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 چکیده

نتیجه افزایش در  زمینینژادی یا تحلیل رفتن توده بذری سیبها است به نحوی که تباهیدر برابر ویروس زمینی یکی از گیاهان حساسسیب

های ویروسی بیماری تریناقتصادی مهم ترین و از نظرزمینی یکی از گستردهویروس برگ قاشقی سیبافتد. های ویروسی اتفاق میتدریجی بیماری

جود دارد. ویران زمینی در ااکثر مناطق کشت سیبگردد. این ویروس در که سبب ایجاد خسارت کمی و کیفی به این محصول میزمینی است سیب

های مدیریت آن در پیشگیری از وقوع بیماری حاصله و در نتیجه کاهش خسارت ناشی از زمینی با این ویروس و روشکنندگان سیبآشنایی تولید

ی و عهای ناقل، تناوب زرازمینی در مناطق با جمعیت پایین شتههای مدیریت این ویروس شامل: کاشت سیباست. برخی از روش آن بسیار مؤثر

برداشت  تغییر تاریخ کاشت وشده،  سالم و گواهی غده بذری ازاستفاده ، زمینی مقاوم به ویروساز ارقام سیبهای هرز میزبان، استفاده حذف علف

 شند.بادر هر منطقه و ضدعفونی بذور با سموم سیستمیک و سمپاشی مزرعه برای کنترل ناقلین، می های ناقلبا توجه به تغییرات جمعیت شته

  PLRV،ویروس پیچیدگی برگ،  سیب زمینی،  مهار  های کلیدی:واژه
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 مقدمه

 های ویروسیزمینی و بیماریالف( سیب

زمینی پس از گندم، برنج و ذرت چهارمین محصول سیب

در بیش این محصول امروزه . رودشمار میغذایی مهم دنیا به

د تولی. سطح زیر كشت و شودكشور دنیا كاشته می041از 

 85/01به ترتیب حدود  1106زمینی در سال جهانی سیب

و در همین سال سطح تن بوده میلیون  733میلیون هکتار و 

این محصول در ایران به ترتیب حدود  كل تولیدزیر كشت و 

. گیاه میلیون تن بوده است 06/8هکتار و  هزار 061

تعداد زیادی آفت و بیماری گیاهی با مورد حمله  زمینیسیب

ر بین دگیرد و به همین دلیل قرار می گستره جغرافیایی وسیع

در این  هاكشآفتمصرف  بالاترین میزانگیاهان زراعی 

  .شودمحصول دیده می

جنسی و توسط زمینی به طریقه غیرجا كه سیب از آن

 ،شودگیاه هستند تکثیر می خوراكیها كه همان بخش غده

كشت مداوم این گیاه از یک توده اولیه بذری پس از چند سال 

شود. علت منجر به كاهش چشمگیر میزان محصول آن می

( بذر تباهی نژادیاین پدیده كه اصطلاحا تحلیل رفتن )

ه های بذری بآلودگی غده نتیجه ،شودزمینی گفته میسیب

 . (8) باشدها میصا ویروسزای گیاهی خصوعوامل بیماری

زای بسیار ریزی هستند كه فقط ها عوامل بیماریویروس

با میکروسکوپ الکترونی قابل دیدن هستند و فقط در درون یک 

ا هباشند. ویروسمیزبان زنده قادر به فعالیت و ادامه زندگی می

 زا ساختار سلولی ندارند و بنابراینبر خلاف سایر عوامل بیماری

ا ها رای كه آنو تنها ویژگی كنند و نه رشد دارندنه تغذیه می

مثل است كه آن هم كند تولیدجان متمایز میاز موجودات بی

یرد. گفقط هنگامی كه ویروس درون سلول زنده باشد صورت می

یک كه نوكلئاست از یک سری اسیدها تشکیل شدهپیکر ویروس

دهد و یک پوشش از ل میماده ژنتیکی )ژنوم( ویروس را تشکی

جنس پروتئین كه وظیفه اصلی آن حفاظت از ماده ژنتیکی 

(. البته عوامل شبه ویروسی نیز وجود 0باشد )شکلویروس می

های بدون پوشش محافظ هستند و دارند كه در واقع ویروس

 (.3) شوندید نامیده میئویرو اصطلاحا  

ر ثیاتتحت زمینی را سیبمحصول ویروس نوع  41 حداقل

-قاشقی سیبویروس برگكه در این بین  (08دهند )قرار می

 های ویروسیترین بیماریترین و مهمزمینی یکی از گسترده

-زمینی رشد میزمینی است و در اغلب مناطقی كه سیبسیب

 .باشدكند شایع می

 

 

 

 . دیاگرام عمومی پیکره  ویروس، 1شکل

 منبع: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Helical_capsid_wi

th_RNA.png 
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 ویروس برگ قاشقی ب( معرفی

  :بیماری شامل دو مرحله استطور كلی آلودگی به این  به

هایی دارد كه آلودگی اولیه )سال اول(: كه اشاره به بوته (0

كوبی ویروس به ولی در فصل جاری با مایه اندابتدا سالم بوده

 هایظهور نشانهاند. ها توسط شته حامل ویروس آلوده شدهآن

ه ها كدر وهله نخست در قسمتی از شاخ و برگآلودگی اولیه 

های برگ شود.می شروعت اتفاق افتاده اسجا  آن درگی آلود

خود می و حالت راست )ایستاده( به شوندمیپریده بالایی رنگ

در آلودگی  (.1د )شکلنخورمیبه سمت داخل پیچ  گیرند و

  .دهندكمی حالت قرمزی نشان می نیز هااولیه گاهی لبه برگ

 

مبتلا به ویروس زمینی . علایم آلودگی اولیه در سیب2شکل

 برگ قاشقی
  ( http://ippc.acfs.go.th/pest/G001/T006/VIRUS021) :منبع

 

ی دارد اآلوده ( آلودگی ثانویه )سال دوم(: كه اشاره به بوته1

 آلودگیهای نشانهشوند. های آلوده حاصل میكاشت غده كه از

های ویژه برگ ها )بهصورت پیچ خوردگی شدید برگ ثانویه به

های آلوده حالت چرمی و شود و برگپایینی( ظاهر می

 (. 7كنند )شکلشکننده پیدا می

 
 های سیب زمینی مبتلا. علایم آلودگی ثانویه دربوته3شکل

 قاشقیبه ویروس برگ 
 

ی كوتوله، های با آلودگی ثانویه ممکن است ظاهربوته

در برخی ارقام . (4راست و رنگ پریده داشته باشند )شکل

ها نیز ممکن ای داخلی در غدهحساس بافت مردگی شبکه

 (. 8است اتفاق بیفتد )شکل

 

 
 های بابوته . ظاهر كوتوله، راست و رنگ پریده4شکل 

 های وسط(آلودگی ثانویه )بوته 
 اسکاتلند(رع آزمایشی ا)منبع: نگارنده از مز

http://ippc.acfs.go.th/pest/G001/T006/VIRUS021
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  هادر غده ای داخلی. علایم بافت مردگی شبکه5شکل 

(Internal net necrosis)  
 

 ویروس برگ قاشقی سیب زمینیهای زیستی ویژگیج( 

ها به طریقه پایا )گردشی( غیر این ویروس توسط شته

شود و این بدان معنا است كه به منظور تکثیری منتقل می

ناقل به میزبان جدید لازم است شته انتقال ویروس توسط شته 

ناقل برای مدتی از بافت آبکشی گیاه آلوده به ویروس تغذیه 

نماید تا ویروس را از گیاه آلوده كسب كند )این زمان حداقل 

باشد(. پس از كسب ویروس، شته ناقل بلافاصله یک ساعت می

قادر به انتقال آن به گیاه جدید نیست و لازم است مدت زمانی 

شود سپری گردد كه طی این مدت دوره نهان گفته می كه

سپس از دیواره  شود ومیویروس وارد دستگاه گوارش ناقل 

روده پشتی آن وارد سیستم همولنف )دستگاه گردش خون( 

گردد. ویروس به همراه همولنف در داخل بدن ناقل حشره می

 و نهایتا از راه غده فرعی بزاقی وارد كانال نمایدمیگردش 

-ساعت طول می 01)این مدت حداقل  شودبزاقی حشره می

گاه حین تغذیه شته حامل ویروس روی گیاه جدید، كشد(. آن

گردد. ویروس همراه با بزاق به درون میزبان جدید وارد می

حداقل مدت زمانی كه لازم است شته ناقل بر روی بافت 

ه ب آبکشی میزبان جدید تغذیه كند تا قادر به انتقال ویروس

باشد. لازم به ذكر است كه در این آن گردد یک ساعت می

 (.4) شودویروس در درون بدن ناقل تکثیر نمی ،شیوه انتقال

د و وسیله پیون چنین بهزمینی همویروس برگ قاشقی سیب

-جنسی مانند غده انتقال پیدا میهای گیاهی تکثیر غیراندام

یا  به گیاهان سالم وكوبی شیره گیاهی آلوده كند ولی با مایه

ه وسیلشود. این ویروس بهتوسط بذر حقیقی منتقل نمی

-یكنند منتقل مزمینی را كلونیزه میچندین شته كه سیب

است  (Myzus persicae)هلو ها شته سبزترین آنشود كه مهم

 (. 6)شکل

  
 ب. الف.

 
 ج.

 زمینی،قاشقی سیب برگ . شته سبز هلو ناقل اصلی ویروس6شکل
 بالشته بالغ بی، ج.شته بالغ بالدار ب.،  پوره سنین مختلف الف.
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بال دار و بیهای بالغ اعم از بالها و هم شتههم پوره

های اغلب میزبان (.03) باشندقادر به انتقال ویروس می

گونه گیاهی( از خانواده  11شناخته شده این ویروس )حدود 

های تشخیصی این ویروس میزبانباشند. بادنجانیان می

 (.5) گیاهان داتوره و عروسک پشت پرده هستند

 شناسی عامل بیماریزیستد( 

در ، زمینیقاشقی سیبویروس برگگذرانی زمستان

یا در  های آلودهاز بوتهبرداشت شده  زمینیسیب هایغده

فصل قبل در خاک  های آلودهبوتهمانده از های باقیغده

زمستانه صورت  های هرز میزبانروی علفیا مزرعه و 

-ای كه كاشته میهای آلودهدر فصل بهار از غدهگیرد. می

د كه به عنوان كانون نشوهای آلوده ظاهر میشوند بوته

ها توسط گونه بوتهو ویروس از این كنندمیآلودگی عمل 

ا هگردد. شتههای دیگر منتقل میهای ناقل به بوتهشته

 كنند و پس ازگیاهی به گیاه دیگر منتقل میویروس را از 

 یآبکش ها، ویروس از طریق بافت آوندآلودگی شاخ و برگ

ا هگونه غدهشود و كاشت اینهای دختری منتقل میبه غده

-های آلوده در مزرعه میدر سال بعد منجر به پیدایش بوته

گیری یک بیماری تحت تاثیر عوامل شود. شیوع و همه

ای هولوژیکی متعددی است و در مورد ویروسفیزیکی و بی

زا و زاد، مثلث بیماری )میزبان حساس، عامل بیماریشته

شرایط محیطی مساعد( نیازمند یک عنصر چهارم یعنی ناقل 

درجه حرارت تاثیر  ،. در بین عوامل فیزیکی(06) باشدنیز می

 زیادی در شیوع بیماری برگ قاشقی دارد.

وع این ویروس با تاثیر بر اثر درجه حرارت بر شی 

شناسی و در نهایت تغییر در جمعیت شته ناقل و زیست

چنین با تغییر حساسیت گیاه میزبان در مقابل ویروس هم

شود. بنا بر این شیوع ویروس برگ قاشقی در سیب اعمال می

آن  شناسی ناقل اصلیزمینی تا حد زیادی بستگی به زیست

 (.03) هلو دارد یعنی شته سبز

 زمینینتشار ویروس برگ قاشقی از یک مزرعه سیبا 

دار و داخل یک مزرعه های بالبه مزرعه دیگر توسط شته

-بال صورت میهای بیدار و هم شتههای بالهم توسط شته

 هدار معمولا بهای بالبال نسبت به شتههای بیگیرد. شته

ا هچنین پورهكنند. همطور موثرتری ویروس را منتقل می

 ند. شواهدهستهای بالغ ناقلین موثرتری نسبت به شته

 زنیكه چند هفته اول پس از جوانه است متعددی نشان داده

 ،ترین دوره برای گسترش این ویروس استزمینی مهمسیب

زیرا در مقایسه با گیاهان مسن، گیاهان جوان حساسیت 

چنین ویروس از بیشتری در مقابل ویروس دارند و هم

-تهوسیله شه تر بآلوده جوان به مقدار بیشتر و راحت گیاهان

 (.06) شودهای ناقل كسب می

های شناسایی و تشخیص این ویروس شامل روش

ها )صد درصد قابل استفاده از علایم ظاهر شده روی بوته

های آزمایشگاهی مانند اعتماد نیست(، و استفاده از روش

های اخیر در سالباشد. البته روش دقیق آزمون الایزا می

نیز مورد  (PCRای پلی مراز )استفاده از روش واكنش زنجیره

  گیرد.استفاده قرار می
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 ضرورت و اهمیت 

 زمینی قاشقی سیببرگ ویروس

(Potato leafroll virus=PLRV) یکی از  از نظر اقتصادی

ر اكثو در زمینی است های ویروسی سیبترین بیماریمهم

زمینی در ایران )مانند: اصفهان، همدان، سیبمناطق كشت 

(. آلودگی به 01و7، 1) استخراسان، اردبیل( گزارش شده

این ویروس باعث كاهش كمیت و كیفیت )تولید بافت 

ای در گوشت غده در برخی ارقام( محصول مردگی شبکه

خسارت ناشی از ابتلا به این ویروس  گردد.زمینی میسیب

 (.6) اندجهان تخمین زده یون تن درمیل 11را سالانه تا 

 مشکل دیگر آلودگی به این ویروس این است كه شبه

 زمینی كه بهویروس )ویرویید( عامل دوكی شدن غده سیب

های یدر آلودگ ،ها قابل انتقال نیستوسیله شته تنهایی به

ه قاشقی، قابلیت انتقال بویروس و ویروس برگتوام این شبه

ویروس در درون كند )این شبهمی پیداها را وسیله شته

گیرد( كه به نوبه خود قاشقی قرار میپوشش ویروس برگ

 رددگمی ترویروس در سطح وسیعباعث گسترش این شبه

(07.) 

 دستورالعمل کاربردی

كنترل ویروس هایی كه منجر به ترین دستتتتورالعملمهم

 باتند از: عشود میشته ناقل آن  زمینی وقاشقی سیببرگ

های بذری در مناطقی كه آب و هوا بترای كاشت سیب زمینی-0

ها در اواخر فصل رویتش بته های ناقل نامساعد است یا شتهشته

 ؛مانند مناطق كوهستانی، شوندمزرعه وارد می

هتای ختودرو و گیاهتان عملیات زراعی مانند حذف بوته -1 

 ؛هرز میزبان از داخل و اطراف مزرعه

 ؛تناوب زراعی با گیاهان غیر میزبان مانند غلات -7

های بیمار از داخل مزرعه كته البتته ایتن كتار حذف بوته -4

    ؛باید در اوایل فصل رشد صورت گیرد

تغییتتر تتتاریش كاشتتت و برداشتتت بتتا توجتته بتته تغییتترات  -8

های ناقل به منظور دوری جستن از مواجهته بتا جمعیت شته

 ؛های ناقلاوج فعالیت پروازی شته

. های بذری سالم و دارای گتواهی ستلامتاستفاده از غده -6

آلتودگی قابتل تحمتل ایتن ویتروس در بتذور  هایمثلا استتاندارد

   می باشند؛ % 4و  % 0/. %، 8به ترتیب  Aو  SE  ،Eهای كلاس

هتای زرد های ناقل با استفاده از تلهجمعیت شته دیدبانی -3

-ها با استفاده از حشرهكنترل آنرنگ محتوی آب به منظور 

های اختصاصی زمانی كه جمعیت ناقل به حتد بحرانتی كش

 ؛هابه منظور تعیین زمان سرزنی بوته و نیز رسدمی

زمینتی مقتاوم بته ویتروس )ماننتد استفاده از ارقام سیب -5

هتا رزتا( كه موثرترین روش مبتارزه بتا ویتروسسانته و لیدی

   (؛5، 01، 1) است

مزارع تولیتد بتذر  متر( 311مناسب )حدود  یت فاصلهرعا -1

 زمینی خوراكی در مناطقی كه جمعیتت ناقتلاز مزارع سیب

 بالا است؛

انتخاب محل مزارع تولید بذر در صورت امکان به نحتوی  -01

متزارع تولیتد باشد كه جهت وزش باد غالب منطقته از ستمت 

 ؛بذر به سمت مزارع سیب زمینی خوراكی باشد
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های سیستمیک با قابلیت جذب از كشاستفاده از حشره -00

مانند ایمیداكلوپراید یا تیامتوكسام به صورت بذر  طریق ریشه

های سبز شده در كاربرد قبل از كاشت جهت حفاظت از بوته

ها های ناقل و كاهش جمعیت آناوایل فصل رشد در مقابل شته

ت اطلاع از (. حتما قبل از شروع فصل زراعی، جه0) در مزرعه

های توصیه شده برای ضدعفونی كشجدیدترین فهرست آفت

در مزرعه سیب زمینی، به ها آنكاربرد  و نیز های بذریغده

كارشناسان اداره حفظ نباتات سازمان جهاد كشاورزی استان و 

  ؛نیز مراكز خدمات كشاورزی نزدیک محل، مراجعه شود

 رشد با استفاده ازمبارزه شیمیایی با ناقل در طول فصل  -01

های اختصاصی به منظور كاهش جمعیت و فعالیت كششته

 ؛ناقل در مزرعه

 داشتبر شروع از قبل زمینی های سیبسرزنی به موقع بوته -07

 هاییبوتهها در ها به غدهویروس از شاخ و برگانتقال  از پیش و

-ه. این امر باندآلوده شده هاكه در اواخر فصل رشد توسط شته

 .باشدخصوص در مزراع تولید بذر حایز اهمیت می
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