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 چکيده

 
، از مزارع سوياي  شمال كشور در استانهاي مازندران و گلستان،              ١٣٨٠ و   ١٣٧٩در طول دو فصل زراعي       

جمع                     آوري )  Soybean Mosaic Virus=SMV(نمونه هاي  برگي  مشكوك به ويروس موزائيك سويا               

  در گلخانه داخل     SMVنمونه هاي بذر سويا بدست آمده از اين مناطق،  جهت بررسي آلودگي  به                 .    گرديدند

طيف وسيعي از عالئم ويروسي در مزارع ديده شد بطوريكه تشخيص ميزان آلودگي به                  .  گلدان كشت شدند  

SMV  ن  يعني ارقام مختلف  سويا و گياهان محك آن           آيزبانهاي تكثيري   براي تشخيص ويروس  از م     .   مشكل بود

ال اختصاصي  جهت     از آزمونهاي سرولوژيكي با بكارگيري آنتي                                                        سرم پلي                                                                  كلون          .    در گلخانه استفاده گرديد    

در الكترون ميكروسكوپي ويروس  پيكره     هاي رشته  اي و قابل  انعطاف اين ويروس             .  شناسايي ويروس استفاده شد   

طي اين بررسي مالحظه گرديد كه اين ويروس        .  خالص سازي ويروس طبق دو روش انجام گرفت        .  مشاهده شد 

ترين عالئم آلودگي  به اين        ور بوده و موزائيك از معمول     يكي از شايعترين بيماريهاي ويروسي در دو استان مزب         

 در هر دو استان تقريباً مشابه بوده ليكن در بعضي مناطق مانند هاشم آباد                   SMVگسترش  .  ويروس مي باشد 

در .  گرگان، دشت ناز، نكا، بندر گز، جويبار و بادله در استان مازندران بيشترين ميزان آلودگي وجود داشت                    

 ٢٨آزمون وسترن بالت  باند        .     درصد بذور ايجاد گياهچه    هاي آلوده نمودند      ١٥‐١٠لخانه اي، تنها   آزمايشهاي گ 

 .كيلو دالتوني  پروتئين پوششي را در ويروس خالص و نمونه هاي برگي آلوده ثابت كرد
 

 ويروس موزائيك سويا، وسترن بالت، پروتئين پوششي، بذر :واژه   هاي كليدي
 

 مقدمه
   هاي روغني، پس از غالت از جمله مهمترين محصوالت          دانه 

در بين اين     .  استراتژيك كشاورزي  به حساب مي آيند             
 ٥٠ درصد روغن و       ١٨محصوالت، دانه سويا به دليل داشتن        

 درصد توليد   ٤٨و  )  ١(درصد پروتئين  سهم بيشتري را داشته         
طبق ).  ٧(دانه هاي روغني جهان را به خود اختصاص داده است           

 ويروس يا استرين شناخته شده      ١١١زارشهاي موجود حداقل    گ
در .  از ويروسهاي مختلف   اين گياه را مورد حمله قرار مي  دهند            

 ، پوتي ويروسها مهمترين نقش را داشته و ويروس             اين ميان 
 
 

 موزائيك سويا به دليل خسارتي كه همه ساله به مزارع سويا وارد 
اولين بار اين    ).  ٥(دار است مي آورد از اهميت ويژه اي برخور       
 در ايران   .گزارش شد )  ١٩١٥(ويروس در آمريكا توسط كلينتون      

کريمي و  .   اين بيماري را گزارش نمود        )۱۹۷۸(نيزاسکندري  
 ويروس را از مناطق کشت سويا در شمال            )١٣٦٨  (پرست نوع

 هينز و کهلر در     ۱۹۴۰در سال   .  کشور و لرستان گزارش کردند    
يات ويروس را برشمردند و اذعان داشتند       مان برخي از خصوص   لآ

 اين ويروس . شود ها منتقل مي که ويروس از طريق برخي از شته
طبق ).  ٥،  ٣(   بنام پيچيدگي سويا شناخته شد      ١٩٨٩در سال   
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در )  ICTV  (١آخرين نظر كميته بين المللي ويروس شناسي        
 اين ويروس به نام ويروس موزائيك سويا شناخته            ٢٠٠٠سال  

ميزان ).  ٢٠( سيب زميني مي باشد  Y گروه ويروسهاي     شده و از  
.  درصد نيز گزارش شده است       ٣٠ در سويا تا      SMVبذرزادي  

انتقال از راه بذر بستگي شديدي به ژنوتيپ ميزبان، استرين              
گزارشهاي ).  ٥(ويروس و شرايط محيطي در زمان آلودگي دارد         

.  توسط شته ها وجود دارد       SMVمتعددي در مورد انتقال        
 گونه شته از جمله     ١٦ توسط   SMVانتقال  )  ١٩٨٦(اردسون  ادو

 و شته سبز    ٤، شته سبز هلو   ٣، شته سياه باقال   ٢شته نخود فرنگي 
 . را به روش غير پايا گزارش كرده است٥پنبه

كاهش محصول بر حسب سن بوته ها      )  ١٩٩٧(طبق نظر رن    
آلودگي هاي قبل از گلدهي،      .  در زمان آلودگي متفاوت است      

مديريت كنترل  .  كاهش محصول را به همراه  دارد          باالترين  
SMV           شامل كاشت ارقام مقاوم، استفاده از بذر عاري از ويروس 

 و اجتناب از كاشت دير هنگام سويا جهت كاهش انتقال با شته            
و )  ٣  (CP بيان كننده ژن     ٦و استفاده از گياهان تراژن      )  ١٩(

ليل اهميت  به د .  مي باشد)  ٩  (SMVاستفاده از ژنهاي مقاوم به      
اين بيماري در سراسر نقاط دنيا و همچنين در ايران، اهداف               

شناسايي ويروس موزائيك سويا در       :  عمده اين تحقيق شامل    
مناطق سويا خيز شمال كشور، جداسازي اين ويروس از ساير             
ويروسهاي موجود در سويا با كاربرد روشهاي بيولوژيكي و                

 .رع مي باشندسرولوژيكي، تعيين ميزان آلودگي در مزا
 

 مواد و روشها
 ايزوله هاي ويروسي و انتقال مکانيکي

، نمونه برداري از بوته هاي سويا      ١٣٨٠ و   ١٣٧٩طي دو سال    
در مناطق مختلف استانهاي مازندران و گلستان بر اساس عالئم           
مشخصه بيماري در منابع علمي كه مهمترين آنها موزائيك،             

 نمونه هاي   .انجام گرفت چين دار شدن و پيچيدگي برگها بود          
                                                                                    

1. International Committee Taxonomy Viruses 
2. Acyrthosiphon pisum 
3. Aphis fabae 
4. Myzus persicae 
5. Aphis gossypii 
6. Transgenic 

جمع آوري شده با بافر فسفات پتاسيم يکصدم موالر و بافر                
 عصاره  ۱:۱۰به رقت      pH=٧فسفات سديم پنج صدم موالر         

انواع سلمك، ارقام   گيري شده و روي ميزبانهاي حساس مانند          
 ، لوبيا چشم بلبلي، نخود      Top Cropمختلف سويا، لوبياي رقم       

 همچنين بذور ارقام    .   مايه زني شدند   وتونفرنگي داتوره و انواع ت    
مؤسسه اصالح بذر، شركت     (مختلف سويا از مراكز تحقيقاتي        

) دانه هاي روغني تهران و طرح حبوبات دانشكده كشاورزي كرج         
 . تهيه و جهت بررسي آلوده بودن آنها ، در گلخانه كشت گرديدند

 SMV خالص سازي فيزيكي
لبراس در سال    خالص سازي طبق دو روش سونگ و مي          

در   .  انجام گرفت    ١٩٨٥در سال      و آيوائي و واكيموتو     ١٩٨٠
 ١٠ ميلي موالر شامل      ٥٠بافر فسفات سديم      از  روش اول    
)  ميلي ليتر بافر در گرم بافت         ٤  Na-EDTA (ميلي موالر  
 عصاره صاف شده هشت درصد حجم نهايي             به.استفاده شد 

ديد و به مدت     بوتانول و كلروفرم هم حجم اضافه گر      ‐مخلوط ان 
فوژ مدل   ي در دستگاه سانتر      ٧٠٠٠ دقيقه با سرعت          ٢٠

Beckman J21B      به فاز شفاف رو        .  گرديد سانتريفوژ
  PEG(6000) گرم پلي اتيلن گليكول     ٤ موالر و    ٣/٠كلريد سديم  

.  درجه به هم زده  شد          ٤اضافه شده و توسط همزن در           
صله در  سانتريفوژ ديگري با همان شرايط انجام شد و رسوب حا          

 ٥٠٠ سديم و      ميلي موالر سولفيت   ٢٠بافر فسفات سديم شامل     
سوكروز   عصاره فوق روي  .  ميلي موالر اوره به حال تعليق در آمد      

 g٢٧٠٠٠ ساعت با سرعت          ٢ درصد برده شده و         ١٠‐٤٠
باند شيري رنگ ويروس جدا شد و هم حجم آن        .  سانتريفوژ گرديد 

 ٣٥٠٠٠  gنيم با سرعت    بافر اضافه نموده و به مدت يكساعت و         
 Spinco L50 در سانتريفوژ مدل      TW50با گردان مدل       
 از سديم   Na-EDTAدر روش دوم به جاي       .  سانتريفوژ گرديد 

استفاده گرديد و  از     )  Na-DIECA(دي اتيل دي تيو كاربامات      
 ميزان جذب در نهايت    .  دو سانتزيفوژ افتراقي استفاده شد       

توسط دستگاه  ومتر   نان ۲۸۰ و    ۲۶۰در دو طول موج       ويروس  
 . اندازه گيري شد ) Shimadzu UV-160(اسپكتروفتومتر

 سرولوژي
بر اساس   و    DAS-ELISAنمونه برگهاي آلوده با روش        

و با استفاده از آنتي         ١٩٧٧   در سال     روش كالرك و آدامز    
و آمريکا  )  AS-0543,DSMZ(سرمهاي تهيه شده در آلمان        
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 سمبروك،وش   در آزمون دات بالت با ر             .آزمايش شدند  
 روي کاغذ نيتروسلولز        )µl۵‐۱(سوسپانسيون ويروس       

)Bio-Rad, Richmond  (  در نهايت از بافر     .  نقطه گذاري شد
 ميلي ليتر   ٥/٢،   ١كلرونفتول‐٤گرم     ميلي  ٥/٧  (سابستريت

٣٠ ميلي ليتر آب اكسيژنه     ٤ و   PBS٣ ميلي ليتر    ٥/١٢،  ٢متانول
عد به رنگ     دقيقه ب   ۵‐۱۰استفاده گرديد و واکنش مثبت        %  

نمونه هايي که در دو آزمايش قبل مثبت          .  بنفش ظاهر گرديد  
و از بافر    )  ۱۰( نيز آزمايش شدند     TPIAبودند در آزمون       

 ١٥ در   Fast Red ميلي گرم از ماده      ٩٠ ميزان   سابستريت به 
٢ان  ز موالر حاوي كلريد منيزيم به مي      ٢/٠ميلي ليتر بافر تريس    

واکنش به رنگ قرمز ظاهر      استفاده شد که نتيجه        موالر  ميلي 
 براي تهيه آنتي سرم عليه ويروس از روش بال و همكاران               .شد

 ٢٠٠ ميكروليتر ويروس خالص به كمك           ٢٠٠.  استفاده شد 
 به صورت   Freund’s complete adjuvantميكروليتر روغن   

امولسيون درآمده و در عضله ران خرگوش سفيد نيوزيلندي             
 در طول چهار هفته متوالي        مجموعاُ چهار تزريق   .  تزريق شد 

 ٤انجام گرفت و يك تزريق درون رگي به عنوان تشديد كننده             
 از چند محيط    ٥در روش نشت دو طرفه در آگار         .نيز انجام شد  

 .گرديدسرولوژيكي با غلظت هاي مختلف استفاده 
 الكترون ميكروسكوپي

در روش  .   استفاده گرديد  ISEM و   Leaf dipاز دو روش    
سي سايه زني شده با كربن در يك قطره از              اول پولك هاي م  

دقيقه ٥ه و پس از گذشت گرفتسوسپانسيون خالص ويروس قرار 
قطره استات    ٥پس از آن با      .  قطره آب شستشو داده شد     ٤٠با  

در روش دوم پولك . رنگ آميزي انجام گرفت% ١ (w/v) ٦اورانيل
دقيقه روي آنتي سرم ويروس رقيق شده به نسبت            ٥به مدت   
 قطره بافر فسفات شستشو     ٢٠سپس با   .   قرار داده شد   ١:١٠٠٠
پس از خشك شدن پولك روي عصاره گياه به مدت            .  داده شد 

بعد از گذشت زمان مورد نظر        .  دقيقه يا بيشتر قرار گرفت     ١٥
 قطره استات   ٥ قطره آب عمل شستشو و سپس با           ٤٠ابتدا با   

                                                                                    
1. 4-Chloro naphtol 
2. Methanol 
3. phosphat buffer salin 
4. Booster 
5. Ouchterlony agar double diffusion 
6. Uranil acetat 

در نهايت با     .  عمل رنگ آميزي انجام گرفت       %  ١اورانيل   
 . رويت گرديدEM301 philipsوسكوپ الكتروني مدل ميكر

 و  SDS-PAGEعصاره پروتئين کل تهيه شده توسط            
 سمبروكانتقال پروتئين به کاغذ نيترو سلولز دقيقا طبق روش           

 .انجام شد
 
 نتايج

 ايزوله هاي ويروسي و انتقال مکانيکي
بازديدهاي بعمل آمده از مزارع سوياي دو استان              طي  

تان، طيف وسيعي از عاليم آلودگي ويروسي          مازندران و گلس   
. از شايعترين عاليم مي توان به موزاييك اشاره كرد          .  ديده شد 

موزاييك از درجات بسيار خفيف تا شديد متغير بوده و حتي در             
 در  بيماري.داخل يك مزرعه نيز تنوع عاليم موزاييكي ديده  شد         

ند حالت شديد سبب كاهش رشد و عملكرد شده و عاليمي مان            
عدم تقارن برگها، تاول و حتي عقيم شدن گلها و كوچك ماندن            

آثار آلودگي روي هر دو بوته مسن و         .  غالف را به همراه داشت     
 يجوان ديده  شد ليكن خسارت روي بوته هاي جوانتر و برگها            

 و  در مراحل پيشرفته موزاييك به شكل زردي      .  جديد بارزتر بود  
  شد   برگ ديده     برگها يا قسمتهايي از          شدن  چين دار  

 سويا به صورت تغيير      رهاياثر بيماري روي بذ    ).  ١‐٢شكلهاي(
با وجود اين از كاشت تعدادي از . رنگ بذر به قهوه اي يا سياه بود     

بذوري كه فاقد هرگونه عاليم بودند گياهچه هاي آلوده به دست           
به اين معني كه رنگي بودن بذر دليل بر آلوده بودن و رنگي    .  آمد

از جمع آوري بذور سويا از     .  ل بر سالم بودن بذر نيست     نبودن دلي 
مزارعي كه عاليم آلودگي به ويروس را نشان مي دادند و كاشت            

 درصد از گياهچه هاي حاصله      ١٠‐١٥اين بذور در گلخانه تنها       
 ۱۰۰از بين   ).٣شكل  ( را نشان دادند    SMVعاليم آلودگي به     

، ٨كالرك،  ٧آمسويرقم سوياي مورد آزمايش حساسيت ارقام         
، ١٣٧١، آمكور ١٢، استرس لند ١١، هيل ١٠ ، پرشي   ٩٨٢ويليامز

                                                                                    
7. Amsoy 
8. Clark 
9. Williams82 
10. Pershi 
11. Hill 
12. Stressland 
13. Amcor71 
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Ks4694ساير ارقام عاليم خاصي را بروز ندادند.  به اثبات رسيد .
ها معرفي    به عنوان رقم مقاوم به كل جدايه           L78-379رقم  
 ).٤‐٩شكلهاي ( گرديد

 SMVخالص سازي 
خالص سازي طبق دو روشي كه به آنها اشاره شد انجام                

  نتيجه غلظت و خلوص نمونه هاي به دست آمده از دو              .گرديد
روش فوق نشان داد كه غلظت نمونه هاي حاصل در روش اول             

 .نسبت به روش دوم باالتر بود
 الكترون ميكروسكوپي

ن ــل اي ــامــدر بررسي با ميكروسكوپ الكتروني، قطعات ك      
  نانومتر رويت    ٧٥٠ويروس بصورت رشته هاي قابل انعطاف          

 .گرديد
 سرولوژي

 ٨٥/٠ گرم آگارز،     ٨/٠ شامل   ١محيط سرولوژيكي شماره     
آزايد   گرم سديم  ٠٢٥/٠ گرم اس دي اس و     ٢٥/٠گرم نمك طعام،    

 ميلي ليتر آب دوبار تقطير شده نسبت به ساير                 ١٠٠در   

 .محيط هاي بررسي شده مناسب تر تشخيص داده شد
در تست نمونه ها با آزمون اليزا وجود آلودگي در مناطق              

و ) بادله، باي كوال، نكا، بهشهر و دشت ناز(مختلف استان مازندران 
ارقام سوياي پرشي، ويليامز،    .  چند مزرعه در گرگان محرز گرديد     

هيل، كالرك، استرس لند در گلخانه از حساسيت باالتري               
در بين  .  برخوردار بوده و در آزمون اليزا واكنش نشان دادند            

 .Nicotiana tabacum varگياهان محك نيز توتون رقم         
trabosan١٠شكل ( داراي واكنش مثبت بود.( 

 و DIBAتعدادي از نمونه هاي مثبت در اليزا با روش              
TPIA          ۱۰شکل( تست شدند و آلودگي نمونه ها محرز گرديد‐
۱۵ .(  

. ايزوله هاي ويروسي توسط وسترن بالت تشخيص داده شدند           
 کيلو  ۲۸پوشش پروتئيني ويروس بصورت تک باند در ناحيه            

با نتايج هيل و    اين ميزان       ).۱۷ و ۱۶شکل(دالتون مشخص شد  
 . مطابقت دارد)١٩٨٠(بنر 

 
 )١٤و٣(SMV واكنش گياهان محك در مقابل ايزوله هاي ‐١جدول 

 نوع عاليم نام فارسي نام التين

Chenopodium  album لكه هاي موضعي سلمه 
Chenopodium quinoa جاقي در سطح برگهالكه كلروتيك ريز و سن سلمه 
Chenopodium amaranticolor لكه كلروتيك و نكروز آوندي سلمه 
Phaseolus vulgaris cv. Top crop ـــــــــ لوبيا 
Glycine max sp. عاليم موزاييك سويا 
Nicotiana tabacum L.cv. trabosan موزاييك‐كاهش رشد توتون  
Nicotiana tabacum L.cv. samsun ـــــــــ توتون 
Nicotiana tabacum L.cv. glutinosa ـــــــــ توتون 
Nicotiana tabacum L.cv. clevelandii ـــــــــ توتون 
Phaseolus vulgaris L.cv. Bountiful 
Phaseolus vulgaris L.cv. Red kidney 

 ـــــــــ لوبيا

Vicia faba ـــــــــ باقال 
Vigna unguiculata  ـــــــــ چشم بلبليلوبيا 
Pisum sativum موزاييك شديد نخود فرنگي 
Datura metel ـــــــــ تاتوره 
Datura stramonium تاول و عدم تقارن برگها‐ موزاييك ‐پيچيدگي شديد تاتوره  
Petunia hybrida ـــــــــ اطلسي 
Cucumis sativus ـــــــــ خيار 
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 SMV همراه با عدم تقارن و تاول در برگهاي بوته آلوده به Vein banding آثار ‐١شكل 
  موزاييك شديد همراه با تاول، عدم تقارن برگها‐٢شكل 
 بذور بوته هاي آلوده: بذور بوته هاي سالم، سمت چپ:  سمت راست‐٣شكل 
  روز پس از مايه زني١٢ C. amaranticolorلكه هاي نكروز در : توسعه نكروز در مسير رگبرگها، سمت چپ:  سمت راست‐٤شكل 
  روز پس از مايه زني٧ C. quinoa لكه هاي نكروز در ‐٥شكل 
 نخود فرنگي با عاليم شديد موزاييك يك هفته پس از مايه زني: نخود فرنگي سالم، سمت چپ:  سمت راست‐٦شكل 
 برگ توتون سالم: مت چپ با عاليم كاهش رشد و موزاييك، سSMVبرگ توتون مايه زني شده با :  سمت راست‐٧شكل 
 SMVپس از مايه زني با ويروس  D. stramoniumآثار موزاييك، پيچيدگي شديد، تاول و عدم تقارن در برگ : برگ تاتوره سالم، سمت چپ:  سمت راست‐٨شكل 
  روز پس از مايه زني١٤ تا ٦ در بوته  سويا SMV عاليم آلودگي به ‐٩شكل 
 F11 و   F10 شاهدهاي مثبت،    B3 و   B2.   به صورت تغيير رنگ در مقايسه با شاهد مثبت و منفي            SMVثبت بوته هاي آلوده به      آزمون اليزا و و اكنش م      ‐١٠شكل  

 شاهدهاي منفي
  بصورت تغيير رنگ بنفشSMV نتايج آزمون دات بالت و واكنش مثبت بوته هاي آلوده به ‐١١شكل 
 SMV مايه زني شده با ويروس  نتايج آزمون دات بالت و و اكنش مثبت بوته هاي‐١٢شكل 
  با تغيير رنگ قرمزSMV و واكنش مثبت بوته هاي آلوده به TPIA نتيجه آزمون ‐١٣شكل 
  به صورت تشكيل نقاط قرمزTPIA در آزمون SMV واكنش بوته هاي آلوده به ‐١٤شكل 
  به صورت عدم تشكيل نقاط قرمزSMV عدم واكنش بوته هاي آلوده به ‐١٥شكل 
 SMV نمونه ها سويا آلوده به C)وB پروتئين استاندارد  A):  از چپ به راستSDS-PAGEتيجه آزمون  ن‐١٦شكل 

(D ويروس خالص شده SMV    (Eشاهد مثبت  
شرح  به   C و   A  ،B در   SMV كيلودالتوني   ٢٨پروتئين  .   بعنوان شناسگر بكار برده شد     SMV آنتي سرم    SMV آزمون وسترن بالت با پروتئين پوششي         ‐١٧شكل  
  SMV نمونه سوياي آلوده به SMV    :C ويروس خالص شده B: شاهد مثبت     A: :زير

متعلق به ژل     ماركر(در سمت راست تصوير ماركر براي مشخص نمودن وزن مولكولي پروتئين ها قرار داده شده است                  .  داراي واكنش بوده و باندها مشخص مي باشد       
 ).اكريل آميد نمونه هاي فوق مي باشد



 ١٣٨٥، سال ٤، شماره ٣٧مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٦٤٢

 

 بحث
آزمايشهاي سرولوژيکي و کاربرد محک هاي مختلف روي           
نمونه هاي جمع آوري شده از مزارع شمال کشور وجود ويروس            
موزاييک سويا را به عنوان ويروس غالب در مزارع شمال کشور             

 مطابقت  )۱۳۶۸(تاييد کرد که با نتايج کريمي و نوع پرست              
 در طول فصل به آلودگي مزارع در آغاز فصل نسبتا پايين و     .  دارد

 سرعت افزايش مي يابد اين پديده با گزارش رن و همکاران                
آزمونهاي سرولوژيکي مؤيد اين واقعيت      .   مطابقت دارد  )۱۹۹۷(

بود که درصدآلودگي به ويروس در مزارع از اواسط دوره رشد به            
وجود طيف وسيعي از عاليم     .  بعد افزايش قابل توجهي نمي يابد     

 در ارقام مختلف سويا در شرايط        SMV  در بوته هاي آلوده به     
طبيعي و همچنين واکنش متفاوت گياهان محک در مقابل اين           
ويروس احتمال وجود استرينهاي مختلف را در شمال کشور             

انجام آزمايشهاي سرولوژيكي و كاربرد محك هاي         تاييد ميکند 
مختلف روي نمونه هاي جمع آوري شده از مزارع شمال كشور،           

عنوان ويروس غالب در مزارع سوياي شمال          را ب  SMVوجود  
درجه آلودگي مزارع در آغاز فصل نسبتا پايين        .  كشور تاييد كرد  

اين پديده با گزارش    .  و در طول فصل به سرعت افزايش مي يافت       
توسعه سريع آلودگي در    .   مطابقت دارد  )١٩٩٧( و همكاران    رن

 SMVاوايل فصل رويش داللت بر فعاليت و انتشار ويروس               
آزمون هاي سرولوژيكي مؤيد اين      .  وسط شته هاي ناقل دارد     ت

واقعيت بود كه درصد آلودگي به ويروس در مزارع از اواسط دورة          
وجود طيف وسيعي از    .  رشد به بعد افزايش قابل توجهي نمي يابد      

 در ارقام مختلف سويا در        SMVعاليم در بوته هاي آلوده به        
ياهان محك در    شرايط طبيعي و همچنين واكنش متفاوت گ         

مقابل جدايه هاي اين ويروس، احتمال وجود استرين هاي مختلف  
 .ويروس موزاييك سويا را در مزارع شمال كشور تاييد مي كند

 ،  SMVارقام مختلف سويا در مقابل جدايه هاي ويروس           
ارقامي همچون  .  درجات مختلفي از حساسيت را بروز دادند          

، پرشي، استرس لند، هيل و  ٧١، كالرك، آمكور٨٢ويليامز، ويليامز
KS                 از حساسيت باالتري برخوردار بوده و در آزمايشهاي  

  درجه سانتي گراد عاليم آلودگي را          ٢٠گلخانه اي  در دماي       
 

ظاهر نمودند در حاليكه ساير ارقام پس از آلودگي عاليم بارزي            
 و  BPدر شرايط صحرائي ارقام هيل، پرشي،        .  دكردنرا   ظاهر ن    

JK   اس با ساير ارقام از حساسيت بيشتري برخوردار              در قي
 روي گياهان محك با نتايج       ١عاليم ذكر شده در جدول       .بودند

 . مطابقت دارد)١٩٧٦(ميلبراس و سونگ 
بذور بوته هاي آلوده غالبا داراي لكه هاي تيره رنگ مي باشند         
ليكن نمي توان به اتكاي عاري از عاليم بودن بذور بر سالمت آنها  

اين پديده با نظر      ).١٣( اطمينان يافت   SMVودگي به    از آل 
Pacumbaba  )۱۹۹۵(   بذور آلوده به        . مطابقت دارد SMV 

 در سطح مزرعه دارند لذا در SMVنقش مهمي در اپيدميولوژي    
مديريت كنترل اين بيماري استفاده از بذور سالم و اطمينان از             

اي اين  بر.  عدم آلودگي توده هاي بذر اهميت بسيار زيادي دارد         
.  استفاده كرد  ١RT-PCRمنظور مي توان از آزمونهاي اليزا و يا       

وزن پروتئين پوششي ويروس با نتايج هيل و بنر و اگنبرگر و               
 .مطابقت داردهمكاران 

 در سطح مزرعه     SMVگونه هاي مختلف شته در اشاعه         
در تعيين راهكارهاي كنترل اين بيماري        .  نقش اساسي دارند   

ايران   ه هاي مختلف ناقل اين بيماري در       بايستي شناسايي گون  
در شناسايي و رديابي اين ويروس، روشهاي            .  مشخص گردد

سرولوژيكي درمقايسه با روشهاي بيولوژيكي از حساسيت و             
 . سهولت بيشتري برخوردارهستند

در تحقيقات مربوط به شناسايي و تفكيك استرين هاي اين          
 همچنين كاربرد   ٢ونالويروس تهيه و كاربرد آنتي باديهاي مونوكل     

 و استفاده از       RT-PCRروشهاي مولكولي پيشرفته نظير         
تمايل قطعات  . اختصاصي اين ويروس توصيه مي شود     ٣پرايمرهاي

 در طول مراحل خالص سازي و لزوم        ٤ به تجمع  SMVويروس  
درجه سانتي گراد معموال     ٤انجام كليه مراحل در حرارت            

با توجه به   .   مي آورد مشكالتي را در خالص سازي ويروس بوجود      
 بايستي دقت نمود تا       SMVاين مشكل در تهيه آنتي سرم          

 .آنتي سرم مزبور از تيتر مورد نظر برخوردار باشد
                                                                                    

1.Reverse transcription-PCR  
2.Monoclonal 
3. Primer 
4. Aggregation 
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