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چکیده
ذرت به عنوان یکی از محصوالت استراتژیک کشور از سطح کشت باالیی در استان خوزستان برخوردار است .در این مطالعه،
آلودگی به سه ویروس مهم خسارتزای ذرت شامل ویروس موزاییک ایرانی ذرت (،)Maize Iranian mosaic virus, MIMV
ویروس موزاییک کوتولگی ذرت ) )Maize dwarf mosaic virus, MDMVو ویروس موزاییک مخطط گندم ( Wheat
 )streak mosaic virus, WSMVدر مزارع کشت این محصول در شمال استان خوزستان مورد بررسی قرار گرفت .در سال
زراعی  ،1400-1399از  48مزرعه کشت شده با هیبریدهای ذرت سینگلکراس  ،704سینگلکراس  ،703جوین  ،704مغان ،704
فراز ،آفرین ،کوردونا ،سینجنتا و آ اس  71در سه شهرستان دزفول ،اندیمشک و شوش بازدید به عمل آمد .نمونههای بافت برگ
از بوتههای دارای علیم زردی ،موزاییک و کوتولگی جمعآوری شد.آزمون الیزای غیرمستقیم با کمک آنتیبادیهای
چندهمسانهای اختصاصی ویروسها ،انجام شد .نتایج نشان داد که از مجموع  480نمونه بررسی شده 206( ٪42/9 ،نمونه) به دو
ویروس  MIMVو  MDMVآلوده بودند ،اما آلودگی مخلوط از این دو ویروس در بین نمونهها یافت نشد .بیشترین درصد
آلودگی ( 144 ،30٪نمونه) مربوط به  MIMVبود .دو ویروس  MDMVو  WSMVبه ترتیب  64( ٪13/3نمونه) و 17( ٪3/5
نمونه) آلودگی را نشان دادند .در بین هیبریدهای آلوده به ویروسها ،بیشترین درصد آلودگی مربوط به ویروس  MIMVدر
هیبریدهای فراز و جوین  704به ترتیب با  73( ٪52/8نمونه آلوده از  138نمونه آزمایش شده) و  59( ٪40/6نمونهی آلوده از
 145نمونه آزمایش شده) آلودگی بود .کمترین درصد آلودگی نیز به ویروس  WSMVتعلق داشت که در هیبرید سینگلکراس
 703با  2( ٪ 2/9نمونه آلوده از  68نمونه آزمایش شده) آلودگی مشاهده شد .این مطالعه اولین گزارش از بررسی وقوع
ویروسهای مهم خسارتزای ذرت در بین هیبریدهای کشت شده در استان خوزستان است.

کلیدواژهها :ویروس موزاییک ایرانی ذرت ،ویروس موزاییک مخطط گندم ،ویروس موزاییک کوتولگی ذرت،
هیبریدهای ذرت
دبیر تخصصی :دکتر سعید تابعین
Citation: Hasani, M., Lotfipour, M., Tabib, M.H, & Qasemi Nejad, M. (2022). Investigation of viral
infections in commercially used cultivars of maize in the north of Khuzestan province. Plant Protection
(Scientific Journal of Agriculture), 45(1): 39-44. https://doi.org/ 10.22055/ppr.2022.17364.
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مقدمه

می شود (  .(Kannan et al ., 2018مزارع آلوده به این

بعد از گندم و برنج ،ذرت ( )Zea mays L.سومین گیاه

بیماری ویروسی  10تا  45درصد کاهش محصول را نشان

مهم زراعی به حساب میآید که در شرایط اقلیمی مختلف در

د ادهاند .در شرایط بومشناختی مناسب برای فعالیت ناقل،

مناطق گرمسیری ،نیمهگرمسیری و معتدله کشت میشود

کشت هیبرید حساس و مهاجم بودن سویه ویروس،

) .)Birch-Thomsen et al., 2007آلودگی به عوامل

کاهش  100درصدی عملکرد نیز در اثر آلودگی به این

بیماریزای مختلفی از جمله ویروسها کشت این محصول را با

گونه گزارش شده است ( Scott & Rosenkranz,

محدودیت مواجه کرده است .تاکنون آلودگی به بیش از 50

 .)1981ویروس موزای یک مخطط گندم نیز یکی دیگر

ویروس مختلف در گیاه ذرت گزارش شده است که از میان

از ویروس های مهم در جنس  Tritimovirusاز تیره

آنها برخی دارای پراکنش جهانی هستند و میتوانند خسارت

 Potyviridaeاست که به عنوان رایج ترین بیماری

زیادی را به محصول وارد کنند ( Signoret & Lapierre,

ویروسی موزای یک در گندم شناخته شده است

 .)2004ویروس موزاییک ایرانی ذرت ( Maize Iranian

(  .)Slykhuis, 1955انتقال طبیعی آن در مزرعه توسط

 ،)mosaic virus, MIMVویروس موزاییک کوتولگی

کنه پیچیدگی گندم به نام  Aceria tosichellaصورت

ذرت ( )Maize dwarf mosaic virus, MDMVو ویروس

می پذیرد (  . )Sánchez -Sánchez et al., 2001این

موزاییک مخطط گندم ( Wheat streak mosaic virus,

ویروس در شرایط محیطی مناسب برای فعال یت ناقل و

 )WSMVاز مهمترین بیماریهای ویروسی رایج در سراسر

کشت ارقام حساس گندم زمستانه در امر یکا بیش از ٪58

دنیا محسوب میشوند (.)Yu et al., 2014

خسارت وارد کرده است ( Byamukama et al.,

در ایران عالیم موزاییک روی ذرت اولین بار در سال 1347

 .)2014ویروس موزاییک مخطط گندم اولین بار در

از یک مزرعه در شهرستان رامجرد استان فارس شناسایی و

سال  1365در مزارع گندم استان فارس شناسایی شد و

تحت عنوان  MIMVنامگذاری شد ( Izadpanah et al.,

پس از آن در بیشتر مزارع گندم کشور یافت شد ه است

 .)1983این ویروس متعلق به تیره  Rhabdoviridaeو جنس

(  . )Foolad & Izadpanah, 1986با اینکه WSMV

 Alpha nucleorhabdovirusاست که در طبیعت

اهمیت اقتصادی زیادی ندارد اما اگر شرایط برای

توسط زنجرک های Unkanodes tanasijeveci

فعالیت کنه مساعد شود ،خسارت صد در صدی را به

و  Laodelphax striatellusبه صورت پایا و تکثیری

محصول وارد می کند  .ارزیابی خسارت این و یروس بر

منتقل میشود (  .)Izadpanah et al., 1983ویروس

روی گندم پاییزه در استان چهارمحال بختیاری ٪ 20

موزاییک کوتولگی ذرت (  )MDMVاولین بار در سال

برآورد شده است (  . )Sahragard et al., 2010با

 1379از مزارع ذرت دشت ناز ساری گزارش شد و

وجود اهم یت کشت ذرت در استان خوزستان ،تاکنون

سپس پراکنش گسترده آن در استان های فارس ،گلستان

مطالعهای در خصوص ردیابی این ویروسها در بین

و مازندران گزارش شد (  .)Zakeri et al., 2014این

هیبریدهای کشت شده ذرت در این استان صورت

گونه متعلق به جنس  Potyvirusو تیره Potyviridae

نگرفته است .لذا در این تحقیق ،بررسی اولیه در مورد

است که به روش مکانیکی در آزمایشگاه و با بیش از 50

وضعیت فراوانی ویروس های قید شده در استان

گونه شته به صورت ناپایا و گردشی در طبیعت منتقل

خوزستان انجام پذیرفت.
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آلودگی ویروسهای  MDMVو  SMVنیز به ترتیب

در سال زراعی  ،1400-1399نمونهبرداری از مزارع ذرت

 13٪/3و  ٪3/5برآورد شد .ویروس موزاییک کوتولگی

دارای عالیم زردی ،کوتولگی و موزاییک از مناطق شمالی

ذرت تنها در شهرستان اندیمشک و در بین هیبریدهای

استان خوزستان شامل شهرستانهای شوش ،اندیمشک و

سینگل کراس  ،703سینگل کراس  704و جوین  704یافت

دزفول ،که دارای بیشترین سطح زیر کشت ذرت هستند،

شد که از میان آنها هیبرید جوین  704بیشترین نرخ وقوع

صورت گرفت .تعداد  480نمونه بافت برگ دارای عالیم

آلودگی را نشان داد (جدول .)1

ویروسی از ارقام مختلف کشت شده در استان شامل مغان 704

ال به عنوان سویهای از
ویروس موزاییک کوتولگی ذرت قب ً

( 12نمونه) ،فراز ( 138نمونه) ،جوین  145( 704نمونه)،

ویروس موزاییک نیشکر ( Sugarcane mosaic virus,

سینگلکراس  68( 703نمونه) ،سینگلکراس  93( 704نمونه)

 )SCMVمعرفی شده بود اما بعد به عنوان عضو جدیدی از

و کوردونا ( 24نمونه) ،جمعآوری و به آزمایشگاه منتقل شد.

جنس  Potyvirusمورد تأیید قرار گرفت ( Lesemann et

شناسایی آلودگیها با استفاده از آزمون الیزای غیرمستقیم و

 .)al., 1992; Lübberstedt et al., 2006ویروس موزاییک

آنتیبادیهای چندهمسانهای اختصاصی ویروسهای

کوتولگی ذرت بیشتر در استانهای شمالی کشور و در شرایط

 MDMV ،WSMVو ( MIMVتهیه شده از مرکز

دمایی  25تا  30درجه سانتیگراد یافت شده است به طوری که

تحقیقات ویروسشناسی گیاهی ،دانشکده کشاورزی،

در یک بررسی طی سالهای  1394-1393که در استان گلستان

دانشگاه شیراز) انجام شد (.)Converse, 1990

انجام شد از بین  350نمونه جمعآوری شده از گیاهان ذرت،
سورگوم و برخی علفهای هرز با عالیم زردی و کوتولگی،

نتایج و بحث

تعداد  167نمونه ( )٪47به این ویروس آلوده بودند ( Zakeri

در این بررسی ،تعداد  480نمونه برگی از بوتههای دارای

 .)et al., 2014در استان خوزستان عالوه بر  ،SCMVویروس

عالیم ویروسی همچون زردی ،موزاییک و کوتولگی با

موزاییک ایرانی قیاق ( Iranain Johnson grass mosaic

آزمون الیزا بررسی شد .نتایج نشاندهنده آلودگی 144نمونه

 )virus, IJMVاز قیاق و ویروس موزاییک جنوبی مرغ

به  MIMVبود ( ٪ 30آلودگی) ،که بیشترین نرخ وقوع

()Bermuda grass southern mosaic virus, BgSMV

آلودگی را به خود اختصاص داد (جدول  .)1این اولین

از مرغ نیز گزارش شده است ( ;Masumi et al., 2011

گزارش از وقوع این ویروس در استان خوزستان است که

 )Farah Bakhsh et al., 2013این ویروسها به خصوص

آلودگی در هر سه شهرستان مورد بررسی شناسایی شد.

 ،BgSMVاز لحاظ سرولوژیکی ارتباط قوی با MDMV

هیبریدهای جوین  ،704سینگل کراس  ،704سینگل کراس

دارند و بایستی در مطالعات تکمیلی ،نمونههای آلوده با

 703و فراز به  MIMVآلوده بودند که در این میان هیبرید

روشهای مولکولی نیز مورد بررسی قرار بگیرند ( Masumi

فراز از بیشترین نرخ وقوع آلودگی برخوردار بود(جدول .)1

 .)et al., 2011ویروس موزاییک مخطط گندم ،گونه رایج در

عالیم موزاییک به شکل خطوط موازی زرد رنگ در پهنک

مزارع گندم است و تاکنون ردیابی آن در مزارع ذرت ایران

برگهای این هیبرید به طور واضح مشاهده شد (شکل .)1

صورت نگرفته است .در تحقیق حاضر برای اولین بار ،وقوع این

نتایج آزمون الیزا از هیبریدهای آفرین ،آ اس  71و سینجنتا

ویروس در هیبریدهای کوردونا ،سینگل کراس  703و سینگل

که فاقد هر گونه عالیم ویروسی بودند نیز منفی شد .درصد

کراس  704ذرت در شهرستان اندیمشک گزارش شد.
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– نرخ وقوع ویروسهای آلودهکننده ذرت در شهرستانهای مورد بررسی در این مطالعه1 جدول
Table 1. Incidence rate of maize-infecting viruses in the counties surveyed in this study
Counties

Hybrid name

Infected plant by
WSMV

Number of
Infected plant
by MDMV

Infected plant by
MIMV

Total
number
of tested
plants

Shush

Moghan704
Afarin
Faraz

-

-

73

12
138

Andimeshk

AS71
Jovin704
S.C.703
S.C.704
Korduna

2
10
5

24
18
22

59
8
-

145
68
72
24

Dezful

S.C.704
Syngenta
-

17

64

4
144

21
480

-

3.5%

13.3%

30%

-

Total
Infection
rate (%)

)D(

)C(

)B(

)A(

،)A(  علیم زردی و موزاییک بر روی برگهای هیبرید فراز آلوده به ویروس موزاییک ایرانی ذرت در شهرستان شوش-1 شکل
 و علیم،) آلوده به ویروس موزاییک کوتولگی ذرت در شهرستان اندیمشکC( 703 ) و هیبرید سینگل کراسB( 704 هیبرید جوین
.)D ( موزاییک مخطط در پهنک برگهای هیبرید کوردونا آلوده به ویروس موزاییک مخطط گندم در شهرستان اندیمشک
Figure 1. Symptoms of yellowing and mosaic on Faraz hybrid leaves infected with Maize Iranian mosaic
virus (MIMV) in Shush County (A), Jovin 704 hybrid (B) and Single-cross 703 hybrid (C) infected with
Maize dwarf mosaic virus (MDMV) in Andimeshk county, and symptom of striated mosaic in Korduna
hybrid leaves infected with Wheat streak mosaic virus (WSMV) in Andimeshk county (D).
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سپاسگزاری

با توجه به اهمیت استان خوزستان در تولید ذرت

الزم به ذکر است که از مدیریت حفظ نباتات جهاد

 اطالعات در مورد وقوع این،دانه ای و علوفهای کشور

کشاورزی استان خوزستان که تأمین اعتبار این پروژه را بر

ویروسها و فراوانی آنها در مزارع موجب شده است

عهده داشته و همچنین امکانات آزمایشگاهی را در اختیار

که تحقیقات گستردهتر در زمینه ارزیابی خسارت این

 همچنین از.اینجانب قرار دادهاند تشکر ویژه بهعمل آید

 بررسی واکنش ارقام مختلف،ویروسها در استان

دیگر کارشناسان جهاد کشاورزی که ما را در انجام این

کشت شده به صورت کرت های آزمایشی در مزرعه و

.تحقیق همراهی کردند قدردانی میشود

.مطالعات مولکولی تکمیلی در دستور کار قرار بگیرد
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Abstract
Background and Objectives
Maize (Zea mays L.) is the third most important crop after wheat and rice, restricted by various
pathogens including viruses. So far, it has infected more than 40 species of viruses with the
different genera of maize, some of which are globally distributed which can cause severe
damage to the crop. Maize Iranian mosaic virus (MIMV), Maize dwarf mosaic virus (MDMV)
and Wheat streak mosaic virus (WSMV) are some of the most common viral diseases
worldwide and in Iran. The significance of Khuzestan province in the country's maize
production necessitates research of the viral infection rates among planted hybrids in the area.
Material and Methods
Based on a survey was conducted during 2020-2021, 48 farms cultivated with different maize
hybrids named Single Cross 704, Single Cross 703, Jovein 704, Moghan 704, Faraz, Afarin,
Korduna, Syngenta and AS 71 in three counties of Dezful, Andimeshk and Shousha. The
leaves of the plants that showed the signs of yellowing, mosaic and shortening were collected
and transferred to the Jihad Agricultural Laboratory of Khuzestan province. In these samples,
ELISA (Enzyme-linked immune sorbent assay, ELISA) was performed with specific
polyclonal antibodies.
Results and Discussion
The results showed that among 480 samples examined, 43% of the samples were infected with
MIMV and MDMV viruses, but no mixed infection of these two viruses was found among the
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samples. The highest percentage of infection (30٪) was related to MIMV. This is the first
report of MIMV in Khuzestan province which was found in all three cities. Faraz hybrid
showed the highest sensitivity to the MIMV. MDMV and WSMV showed 13٪ and 3٪
incidence rate, respectively. MDMV was found only in Andimeshk and among Single cross
703, Single cross 704 and Jovein 704 hybrids, among them Jovein 704 showed the highest
sensitivity. MDMV has a strong serological relationship with Bermuda grass southern mosaic
virus (BgSMV). Thus, in the future studies, the infected samples should be examined by PCR
using specific primers. WSMV is a common virus in wheat fields which was not detected in
Iranian maize fields. In this study, for the first time, the presence of this virus was found in
Korduna hybrids, Single cross 703 and Single cross 704 in Andimeshk.
Keywords: Maize Iranian mosaic virus, Wheat streak mosaic virus, Maize dwarf mosaic
virus, Maize hybrids
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