودگي مخلوط تاثير معني داري روي کارايي انتقال دو زيرگروه )غير معني CMV-Iرا بيشتر از 
 

 انتقال. اثر متقابل، منبع تک و دوگانه آلوده، نرخ و کارآيي: های کلیدیواژه
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