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این گیاه  ترین گیاهان دارویی مورد استفاده در صنایع داروسازی است. مواد مؤثرهسرخارگل یكی از مهم
باشد. کننده سیستم دفاعی بدن میخاصیت ضد قارچی، باکتریایی و ویروسی داشته، همچنین تقویت

باشند. گیاهان دارویی نیز، از حمله زای محصوالت کشاورزی در دنیا میها از عوامل مهم خسارتویروس
، در دنیا گزارش شده است که ویروس گیاهی آلوده کننده گیاه سرخارگل 10آنها در امان نیستند. تاکنون 

های مهم و ، بیماری(Cucumber mosaic virus, CMV)خیار  ها، از جمله ویروس موزائیکهمه آن تقریباً
 ،اصفهاناستان مزارع از  ،1397در سال  به عمل آمدههای بازدید ند. طینمایزایی را ایجاد میخسارت
جهت  مشاهده شد. سرخارگلهای بوته در هاموزائیک، زردی و تاولی شدن سطح برگ نظیر عالئمی

ای برداری معكوس واکنش زنجیرهبه ویروس، از روش نسخه آوری شدههای جمعبررسی آلودگی نمونه
وسیله جفت باز، به 867تفاده شد. نتایج آزمون یاد شده با همانندسازی قطعه ( اسRT-PCRپلیمراز )

های دارای عالئم و آغازگرهای اختصاصی طراحی شده برای تكثیر قسمتی از ژن پروتئین پوششی در نمونه
 گیاهان بود. از آنجایی که در CMVهای مذکور به فقدان آن در گیاه سالم نشان دهنده آلودگی نمونه

 تشخیص دلیل همین نیست، به قبول قابل هاآن ناقلین و هاویروس علیه سموم شیمیایی از استفاده روییدا
کمک به پیشگیری از  تقریباًزا خصوصیات عامل بیماری بیماری و عالئم به مربوط اطالعات آلودگی، موقعبه

بنابراین بازدید دائمی مزارع سرخارگل، توسط کارشناسان  .کندمیزا آلودگی به این ویروس خسارت
زراعی، استفاده از بذور سالم و حذف گیاهان آلوده ضرورت دارد. همچنین  مجرب، رعایت بهداشت

توانند تأثیر بسزایی در گسترش بیماری داشته باشند و گی میهای هرز به عنوان منابع بالقوه آلودعلف
های پیشگیری از بیماری و کاهش احتمال وقوع آن مدیریت آنها در مزرعه و اطراف آن یكی از روش

 باشد.می
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 مقدمه

 Echinaceae( با نام علمی اکیناسهسرخارگل )

purpurea  گیاهی علفی و چند ساله هست. این گیاه

بومی  و ( بودهAsteraceae) تیره میناسانان متعلق به

مروزه در اکثر نقاط ولی ا ،آمریکاي شمالی است

عنوان گیاه دارویی بهآسیا و همچنین ایران  ،اروپا

هاي مختلفی از این شود. گونهکشت میپرطرفدار 

هاي آن به ویژه گیاه وجود دارد و همه قسمت

و از آن استفاده  بوده ها، داراي خواص درمانیریشه

دارویی  گیاه 10شود. این گیاه در بین دارویی می

(. Chevallier, 1996)قرار دارد دنیا در پرمصرف 

 انسان در اختالل 70 از بیش درمان براي سرخارگل

 داروي 300 حدود ترکیبات جزء و شودمی استفاده

 داروشناسی اثرات(. Hudson, 2012است ) گیاهی

به چند دسته از مواد موجود در آن  سرخاگلعصاره 

. در ایاالت متحده آمریکا از شودنسبت داده می

هاي هوایی و ریشه این گیاه ترکیبات قطبی و سمتق

غیرقطبی )آلکائیدها، مشتقات اسید کافئیک، پلی 

ساکارید و اسانس( ، پلیهاآلکینپلیفنولیک، 

مکمل  استخراج شده و به صورت داروي گیاهی یا

 .Hudaiba et alگیرد )غذایی مورد استفاده قرار می

(. مواد مؤثره سرخارگل، خواص ضد قارچی، 2002

باکتریایی و ویروسی داشته و سبب تقویت سیستم 

دفاعی بدن و افزایش تولید ایمونوگلوبین جی 

هاي اکنون فرآوردههم (.Bruneton, 1995شود )می

کننده خون، سرخارگل به عنوان تصفیه تجارتی 

 شوندضدعفونی کننده و آرام بخش معرفی می

(Gladisheva, 1995.) 

ویروس گیاهی آلوده کننده گیاه  10تاکنون 

همه  اًتقریبسرخارگل، در دنیا گزارش شده است که 

 Cucumber)خیار  ها، از جمله ویروس موزائیکآن

mosaic virus, CMV)هاي مهم و ، بیماري

متعلق به  CMVنمایند. زایی را ایجاد میخسارت

 Bromoviridae خانواده و Cucumovirusجنس 

 باز کیلو 8 تقریباًخانواده  این اعضاي ژنوم باشد.می

 خطی اي.ان.آر مولکول سه صورت به و طول دارد

 (CPپوششی ) باشد. پروتئینمی مثبت الي تک

 شود وتولید می 3از آر.ان.اي شماره  CMV ویروس 

 و سلول به سلول حرکت شته، با ویروس انتقال در

 (. برHull, 2013دارد ) دخالت تمیکسیس حرکت

 پوششی، ژن پروتئین اساس بر تبارزایی مطالعات طبق

شوند گروه تقسیم می زیر سه به CMV هايجدایه

(Roossinck, 2002.) 

 در بار نخستین (CMV)خیار  موزائیک ویروس

توسط دولیتل و جاگر به عنوان ویروس  1916سال 

 هندوانه )ایالت و رخیا هايبوته زاي گیاهی دربیماري

شد  گزارش خیار )نیویورك( و میشیگان(

(Palukaitis et al. 1992; Doolittle, 1916 .) 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%DA%A9%DB%8C%D9%86
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/%D8%AA%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%8B/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/%D8%AA%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%8B/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/%D8%AA%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%8B/
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CMV هاییویروس گونه از جهانی پراکنش با 

 متعدد بسیار و مختلف هايقالب سویه در که است

 هاویروس سایر با مقایسه در و دارد وجود طبیعت در

 به قادر ویروس این. دارد را دامنه میزبانی ترینوسیع

 100 از بیش در گیاهی گونه 1200 آلوده سازي

 این به که گیاهانی تریناست. مهم گیاهی خانواده

 کدو، طالبی، خیار، شامل: گردند،می مبتال ویروس

 انواع چغندر، فرنگی، کرفس،گوجه اسفناج، فلفل،

باشند می زنبق و شلغم تیره وگیاهان موز، لوبیا،

(Jacquemond, 2012.) 

 این توسط مهمی و خطرناك هاياپیدمی تاکنون 

 به توانمی هاآن جمله از که است شده ایجاد ویروس

 نیویورك، در فرنگیگوجه هايبرگ شدن سفید

 موزائیک آمریکا، شرق جنوب در حبوبات موزاییک

 در ايگلخانه گیاهان موزائیک و کالیفرنیا در خربزه

 .(Palukaitis et al. 1992) کرد اشاره اروپا

 در محصول، تلفات و خسارت ویروس میزان

 محیطی، شرایط به و است متفاوت مختلف هايسال

 يفراوانی ناقل، نوع میزبان، زمان آلودگی، سویه

 شده ایجاد عالئم .دارد بستگی دیگر عوامل و ویروس

 سبز هايلکه صورت به و متفاوت ویروس این توسط

کوتولگی،  عمومی، زردي موزائیک، روشن و تیره

 و ها، زرديبرگ پیچیدگی، بدشکلی و تاولی شدن

 (.Palukaitis et al. 1992) باشدمی موضعی نکروز

 گیاهان بین مختلف هايراه از گیاهی هايویروس

طریق  از آنها انتقال راه ترینمتداول که یابندمی انتقال

 تواندمی ویروس و ناقل يرابطه .حشرات ناقل است

باشد  تکثیري و گردشی پایا، نیمه ناپایا، انواع از

(Matthews, 1991).  

 شته و بذر وسیله به طبیعت در CMVانتشار 

 10تا  5ها با گیرد. تمام سنین پورگی شتهمی صورت

ثانیه تغذیه از گیاهان آلوده، توانایی انتقال ویروس را 

. (Gildow et al. 2008کنند )به گیاهان سالم پیدا می

 Myzusشته از جمله ) گونه 60 این ویروس توسط

persicae, Aphis craccivora  وAcyrthosiphon 

pisumدر این میان . شودمی منتقل ناپایا صورت ( به

 Aphis) و شته جالیز( M. persicae)شته سبز هلو 

gossypii ) از ناقلین مهم ویروس موزائیک خیار

در مورد این همچنین انتقال مکانیکی نیز  .هستند

 & Dunichویروس گزارش شده است )

Mishchenko , 2015 .) ،عالوه بر روش مکانیکی

هاي را از بوته CMVتوانند گونه سس می 10 حداقل

 ,Francki & Hatta) آلوده به گیاه سالم منتقل کنند

1980 .) 

آزمون  هاي تشخیص این ویروسیکی از روش

توان مون االیزا میسرولوژي می باشد. با استفاده از آز

را با  CMVاز نظر سرولوژیکی، پوشش پروتئینی 

کلونال( اي )پلیهاي چند همسانهبادياستفاده از آنتی
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اي )مونوکلونال( به آسانی ردیابی و و تک همسانه

 -تعیین کمیت نمود. همچنین نسخه برداري معکوس

( به دلیل RT-PCRاي پلیمراز )واکنش زنجیره

اي در تشخیص و طور گستردهحساسیت زیاد ب

روند. در تشخیص هاي ویروسی بکار میبررسی

هاي موجودات داراي ژنوم آر.ان.اي مانند اغلب ژن

هاي گیاهی، ابتدا با استفاده از آنزیم ویروس

(Reverse transcriptase ،از ژنوم آر.ان.اي ویروس )

ساخته شده و پس از آن، این  cDNAرشته مکمل یا 

به عنوان الگو یا هدف براي تشخیص رشته مکمل 

 ,Hullگیرد )زا مورد استفاده قرار میعامل بیماري

2013.) 

در بازدیدي که از مزارع سرخارگل استان اصفهان 

 صورت گرفت عالئـمی شبیه عالئم ویروسی شامل:

 گردید. در ها مشاهدهموزائیک و بدشکلی برگ

 شناسایی و کشورها از بسیاري در اخیر هايسال

 قابل طور هاي ویروسی گیاهی، بهمدیریت بیماري

 حال در ایران، این با. است یافته افزایش ايمالحظه

این زمینه، بر روي گیاهان  در مطالعات بسیار کمی،

اهمیت گیاه  با توجه به .صورت گرفته است دارویی

دارویی سرخارگل در کشور و شناسایی عوامل 

، هدف از مختلف محدودکننده کشت این محصول

انجام این تحقیق، شناسایی و ردیابی عامل بیماري در 

 گیاه ویروسی، در هاي داراي عالئم مشکوكنمونه

و ارائه راه کارهایی جهت مدیریت بیماري  سرخارگل

CMV باشد.در مزارع آلوده می 

 هامواد و روش

 استان گلخارسر مزرعه از شده انجام طی بازدید

اتی شهید یوسف فزوه و ایستگاه تحقیق) اصفهان

 در( اصفهان نهالستان اداره جنگل و مرتع استان

عالئم مشکوك  هایی با، بوته1397 اردیبهشت

 عالئم داراي هايگردیدند. برگ ویروسی مشاهده

 هايکیسه و سالم این گیاه جمع آوري و در مشکوك

 آزمایشگاه به خنک شرایط در جداگانه پالستیکی

 درجه چهار یخچال با دماي رد سپس منتقل گردیدند.

شدند. جهت  نگهداري آزمایشات انجام تا سلسیوس

در  هاي تخصصیتشخیص بیماري، از آزمون

آزمایشگاه مرجع مولکولی بخش تحقیقات 

 و کشاورزي آموزش و تحقیقات پزشکی مرکزگیاه

 .رضوي استفاده شد خراسان استان طبیعی منابع

هاي برگ از(Total RNA) کل  ان.اي. آر استخراج

 از گیاه سرخارگل داراي عالئم و سالم با استفاده

 اساس بر )سیناکلون، ایران( RNX-Plus محلول

شد. ساخت رشته  انجام سازنده شرکت دستوالعمل

 Easy cDNA( با استفاده از کیت cDNAمکمل )

Synthesis Kit  طبق دستورالعمل شرکت سازنده

ایران( صورت گرفت. واکنش -)پارس توس

هاي مستقیم اي پلیمراز با استفاده از آغازگرزنجیره
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CMVCPf (5'- GCTTCTCCGCGAG-3' و )

  CMVCPrمعکوس 

(5'- GCCGTAAGCTGGATGGAC-3' طراحی )

، براي 1992شده توسط ریزوس و همکاران در سال 

 867تکثیر قسمتی از ژن پروتئین پوششی به طول 

مل پروفایل دمایی واکنش شاجفت باز انجام شد. 

C°94  دقیقه بعنوان واسرشته سازي آغازین  3به مدت

 30به مدت  C°94چرخه شامل 35 ،و بدنبال آن

دقیقه و  1به مدت  C°72 ثانیه، 40به مدت  C°54 ثانیه،

 C°72دقیقه در دماي  7یک چرخه انتهایی به مدت 

 بررسی منظور . بهبعنوان تکمیل پلیمریزاسیون بود

تر از محصول پی سی ، پنج میکرولیRT-PCR نتایج

آر در ژل آگارز یک درصد حاوي دو میکرولیتر از 

Green viewer ایران(، الکتروفورز و  -)پارس توس

 برداري شد.در نهایت در دستگاه ژل داك عکس

 و بحث نتایج

 هاي سرخارگل آلوده، عالئم زردي،در بوته

و تاولی شدن سطح برگ مشاهده  بدشکلی موزائیک،

هایی تاولی اهري زرد رنگ با برگها، ظشد. بوته

 (. 1هاي سالم داشتند )شکلشکل، نسبت به بوته

قطعه  RT-PCRهاي داراي عالئم در آزمون از نمونه

هاي که از نمونهجفت باز تکثیر شد، در حالی 867

سازي (. همانند2سالم باندي مشاهده نشد )شکل 

وسیله آغازگرهاي اختصاصی جفت باز، به 867قطعه 

CMVCPr/CMVCPf هاي داراي عالئم و در نمونه

هاي دهنده آلودگی نمونهفقدان آن در گیاه سالم نشان

 بود. CMVمذکور به 

 توجهقابل کاهش باعث خیار موزائیک ویروس

 در جهان زراعی محصوالت از بسیاري عملکرد

و داراي بیشترین دامنه میزبانی در بین  شودمی

مورد  در گزارش هاي گیاهی است. اولینویروس

 سال در ،CMV آلودگی گیاه سرخارگل به ویروس

 ,Muehle & Schumannبود ) آلمان از 1964

، با عالئم زردي CMV(. در نیوزلند آلودگی به 1964

 در ( وRangahau, 2001ها )اي شدن برگو پیسه

 شکل تغییر و حلقوي عالئم لکه با متحده،ایاالت

 در (.Beckerman, 2001ها گزارش شده است )برگ

هاي گیاهان سرخارگل برگ ، در1993 سال ژاپن در

 این .شد موزائیک مشاهده عالئم CMVآلوده به 

ویروسی گیاه  بیماري مورد در گزارش اولین

به  را بیماري این نویسندگان و بود ژاپن از سرخارگل

گذاري کردند نام "اکیناسه موزائیک بیماري" عنوان

(Yamamoto et al. 1993در .)  ،ایتالیا عالئمCMV 

در سرخارگل بصورت موزائیک زرد، بدشکلی و 

ها، فشردگی، تغییر شکل و ابلقی تاولی شدن برگ

 .Hudaib et alها گزارش شده است )شدن گلبرگ

2002; Bellardi et al. 2001 .) 
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ویروس موزائيک خيار، جمع  گل آلوده بهها در گياه سرخارعالئم موزائيک، زردی و بدشكلی و تاولی شدن سطح برگ . 1شكل

 آوری شده از استان اصفهان

 
 با خيار موزائيک ویروس به آلوده سرخارگل هایبوته پليمراز ایزنجيره واکنش معكوس بردارینسخه محصول الكتروفورز .2 شكل

 هاینمونه 7 تا 2 ستونهای مثبت، شاهد: 1 ستون. درصد یک آگارز ژل روی بر CMVCPr/CMVCPf آغازگر جفت از استفاده

 .منفی شاهد 10 و 9 ستون ،(کلون سينا) باز جفت 100 مارکر M: ستون ،CMV به مبتال سرخارگل
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 علفی براي میزبانعنوان بهدر بالروس سرخارگل 

 (. درVoinylo, 2006معرفی شد ) CMVویروس 

هاي با ویروس مخلوط آلودگی در CMV مجارستان

(Tobacco mosaic virus، Tomato spotted wilt 

virus، Potato virus Y)  گزارش شده است

(Horváth et al. 2006.) از  بیماري این نیز چین در

 دیده هابرگ در زرد موزائیک عالئم با سرخارگل

در  2009 سال (. درGuifen et al. 2007شود )می

با عالئم کوتولگی بوته،  CMV به آلوده گیاهان ایتالیا،

هاي کلروتیک و نقوش بدشکل با لکههاي برگ

هاي کوچک با شکستگی رنگ حلقوي و گل

هاي رنگ روي گلبرگها و ایجاد نوارهاي کمگلبرگ

 (.Pellati et al. 2011قرمز مشاهده شد )

 سرخارگل با گیاهان از درصد 5/45بلغارستان،  در

آلوده بودند  CMV ویروس به ویروسی عالئم

(Dikova et al. 2013د .) ر تحقیقاتی که توسط

Dikova انجام شد مشخص گردید، همکارانش و 

 هايریشه از و هستند ویروس حاوي که هاییجوانه

 بودند، رشد اول، آلوده شده سال در که سرخارگلی

ایجاد گیاهان  با را آلودگی میزان بیشترین کنند،می

دار نشان ضعیف با عالئم کوتولگی و برگهاي لکه

 Aphis( پنبه شته)شته جالیز  دادند نشان دهند. آنهامی

gossypii Glover هاي اردیبهشت، خرداد، ماه در که

 ناقل تواندمزارع سرخارگل وجود دارد، می در تیر

CMV .انتهایی کشت  مراحل در هاشته این باشد

نشدند  مشاهده هاي مرداد و شهریورماه سرخارگل در

(Dikova et al. 2013.) 

بیماري  اوکراین در ،2009 تا 2006 هايسال در

گیاه سرخارگل اپیدمی شد  روي بر CMV ویروسی

(Koreneva, 2009; Mishchenko et al. 2009.)  در

 ویروسی عالئم داراي گیاهان از درصد 75این مزارع 

با . ها بودنداز جمله کلروز و کاهش اندازه برگ

 بیولوژیکی، خواص مطالعه استفاده از آزمون الیزا و

 گیاهان شد که ویروس، ثابت شیمیایی و یزیکیف

از  گزارش اولین این هستند. CMVبه  آلوده مذکور

بود  اوکراین در CMVسرخارگل به  ابتال

(Koreneva, 2009.) همراهی از گزارش اولین 

CMV اصفهان استان از ایران، در سرخارگل، گیاه در 

 ,Gharouni & Rastegarباشد )می 1397در سال 

2019). 

 عملکرد بر هاویروس که توجهی قابل تاثیر جز به

 Dikova etدارند ) دارویی گیاهان سایر و سرخارگل

al. 2013; Koreneva, 2009که است شده ( ثابت 

 را بیولوژیکی فعال مواد محتواي زاعوامل بیماري این

 ایتالیا، در. دهندمی کاهش دارویی گیاهان در

 از برخی مقدار CMV که دادند نشان شناسانویروس

 سرخارگل کاهش گیاهان در را لیپوفیلی ترکیبات

  (Hudaib et al. 2002; Bellardi et al. 2001دهد )می
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در مواد استخراج شده از گیاهان سرخارگل آلوده به 

CMV یافته بود و باعث  محتواي روغن کاهش

 شودروغن می داري در کمیت ترکیبمعنی تغییرات

(Hudaib et al. 2002.) در  نیز ساکارید پلی مقدار

یابد می کاهش توجهی قابل میزان گیاهان آلوده به

(Koreneva, 2009.) 

بر روي  همکاران و در مطالعاتی که توسط پالتی

 آلوده به سرخارگل در ثانویه هايمتابولیت محتوي

CMV که شد مشخص فیتوپالسما صورت گرفت، و 

 هر وسیله هب که گیاهانی در سیکوریک اسید غلظت

 کاهش توجهی قابل طور به اند،شده آلوده پاتوژن دو

در گیاهان سرخارگل  (.Pellati et al. 2011یابد )می

اسیدهاي هیدروسینامیک،  غلظت  CMVآلوده به

 اوقات کافئیک و سیکوریک کاهش یافته حتی گاهی

ها به کمتر از مقدار تعیین شده توسط غلظت آن

و مجموع  a ،bکلروفیل  قداررسد و مها میدارونامه

 9/68،  5/50به ترتیب  آلوده هايبرگ کارتنوئیدها در

 است سالم گیاهان از تردرصد پایین 3/41و 

(Mishchenko et al. 2013.)  

و  ایمنی مدرن، درمانیگیاه کلی اصول از یکی امروزه

 همین مورد استفاده است. به سالمت داروي گیاهی

 آلودگی کنترل بهداشت، نیجها سازمان توجه دلیل

 و سنگین فلزات ها،کشآفت به دارویی خام مواد

 مواد تولیدکنندگان بنابراین، .باشدسموم قارچی می

 استانداردهاي مربوط به که هاییارگان دارویی و

 باید مضرات کنندمی تنظیم را خام اولیه مواد کیفیت

قرار  نیز مورد توجه را گیاهی هايو خسارت ویروس

 یکی عنوانبه باید هاي گیاهیویروس تشخیص .دهند

محصوالت  آوردن دستبه براي کلیدي اصول از

 Dunichباال قرار گیرد ) کیفیت و با عملکرد دارویی

& Mishchenko, 2015.) 

ویروس گیاهی آلوده کننده گیاه  10تاکنون 

 هاویروس سرخارگل، در دنیا گزارش شده است. این

 ،Bromoviridaeهاي خانواده به متعلق

Bunyaviridae، Secoviridae، Potyviridae، 

Virgaviridae عنوانبه هاآن همه تقریباً باشند ومی 

ند شومی شناخته گیاهی مضر بسیار هايویروس

(Dunich & Mishchenko, 2015 عالوه بر این، از .)

 Tobaccoها، چهار ویروس )بین این ویروس

mosaic virus، Tomato spotted wilt virus، 

Cucumber mosaic virus، Potato virus Y جزء )

گیرند قرار می جهان در ده ویروس مهم و اقتصادي

(Scholthof et al. 2011 .) 

خیار، انتقال به  موزائیک ترین راه انتقال ویروسشایع

 را ویروس این قادرند هاشته .باشدها میوسیله شته

 هنگام و کنند تلقیح و نگهداري اخذ، کوتاهی مدت در

 گیاهان از مناسب، ايتغذیه میزبان یافتن پروب براي

 فاز داراي هاویروس آورند. این دست به آلوده

https://dictionary.abadis.ir/fatofa/%D8%AA%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%8B/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/%D8%AA%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%8B/
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 در بالفاصله توانندمی و هستند کمی تاخیري بسیار

کنند.  منتقل دیگري میزبان گیاه به بعدي يتغذیه

انتقال ویروس از گیاه آلوده به شته به کمتر از یک 

دقیقه زمان نیاز داشته و ماندگاري ویروس در بدن 

(. Brault et al. 2010رسد )شته به چندین ساعت می

 با مبارزه طریق از ویروس این کنترل اگرچه بنابراین

 که هاییروش .است دشوار اما ممکن نیست، غیر ناقل

از  از: استفاده عبارتند شده بیان ناقل شته کنترل براي

 که آلومینیومی هايفویل یا پالستیکی براق هايمالچ

باعث دور کردن حشره ناقل از محل مورد استفاده 

گردد و در نتیجه باعث تغییر جهت پرواز حشره می

هاي رغم مفید بودن بکارگیري مالچ. علیخواهد شد

هاي اي در مزرعه یکی از مهمترین چالشبا رنگ نقره

هاي پالستیکی در مزارع جمع آوري بکارگیري مالچ

باشد. استفاده از آنها در پایان فصل زراعی می

هاي قابل تجزیه مستلزم صرف هزینه باالیی پالستیک

یاتی باشد که هنوز در بخش کشاورزي عملمی

(. محلول پاشی Brown et al. 1993اند )نشده

 از ترکیبات روغنی از جمله پارافین نیز یکی

 یک روش این در .است ناقلین با مبارزه هايروش

 ایجاد باعث و آمده وجود به گیاه روي الیه پارافین

البته  .شودمی در انتقال ویروس توسط شته اختالل

دلیل به محلول پاشی روغن در طی فصل زراعی

احتمال سوختگی اندام هوایی در دماي باالي محیط 

پیشگیري از این  .بایستی با احتیاط صورت پذیرد

بیماري پس از بروز پیدا کردن آن در مزرعه به علت 

فاصله زمانی کوتاه انتقال ویروس به گیاهان دیگر 

ها کشها( سخت بوده و استفاده از آفت)توسط شته

ترین ناقل ها به عنوان اصلیهبراي کنترل جمعیت شت

این بیماري، روش اثبات شده براي کنترل بیماري در 

باشد زیرا وجود حتی یک حشره ناقل مزرعه نمی

قادر است ظرف چند ثانیه ویروس را منتقل کند. 

 شیمیایی مواد از استفاده دارویی گیاهان همچنین در

از  اما .نیست قبول قابل آنها ناقلین و هاویروس علیه

آنجایی که انتقال بیماري در اول فصل از طریق تغذیه 

شود، هاي چند ساله آغاز میحشرات بر روي علف

 .تواند موثر باشدمبارزه در مورد این گیاهان می

هاي هرز در بسیاري از علف CMV زمستان گذرانی

پذیرد. ها و گیاهان زراعی انجام میساله، گلچند

ن ویروس را در ریشه هاي چندساله در زمستاعلف

دارند و در بهار آن را به اندام رویشی خود نگه می

دهند که زمینه ابتالي دیگر گیاهان را خود انتقال می

 .آوردها و دیگر ناقلین به وجود میبه وسیله شته

هاي میزبان این ویروس با توجه به کنی علفریشه

باشد. اما هاي آن بسیار سخت میگستردگی میزبان

 CMV هاي هرز چندساله میزبانترل برخی از علفکن

هاي پیشگیري از در نزدیکی مزارع، یکی از روش

هاي علف .باشدبیماري و کاهش احتمال وقوع آن می
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تواند تاثیر هرز به عنوان منبع بالقوه آلودگی می

بسزایی در گسترش بیماري داشته باشد و مدیریت 

اري را کاهش آنها در مزرعه و اطراف آن گسترش بیم

 دهد.می

انتشار  از جلوگیري و کنترل جهت زراعی بهداشت

CMV دلیل به .است باالیی اهمیت داراي مزارع، در 

 بایستی ویروس، این مکانیکی انتقال باالي قابلیت

 داخل مزارع در کارگران و حرکت ادوات کشاورزي

گردد.  محدود مرطوب و خنک فصل در ویژه به آلوده

 در وجود عالئم بررسی و مزرعه بازرسی همچنین

 در محصول برداشت از است. پس ضروري گیاهان

 دام، از چراي استفاده با توانمی زراعی، فصل پایان

 شخم برد. با بین از را مزارع در موجود گیاهی بقایاي

 تجزیه و مدفون در خاك را گیاهی بقایاي توانمی نیز

 (.Abou-jawdah et al. 2000کرد )

 هايبیماري کنترل مهم هايروش از یکی دیگر

 است. البته متحمل یا مقاوم ارقام از استفاده ویروسی،

 علت به کوکوموویروس هاي جنسویروس

 همچنین و جدید نژادهاي ایجاد و مکرر هايجهش

موجب شکست  وسیع، میزبانی يدامنه داشتن

 (.Zhang et al. 2006) شوندمقاومت ارقام می

 های ترویجییافته

در مدیریت این بیماري ویروسی، پیشگیري و 

کنی دو روش مؤثر براي کنترل این بیماري ریشه

هنگام عالئم  تشخیص زود .شوندمحسوب می

ي آفت )شته( یک نقطه کلیدي بیماري یا حضور اولیه

. و کنترل بیماري استناقل ي مدیریت آفات در زمینه

 هايانجام آزمایش براي باید مشکوك گیاهان

به آزمایشگاه منتقل شوند و بالفاصله پس  تشخیصی

از تشخیص بیماري جهت جلوگیري از گسترش 

بنابراین بازدید و  .بیماري، حذف و معدوم گردند

پایش دائمی مزارع سرخارگل، توسط کارشناسان 

 مجرب ضرورت دارد.

 مواد از استفاده دارویی گیاهان از آنجایی که در

 قبول قابل آنها اقلینن و هاویروس علیه شیمیایی

 آلودگی، موقعبه تشخیص دلیل همین نیست، به

خصوصیات  بیماري و عالئم به مربوط اطالعات

 از پیشگیري روش تنها زاي مورد نظر،عامل بیماري

 تشخیص نظارت دقیق، .است ویروسی هايآلودگی

 دارویی، آن در گیاهان مدیریت بیماري و موقع به

توسط  جدید هايمحیط به هاویروس مهاجرت خطر

 هايبیماري به منجر تواندمی که را جدید ناقلین

 محصوالت سایر بلکه در سرخارگل، تنها نه جدي

 دهد.می شوند را کاهش زینتی یا باغبانی

 از بسیاري CMVوسیع  میزبانی دامنه به توجه با

 ثانویه توانند میزبانمی مزارع در موجود هرز هايعلف

 در آن و پایداري نگهدارنده منابع از و ویروس این

باشند. اگرچه بسیاري  دیگر فصل به فصلی از مزارع
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دهند و هاي هرز عالئمی از خود نشان نمیاز علف

 در هرز هايعلف مبارزه با فاقد عالئم هستند. لذا

دارد و  ايویژه اهمیت CMV از ناشی بیماري کنترل

 دهد.گسترش بیماري را کاهش می

نیکی ویروس به وسیله کارگران نیز دیگر انتقال مکا

باشد. تمیز و ضدعفونی راه انتشار این بیماري می

تواند از ها میها و دستکردن ابزار آالت، ماشین

انتقال مکانیکی و انسانی این ویروس جلوگیري کند. 

 لمس مرطوب شود که گیاهانتوصیه می بنابراین

 انگیاه به زدن دست از پس خصوصبه و نشوند

صابون شسته شوند. عدم  و آب با هاآلوده، دست

استفاده از یک دستکش و لباس، براي برداشت کل 

هاي مجزا نیز مزرعه و تقسیم بندي مزرعه، به بخش

تواند از گسترش بیماري در یک مزرعه آلوده می

 .جلوگیري کند

انتخاب بذر عاري از ویروس در گیاهانی که   

یابد بسیار مهم ر انتقال میویروس در آنها از طریق بذ

باشد با این عمل آلودگی اولیه بعد از کشت به می

زاد بذر معموالً موزائیک هايویروس .آیدوجود نمی

زا مشکل تواندمی نیز آلوده دانه یک حتی. هستند

گیاهان  به آلوده گیاه از تواندمی ویروس زیرا باشد،

 نهایتدر و شده منتقل( توسط شته ناقل) آن اطراف

 رشد آلوده بذر از که گیاهانی. یابد گسترش تواندمی

 دارند، کمی عملکرد ضعیف و کوتاه، معموال کنند،می

بعداً آلودگی را  هاشته وسیله به که گیاهانی اما

آنها  بذر هرچند) گیرند، عملکرد بهتري دارندمی

 کشت مجدد از این بذور براي نباید و شودمی آلوده

شود با بهبود درنهایت توصیه می (.شود استفاده

شرایط خاك، آبیاري منظم، کوددهی مناسب و تقویت 

 در کاهش عملکرد به را هاویروس گیاهان تأثیر

 از بسیاري در اخیر هايسال در حداقل رسانده شود.

هاي ویروسی شناسایی و مدیریت بیماري کشورها

 با. است یافته افزایش ايمالحظه قابل طورگیاهی، به

این زمینه  در مطالعات بسیار کمی، حال در ایران، این

بخصوص بر روي گیاهان دارویی، صورت گرفته 

شود بررسی است. در همین راستا، پیشنهاد می

هاي مذکور نسبت به سایر ویروسها و آلودگی نمونه

راهکارهاي مدیریتی آنها در اولویت تحقیقاتی قرار 

 گیرد.

 سپاسگزاری

 کمالی، هاشم آقایان دکتر اتزحم از بدینوسیله

معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی مرکز 

و  رضوي خراسان تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی

 بخش محترم ریاست محمدرضا باقري، دکتر

هماهنگی و  که اصفهان، استان پزشکیگیاه تحقیقات

 فراهم را بردارينمونه و بازدید براي الزم امکانات

 شود.می قدردانی صمیمانه نمودند،
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Abstract 
 

Gharouni Kardani, S., Rastegar, M. Identification and management of Cucumber mosaic virus in 

Purple coneflower (Echinacea purpurea) Farms. 
Iranian Medicinal Plants Technology. Vol 02, No. 01, 2019. Page 03 :34-46(in Persian) 

 

Echinacea purpurea (L.) is one of the most important and well-known medicinal 

plants in the world. This powerful herb has antibacterial, antifungal, and antiviral 

properties. Viral diseases have become a real problem in medicinal plants cultivation. 

Purple coneflower could be infected by 10 different viruses and almost all of them, such 

as Cucumber mosaic virus (CMV), are considered to be highly harmful and economically 

effective plant viruses. During a survey in 2018, purple coneflower plants with yellow 

mosaic, mottling and malformation symptoms were observed in some regions of Isfahan 

province. Reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) was conducted by 

using specific primers and developed to detect cucumber mosaic virus (CMV) in 

collected samples. Amplification of 867 bp fragment in PCR confirmed the presence of a 

CMV in symptomatic plants. No band was amplified from healthy control. Cultivation of 

medicinal plants requires the safety management, in case the application of the chemical 

substances against the viruses and their vectors is unacceptable. That is why well-timed 

detection of plant viruses and information about symptoms of diseases, and the main 

properties of these pathogens is almost the only method of prevention of the viral 

infections. Therefore, permanent virological inspections, well-timed diagnostics, use of 

healthy seeds, removal of contaminated plants, is necessary. In addition, weeds, as a 

potential source of contamination, can have a significant effect on the spread of disease, 

hence their management is crucial to ensure the prevention and reduction of the risk of 

the plant diseases. 
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