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  وضعیت آلودگی ارقام مهم سویا به ویروس لکه حلقوي توتون در استان گلستان
 

  3و مجید هاشمی 2 سعید نصراله نژاد،1سمیرا شاملی*

روه گیاهپزشکی دانشیار گ ،اسالمی واحد دامغانشگاه آزاددان شناسی گیاهی، روه بیماري گارشد آموخته کارشناسی دانش1
 موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر، کرج3 ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان

 

  1 چکیده
ترین مناطق مهم در یکی از )TRSV ( سرولوژیکی ویروس لکه حلقوي توتونمنظور ردیابیبه

، ایکسپی ديهاي مشکوك ارقاماز بوته 1387 در سال زراعی ن،استان گلستا، کشورسویاي کاشت 
جوانه و سوختگی  ، نکروزبوته که عالیم  بدشکلی برگ، کوتولگیکا پرشینگ و جی ویلیامز،، 3گرگان 
با روش  TRSV  از نظر میزان آلودگی به ویروسهانمونه .برداري شدنمونه دادند،  را نشان میانتهایی

DAS-ELISA  درویروس وجود .اختصاصی مورد آزمون قرار گرفتند تفاده از آنتی بادي اسباو  
درصد   50ایکس با پیرقم دي.  اثبات گردیدارقام مختلف سویاآلودگی متفاوتی در میزان تایید و  استان

ترین میزان آلودگی را دارا  کم ترین و بیشترتیب  بدون آلودگی، به 3 کا و گرگانآلودگی و ارقام جی
ایکس، انتخاب و توزیع پیترین رقم، ديجهت بررسی پراکنش ویروس در استان، آلوده. دندبو

از نظر آلودگی و یا عدم آلودگی (بندي دو حالتی اساس یک طبقه ربهاي مشاهده شده فراوانی
متوسط .  انجام شدα=05/0 ، در سطح اطمینانχ2 جدول توافقی با استفاده از) TRSVویروس  به

 چهار  میزان آلودگی دردار بینمعنی اختالف پژوهشنتایج .  درصد گزارش گردید10 آلودگی میزان
شهرستان (، مرکزي )هاي بندرگز و کردکويشهرستان(ناحیه از استان گلستان شامل ناحیه غربی 

 غربی ناحیه. نشان داد) ترین سطح کشت داراي بیش(و گرگان ) آزادشهر و مینودشت(، شرقی )آباد  علی
  .  را دارا بودندآلودگیترین میزان   و کمترین بیش ترتیب  بهدرصد و ناحیه مرکزي بدون آلودگی 5/21با 

  پراکنشسرولوژي،  ،لکه حلقوي توتونویروس سویا، استان گلستان،  :  کلیديهاي واژه

                                                
 shameli61@gmail.com: مسئول مکاتبه*
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  مقدمه
تیره زیر  وFabaceae، تیره Rosalesراسته  گیاهی متعلق به ،L. (Glycine max (سویا

Papilionaceae اهمیت این. باشدهاي روغنی در جهان میترین محصوالت دانهبوده و یکی از مهم 
آلیاري و همکاران، (باشد  میگیري و استفاده از تفاله آن جهت خوراك داممحصول به جهت روغن

2000.(  
این . شوندل می درصد محصو30 تا 10 مناطق دنیا باعث کاهش حدود تر بیشهاي سویا در بیماري

که در  نحوي به )1999هارتمن و همکاران، (باشد  ویروس مهم گیاهی می33گیاه میزبان طبیعی براي 
  تن از محصول سویا 760000هاي ویروسی در آمریکا باعث کاهش بیش از ، بیماري2002سال 

  ).2003رادر و همکاران، (گردید 
ترین  یکی از مهم  Comoviridaeو خانواده Nepovirusجنس  از ،1ویروس لکه حلقوي توتون

 عملکرد محصول را تا حد زیادي کاهشاست و داراي گسترش جهانی که هاي سویا بوده ویروس
 100 تا 25خسارت این ویروس در کشورهاي مختلف بین ). 1999سوتیک وهمکاران، ( هدد می

  ).1999همکاران،  هارتمن و(درصد به محصول سویا گزارش شده است 
TRSV ایاالت متحده آمریکا گزارش شد و در حال از )1942 (کلیسامسون و نتوسط  اولین بار 

 ).2004 گلنراقی و همکاران، ؛1989دمسکی و کان، (وجود دارد تر کشورهاي دنیا  حاضر در بیش
 تیره دولپه و تک لپه به آن حساسند 17گیاهان  بوده و ویروس از دامنه میزبانی وسیعی برخوردار

کینات، (، توت سیاه )2006شکیبا وهمکاران، ( این ویروس تا کنون از سویا .)2003ینی و ایزدپناه ، مع(
، لوبیا، )2009وارد و همکاران، (، تربچه، دافنه و انگور )2009 شیلدر،(توتون و گوجه فرنگی ) 2008

گزارش ) 1996برانت و همکاران، (کنجد، کاهو، نخود، تمشک،  شمعدانی، گالیول، گیالس و سیب 
، )1969مسیحا، (ها،  داراي دامنه وسیعی از ناقلین شامل تریپس همانند سایر نپوویروس  .شده است

بوده و توسط  )1978دوتیت و مک گویر،  (و نماتود) 2002کالرك و پري،  (شته ،)2003هیل،  (زنجره
 درصد 10طح  باالي در سویروس . )2000همکاران، بشیر و(گردد   منتقل میبذرو شیره گیاهی نیز

درصد 100 تا 93  با نرخ  توانند ویروس راو  بذرهاي آلوده می )2003معینی وایزدپناه، (بذرزاد است  
 تواند توسط ادوات کشاورزي هم منتقل شود میTRSV. )1999هارتمن و همکاران، ( نمایند منتقل

                                                
1 - Tobacco ring spot virus 
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 میزان در ایاالت متحده) 2005 (رايب و در بخش جنوبی کانادا) 1986 (تو. )2003کاتوچ و همکاران، (
  .  را مورد بررسی قرار دادندTRSVانتشار 
) 1995 (رحیمیان و همکارانتوسط  1364ویروس لکه حلقوي توتون اولین بار در سال ایران،  در

  درزمینیسیب و  کدوبر روي سویا در استان مازندران گزارش گردید و پس از آن بر روي محصول
لرستان، اردبیل و هاي ، انگور در استان زنجان و سویا در استانالیول در شیراز گ،استان اصفهان

رخشنده رو و  ؛2004 گلنراقی و همکاران، ؛1995رحیمیان و همکاران،  ( گزارش شدخوزستان
نقش عوامل پروکاریوت، ویروسی و ویروئیدي را در  )1995 (رحیمیان و همکاران). 2005همکاران، 

 ي لکه حلقوروسیاحتمال وجود وبندي سویا مورد بررسی قرار دادند و ل در غالفبروز عارضه اختال
    ).1995رحیمیان و همکاران، (مطرح ساختند را  توتون

   درصد سطح50ترین مناطق کشت سویا در کشور بوده و حدود استان گلستان یکی از مهم
با توجه به سطح زیر کشت، اهمیت ).  2004میرزایی، (کشور را به خود اختصاص داده است  کشتزیر

اقتصادي این محصول و عدم شناسایی ویروس لکه حلقوي توتون در ارقام جدید سویا در این استان، 
 پراکنش ویروس در مناطق سرولوژیکی ویروس در ارقام مختلف، حاضر ضمن تشخیص پژوهشدر 

  .مورد بررسی قرار گرفتمختلف استان 
  

  مواد و روش ها 
، از مزارع 1387 در استان گلستان، طی تابستان اسایی ویروس لکه حلقوي توتونمنظور شن به

تغییر شکل و سوختگی جوانه،  م ظاهري ویروس شاملعالی. تسویاي استان بازدیدهایی صورت گرف
از . هاي رشد نیافته مورد بررسی قرار گرفت تجمع غالفها وکوتولگی بوتههاي انتهایی، نکروز جوانه

 180تعداد . برداري شدکا نمونه، ویلیامز، پرشینگ و جی3ایکس، گرگان پیمشکوك ارقام ديهاي بوته
بر پایه TRSV ویروساي  استفاده از آنتی سرم چند همسانهبا و 1DAS-ELISAبا روش نمونه 
مورد )  آلمانDSMZ(و طبق پروتکل شرکت تولیدکننده آنتی سرم ) 1977 (کالرك و آدامزروش 

انجام آزمون االیزا  جهت ردیابی ویروس طبق پروتکل شرکت تولیدکننده آنتی  .ر گرفتندآزمون  قرا
 :سرم به شرح زیر صورت گرفت

                                                
1- Double Antibody Sandwich Elisa 
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 هر در و مخلوط) ml/l1 (1:1000به نسبت  با بافر پوششی )IgG -TRSV (گلوبولینایمنو
 آنتی بادي متصل به  پس از افزودن عصاره برگ به پلیت االیزا،.شدریخته از آن میکرولیتر  100اهک ظ

 رقیق و به چاهک اضافه 1:1000 با بافر کانجوگیت به نسبت )IgG -AP (آنزیم آلکالین فسفاتاز
در این . استفاده شد) PNPP(نیترو فنیل فسفات ها از سوبستراي  جهت تغییر رنگ چاهک. گردید

ي چاهک ها بر چگالی نور.   انجام گردیدPBS-Tweenروش، سه مرحله شستشوي پلیت با بافر 
بار  یک 405 در طول موج و EL 800 اساس تغییر رنگ حفرات با استفاده از دستگاه االیزا خوان مدل

 با  وگیري شداندازه دقیقه انکوباسیون 120پس از  دوم؛  دقیقه انکوباسیون و بار30پس از گذشت 
 فرمول از استفاده با لودهآ گیاهان جذب ، آستانه)منفی شاهد(برگ سالم  عصاره جذب میزان به توجه

X+3SDفرمول، این در. شد  تعیین X و جذب میانگین  SDسالم است هايچاهک معیار انحراف. 
 هاي نمونه ترتیب، بدین .شد نظر گرفته در شاهد عنوانبه سالم گیاه جذب میانگین برابر سه مواردي در

رسی پراکنش ویروس در مرحله  جهت بر.گردید تعیین آلودگی ارقام مختلف درصد و مشخص بیمار
، ، چهاردهبندرگز، کردکوي(ن غرب استادر چهارناحیه ) ایکسپیدي(، از آلوده ترین رقم پژوهشدوم 
آباد،  ، فیضگرگان(، مرکز استان )کالته سرطاق و دشتی، باغوکناره، دنگالن،گل افرا ده، سوته، النگ
، )سیدمیران ،آباد تقی نصرآباد، توسکستان، ه،آباد، سرخنکالت معصوم آباد، فوجرد، سرخنکالته، تقی

هاي  شهرستان(شرق استان  و) برفتان آباد، فندرسک، آباد، حکیم آباد، مهدي فاضل(آباد  شهرستان علی
 االیزا آزمونها  نمونه.  شدآوري تصادفی جمعه صورت کامالً ب نمونه 252 ، تعداد)آزادشهر و مینودشت

  . تحلیل آماري قرارگرفت ورد تجزیه ودست آمده م هاي بهODگردید و 
هاي مشاهده شده براي بررسی یکسان بودن توزیع آلودگی در مناطق مختلف استان، توزیع فراوانی

 با ) یا غیر آلوده بودن به آنTRSVاز نظر آلودگی به ویروس (بندي دو حالتی براساس یک طبقه
اي براي بررسی مقایسه. انجام شد α=05/0 ، در سطح اطمینانχ2  از جدول توافقی کاي دو،استفاده

براي .  استفاده گردید One Sample t-testغلظت ویروس در مناطق مختلف با شاهد از آزمون
توزیع دو  (Zهاي نمونه هاي آلوده از واحدهاي دو جامعه از آزمون بررسی فرض برابري نسبت

  استفاده گردید) اي جمله
 :بودهاي مورد آزمایش تعداد برگn و  روس نسبت آلودگی به ویp :که در آن
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 در محیط اکسلافزار  با نرم و رسم نمودارها SPSS افزار از نرمها با استفاده تجزیه و تحلیل داده
  .ویندوز انجام گرفت

  
  نتایج و بحث 
بررسی نتایج .  قرار دادتان مورد تاییدرا در استان گلسTRSV   وجود ویروسپژوهشنتایج این 

  نمونه در40آوري شده از ارقام مختلف سویا،  تعداد  نمونه جمع180ردیابی ویروس نشان داد که  از 
 نمونه عاري از 140که تعداد  ؛ در حالی)بودند TRSV آلوده به(االیزا واکنش مثبت داشتند آزمون 

TRSVویروس عالیم آلودگی بهدر ظاهر برداري شده همگیونههاي نم که بوتهنظر به این . بودند  
TRSVمشخص ها،  و با توجه به منفی بودن نتایج آزمون االیزا در برخی نمونهدادند  را نشان می

 TRSV  ویروسدلیل قابل اعتمادي براي وجود آلودگی بهتواند نمی  ظاهري وجود عالیم کهگردید
 بر. باشدترین ابزار جهت  تشخیص قطعی ویروس میقیقهاي سرولوژیکی، یکی از دباشد و روش

ایکس  پی رقم دي. ارقام مختلف سویا  اثبات گردیدآلودگی متفاوتی در ، میزان پژوهشاساس نتایج این 
ترین میزان آلودگی را  ترین و کم  بدون آلودگی، بیش3 کا و گرگان درصد آلودگی و ارقام جی50با 

   .)1جدول (بودند  دارا
 

  . در استان گلستانTRSVویروسوضعیت آلودگی ارقام مختلف سویا به  -1دول ج
  درصدآلودگی  هاي بررسی شدهتعداد نمونه  رقم سویا  ردیف

  50  40 ایکسپیدي 1
  0  40  کاجی  2
  25  40  ویلیامز  3
  20  50  پرشینگ  4
  0  10  3گرگان  5
  

اي در طول مدت  را در هر مرحلهتواند سویامی TRSV، )1999(مطابق نظر هارتمن و همکاران 
 فاصله زمانی چه  هر.یابددهی حساسیت به ویروس کاهش میبعد از شکوفه ولی حیات آلوده کند
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دیررس بودن .  میزان آلودگی هم بیشتر خواهد بودبین آلودگی وگلدهی وجود داشته باشد،بیشتري 
تواند تا حدودي کند، می طی میتري که این رقم در مزرعهمدت زمان طوالنی ایکس وپیرقم دي

هاي کشت مختلف  عالوه بر آن، تاریخ.آلودگی بیشتر این رقم را نسبت به سایر ارقام توجیه نماید
 ،همچنین .صورت مستقیم و غیرمستقیم بر جمعیت آفات و شیوع بیماري ها تاثیر گذاردتواند به می

ها داشته و میزان انتقال نسبت به ویروسهاي متفاوتی طور طبیعی حساسیتارقام مختلف سویا به
رسد که در بین پنج رقم به نظر می). 1999هارتمن و همکاران، ( باشدویروس در هر رقم متفاوت می

الزم به ذکر است که تاکنون .  از مقاومت باالتري برخوردار بودند3کا وگرگانمورد بررسی، ارقام جی
 و تعیین صورت نگرفته استTRSV  ام تجاري سویا بهمطالعه جامعی بر روي بررسی حساسیت ارق

  . و حساسیت ارقام به بررسی بیشتري نیاز داردمیزان مقاومت
آلودگی در نشان داد ) Zآزمون (ها با استفاده از آزمون نسبتویروس   درباره پراکنشپژوهشنتایج 

باالترین میزان غربی داراي ؛  ناحیه )>05/0P(داري داشت برخی از مناطق استان گلستان اختالف معنی
 از بررسی آلودگی آمده دست بهنتایج . آباد بدون آلودگی بودو شهرستان علی)  درصد5/21(آلودگی 

 با TRSVنواحی مورد کشت سویا در استان گلستان از لحاظ آلودگی یا عدم آلودگی به ویروس 
دار به  استان گلستان به طور معنینشان داد که آلودگی در) آزمون کاي دو(استفاده از جدول توافقی 

 نواحی سویاکاري غرب و شرق گلستان ).2χ = 0/0(ناحیه مورد کشت این محصول بستگی دارد 
 برخوردار بودند و در TRSVتري به ویروس  نسبت به دیگر مناطق استان از میزان آلودگی بیش

میزان آلودگی شهرستان گرگان ). >05/0P(دادند داري نشان آباد اختالف معنیمقایسه با شهرستان علی
 میزان آلودگی شهرستان داري بیناما اختالف معنی داري داشت،با مزارع غرب استان اختالف معنی

مزارع شرق و غرب استان نیز ). <05/0P(آباد مشاهده نشد گرگان نسبت به بخش شرقی و علی
  ). 2 جدول) (<05/0P(نداشتند داري با یکدیگر اختالف معنی
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  .)استان گلستان(در مناطق مختلف سویا کاري TRSV  وضعیت آلودگی به ویروس-2 جدول
  )برداري استدار بین مناطق نمونهدهنده عدم اختالف معنی حروف مشترك نشان: تذکر(

  درصدآلودگی  رقم سویا  ردیف
  a5/21 غرب گلستان 1
  bc 5/5  گرگان  2
  c 0  علی آباد  4
  ab 5/13  شرق گلستان  5
  
هاي مختلف  در بخشTRSV درصد آلودگی به ویروس نیز) 1999(اساس گزارش گرو  بر

 درصد 5و  13ترتیب داراي هاي مرکزي و شمالی ویسکونزین بهبخش. ویسکونزین متفاوت بود
توان علت اصلی می. که ویروس از بخش جنوبی ویسکونزین ردیابی نگردیدآلودگی بودند، در حالی

تر این  تر و میزان بارندگی بیش آباد  را به شرایط آب و هوایی خنکن علی شهرستاعدم آلودگی
مناطقی که از شرایط آب و هوایی سردتري . شهرستان نسبت به سایر مناطق استان نسبت داد

تر و یا بدون  دلیل فعالیت کمتر ناقلین، در مقایسه با مناطق گرم وضعیت آلودگی کم برخوردارند به
عالوه بر آن، مجاورت ). 2003 ؛ هیل،1999همکاران،  هارتمن و(دهند نشان می آلودگی را از خود

تواند از  می) 1999هارتمن وهمکاران، (مزارع سویا با ذرت که باعث کاهش فعالیت ناقلین می شود 
بر این اساس .  آباد، در کنار شرایط محیطی حاکم باشد فاکتورهاي موثر بر عدم آلودگی شهرستان علی

  .آباد را توجیه نمود توان عدم آلودگی شهرستان علیشاید ب
 TRSVبه در استان گلستان   درصد مزارع مورد بررسی10 حدود در مجموع، پژوهشدر این 

 67/0ترتیب  میزان آلودگی در کانادا و ایاالت متحده را به) 2005( براي و) 1986( تو .اشتندآلودگی د
ت آمده توسط سایر دس  با نتایج بهپژوهشه نتایج این مقایس.  درصد اعالم کرده بودند9و درصد 

  از میزان باالیی برخوردار1387استان گلستان  در سال   میانگین میزان آلودگیداد کهنشان محققین 
از بین نبردن منابع آلودگی در تر،  احتماالً عدم استفاده از بذور سالم، عدم استفاده از ارقام مقاوم.بود

منظور از بین بردن چرخه آلودگی، عدم  هاي هرز میزبان در مزارع سویا بهدن علفمزارع، وجین نکر
تواند از دالیل مهم افزایش ها میکشپاشی به موقع محصوالت توسط حشرهمدیریت ناقلین و سم

  .آلودگی در مناطق مختلف استان گلستان باشد
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ه با شاهد با استفاده از آزمون استان در مقایسچهار ناحیه  در TRSV نتایج غلظت ویروس بررسی
tکه در ناحیه غربی، میانگین غلظت ویروس در دو مزرعه باالتر از حد بحرانی اي نشان داد  یک نمونه

 .) در بخش غربی2 و 1 ردیف -3جدول  ()>01/0P( بود يدارمعنیدر سطح و این آلودگی  آلودگی
 ولی درحدود غلظت بحرانی ویروس بود، )<05/0P(دار نبود در یک مزرعه آلودگی در سطح معنی

  بهگرگان و بخش شرقی استان در سه مزرعه آلودگی منطقه در .) در بخش غربی7 ردیف -3جدول (
TRSV 05/0(دار نبود در سطح معنیP>( ،د ولی در حدود غلظت بحرانی ویروس بو)3 جدول - 
مقادیر بازیابی ویروس در حد  آباد، در شهرستان علی.) در گرگان و بخش شرقی9 و 8، 6، 4ردیف 

  ).3جدول  ( بودیبسیار پایین
  

  ایکسپیدر رقم ديTRSV هاي مشکوك به ویروسمیانگین و انحراف معیار ویروس در برگ مقادیر - 3جدول 
  ایستگاه

  بردارينمونه
           گلستان بخش غربی

  )043/0 =شاهد (
  گرگان

  )086/0= شاهد (  
  آباد علی

  )142/0= شاهد (
  شرقی گلستان بخش

  )143/0= شاهد (
1   ++02/0 ±  185/0  -- 003/0 ±  007/0  -- 017/0 ±  195/0  --04/0 ±  21/0  
2   ++02/0 ±  225/0  -- 02/0 ±  06/0  --  009/0 ±  2/0  --03/0 ±  28/0  
3  -- 03/0 ±  07/0  -- 06/0 ±  17/0  --03/0 ±  24/0  --04/0 ±  3/0  
4  -- 03/0 ±  06/0  -- 02/0 ±  03/0  -- 02/0 ±  17/0  ns03/0 ±  44/0  
5  --01/0 ±  03/0  -- 04/0 ±  04/0  --03/0 ±  23/0  --05/0 ±  24/0  
6  -- 01/0 ±  04/0  ns03/0 ±  24/0  -- 01/0 ±  197/0  -06/0 ±  245/0  
7  ns03/0 ±  11/0  - 03/0 ±  23/0  --03/0 ±  21/0  --06/0 ±  16/0  
8  -- 006/0 ±  05/0  ns04/0 ±  26/0  --02/0 ±  25/0  ns12/0 ±  49/0  
9  -- 02/0 ±  06/0  ns04/0 ±  23/0  --02/0 ±  24/0  ns07/0 ±  41/0  
10  -- 02/0 ±  04/0  -- 015/0 ±  06/0  --009/0 ±  23/0  -04/0 ±  29/0  

 ns :  در ++  و 05/0در سطح (+ دار و معنی آلودگی باال :  (+) عالمت مثبت. دار نیستآلودگی باالست ولی در حد معنی
  .ی آلودگعدم:  ) - (عالمت منفی ).  01/0سطح 

  
آوري  هاي جمعبرداري شده غرب استان تمام  نمونه درصد مناطق نمونه20، تنها در 1مطابق شکل 

ن ها بدو نمونهتر بیشها آلوده و بعضی از بوته( درصد مزارع داراي آلودگی جزیی 10، شده آلوده بود
در منطقه شرقی استان و .  درصد مزارع فاقد آلودگی بودند70و ) بودندTRSV آلودگی به ویروس
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در . ، مزارع با آلودگی کامل مشاهده نشد و تنها برخی مزارع داراي آلودگی جزیی بودندگرگان
  ).1شکل (هاي مورد بررسی سالم بودند آباد همه نمونهشهرستان علی

  

  
  .1387 مناطق مختلف استان گلستان در سال  وضعیت آلودگی-1شکل 

  
توان به نحوه انتشار اختالف قابل توجه در میزان وجود ویروس در مناطق مختلف استان را می

صورت  طور مشخص در مزارع بهبه Nepovirusهاي جنس  ویروس عالیم  .ویروس نسبت داد
نماتودها به آهستگی در . دهدك نشان میشوند که توزیع افقی ناقلین نماتود را در خااي دیده می کپه

ها را به مزارع مجاور انتقال دهند توانند ویروسخاك مهاجرت کرده و همانند ناقلین هوایی تنها می
 باعث ایجاد آلودگی ،TRSV، اما آلودگی بذر سویا به ویروس )1978دوتیت و مک گویر، (

ها زمانی است که  ترین میزان خسارت باال.)2000بشیر و همکاران،(گیاه می شود  سیستمیک در
چنین  . کاشته شده باشدTRSVهاي جوان آلوده شده باشند یا هنگامی که بذر با درصد باالیی از  بوته

  مزرعهسبب ایجاد آلودگی فراگیر در سراسربذرزاد ویروس ،  آلودهکامالً  مزارعرسید دربه نظر می
 فعالیتاثر  در و جانبی  مزارع احتماالً ویروس از،جزییگی  آلودباکه در مزارعی  در حالیشده بود، 

مشابه دست آمده بهنتایج . ها ایجاد آلودگی کرده بودشرات در برخی از بوتهح و دهاونمات مانند ناقلین
سرعت ) 1999(اساس نتایج هارتمن و همکاران  بر. بود) 2003( رادر و همکاران هاي پژوهشنتایج 
هاي هرز مجاور مزرعه و احتماالً جمعیت حشرات ناقل   علف، گیاهان زراعیبستگی به ویروس انتشار
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چه   گر)2000 بشیر و همکاران،(هاي انتقال ویروس است ترین روش انتقال با بذر یکی از مهم.دارد
 نیز در مزارع )1978دوتیت و مک گویر، (و نماتود  )1969مسیحا، (تواند توسط تریپس ویروس می
  . ابدسویا انتقال ی

  
  گیري  نتیجه
از استفاده  بنابراین متفاوت بود، آلودگی در ارقام مختلف، میزان پژوهشاساس نتایج این  بر
گردد؛ با توجه به تفاوت میزان تر توصیه می ارقام مقاومر نژادي جهت افزایش محصول دهاي به روش

 جهت کاهش آلودگی و احتمال بذرزاد بودن ویروس،)  درصد0-100(آلودگی در مزارع مختلف 
دلیل تاثیر شرایط آب و هوایی بر فعالیت  همچنین به. مزارع، از بذور سالم و گواهی شده استفاده گردد

  .ناقلین و کاهش فعالیت ناقلین در مناطق سردتر، تا حد امکان تهیه بذور از مناطق مذکور انجام گردد
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Abstract 

In order to serological  detection of Tobacco ringspot virus in soybean fields of  
Golestan province, during  2008 growing season,  infected samples of DPX, 
Gorgan3, Williams, Pershing and JK cultivars with leaf malformation, stunting, 
necrosis and terminal bud blight symptoms, were collected and tested by enzyme-
linked immunosorbent assay (ELISA) method using specific polyclonal antibody. 
Different infection was registered in different cultivars. DPX cultivar with 50% 
infection and JK and Gorgan3 without any infection had higher and lower infection 
respectively. Distribution homogeneity of TRSV in different regions of Golestan 
province, was surveyed by cross tabs, χ2, in  =α 0.05 in most infected cultivar, DPX. 
Overall, 10% infection was registered for the province. Results showed 
significantly different infection between 4 regions; Western (Bandargaz, Kordkoy), 
central (Aliabad), eastern (Azadshahr, Minodasht) and Gorgan in Golestan 
province. Western region with 21.5% and central region without any infection had 
higher and lower infection respectively. 
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