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 49-333-5  طرح تحقیقاتی شماره شناسه منبع یافته:

 

 هاترین یافتهمهم

 اما است، نشده گزارش گلستان استان از کنونتا که است مرکبات بیماري ترينخطرناک از يکی مرکبات تزايتريس بیماري ◄

 . است شده مشاهده استان هاينهالستان از بعضی در بیماري اين به مشکوک عالئم اخیر هايسال در

 تعیین منظورهب و. است بوده مثبت االيزا واکنش در استان انشو در نارنگی رقم روي آلودگی داد نشان ساله دو تحقیقات نتايج ◄

 عالئم ،(نارنج و پرتقال فروت،گريپ مکزيکی، لیمو) محک گیاهان روي استان هايجدايه کوبیمايه با CTV ويروس استرين

 . باشدیم گلستان استان در Stem Pitting استرين وجود بیانگر که شد ظاهر مکزيکی لیمو رگبرگ زردي ساقه، شدن ايآبله

 سرولوژيک  تست ،CTV االيزا، مرکبات، تريستزا، :کلیدی هایواژه

 نژاد، مريم عسکري زيارتی، فاطمه زينتی فخرآباد نصراله سعید :(گانه)نویسند

 گلستان  استان هاينهالستان و باغات در مرکبات تريستزاي ويروس هاياسترين رديابی عنوان:

 

 

 49-333-5 :شماره

 33/23/2345 :تاریخ

 های کوتاهیافته

  علمی
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 و. است بوده مثبت يزااال واکنش در استان در انشو نارنگی رقم روي آلودگی داد نشان ساله دو تحقیقات نتايج

 فروت،گريپ مکزيکی، لیمو) محک گیاهان روي استان هايجدايه کوبیمايه با CTV ويروس استرين تعیین منظوربه

  Stem Pittingاسترين وجود بیانگر که شد ظاهر مکزيکی لیمو رگبرگ زردي ساقه، شدن ايآبله عالئم ،(نارنج و پرتقال

 باشد.می گلستان استان در

 

 . ويروس تريستزا مرکبات منتخب جدايه 3 برابر در گیاهان محک العملعکس مقايسه -2 جدول

 زردي نهال لیمو اي ساقه پرتقالآبله فروتاي ساقه گريپآبله زردي رگبرگ لیمو هاجدايه

 - - - + خان ببین

 - + + + بندرگز

 - + + + گرگان

 

 اهمیت موضوع

خسارت و از میان آنها  هستندمازندران در استان  مرکباتتولید  کنندههاي ويروسی يکی از عوامل محدودبیماري

شرق هاي شمالکه استان. با وجود ايناستقابل مالحظه  (Citrus tristeza virus, CTV) تريستزا مرکباتويروس 

شوند، اما اطالعات در مورد اين ويروس در اين محسوب می مرکباتهاي کشت ترين قطباز جمله گلستان از مهمايران 

  .مناطق بسیار محدود است

 مقدمه )شرح مساله(

 نشده گزارش گلستان استان از تاکنون که است مرکبات بیماري ترينخطرناک از يکی مرکبات تريستزاي بیماري

 منظوربدين. است شده مشاهده استان هاينهالستان از بعضی در بیماري اين به مشکوک عالئم اخیر هايسال در اما است،

 مهم باغات از بردارينمونه. گرديد 3343-49 هايسال در استان اينهاي باغات و نهالستان در CTV رديابی به اقدام

 انجام CTV ويروس کلونالپلی سرمآنتی با ADS-ELISA روش با هانمونه و گرفته صورت مذکور سال دو طی در استان

 . است بوده مثبت االيزا واکنش در اناست در انشو نارنگی رقم روي آلودگی داد نشان ساله دو تحقیقات نتايج. گرفت


