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  (INSV) تشخيص سرولوژيكي و مولكولي ويروس لكه بافت مرده گل حنا 
   استان كشور۵و معرفي برخي گياهان زينتي ميزبان ويروس از 

  

  

SEROLOGICAL AND MOLECULAR DETECTION OF INSV AND 

INTRODUCTION OF SOME INSV ORNAMENTAL HOST PLANTS 

FROM FIVE PROVINCES IN IRAN 
  
  

  تبسم قطبي
   
   پزشكي كشور سسه تحقيقات گياهؤبخش تحقيقات ويروس شناسي، م

  
هاي جدا شده از گياهـان زينتـي در    ترين توسپويروس  از مهمImpatiens necrotic spot virus   (INSV)ويروس لكه بافت مرده گل حنا

هاي تهران و مركزي عالئـم ناشـي از آلـودگي بـه آن      هان زينتي در استانهاي پرورش گيا باشد كه تاكنون در اغلب گلخانه   دنيا و ايران مي   
هاي زينتي كشور و  اين ويروس با توجه به خسارت وارده روي ميزبان. هاي نكروزة برگي، كلروز و كوتولگي ديده شده است صورت لكه هب

براي تعيين ميزان آلـودگي   .اي برخوردار است ميت ويژهكاهش كيفيت و كميت در گياهان آلوده و در مواردي مرگ كامل گياه ميزبان از اه   
هـاي   هـاي لكـه     گونة زينتي مختلف با نشانه     ۵۸ نمونه برگي از     ۵۸۱ تعداد   ۱۳۸۹-۹۰هاي   گياهان زينتي به اين ويروس در كشور، طي سال        

 ۱۲۸گيالن ( استان كشور  ۵ينتي در   از مناطق عمدة كشت و پرورش گياهان زINSVنكروزة برگي، كلروز و كوتولگي شبيه به آلودگي به 
-DAS)آوري و توسط آزمون سرولوژيکي االيزا    جمع)  نمونه ۶۴ نمونه، دزفول    ۱۰۸ نمونه، مرکزي    ۱۲۲ نمونه، تهران    ۱۵۹نمونه، مازندران   

ELISA)            از نظر آلودگي به ويروس لكه بافت مرده گل حنا INSV     ۱۳/۲۰نگر آلـودگي    نتايج به دست آمده نشا     .  مورد بررسي قرار گرفتند 
بيشترين آلـودگي  .  استان از مناطق مورد بررسي بود  ۴آوري شده به ويروس لكه بافت مرده گل حنا و انتشار آلودگي در               هاي جمع  درصد نمونه 

يـك از    هـيچ آلودگي بود و    % ۴/۱۶و گيالن   % ۰۱/۲۲آلودگي، مازندران   % ۵/۲۴آلودگي، تهران   % ۷/۲۸هاي مركزي با     به ترتيب مربوط به استان    
 گونه زينتي   ۵۸هاي انجام شده در اين تحقيق از         طبق بررسي .  آلوده نبودند  INSVهاي مورد بررسي مربوط به استان خوزستان به ويروس           نمونه

 در  INSVهاي داراي واکـنش مثبـت بـه ويـروس           تعدادي از گونه  . آلودگي نشان دادند   INSVبه ويروس    %) ۸۹/۵۶( گونه   ۳۳مورد بررسي   
کـارگيري جفـت پرايمرهـاي اختـصاصي و طراحـي شـده بـراي قـسمت                  هبا ب  ) RT-PCR ( پليمرازاي    آزمون زنجيره  با ،سنجش االيزا 
 بـر ايـن اسـاس گياهـان     .گرديـد  زودر ژل آگـار  bp۷۷۷و تشکيل بانـد  آن ناحيه    قطعه مورد انتظار    باعث تکثير  (N-gene)نوكلئوكپسيد  

مركزي (، بنجامين )گيالن و مازندران(، آنتوريوم   )تهران(، آهار   )مازندران و گيالن  (، اسپات   )مازندران و گيالن  (، اريکا   )مركزي(آلسترومريا  
تهـران و  (، حنـا  )مازنـدران (، جـين جـر      )مركـزي (، پيله آ    )گيالن(، پتوس   )مركزي و تهران  (، بنفشه افريقايي    )تهران(، بنفشه   )و مازندران 

مازندران، گيالن، (رز  ُ،  )مازندران(، ديفن باخيا    )گيالن(، دراسنا   )گيالن و مازندران  (، داودي   )ن و مركزي  مازندران، گيال (، ختمي   )مازندران
، )مركـزي (، شب بو    )مازندران(، سينگونيوم ابلق    )مازندران(، سيسوس   )مازندران(، سيکاس   )مازندران و مركزي  (، سلوي   )مركزي و تهران  

مركـزي و  (، کوکـب  )تهران(، کوروتن  )تهران(، کاغذي   )مركزي و مازندران  (، فيلودندرون   )مركزي(، فيکوس   )تهران و مركزي  (شمعداني  
به عنوان ) مركزي و تهران(و هميشه بهار ) مركزي و تهران(، ميخک )مركزي(، مارگريت )تهران(، گاليول  )مركزي و تهران  (، گازانيا   )تهران

الذكر بنجامين، بنفشه افريقايي، گاليول، سيـسوس، سـيكاس، فيكـوس،     ه فوق گون ۳۳از ميان   . گردند معرفي مي  INSVگياه ميزبان ويروس    
 در اين تحقيق  )RT-PCR ( پليمرازاي  آزمون زنجيره از بافت برگي آنها باRNAدليل مشكالت استخراج مستقيم هرز، كاغذي و ميخك بُ

   .بررسي نشدند
   


