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 چكیده

در جمهع آوری شهده از منهاطه مههم کاشه        ویروسی نمونهه ههای  به عوامل مهم  تعیین آلودگی گیاه سویابه منظور        

 ویهروس ، یهك معمهولی لوبیها   ئیك یونجه، ویهروس موزا ئویروس موزا یك زرد لوبیائآزمون االیزا نسب  به عوامل ویروس موزا

ویهروس يیسهك بهادام زمینهی،      ،یك توته ای نخهود ررنيهی  ئیك خیار، ویروس موزائویروس موزا ،یك لوبیا چشم بلبلیئموزا

توتهون، ویهروس لکهه حلقهوی      ای ویروس رگهه ، ویروس  لکه حلقوی توتون، یك توتونئیك سویا، ویروس موزائویروس موزا

بهه  نمونهه برگهی سهویا     3113در مجمهو    .شدسرولوزیکی  ریاندازه گی و ویروس لکه يژمردگی گوجه ررنيی گوجه ررنيی

سهنجش  ه عوامل ویروسی آلوده کننهده سهویا   استان جمع آوری و نسب  ب 5صورت تصادری از مناطه مهم کاش  سویا در 

ترتیه   ه آلودگی و سهپ  به  درصد  6/11آلوده مربوط به استان مازندران با  در بین مناطه گردید. بیشترین درصد آلودگی 

بهین عههوامل   از . بهود  در صهد آلهودگی   5/13و لرستان با درصد  9/13، اردبیل درصد 2/14خوزستان ، درصد 7/15گلستان 

  ،TSWV 4/5، TRSV 2/4 ، TSV1/4، PEMV 9/2، 3/13بها  SMV  ترتیه  ه سهویا يههراکنش به   ویروسی آلهوده کننهده  

BYMV2/2  ، ToRSV1/2، AMV 3/1،BCMV  1/3  و CMV قیهه  بهروز و   در ایهن تح  لودگی ثب  گردید.آدرصد  6/3با

در بهرای اولهین بهار     TSWV و AMV،BCMV   ،BlCMV ،BYMV،CMV ،PEMV ، PeMoVيهراکنش عوامهل ویروسهی    

 گردد. گزارش می کاش  سویا تح مزار  مهم 

 االیزا ،لودگی، درصد آویروس های سویا، يراکنش :واژه هاي کلیدي

 

   مقـدمـه -1

 نقهش مهمهی را  ی یاقتصادی و غهاا  نظربطور قابل مالحظه ای از ( .Glycine max L)سویا یر در ایران در چند سال اخ      

شهده  از اهمیه  ویهژه ای برخهوردار    درصهد روغهن    23درصد يروتئین و  43 حاویعنوان یك گیاه روغنی ه کرده و بکس  

ها عامهل تقلیهل   که این بیماری یا وارد نمایندبیماری های ویروسی سویا می توانند خسارات بسیار شدید به مزار  سو .اس 

ادی از این ویهروس هها در سهویا    که تعد خصوص اینه ب کیفی  محصول دانه و گیاه می شوند عملکرد و کاهش در کمی  و

 (Patil and Byadgi 2005, Wang et al., 2005).  گردندایجاد کانون اولیه آلودگی میو باعث  منتشربار زاد و از طریه بار
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بیمهاری ههای ویروسهی     بعضهی از  موقعیههه  گیههههاه و شهههرایهههط محیطههههی  ،زمان آلودگیرقم مورد کش ، بسته به 

تقهههههال گهزارش   درصد از طریهههه بههههار قهههابهههههل ان    133ویروس نقش حلقوی تهههوتههههون تهههها حههههدود  مانند

از اهمیه  اقتصهادی بهاالیی     ،از این عوامهل ویروسهی و نژادههای وابسهته    برخی  .(Bashir et al., 2000)شهههههده اسهههه  

  PeMoVو  SMV ،AMV ،TSVهای  ویروس .وارد می آورند سویا به محصول را خسارات قابل مالحظه ای برخوردار بوده و

ز طریه باور آلهوده  ااز جمله مهمترین عوامل ویروسی در آرژانتین شناخته شده که به سویا خسارت وارد می کنند و عمدتاً 

و  BYMV (81%) ،AMV ،CMV (%60) ،(23%) BCMV، (6%) PSTV های  . در اندونزی وقو  ویروسمنتقل می شوند

(%1) BLCMV  در هندوسهتان ویهروس موزائیهك زردی خسهارت     شده اند که عمدتاً بار زاد هسهتند از روی سویا گزارش .

 Hamilton) روبهرو نمهههههوده اسههه    جدی را در بعضی مناطه با خطر و توسعه کاش  سویا وارد می کند به سویا  زیادی

ی عوامهل  یجه  شناسها  این تحقیه  کش  آن در مناطه مختلف کشورزیر سطح ارزایش با توجه به اهمی  سویا و  .(1997

 یا انجام گردید.وسی آلوده کننده سویرو

 ها مواد و روش -2

ه عوامل مهم ویروسی نمونه ههای جمهع آوری شهده از منهاطه مههم کاشه  در       ب 1به منظور تعیین آلودگی گیاه سویا      

، ویهروس  4، ویروس موزائیك معمولی لوبیا3، ویروس موزائیك یونجه2آزمون االیزا نسب  به عوامل ویروس موزائیك زرد لوبیا

، 1یروس يیسك بهادام زمینهی  ، و7، ویروس موزائیك توته ای نخود ررنيی6، ویروس موزائیك خیار5موزائیك لوبیا چشم بلبلی

، ویهروس لکهه   12، ویهروس رگهه ای توتهون   11، ویروس  لکه حلقوی توتون13، ویروس موزائیك توتون9ویروس موزائیك سویا

بهه   سهویا  مشهکو  نمونه های اندازه گیری سرولوزیکی شد.  14و ویروس لکه يژمردگی گوجه ررنيی 13حلقوی گوجه ررنيی

خوزسهتان   و لاردبیه ، ، لرسهتان گلستان، مازندران های م کاش  سویا از جمله استاناز مناطه مهترتی  ه عوامل ویروسی ب

ای و اسهتفاده از تعهدادی از گیاههان آزمهون و     آزمایشات گلخانهه  بررسی گردید.و ارزیابی  زمایشياه منتقلآبه وری و آجمع 

انجهام گردیهد    العات بعدی در گلخانهاین عوامل جه  مط برخی از  تثبی  و محك به منظور شناسائی اولیه عوامل ویروسی

/. 2حهاوی  مهوالر   1/3، رسفات سهدیم  استفاده از بارر مناس زمون االیزا با آبا واکنش مثب  در عوامل ویروسی  .(1)جدول 

داری زنهی و نيهه  و حساس به ویهروس مایهه  و روی گیاهان میزبان عصاره گیری ولفی  سدیم به عنوان بارر عمومی صد سدر

جه سهانتی گهراد و   در 25 ~ 5ساع  نور و دمای بین  12با حضور خانه لگیاهان در شرایط گ (Bashir et al., 2000). گردید

حضور و یا عدم بروز واکنش در گیاهان مایه زنی شده توسط تس  االیزا  صد نيه داری گردید.در 53-73ن رطوب  نسبی بی

سطه عوامل ویروسی در طهی مهدت ایهن تحقیهه کهه در      میزبانان وابه عنوان از سایر گیاهان زراعی  یید قرار گرر .أمورد ت

های ویروسی بهود از جملهه توتهون، ،رت، کهدو      عالیم بیماریمشکو  به وجود داخل و اطراف مزار  سویا قابل مشاهده و 

 گردید. و تس  ، بادام زمینی و لوبیا نیز نمونه هایی جمع آوریخورشتی، رلفل، گوجه ررنيی، ينبه

                                                           
1. Glycine max L.  
2. Bean yellow mosaic virus (BYMV) 
3. Alfalfa mosaic virus (AMV) 
4. Bean common mosaic virus (BCMV) 
5. Black eye cowpea mosaic virus (BlCMV) 
6. Cucumber mosaic virus (CMV) 
7. Pea enation mosaic virus (PEMV) 
8. Peanut mottle virus (PeMoV) 
9. Soybean mosaic virus (SMV) 
10. Tobacco mosaic virus (TMV) 
11. Tobacco ring spot virus (TRSV) 
12. Tobacco streak virus (TSV) 
13. Tomato ring spot virus (ToRSV) 
14. Tomato spotted wilt virus (TSWV) 
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نانومتر استفاده گردیهد. جهه  بدسه      435در طول موج  قرائ  کننده االیزا ارزیابی نتایج آزمون االیزا از دستياهبه منظور 

ها و بهارر سوبسهترا، میهزان نهور جهاب شهده توسهط        ها و حاف جاب نور دیواره چاهكآوردن تغییر رنگ واقعی در چاهك

SDXRاز ررمول (R)ن حد آلودگی برای تعیی چاهك از مقدار جاب نور سایر چاهك ها کسر شد. 3  استفاده شد

(Dijkstra and De Jagar, 1998 .)X)-   ههای سهالم( و   ههای شهاهد منفهی )نمونهه    میانيین جاب نور توسهط چاههكSD - 

نهه  آن نمو باشهد  Rچنانچه میانيین جاب نور توسط چاهك های مربوط به یهك نمونهه بیشهتر از     .)واریان  بین جاب نور

 -24آلوده و اگر کمتر بود آن نمونه عاری از ویروس در نظر گررته شد. مال  ارزیابی برای تعیین آلودگی، میزان جاب نهور  

ساع  بعد از ریختن سوبسترا و مال  ارزیابی برای تعیین غلظ  ویروس در نمونه ها مقدار جاب نور چاهك ها بعهد از   11

 یك ساع  در نظر گررته شد.

 

  نتـایج -3

در منطقه ترتی  ه ویروسی را ب صورت تصادری( بیشترین آلودگیه بای جمع آوری شده سویا )واکنش االیزا با نمونه ه      

نشان درصد  5/13و لرستان درصد  9/13، اردبیل درصد 2/14، خوزستان درصد 7/15گلستان  ،درصد 6/11 مازندران با

، TSWV (4/5 ،)TRSV (2/4 ،)TSV (1/4)ای باالترین يراکنش و سپ  درصد آلودگی دار 3/13با   SMV  . ویروس دادند

PEMV (9/2) ،BYMV (2/2)، ToRSV (1/2) ،AMV (3/1) ،BCMV (1/3 و )CMV (6/3) از يراکنش نسبی  درصد

 واکنش مثب  TMV( در سنجش االیزا یه ویروس٪ 5/1نمونه ) 41از نمونه های برگی سویا  .(2و  1)شکل  ردار بودندبرخو

عامل ویروسی در نمونه های آلوده شناسایی گردید که تعداد و درصهههد بروز هر یك از  13نشان داد. در این تحقیه 

استان با هم متهفاوت بههود. برآورد مجمو  آلودگی به  5عهههوامل ویروسی در مناطه مختلف نمونه بهههرداری شده از این 

 AMV،PEMVویروس های (.1شکل و 1مناطه تخمین زده شد )جدول درصد برای این  7/15این عوامل ویروسی حدود 

،SMV ،TRSV ،TSWV  و TSV  .در مناطه نمونه برداری شده هر ينج استان شناسایی شدندBlCMV  در استان مازندران

رون در استان گلستان از نمونه های دارای عالیم شناسایی گردید. مطالعات دامنه میزبانی و الکت PeMoVو لرستان و 

بر اساس نتایج این تحقیه عوامل  .ناسایی یك عامل ویروسی کاری نیس میکروسکپی اگر چه به تنهایی معموالً برای ش

(. در بعضی 1از گستردگی بیشتری در مزار  سویا برخوردار بودند )جدول  TSWVو ویروس  SMVویروسی، ویروس 

 (. 1)جدول  رخوردار بودمناطه درصد آلودگی به عوامل ویروسی از يراکنش بیشتری ب
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PSF = Pod set failure- عارضه اختالل در غالف بندی 

specific virus) n = not determined (samples were not tested for a a نمونه ها برای آن ویروس خاص سنجش نيردید 

+ = infection detected (samples were not assayed to determine an incidence value) b .آلودگی تشخیص داده شد ولی با گیاه محك ارزیابی نيردید 

me (PSF) Incidence of viruses in samples showing pod set failure syndro cتشخیص آلودگی در نمونه های با عالیم اختالل در غالف بندی 

ویروس موزائیك چینه ای    ، CMV-ویروس موزائیك خیار ،  BYMV-ویروس موزائیك زردی لوبیا، BCMV -یروس موزائیك معمولی لوبیا، -AMV ویروس موزائیك یونجه

 ToRSV-نقش حلقوی گوجه ررنيی ویروس،   TRSV–نقش حلقوی توتون ویروس ، TMV -وزائیك توتونمویروس ،  SMV-سویا موزائیكویروس   ، PEMV -نخودررنيی

 BlCMV    -،  ویروس موزاییك لوبیا چشم بلبلی PeMoV -ویروس يیسك بادام زمینی  ،- TSWVگوجه ررنيیویروس لکه يژمردگی ،  - TSVرگه ای توتون ویروس ، 

    

 گیرينتیجه -4

از جمله مهمترین عوامل ویروسی  TSWVویروس  توان چنین بیان داش  کهمیيزوهش یری کلی از این در نتیجه گ      

ارقام مختلف  در عوامل ویروسیهای آلوده به در بوتهبیماری م یوجود طیف وسیعی از عال باشند.در مزار  سویا در ایران می

عوامهل و  سهایر   وجهود  احتمهال ی ویروسه ههای  دایهه گیاهان محك در مقابهل ج  و همچنین واکنش سویا در شرایط طبیعی

بهه ماهیه  عوامهل ویروسهی     با توجهه  در هر صورت  کند.ئید میأت کشور سویا در  در مزار را ویروسی  های مختلفاسترین

و بکهارگیری   وابسهته ههای  شناسایی دقیهه عامهل و نژاد  ، ه طرق مختلفآلوده کننده سویا و گسترش این عوامل در مزار  ب

 ارزیابی ،بایس  در تحقیقات آیندهضروری اس  که میبه محصول بیماری ی مناس  مدیری  جه  کاهش خسارت هاروش

 .مورد توجه قرار گیردهای ویروسی در سایر مناطه کاش  سویا نیز بیماری

 

 

 

 

 شیوع و برآورد درصد آلودگی عوامل ویروسی سویا در نقاط مختلف ایران -1جدول 
          

    مناطق

  (Viruses)عوامل ویروسی 

 

 AMV BCMV 

 

BlCMV BYMV CMV PEMV PeMoV SMV TMV TRSV ToRSV TSV TSWV Total 

 0.0 0.9 اردبیل

 

an 3.8 0.5 4.5 n 9.6 1.1 2.7 0.0 2.2 2.9 13.9 

 0.7 1.7 گلستان

 

n 2.7 0.0 4.2 b+ 14.1 0.0 5.9 1.8 6.5 7.3 15.7 

عارضه  -

اختالل در 

-غالربندی

- PSF 

c0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 3.7 0.0 2.5 1.2 2.5 0.0 7.4 

 2.0 2.0 خوزستان

 

n 2.2 1.6 3.8 n 12.9 2.7 4.7 3.1 2.2 2.2 14.2 

 1.5 1.1 لرستان

 

+ 0.0 0.0 2.1 n 12.4 3.0 1.5 2.6 3.9 5.4 13.5 

 + 0.5 1.0 مازندران

 

1.8 1.1 1.0 n 15.5 1.7 4.8 2.9 4.3 6.9 18.6 

عارضه  -

اختالل در   

 -غالربندی
PSF 

0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 4.4 0.0 2.6 2.6 1.8 0.9 7.0 

مجمو  

کل 

 آلودگی

1.3 0.8 n 

 

2.2 0.6 2.9 n 13.3 1.5 4.2 2.1 4.1 5.4 15.7 

PSF 0.0 0.0 0.0 

 

0.5 0.0 0.5 0.0 4.1 0.0 2.6 2.1 2.1 0.5 7.2 
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Abstract 
A Study was conducted to determine the incidence of Alfalfa mosaic virus (AMV), Bean common mosaic 

virus (BCMV), Bean yellow mosaic virus (BYMV), Black eye cowpea mosaic virus (BlCMV), Cucumber 

mosaic virus (CMV), Pea enation mosaic virus (PEMV), Peanut mottle virus (PeMoV), Soybean mosaic 

virus (SMV), Tobacco mosaic virus (TMV), Tobacco ring spot virus (TRSV), Tobacco streak virus (TSV), 

Tomato ring spot virus (ToRSV) and Tomato spotted wilt virus (TSWV) on soybean (Glycine max) in Iran. 

Totals of 3110 random leaf samples were collected in five provinces of Iran, where commercial soybean is 

grown, and tested by Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) using specific polyclonal antibodies. 

The highest virus incidence among the surveyed provinces was recorded in Mazandaran (18.6%), followed 

by Golestan (15.7%), Khuzestan (14.2%), Ardabil (13.9%), and Lorestan (13.5%). Incidence of viruses in 

decreasing order was SMV (13.3%), TSWV (5.4%), TRSV (4.2%), TSV (4.1%), PEMV (2.9%), BYMV 

(2.2%), ToRSV (2.1%), AMV (1.3%), BCMV (0.8%) and CMV (0.6%). In this survey, natural occurrence of 

AlMV, BCMV, BlCMV, BYMV, CMV, PEMV, PeMoV and TSWV was reported for the first time on 

soybean in Iran. 
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