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۹۳  

 
 

  گزارش كوتاه علمي

   روي ميخك از ايران (CVMV)اولين گزارش از وقوع ويروس پيسك رگبرگ ميخك

  

  

FIRST REPORT OF Carnation Vein Mottle Virus(CVMV)) INFECTING 
CARNATION IN IRAN  

  

  

 

   ۲تبسم قطبي و ۱حسين بيات

  ايستگاه ملي تحقيقات گل و گياهان زينتي محالت. ۱

  ي گياهيشناس پزشكي كشور، بخش تحقيقات ويروس قات گياهؤسسه تحقيم. ۲

  

 

  

 آلـوده  هـستند  که برخي اختـصاصي گـل ميخـک    بسياریهاي   توسط ويروس(Dianthus caryophyllus)گياه زينتي ميخک 

. شوند ل مي هاي آلوده منتق   سهولت از طريق قلمه   ه  ها ب  گيرد، ويروس  كه تکثير ميخک از طريق قلمه صورت مي        از آنجايي . دشو مي

 ةنمون ۱۴۲ تعداد ۱۳۸۶هاي ميخك شهرستان محالت، درسال     گلخانه ويروسي در    هاي آلودگيعمومي  هاي    نشانه ةدنبال مشاهد ه  ب

هاي قرمـز    هاي بااليي، نقاط و لكه     هاي سبز تيرة رگبرگي در برگ      اي شدن، نقاط و لكه     پيسه: با عالئم مشكوك ويروسي از جمله     

. آوري گرديـد  هاي بااليي جمع هاي پاييني، پيسك خفيف، خراشك، نقوش حلقوي و خطي در برگ     ز برگ مايل به ارغواني، نكرو   

ويـروس پيـسك   : مهم آلوده كنندة ميخك روسيو ۳ عليه بادي اختصاصي تهيه شده با استفاده از آنتيآوري شده  هاي جمع نمونه

 Carnation etched ring virus حلقوي ميخك ، ويروس خراشكCarnation vein mottle virus (CVMV)رگبرگ ميخك 
(CERV)و ويروس لكه حلقوي ميخك Carnation ring spot virus (CRSV)    در آزمون سـرولوژيكي سـاندويچ دو طرفـه 

ارزيـابي  )  هلنـد Plant Research Internationalتهيه شـده از  (اي  هاي چند همسانه سرم  توسط آنتي(DAS- ELISA)اليزا

از . تعيـين شـد   ) كنترل منفي (هاي آلوده، سه برابر ميانگين جذب سه چاهك حاوي عصاره گياه سالم              تانه جذب نمونه  آس. شدند

 واكـنش مثبـت    CERVسـرم ويـروس    نمونه با آنتـي ۳۶ و CVMVسرم ويروس   نمونه با آنتي۹ نمونة مورد بررسي ۱۴۲ميان 

 ۱۴۲ از ميـان   دست آمده از اين تحقيق،   ه  طبق نتايج ب  . نش نداشتند  ويروس واك  CRSVسرم   كه هيچ يك با آنتي     داشتند، در حالي  

 ۳۶( آلـودگي داشـتند    CERVبـه ويـروس   % ۳/۲۵و حدود )  نمونهCVMV) ۹به ويروس  % ۳/۶نمونة مورد بررسي، حدود 

هـاي انجـام شـده،     مـون بنابراين، با توجه بـه نتـايج آز   .  نمونه نيز به هر دو ويروس به طور توام آلودگي نشان دادند            ۴و  ) نمونه

هـاي مـورد بررسـي محـرز گرديـد، كـه ايـن اولـين گـزارش از وقـوع                       در نمونه  CVMV و   CERVآلودگي به دو ويروس   
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هـاي ميخـك    البته با توجه به گستردگي عالئم ويروسـي در گلخانـه  . باشد  روي گياه زينتي ميخك از ايران مي CVMVويروس

ها به    ويروس مهم و اختصاصي ميخك و درصد پايين آلودگي ميخك          ۳ه با تنها    شهرستان محالت و سنجش تعداد محدودي نمون      

هاي مهم و آلوده كنندة گياهان زينتي مشكوك بـود، كـه         توان نسبت به آلودگي گياه ميخك به ساير ويروس          مي CVMVويروس  

   .نياز به بررسي و تحقيقات بيشتري در آينده دارد

  


