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 چکیده

تصادی زمینی ایران، خسارت اقزمینی در اغلب مناطق تولید سیبزمینی و ویروس وای سیبمیان بیمارگرهای ویروسی، ویروس برگ قاشقی سیباز 
زمینی در مناطق مختلف اسووتان همدان به ویروس برگ این پژوهش با هدف بررسووی مینان ولودگی منارت تولید ب ر سوویبنمایند. به محصوووو وارد می

های م کور انجام شد. برای این منظور از کلیه منارت تکثیر زمینی و نین ارزیابی حساسیت ارقام مختلف مورد مطالعه به ویروسو ویروس وای سیبقاشقی 
 3وب متر و تنا 044در اسوتان همدان که بر اساس استانداردهای ملی تولید ب ر این محصوو دارای االله اینوسسیون   Sزمینی کالس ب ری ب ر سویب 

د های مورها به ویروسولودگی نمونهور سیپی -ورتی -سوی وی و وزمونق وزمون سواندوی  دو طراه اسینا  سواله بودند، نمونه برگی تییه شودو و از طری  
تپه و مورد مطالعه )گلکه در دو منطقه دیگر مطالعه تعیین شوود. نتاین ننووان داد که در منطقه کآودروهنو ولودگی به هر دو ویروس ودود دارد، در حالی

های مورد مطالعه بود، شورای   تپه که منطقه عاری از بیماریزمینی دیدو ننود. در منطقه گل رزن( ولودگی به ویروس برگ قاشوقی و ویروس وای سویب  
نطقه نسووآت به بارندگی در این م ترتیب که میانگین دمایی و مینانهای ویروسووی نامطلوب بودو اسووت بدینبرای اعالیت و تکثیر ناقلین بیماریاقلیمی 

ه که ولودگی باز بین ارقام مورد مطالعه ارقام وگریا و وریندا به هر دو ویروس مورد مطالعه ولودو شووودند در حالیتر بود. منواطق دیگر مورد مطوالعه پایین  
مینی زبه ویروس برگ قاشقی و ویروس وای سیب زمینی در ارقام سوانته، بانآا و دلی منواهدو ننود. ولودگی   ویروس برگ قاشوقی و ویروس وای سویب  
 های مورد مطالعه قرار نگرات. که عملکرد رقم وگریا تحت تأثیر ولودگی به ویروسعملکرد رقم وریندا را کاهش داد در حالی

 
 زمینی، ویروس، همدانب ر، سیبهای کلیدی: واژه

 

   1 مقدمه

ای در به شکل گستردو(.Solanum tuberosum L)  زمینیسیب
شوود و از نظر سط  زیرکنت پ  از  نواحی مختلف دیان کنوت می 

گندم، ذرت و برنن چیارمین محصوووو زراعی میم در دیان به شوومار 
-89سط  زیرکنت این محصوو در ایران در ساو زراعی . (0رود )می
هنار هکتار بروورد شوودو و مینان تولید ون در سوواو   703حدود  7381

میلیون تن بروورد شودو که متوس    2/5دود زراعی م کور در کنوور ح 
(. 7کیلوگرم در هکتار بودو اسووت ) 36363عملکرد ون در اراضووی وبی 

زمینی با چنین سووطحی از تولید پ  از گندم به عنوان بنابراین سوویب
 میمترین مادو غ ایی قابل مصرف در ایران مطرح است. 

                                                           
ان سازم ،مؤسسه تحقیقات ثآت و گواهی ب ر و نیاو ،اسوتادیاران پژوهش  -0و  2، 7

 ایران ،کرج ،تحقیقات، وموزش و تروین کناورزی
  Email: bdarvishi_84@yahoo.com)         مسئوو: ونویسند (*-

ای ب ری هزمینی به روش روینی و از طریق غدودر ایران، سویب 
شووود. در این روش واات و بیمارگرهای زیادی از نسوولی به  تکثیر می

های ب ری ولودو باعث کاهش شووودید نسووول دیگر انتقاو یااته و غدو
(. بنابراین امروزو تولید 76شوند )عملکرد و کیفیت محصوو زراعی می

زمینی در دیان و ایران متکی به اسووتفادو از ب ر گواهی شوودو  سوویب
عت زمینی سری اسوت. ی  منوکل میم در تولید ب ر سیب  زمینسویب 

ناطق که در بسیاری مطورینسآتاً باسی دژنراسیون تودو ب ری است به
اق  پ  از دو تا سووه نسوول تکثیر، تودو ب ری با کیفیت پایین ایجاد  

شوووود. تولیود ب ر سوووالم با عملکرد باس تا اندازو زیادی به کنترو  می
ها یکی از عوامل میم (. ویروس6سته است )های ویروسوی واب بیماری

زمینی هسووتند و به دلیل این که سووآب  دژنراسوویون ب ر ارقام سوویب 

ان سازم ،مؤسسه تحقیقات ثآت و گواهی ب ر و نیاو ،محقق انکارشوناس  -6و  5، 3
 ایران ،کرج ،تحقیقات، وموزش و تروین کناورزی

DOI: 10.22067/jpp.2021.32223.0 
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ی شوند، بیمارگر بسیار خطرناکزمینی میکاهش شدید عملکرد در سیب
(. گنارش شوودو اسووت که  23ویند )برای این محصوووو به شوومار می 

ویروس قرار  04 حداقلزمینی ممکن اسووت تحت تأثیر عملکرد سوویب
گیرد که از میان ونیا شوووش ویروس از دمله ویروس برگ قاشوووقی 

در مناطق زیرکنوووت  2زمینیو ویروس وای سووویوب  7زمینیسووویوب 
(. از میان بیمارگرهای 25ای دارند )زمینی پراکنش گسوووتردوسووویوب 

مینی ززمینی و ویروس وای سیبویروسی، ویروس برگ قاشقی سیب
ی زمیندو و در اغلب مناطق تولید سووویباز اهمیوت باسیی برخوردار بو 

(. خسووارت 76نمایند )ایران، خسووارت اقتصووادی به محصوووو وارد می
مینی و زناشی از بیمارگرهای ویروسی بسته به نوت ویروس، رقم سیب

ور و (. خاک1درلود گنارش شدو است )  84تا  74شورای  محیطی از  
تواند نی میزمی( گنارش نمودند که ویروس وای سووویب73همکاران )
 84زمینی نین تا درلوود و ویروس برگ قاشووقی سوویب  14تا  04بین 

زمینی درلووود خسوووارت ایجاد نماید. بیماری برگ قاشوووقی سووویب 
ترین بیماری ویروسوووی ترین و بوه لحواا اقتصوووادی میم  گسوووتردو
زمینی در ( که در بسویاری از مناطق تولید سیب 2زمینی اسوت ) سویب 

 (.29ایران گنارش شدو است )
های دیگر، امکان مآارزو شوویمیایی با برخالف بسوویاری از بیماری

رین تهای ویروسی ودود ندارد و استفادو از ارقام مقاوم اقتصادیبیماری
ها (. پژوهش24باشد )خطرترین روش مآارزو و کاهش خسارت میو کم

زمینی از نظر واکنش در مقابل ویروس ننان دادو است که ارقام سیب
تفاوت دارند و بر همین اسووواس به عنوان ارقام مقاوم یا  بوا یکودیگر  

های (. شوودت ویور عالیم بیماری26و  8شوووند )متحمل معرای می
زمینی، نژاد ویروس و ودود ویروسی به شرای  وب و هوایی، رقم سیب

(. 3ها بستگی دارد )های مخلوط با سوایر ویروس یا عدم ودود ولودگی
ابع گیری از منشوودو با بیروتولید ب ر گواهی هایبنابراین ادرای برنامه

مقاومت مستلنم اطالت از منابع احتمالی مقاومت و ارزیابی شرای  ونیا 
در اقلیم مورد نظر اسووت. این موضوووت را نآاید از نظر دور داشووت که  

از دمله  زمینیهای سیبشرای  اقلیمی، نقش حیاتی در توسعه بیماری
زمینی از ون دیت در (. تولید ب ر سیب75های ویروسوی دارد ) بیماری

شود که در این مناطق به دلیل دمعیت کمتر مناطق مرتفع تولیه می
ها، امکان انتقاو کم و به تآع ون، سووورعت های ناقل ویروسشوووتوه 

رسد (. بنابراین به نظر می9زمینی نین کمتر است )دژنراسیون ب ر سیب
ی های ویروسزمینی به بیماریپایش مینان ولودگی منارت ب ری سویب 

در مناطق مختلف تولید ب ر به عنوان راهکاری در شووناسایی و معرای 
ت زمینی مطرح باشد. بدییی اسمناطق مسوتعدتر برای تولید ب ر سیب 

ر تزمینی در مناطق سالمدر لوورتی که تولید ب ر گواهی شودو سوویب  
مدت  یتری اسوتحصواو شدو و چنین ب ر  لوورت بگیرد ب ر باکیفیت 

 زمان بینتری در چرخه تولید ب ر باقی خواهد ماند. 

                                                           
1- Potato leafroll Virus (PLRV)  

زمینی شدو سیبدر کنوورهای در حاو توسوعه معموسً ب ر گواهی  
به مقدار کاای ودود ندارد. چنین کنووورهایی معموسً ب ور طآقات باس 
)هسته اولیه یا مادری( را وارد کردو و ونرا در کنور واردکنندو تا رسیدن 

(. در طی 74کنند )شووودو مورد نیواز زارعین تکثیر می بوه بو ر گواهی   
کنندو مووف به پایش منارت ب ری ارویند تکثیر ب ر، مؤسوسات گواهی 

دیت  زمینیهای انی سزم به تولیدکنندگان ب ر سوویبو ارایه تولوویه
حفظ کیفیت ب ر هسوووتند تا از این طریق سووورعت دژنراسووویون تودو 

نیایت عملکرد منارت تولید  ارزشووومنود ب ری به حداقل رسووویدو و در 
زمینی خوراکی اانایش یابد. در ایران، بر اساس ضواب  کنترو و سویب 

عالوو بر S زمینی، ب ر اسووتحصووالی از منارت کالس گواهی ب ر سوویب
شود، ای که توس  کارشناس بازرس منرعه انجام میبازدیدهای منرعه

اسووتانداردهای  گیرند. بر اسوواسمورد وزمون وزماینووگاهی نین قرار می
از نظر  Sب ور کالس  ،(www.spcri.ir)زمینی ملی تولید ب ر سووویب

زمینی و ویروس وای احتماو ولودگی به دو ویروس برگ قاشقی سیب
( بررسی 5شناسی مآتنی بر اسینا )های سرمزمینی توس  وزمونسویب 
 شوند.می

ت هدف از این پژوهش ارایه گنارش مسووتند از مینان ولودگی منار
رگ بزمینی در مناطق مختلف استان همدان به ویروس تولید ب ر سیب

زمینی و نین ارزیابی حساسیت ارقام مختلف قاشقی و ویروس وای سیب
های م کور بودو اسوت. چنین گنارشوی ضمن   مطالعه به ویروس مورد

ینان رتواند اطالعات ارزشمندی در اختیار کارشناسان و برنامهاینکه می
زمینی قرار دهد، در شناسایی مناطق مناسب تولید ب ر ر سویب تولید ب 
 زمینی در استان همدان مفید خواهد بود. سیب
 

 هامواد و روش

ی زمین، کلیه منارت تکثیر ب ر سیب7380ماهه نخسوت ساو   3در 
در اسوووتوان همودان که وادد شووورای  مندرج در    Sاز کالس بو ری  

 044و بودند )اینوسسوویون اسووتانداردهای ملی تولید ب ر این محصووو
سوواله( منووخن شوودند. به دلیل اینکه ویور عالیم  3متری و تناوب 

بیمواری و نحوو بروز این عالیم تحووت تووأثیر شووورای  مختلف بویژو  
ااکتورهای مرتآ  با نژاد ویروس، رقم مینبان و شووورای  محیطی قرار 
برگ دارد، لووورانظر از بروز یا عدم بروز عالیم هر ی  از دو ویروس 

روز پیش از سرزنی  74زمینی، ی  هفته تا قاشقی و ویروس وای سیب
، از این منارت Sزمینی طآقه مادری کالس ب ری منارت تکثیر ب ر سیب

برگ به  744برگ بوه عنوان نمونوه کاری و    744نمونوه برگی )  244
عنوان نمونه اطمینان( به روش اسووتاندارد تییه شوودو و به وزماینووگاو 

مؤسسه تحقیقات ثآت و گواهی ب ر و نیاو انتقاو یاات. سوالمت ب ر  
های مورد مطالعه با اسوووتفادو از بررسوووی ودود یا عدم ودود ویروس

2- Potato virus Y (PVY) 
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های چند بادی( و اسووتفادو از ونتی5) 7وزمون سوواندوی  دو طراه اسینا
و با پروتکل  2وگدیا ای اختصووالووی تییه شوودو از شوورکت  همسووانه

پینونیادی شرکت انجام شد. برای تفسیر نتاین وزمون اسینا، میانگین  
نانومتر بعالوو سووه  045د ب شوواهدهای منفی وزمون در طوو موج 
به عنوان (R= X+ 3SD) برابر انحراف معیار د ب شوواهدهای منفی 

هایی که مقدار د ب نوری (. نمونه71مرز ولودگی در نظر گراته شوود )
باستر از این عدد بود به عنوان نمونه ولودو تلقی شدند. در مواردی ونیا 

بود، برای اطمینان از ودود یا عدم  R)ها( برابر که دانسیته نوری نمونه
 3ور سوویپی -ورتی -سوویهای مورد مطالعه از وزمون ویودود ویروس

اختصوالوی توسوعه دادو شودو در وزماینووگاو سووالمت نیاو مؤسسه     
و گواهی ب ر و نیاو اسوووتفادو شووود )نادرپور، اطالعات  تحقیقات ثآت

واقع  های ولودو درمنتنر نندو(. بنابراین، نتاین ارایه شدو در مورد بوته
نتاین مربوط به هر دو وزمون )وزمون ساندوی  دو طراه اسینا و وزمون 

در این روش ابتدا  ور( بودو است.سیپی -ورتی -سوی اختصوالوی وی  
 بادی اختصالی ویروس موردنظر ویکرولیتری با ونتیهای نیم متیوب

سووواعت  0درده سووولسووویوس به مدت  31با نگیداری ونیا در دمای 
وین، ت -اس -بی -شووند. پ  از شوستنو با باار پی  پوشوش دادو می 

 0ها ریخته شودو و به مدت ی  شب در دمای  عصوارو نمونه در تیوب 
د ویروس در شووود تا در لووورت ودودرده سوولسوویوس نگیداری می

نمونه، ویروس با ونتی بادی اختصوالوی باند شوود. پ  از شوسوتنو،      
ونتی بوادی به عنوان نمونه وزماینوووی برای انجام   -اتصووواو ویروس

-RT)ای پلیمراز واکنش زنجیرو -برداری معکوسهای نسوووخهوزمون

PCR)  مورد استفادو قرار می گیرد. عملکرد در واحد سط  کلیه منارت
پ  از برداشوت ثآت شدو و اطالعات هواشناسی مناطق  مورد مطالعه 

داشوووتنوود از  تولیوود بوو ر کووه منارت تکثیر بوو ری در ون منوواطق قرار
 های هواشناسی مربوطه تییه شد. ایستگاو
 

 نتایج و بحث

 Sزمینی کالس مینان ولودگی منارت تکثیر ب ر سوویب 7در ددوو 
نین مینان عملکرد های مورد مطالعه و ب ری اسووتان همدان به ویروس

شود که منارت مربوطه ننان دادو شدو است. در ددوو م کور دیدو می
در استان همدان پنن شرکت اقدام به کنت غدو ب ری  7380در ساو 
اند. ارقام مورد کنت عآارت بودند ب ری نمودو Sزمینی در کالسسیب

بوط به راز وگریا، وریندا، سوانته، دلی و بانآا که بینترین سط  کنت م 
کنندو اقدام به رقم وگریا بودو و چیار شوورکت از پنن شوورکت کنووت  

 کنت و تکثیر این رقم نمودند. 
ه دهد کهای ویروسووی ننووان می توزیع مکانی ولودگی به بیماری

                                                           
1 - Double antibody sandwich-Enzyme-linked 

immunosorbent assay, DAS-ELISA 

2- Agdia (USA) 

 تپه عاریدرو و گلهای ب ری کنت شدو در مناطق سنقروباد، گنوغدو
تواند ای میمنوواهدواز دو بیماری ویروسووی مورد مطالعه بودند. چنین 

یو  دلیول احتمالی مآنی بر عاری بودن مناطق یادشووودو از ناقلین یا   
های مورد مطالعه و مناسووب بودن ونیا برای کنوووت و  یعوامل بیمار
 زمینی باشد.های ب ری سیبتکثیر غدو
های مادری کنووت شوودو در  شووود که بوتهدیدو می 7در ددوو  

پنن مورد مطالعه شوودو به ویروس  منطقه کآودروهنو در چیار مورد از
زمینی ولودو بودند. زمینی و ویروس وای سووویببرگ قاشوووقی سووویب

 -ورتی -سوویهای اختصووالووی ویهای ولودو با وزمونبررسووی نمونه
نوکلئوتیدی  7761و  7833ور و تکثیر قطعات ژنومی اختصالی سیپی

 های سرولوژیکینتاین وزمون PLRVو  PVYهای مربوط به ویروس
را توأییود نمود. از این رو منواسوووب بودن منطقه م کور )کآودروهنو    

زمینی محل تردید های ب ری سیبهمدان( دیت کنوت و تکثیر غدو 
های وتی با دقت پیگیری بودو و این موضووووت باید در مطالعات سووواو

گردد. تأثیر منطقه کنووت بر شوودت ولودگی به ویروس برگ قاشووقی  
دو توس  نصرا... نژاد و زینتی اخروباد زمینی در پژوهش انجام شسیب
( مورد تأیید قرار گراته است. در این پژوهش که به منظور ارزیابی 79)

زمینی در استان الفیان انجام شد پراکنش ویروس برگ قاشقی سیب
گنارش شدو است که شدت ولودگی در مناطق مختلف مورد مطالعه از 

داری با یر( به طور معنیشوواسووتان الووفیان )دامنه، چادگان و اریدون
 یکدیگر متفاوت بودو است.

قابل استنتاج  7موضووت دیگری که از نتاین ارایه شودو در ددوو   
های اسوووت، واکنش ارقوام مختلف مورد مطوالعوه نسوووآت به بیماری   

ویروسوی ارزیابی شودو در ونیاستد در مورد رقم سانته که توس  ی    
 هایلودگی به ویروسدرو کنوت شدو بود، و شورکت و در منطقه گنو 

( در پژوهنوووی که به 27مورد مطالعه دیدو ننووود. پیمان و همکاران )
ای هزمینی نسآت به بیماریمنظور ارزیابی مقاومت برخی ارقام سویب 

ویروسوی انجام دادند گنارش نمودند که رقم سوانته نسآت به ویروس   
( به بررسوووی مینان 78زمینی مقاوم بودو اسوووت. نیکان )وای سووویب

زمینی نسووآت به بیماری برگ قاشووقی اسوویت برخی ارقام سوویبحسوو
های ناقل ویروس برگ زمینی پرداخت. در این پژوهش از شووتهسوویب

ها و از وزمون داس اسینا برای زمینی برای تلقی  بوتهقاشوووقی سووویب
ارزیابی ولودگی ونیا استفادو شدو و در نیایت گنارش شد که رقم سانته 

ه الآته در پژوهش دیگری ک .مقاوم بودو است نسآت به بیماری یادشدو
( انجام شوودو از رقم سووانته به عنوان ی  رقم نسووآتاً 70توسوو  خان )

 زمینی نام بردو شدو است.مقاوم به ویروس پیچیدگی برگ سیب
در مورد رقم بانآا نین وضعیت منابه رقم سانته بودو استد این رقم 

بود، در منطقه که توسوو  ی  شوورکت و در ی  منطقه کنووت شوودو 

3 - Immunocapture reverse transcription-polymerase 

chain reaction (IC-RT-PCR) 
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های مورد مطالعه را ننوووان نداد کنوووت هی  نوت ولودگی به بیماری
( نین در پژوهنووی که به 28(. زینتی اخروباد و نصوورا... نژاد )7)ددوو 

زمینی در چیار رقم منظور ارزیوابی مقواوموت به ویروس وای سووویب   
زمینی انجام دادند گنارش نمودند که رقم بانآا نسآت به ویروس سویب 
 زمینی از خود مقاومت ننان دادو است.ی سیبوا

ننوان دادو شدو است که این رقم   7در مورد رقم وگریا، در ددوو 
که توس  چیار شرکت و در چیار منطقه کنت شدو بود، در دو منطقه 

 -مرکنی و کآودروهنو  -شوودو )کآودروهنو از چیار منطقه کنووت
 -ه )کآودروهنوزمینی و در ی  منطقطاسوران( به ویروس وای سیب 

زمینی ولودو شد. در پژوهش طاسوران( به ویروس برگ قاشوقی سویب   

( نین گنارش 79لووورت گراته توسوو  نصوورا... نژاد و زینتی اخروباد ) 
ینی زمشودو اسوت که رقم وگریا نسوآت به ویروس برگ قاشقی سیب   

( نین در پژوهش خود، حسواسیت رقم وگریا  78نیکان ) .حسواس اسوت  
زمینی را مورد تأیید قرار دادو رگ قاشووقی سوویب نسووآت به ویروس ب

زمینی به رقم سوویب 34( نین روی 0اسووت. چاتنیواسوویلیو و همکاران )
مطوالعوه پرداختوه و گنارش نمودنود کوه مینان ولودگی رقم وگریوا به       

از  زمینی بیشزمینی و ویروس وای سیببرگ قاشوقی سویب  ویروس 
ا به عنوان ی  رقم حساس درلد بودو است و از این رو این رقم ر 24

 شدو معرای نمودند. های ویروسی یادنسآت به بیماری
 

 
  در استان همدان  PVYو PLRVبه  (Sکالس ) زمینیآلودگی مزارع بذر سیب -1جدول 

Table 1- Infection of seed potato fields (S class) to PLRV and PVY in Hamedan province 

 کل عملکرد
Total yield 

(T/Ha) 

 آلودگی ویروسی )%(
Viral infection (%) 

 نوع نمونه
Kind of 

Sample 

 کالس بذری
Seed class رقم 

Cultivar 
 استان/منطقه

Province/Region 

 نام پیمانکار
Contractor 

name 

 ردیف
No 

PVY PLRV 
 نهایی
Final 

 اولیه
Primitive 

45 0 0 
 برگ
Leaf 

SE S 
 سانته

Sante همدان 
Hamedan 

 درورزن. گنو
Razan. GozalDarre 

 7شرکت شمارو 
Company No. 

1 

 
1 

42 0 0 
 برگ
Leaf 

SE S 
 وگریا

Agria 

50 0 0 
 برگ
Leaf 

SE S 
 دلی

Jelly 

50 3 0 
 برگ
Leaf 

B S 
 وگریا

Agria 

 همدان
Hamedan 

 کآودروهنو. طاسران
Kaboodarahang 

 2شرکت شمارو 
Company No. 

2 
2 

55 0 0 
 برگ
Leaf 

SE S 
 وگریا

Agria همدان 
Hamedan 

 رزن. سنقروباد
Razan. Songorabad 

 3شرکت شمارو 
Company No. 

3 

 

 
3 

 

60 0 0 
 برگ
Leaf 

SE S 
 دلی

Jelly 

50 0 0 
 برگ
Leaf 

SE S 
 وریندا

Arinda 

50 0 0 
 برگ
Leaf 

SE S 
 وگریا

Agria 

 همدان
Hamedan 

 کآودروهنو. مرکنی
Kaboodarahang. 

Central 

  0شرکت شمارو 
 (7)قطعه 

Company No. 

4.1 

 

 

 

 

 
4 

 

45 1 2 
 برگ
Leaf 

E S 
 وریندا

Arinda 

55 8 1 
 برگ
Leaf 

 مردود
Rejected 

S وگریا 
Agria 

 همدان
Hamedan 

 کآودروهنو. مرکنی
Kaboodarahang. 

Central 

  0شرکت شمارو 
 (2)قطعه    

Company No. 

4.2 
45 0 1 

 برگ
Leaf 

SE S وریندا 
Arinda 

50 0 0 
 برگ
Leaf 

SE S 
 بانآا

Banba 
 همدان

Hamedan 

 تپهگل
Goltape 

 5شرکت شمارو 
Company No. 

5 

 

 
5 

 

 
50 0 0 

 برگ
Leaf 

SE S 
 دلی

Jelly 
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شود توس  سه شرکت دیدو می 7ددوو رقم دلی همچنان که در 

تپه( کنووت شد و و در سوه منطقه متفاوت )گنو درو، سوونقروباد و گل 
های کارندو( و هر سه منطقه تحت هر سوه سویستم مدیریتی )شرکت  

زمینی و مختلف هی  نوت ولودگی بوه ویروس برگ قواشوووقی سووویب  
او سزمینی را ننوان نداد. بنابراین رقم دلی که در  ویروس وای سویب 

در سه منطقه متفاوت از استان همدان کنت شدو بود، در تمام  7380
های ویروسوووی مورد مطالعه بود و این موارد اواقود ولودگی به بیماری  

بینتر مقاومت احتمالی رقم  تواند ی  دلیل دیت ارزیابیموضووت می 
 های ویروسی مورد مطالعه باشد.  دلی نسآت به بیماری

رکت و در دو منطقه کنت شد که نتاین رقم وریندا توسو  سوه ش  
وزماینات اسینا ننان داد این رقم در دو مورد از سه مورد کنت شدو، 

زمینی و در ی  مورد از سه مورد به ویروس برگ به ویروس وای سیب
زمینی ولودو شدو است. از این رو رقم وریندا را باید دنو قاشوقی سویب  

زمینی و ویروس وای ارقام حسوواس به ویروس برگ قاشووقی سوویب  
 زمینی به شمار وورد.سیب

 های مادری به ویروسبررسی امکان ودود ارتآاط بین ولودگی بوته
زمینی با عملکرد این زمینی و ویروس وای سوویببرگ قاشووقی سوویب

 3تا  7( ننووان داد که در رقم وگریا در سووط  ولودگی 7ها )ددوو بوته
ین تر میانگه بیان روشووندرلوود چنین ارتآاطی ودود نداشووته اسووتد ب

تن  25/08عملکرد رقم وگریوا در مواردی کوه بوته مادری ولودو نآودو   
در هکتار بودو اسووت در حالی که میانگین عملکرد در دو مورد ولودو به 

زمینی حدود زمینی و ویروس وای سوویبویروس برگ قاشووقی سوویب
 آاطی بینرسد ارتتن در هکتار بودو اسوت. از این رو به نظر می  5/52

ای زمینی و ویروس وولودگی بوته مادری به ویروس برگ قاشقی سیب
ها در رقم وگریا ودود نداشوووته و زمینی و عملکرد همان بوتهسووویوب 

عملکرد رقم م کور بینووتر تابع مدیریت منرعه و شوورای  اقلیمی بودو 
های یادشودو. الآته باید توده داشت  اسوت تا مینان ولودگی به ویروس 

درلوود(  3تا  7ودود چنین ارتآاطی در سووطوح پایین ولودگی ) که عدم
ی ابودو و ممکن اسوووت در سوووطوح باستر ولودگی این ارتآاط به گونه

( گنارش نمود که واکنش 77دیگر بواشووود. از سووووی دیگر، داناتان ) 
مینی ززمینی نسوآت به ویروس وای سیب عملکرد ارقام مختلف سویب 
پ یری نیتروژنه ارقام مورد مطالعه استد متفاوت بودو و تابع مینان کود

در این پژوهش عنوان شودو اسوت که اگر رقم مورد مطالعه نسآت به   
کاربرد مقادیر مازاد نیتروژن واکنش مثآت ننووان دهد کاهش عملکرد 

 .زمینی تا حد زیادی تقلیل خواهد یااتناشوووی از ویروس وای سووویب
واکنش مثآت عملکرد در رقم وگریا نسآت به کود نیتروژنه در پژوهش 

( مورد تأیید قرار 21زادو و نادری درباغناهی )انجام شودو توس  واعظ 
گراته اسوووت. در این پژوهش گنارش شووودو اسوووت که اانایش کود 

درلد  54کیلوگرم در هکتار که  525نیتروژنه )به لورت کود اورو( تا 
تولوویه شوودو توسوو  وزمون خاک بودو اسووت، مودب   باستر از مقدار

دار عملکرد در این رقم شوودو اسووت. بنابراین عدم ودود  اانایش معنی
هوای مادری رقم وگریا به ویروس  ارتآواط بین عملکرد و ولودگی بوتوه  

ی زمینی ممکن است ناشزمینی و ویروس وای سیببرگ قاشقی سیب
 از کودپ یری زیاد این رقم نین باشد.  

های مادری سووالم در ارقام دلی، بانآا و سووانته در تمام موارد بوته
زمینی و ویروس وای بودو و ولودگی به ویروس برگ قاشوووقی سووویب

زمینی در ونیا دیدو ننوودد از این رو امکان ارزیابی ودود یا عدم سوویب
ودود رابطوه بین عملکرد و سوووالموت بوته مادری در این ارقام ودود   

(. اما در مورد رقم وریندا وضعیت کامالً برعک  7 نداشته است )ددوو
رقم وگریوا بود. در این رقم میانگین عملکرد منرعه سوووالم و عاری از  

تن در هکتار(  05تن در هکتار( بینتر از میانگین عملکرد ) 54بیماری )
زمینی و ویروس وای منارعی بود که به ویروس برگ قاشووقی سوویب 

گی رسد در رقم وریندا، ولودراین به نظر میزمینی ولودو بودند. بنابسیب
زمینی و ویروس وای های مادری به ویروس برگ قاشووقی سوویببوته
 ها ارتآاط داشته است.زمینی با کاهش عملکرد این بوتهسیب

میانگین کمینه و بینووینه دما در مناطقی از اسووتان   7در شووکل 
 ری نی بزمیهای تولیدکنندو اقدام به کنوت سوویب همدان که شورکت 

تپه( با یکدیگر مقایسووه نمودو بودند )کآودروهنو، رزن و گل Sکالس 
شود که میانگین دمای بینینه در منطقه اند. در این شکل دیدو میشدو
 1/37کآودروهنو ) گراد( کمتر از دو منطقهدرده سانتی 8/21تپه )گل

در  گراد( بودو ودرده سووانتی 6/37گراد( و منطقه رزن )درده سووانتی
 مورد میانگین دمای کمینه نین تفاوت ها چندان ااحش نآودو است. 

( نین سالم 7های ویروسی )ددوو نتاین وزماینوات ارزیابی بیماری 
ترین دما برای تپوه را مورد تأیید قرار داد. مناسوووب بودن منطقوه گول  

ی بین زمینهای ویروسووی در گیاو سوویباعالیت دمعیت ناقلین بیماری
(. این پژوهنگران 20گراد گنارش شودو است ) ده سوانتی در 25تا  24

گراد اگرچه درده سوووانتی 25گنارش نمودنود که در دماهای باستر از  
 گ ارد اما مینان میادرت واعوالیت تولید مثلی ناقلین رو به کاهش می 

مینان اعوالیوت دمعیت مودود همچنان رو به اانایش خواهد بود و از   
هش دمعیت ناقلین در دماهای باستر از رغم کاروسوووت که علیهمین
های ولودو به ویروس برگ قاشوووقی گراد، تعداد بوتهدرده سوووانتی 25

زمینی همچنان رو به اانایش بودو زمینی و ویروس وای سوویبسوویب
اسوووت. بنوابراین علوت احتمالی ولودگی باستر در منطقه کآودروهنو   

یا در این عالیت بینتر ونتر ناقلین و اتواند به دلیل میادرت گستردومی
منطقه باشووود که نسوووآت به دو منطقه دیگر مورد مطالعه از میانگین 

 دمایی بینتر برخوردار بودو است.    
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 انزمینی در استان همدمقایسه میانگین دما )کمینه و بیشینه( در مناطق مورد مطالعه تولید بذر سیب -1شکل 

Figure 1- Comparison of average temperature (Max and Min) in studied seed potato production regions of Hamedan 

province 

 
شووواخن اقلیمی دیگری که در این پژوهش مورد بررسوووی قرار 

 در طی گرات، مجموت بارندگی لووورت گراته در مناطق مورد مطالعه
ننان دادو شدو است که بینترین  2دورو کنوت بودو است. در شکل  

بوارنودگی لوووورت گراته در طی دورو مطالعه در منطقه کآودروهنو   
متر( میلی 7/71متر( و پ  از ون به ترتیب در مناطق رزن )میلی 2/79)

متر( بودو اسووت. بنابراین مینان بارندگی در طوو میلی 8/75تپه )و گل

نت در منطقه ولودو کآودروهنو بینتر از مناطق غیرولودو رزن دورو ک
په تتپه بودو است. نکته دیگر اینکه مینان بارندگی در منطقه گلو گل

په تکمتر از دو منطقه دیگر گنارش شووودو اسوووت. بنابراین منطقه گل
(، از مینان 7تر )شوووکل عالوو بر برخورداری از میوانگین دمایی پایین 

 (. 2در طوو دورو رشد برخوردار بودو است )شکل بارندگی کمتر 
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Figure 2- Comparison of rainfall in studied seed potato production regions of Hamedan province 
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Figure 3- Comparison of mean & maximum wind speed in studied seed potato production regions of Hamedan province 

 
وخرین پارامتر اقلیمی )وزش باد( مورد بررسوووی قرار  3شوووکل در 

گراته اسوت. در این شوکل ننوان دادو شدو است که حداکثر سرعت    
متر بر ثانیه( بسووویار بینوووتر از  25وزش بواد در منطقه کآودروهنو ) 

متر بر ثانیه( بود.  77متر بر ثانیه( و منطقه رزن )  71تپه )منطقوه گول  
د توانعت وزش باد در منطقه کآودروهنو میباستر بودن حداکثر سووور
های ویروسووی از منارت ولودو و غیرب ری و امکان انتقاو ناقلین بیماری
های منوووترک همچون منارت یونجه به نین از منارت مینبوان بیمواری  

دیدو  3(. همچنین در شوووکل 7منرعوه بو ری را اراهم وورد )دودوو    
متر بر  1/9تپه )ه گلشووود که میانگین سوورعت وزش باد در منطق می

متر  5/0متر بر ثانیه( باستر از منطقه رزن ) 7/9ثوانیه( و کآودروهنو ) 
بر ثانیه( بودو اسووت. بنابراین با ودودی که میانگین سوورعت وزش باد 

تپه )منطقه سوووالم( تفاوت چندانی با منطقه کآودروهنو در منطقه گل
ه تپمنطقه گل های کنووت شوودو در)منطقه ولودو( نداشووته اسووت، بوته

شدو در منطقه کآودروهنو ولودو به های کنتعاری از بیماری و بوته
تواند ناشووی از ای میاند. چنین منوواهدومطالعه بودو های موردبیماری

باستربودن حداکثر سوورعت وزش باد در منطقه کآودروهنو، سووالمت 
 تپوه و احتمواسً تفواوت در دیت وزش باد در این دو   کلی منطقوه گول  

په به تمنطقه باشوودد به این ترتیب که یا دیت وزش باد در منطقه گل
شکلی نآودو است که امکان انتقاو ناقلین به منارت مورد مطالعه اراهم 
وید و یا این که در لووورت اراهم شوودن چنین امکانی، منارت مجاور،  

 اند. های ویروسی مورد مطالعه بودومنارت سالم و عاری از بیماری
ی که نآاید ونرا از نظر دور داشووت این اسووت که در پژوهش انکته

حاضوور تمام منارت مورد مطالعه بر اسوواس دسووتورالعمل انی کنترو و 
متری  044زمینی بو ری دارای االوووله اینوله  گواهی منارت سووویوب 

اند. به بیان دیگر این منارت از کلیه منارعی که ممکن بودو مینبان بودو
 044م کهای منوترک ویروسی باشند دست اریناقلین و یا مینبان بیم
اند ( نین عنوان نمودو22(. رادکلیف و راگنداله )72اند )متر االله داشته

 زمینی به منظور دلوگیری ازکه حداقل االله اینوله منارت ب ری سیب
های ویروسووی توسوو  ناقلین بسووته به شوورای  مدیریتی انتقاو بیماری
کیلومتر باشوود. همین پژوهنووگران   5تا  متر 044تواند بین منرعه می
 Myzusاند که اگرچه توان پروازی ناقلی همچون شووته گنارش کردو

persicae  متر تجاوز نماید اما پروازی  744به ندرت ممکن اسوووت از
ها را تا چند لد کیلومتر تواند شوته شوود می که به کم  باد انجام می

از االووله اینوله اهمیت  نین انتقاو دهد. بر این اسوواس ونچه که بیش
دارد سوالمت منطقه تولید ب ر و سرعت و دیت وزش باد است که در  

های منووترک ویروسووی و لووورت ولودو بودن منارت منطقه به بیماری
وزش باد در دیت مناسوب، ولودو شدن منارت حتی منارت اینوله امری  

سووت د ادتناب ناپ یر خواهد بود. بر این اسوواس و با توده به نتاین به
تپه و رزن مناطق رسووود منواطق گل ومودو از این پژوهش بوه نظر می  

 زمینی در استان همدان باشند. تری برای تولید ب ر سیبمناسب
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Introduction: Potato (Solanum tuberosum L.) is widely grown in different environments, forming the fourth 

largest crop in the world, with a production of almost 321 million metric tons. Seed potato degeneration, the 
reduction in yield or quality caused by an accumulation of pathogens and pests in planting material due to 
successive cycles of vegetative propagation, has been a long-standing production challenge for potato growers 
around the world. In developed countries this problem has been overcome by general access to and frequent use 
of the seed, produced by specialized growers, that has been certified to have pathogen and pest incidence below 
established thresholds, often referred to as certified seed. Potato leaf roll virus (PLRV) and potato virus Y (PVY) 
are the most important viruses infecting potato crops and also reduce the size as well as a number of potato tubers 
with annual global yield losses of up to 20 million tonnes. In Iran, PLRV and PVY are widely distributed in most 
potato-growing areas in Iran and have caused severe yield losses of up to 40 percent. 

This study was carried out to evaluate the amount of potato seed field’s infection to potato leaf roll virus and 
potato virus Y in different regions of Hamedan province and to survey the sensitivity of cultivars to studied viruses. 

Materials and Methods: Leaf samples were prepared from potato seed field (S seed class) which has a 3-
years rotation and 400 meters isolated distance from other potato growing fields. Studied potato seed fields were 
located in three regions of Hamedan province included: KaboodarAhang, Goltappe and Razan. These regions are 
the main potato production areas in Hamedan province of Iran. Leaf samples infection to potato leafroll virus and 
potato virus Y was determined by DAS-ELISA test using specific antiserum (Patho Screen Kit, supplied by Agdia 
Incorporated, USA) following the fundamental protocol outlined by Clark and Adams (1977) ELISA assay. The 
yield of all studied fields was determined after harvesting. Meteorological information of three seed production 
areas included average temperature, rainfall and wind speed was collected during the studied period. 

Results and Discussion: Results showed that infected potato plants by both studied viruses (potato leaf roll 
virus and potato virus Y) were seen in KaboodarAhang region, while potato plants infected by studied viruses 
were not seen in the other regions (Goltappe and Razan). The probable cause of higher virus infection in 
KaboodarAhang region could be due to the wider migration of carriers and their greater activity in the region 
which had higher average temperature and rainfall than the other two studied areas. In Goltappe region which was 
diseases free, the temperature means and the amount of rainfall was lower than the other regions during the growth 
period. Maximum wind speed (25 m.s-1) in the infected region (KaboodarAhang) was higher than regions which 
were free of diseases (Goltappe and Razan). The wind blowing provides the possibility of transmission of viral 
infection by aphids (especially Myzus persicae) from neighbor infected fields.  However, portable flight capacity 
such as the aphid Myzus persicae may rarely exceed 100 meters, but Wind-assisted flight can carry aphids for 
several hundred kilometers. Therefore, what matters more than the isolated distance between potato seed 
production fields is the health of the seed production area and the speed and direction of the wind. 

Among studied cultivars, Agria and Arinda cvs. were infected by both studied viruses, while the other studied 
cultivars (Sante, Banba and jelly) were not infected. 

In Agria cv. and in the range of infection between 1 and 3%, the relationship between yield and potato plants 
infection to PLRV and PVY was not found, but in Arinda cv., the yield of virus (PLRV and PVY) free fields were 
much higher than those of infected by PLRV and PVY. 

Conclusion: Since the Agria and Arinda cvs. were infected by potato leaf roll virus and potato virus Y, this 
can be concluded that these cultivars are sensitive to potato leafroll virus and potato virus Y. It seems Goltappe 
and Razan regions are suitable for potato seed production in Hamedan province. In the low range of viral infection, 
no logical relation was seen between potato plant’s yield and viral infection of plants. Among studied 
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meteorological parameters, temperature mean and the amount of rainfall in the free of diseases region are lower 
than infected region.  
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