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  چکیده

ساله و  گیاهی یک (.Lactuca sativa L) کاهو

ای در ایران  ای و گلخانه دو صورت مزرعه روزبلند بوده و به

 3963بنا به آخرین گزارش فائو در سال  .ودش کشت می

هکتار و  میلیون 6سطح زیرکشت کاهو در دنیا تقریباً 

میلیون تن بوده و سطح زیرکشت آن  30میزان تولید آن 

هکتار و میزان تولید کاهو در ایران،  هزار 61در کل کشور 

که برگ سبز کاهو  از آنجایی .شدبا تن می هزار 519

و   مصرف خوراکی دارد، در صورت آلودگی به ویروس

ایجاد عالیم برگی دچار افت شدید کیفیت و بازارپسندی 

. دشو محصول و ممانعت از عرضه آن در سطح بازار می

  توسپوویروسدر کاهو  زا عوامل خسارتترین  از مهم یکی

 Tomato spotted wilt)فرنگی گوجه ای پژمردگی لکه

virus) این ویروس از طریق شیره آلوده و حشره . باشد می

 19-699شود و در صورت اپیدمی  تریپس منتقل می

با توجه به مصرف . زند درصد به مزارع کاهو خسارت می

رویه سموم در مزارع و عدم آشنایی کشاورزان با بی
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ره ها، برگزاری دو ن های کنترل آ های ویروسی و راه بیماری

های آموزشی با هدف آشنایی کشاورزان با عوامل 

عالیم آلودگی های ویروسی و  زای ویروسی، بیماری

ها به کشاورزان برای کنترل  های انتقال آن روش

 .های ویروسی در مناطق کشت کاهو ضروری است آلودگی

 TSWVکاهو، ویروس، تریپس،  :کلیدی  های واژه
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 مقدمه

ت و تولید کاهو در کشور رشد فزایندة کشبا توجه به 

زا در این  های اخیر، شناسایی عوامل خسارت در سال

و بیماری حشرات . باشد محصول بیش از پیش ضروری می

زای کاهو در  ترین عوامل خسارت ویروسی از مهمهای 

باشند که موجب کاهش کمی و  بسیاری از نقاط دنیا می

 در اغلب موارد، آلودگی به. وندش کیفی محصول می

زا در کاهو موجب مرگ گیاه و کاهش  های بیماری ویروس

صورت خسارت   گردد، که در این  شدید میزان محصول می

 ناشی از آلودگی ویروسی بسیار شدید و جبران ناپذیر

های ویروسی در کاهو  بیماریترین  از مهم یکی. خواهد بود

 ای لکهپژمردگی   ویروس آلودگی آن به

این . باشد می  (Tomato spotted wilt virus)فرنگی گوجه

ویروس اخیراً مناطق کشت و پرورش کاهو در استان البرز 

را آلوده نموده و منجر به بروز خساراتی به مزارع کاهو 

. (مشاهدات نگارندگان، پروژه مصوب) گردیده است

، آشنایی کشاورزان با عالیم آلودگی به ویروس، بنابراین

ات ناقل، استفاده به موقع های انتقال ویروس و حشر روش
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های هرز به عنوان از سموم بر علیه ناقل و حذف علف

نگهدارنده منابع آلودگی در سطح مزرعه برای کنترل 

های ویروسی در مناطق کشت کاهو ضروری میزان آلودگی

 . است

 

   (TSWV)  گوجه فرنگی ای پژمردگی لکهویروس 

ی در سطح دارای دامنه میزبانی وسیع TSWVویروس     

کند،  جهان بوده و در گیاهان زیادی آلودگی ایجاد می

خانواده مختلف  59گونه گیاهی از  199بطوریکه بیش از 

به ( زراعی، باغی، سبزی صیفی و زینتی)لپه و دولپه  تک

 ,.De Avila et al)  اند عنوان میزبان آن معرفی شده

لکه پژمردگی   آلودگی کاهو به ویروس .(1990

های اخیر به  در سال خسارت قابل توجه آن و نگیفر گوجه

یکی از موانع مهم تولید کاهو در برخی از مناطق 

  .کاهوکاری کشور تبدیل شده است
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 ای لکهعالیم آلودگی به ویروس پژمردگی 

 فرنگی در کاهو گوجه

های کاهوی آلوده به این ویروس معموالً  در برگ   

بافت  و موجبایجاد شده  ای تیره ای تا قهوه های قهوه لکه

این عالیم بسیار شبیه  .گردند می ها گی در برگمرد

ی از مصرف نابجای سم و کود در گیاه شخسارت نا

ها  های بافت مرده، برگ با رشد و توسعه بخش. باشد می

زردی برگ و ایجاد نقاط  .دشون خشکیده و دچار ریزش می

حاشیه . ندشو های پیر و جوان مشاهده می ای در برگ  قهوه

عالیم (. 6شکل )د ها ممکن است پژمرده و زرد شون برگ

آلودگی اغلب تنها در یک طرف از بوته قابل مشاهده 

رشد، کوتوله شده دوره گیاهان آلوده شده در اوایل . است

 .روند از بین میسپس و 
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عالیم برگی ناشی از آلودگی کاهوی رسمی به  .9شکل 

قطبی و ) ی استان البرزها در کاهوکاری  TSWVویروس 

 (6301همکاران 

  

اند،  ماندهباقی گیاهان آلوده که تا مرحله برداشت    

تمام انواع ارقام (. 3شکل ) معموالً غیرقابل فروش هستند

 حساس هستند TSWV کاهوهای خوراکی به ویروس

(Koike and Davis, 2016). 0 س گونه تریپس ناقل ویرو

TSWV  تریپس غربی  هاترین آن اند و مهم گزارش شده

که اولین (Frankliniella occidentals) باشد  می گل

گزارش گردید و تریپس  از ایران 6310بارتوسط ملکشی 
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های مختلف، پنبه،  که روی میزبان (Thrips tabaci)  پیاز

جلیلی مقدم و آزمایش ) پیازو علف های هرز فعالیت دارد 

ی آلوده در مناطق ضمن بررسی مزارع کاهو(. 6343فرد، 

کشت آن در استان البرز، وجود تریپس و عالیم تغذیه آن 

 (. 3شکل )ها تایید شد از برگ در مزارع و نشاءکاری

          
در پایین و  TSWVمقایسه کاهوی آلوده به   .2شکل

کاهوی سالم در باال در مزارع کشت کاهوی شهرستان 

 (6301قطبی و همکاران )ساوجبالغ 
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عالیم تغذیه تریپس بر روی نشاء کاهو در مزارع   .3شکل

قطبی و همکاران )کشت کاهوی شهرستان ساوجبالغ 

6301) 

 

 فرنگی  گوجه ای لکه ویروس پژمردگی های انتقال راه

این ویروس در طبیعت از طریق دانه گرده و تماس بین    

یابد و راه انتقال آن از طریق پیوند،  گیاهان انتقال نمی

( شیره گیاه آلوده به ویروس)و انتقال مکانیکی حشره 

با توجه به سهولت انتقال مکانیکی این . معرفی شده است
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ویروس، در صورت استفاده از وسایل مشترك باغبانی 

های تکثیری و مزارع کاهو،  آلوده به ویروس در گلخانه

ویروس به سادگی در سراسر منطقه کشت کاهو گسترش 

ای از  های ثانویه من وجود میزباندر ض (.0شکل)یابد  می

های هرز  فرنگی، فلفل و علفقبیل سبزیجات، گوجه

های  در مجاورت گلخانه.( تره، داتوره، تاج خروس سلمه)

تکثیر و مزارع کشت کاهو موجب حفظ و بقای ویروس در 

تمام فصول در منطقه شده و به عنوان منبع نگهدارندة 

 . کنند ویروس عمل می

زارع کاهوی آلوده و سالم بخصوص در صورت مجاورت م   

که در جهت شیب وزش باد قرار داشته باشند، موجب 

. گردد می( تریپس)از طریق حشره ناقل آن انتقال ویروس 

بنابراین آشنایی کاهوکاران با عالیم ویروس و مراعات 

موارد ذکر شده در بخش دستورالعمل در صورت مشاهده 

تی توط تمامی کاهوکاران عالیم ویروس در منطقه بایس

صورت با اپیدمی بیماری در در غیر این. صورت گیرد

 .منطقه و خسارات جبران ناپذیر آن مواجه خواهند شد
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های ویروس  کشت مخلوط کاهو و سایر میزبان .5شکل

TSWV ( گوجه فرنگی و فلفل و )...های تولید در گلخانه

 (6301ن قطبی و همکارا)نشاء و تکثیر استان البرز 

 

ای  لکررهناقررل م ررم ویررروس پژمردگرری : تررری  

 فرنگی گوجه

دارن بوده و ای از راسته بال ریشکتریپس حشره 

گونه از آن شناخته شده است که در  5999تاکنون حدود 

تریپس غربی گل . سراسر جهان وجود دارند

Frankliniella occidentalis (Pergande)   و تریپس پیاز

Thrips tabaci  ز آفات بسیار مهم تعداد زیادی از گیاهان ا

ها، ها به میوه تریپس(. 5شکل )در سراسر جهان است 
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.  زنند سبزیجات، محصوالت زینتی و زراعی خسارت می

از  این حشره عالوه بر خسارت مستقیم که در اثر تغذیه

های گیاهی از باشد ناقل تعداد زیادی از ویروسگیاه می

 .(Peters et al., 1998) است TSWVجمله ویروس 

ها به دالیل رفتاری و کشکنترل حشره تریپس با حشره

رویه سموم  استفاده بی. ها آسان نیست فیزولوژیکی آن

های زیست محیطی، ایجاد سمیت تواند سبب آلودگی می

مفید غیرهدف و به خطر انداختن  در موجودات زنده

   . سالمتی انسان شود

 
ه حشره بالغ تریپس غربی گل جنس نر و ماد .5شکل

 .(6305 کوپی وهمکاران)
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 خسارت حشره تری   

خسارت مستقیم تریپس پیاز از طریق سوراخ کردن  

های گیاهی است، که باعث برگ و مکیدن شیره سلول

میزان خسارت مستقیم . شود بدشکلی برگ یا بوته می

خسارت  (.Cloyd, 2016)است % 69-39تریپس در مزرعه

های مهم از  توسپوویروس انتقالآن به صورت  غیرمستقیم

تواند سبب از بین رفتن کل  که می ،است TSWVجمله 

 (. 1شکل) محصول کاهو در مزرعه گردد

 
خسارت ناشی از آلودگی مزارع کاهوی استان  .6شکل

 (6301قطبی و همکاران ) TSWVالبرز به ویروس 
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ارع و در مز TSWV دارنده ویروس  ترین منبع نگه مهم    

های هرز و در  از یک سال به سال بعد، علفانتقال آن 

 منابع ترینمهمگذران از  های زمستان مرحله بعدی تریپس

در اوایل . باشند یممزارع  در TSWVویروس  دارندهنگه

 از ای دقیقه 69-65با تغذیه  تریپس هایپوره فصل

 را یآلودگ عامل روسیوهرز آلوده به ویروس،  های علف

قادر به انتقال  روزه 69 -65و بعد از یک وقفه  افتدری

بالغ تنها  پسیتر(. 1شکل )به گیاه سالم هستند   ویروس

قادر به انتقال  ،یدر مرحله الرو روسیو افتیدردر صورت 

 TSWV روسیوآلوده به   اهیاز گ پسیالرو تر. است آن

حشره  کیشده و به عنوان  رهیبه شف لیکرده، تبد هیتغذ

 قادر پسیتر .شد خواهد روسیبالغ بالدار قادر به انتقال و

. باشد یم خود یزندگ یانتها تا روسیو انتقال و حمل به

بیماری ویروسی را  توانندمی غیرجنسی ماده هایتریپس

 ویروسی بیماری انتقال در هاآنمنتقل کنند، اما توانایی 

 (.Harris et al., 2001)متفاوت است  نسبتاً
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شروع و نحوه انتقال بیماری ویروسی لکه  .7شکل

فرنگی به مزارع در اوایل فصل کشت کاهو پژمردگی گوجه

 (6301 شیخی و همکاران)

 

 دستورالعمل

ویروسی،  های  که بهترین راه کنترل آلودگی از آنجایی    

باشد، شناسایی به موقع و  پیشگیری از وقوع آلودگی می

های ویروسی اهمیت  لودگیگیر شدن آ ممانعت از همه

طور مستقیم کاربردی در  مصرف سموم به. زیادی دارد
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 که هیچ سمی بطوری. مدیریت و کنترل ویروس ندارد

 هیتوص اهانیگ در روسیو حذف ای کنترل مبارزه، یبرا

تنها به منظور کنترل حشره تریپس که ناقل . گردد ینم

کش در زمان  باشد، از سموم حشره می TSWVویروس 

 .شود مناسب و توصیه شده استفاده می

طبق مشاهدات نگارندگان در مزارع کشت کاهوی    

رویه سموم، در بسیاری از موارد  استان البرز مصرف بی

زا شده و  تر شدن گیاه به عوامل بیماری موجب حساس

این امر باعث افزایش خسارت ناشی از ویروس در گیاهانی 

موم علیه تریپس، تنها کاربرد س. شود مثل کاهو می

استفاده از کاهو وجود دارد،  مزرعهدر  پسیکه تر یهنگام

ی موثر روی تریپس موجب کاهش جمعیت ها حشره کش

تریپس شده و از گسترش بیماری ویروسی در سطح 

 .کند مزرعه کاهو جلوگیری می

و  کاهومناطق کشت در  یاهیپوشش گ تیریمد    

صحیح  آموزش، مدیریت در چیدمان مزارع کاهو

در کاهوکاران در مدیرت تریپس و بیماری ویروسی 

بنابراین . دارد تیاهم پسیتر خسارتکاهش توان بالقوه 
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استفاده به موقع از سموم فقط بر علیه تریپس با توصیه 

 :بنابراین. کارشناسان جایز است

پایش جمعیت تریپس برای تعیین وجود تریپس در  .9

بوته  69-39یا تکاندن  مزرعه با استفاده از کارت زرد و

روی کاغذ در سطح مزرعه کاهو به صورت هفتگی از اصول 

 (.4شکل )اولیه مدیریت تریپس و بیماری ویروسی است 

توسط  های ویروسی بررسی عالیم نسبت به آلودگی .2

به محض مشاهده  مشکوكکشاورزان و حذف گیاهان 

گیاهان مشکوك باید . عالیم در سطح مزرعه و گلخانه

های گیاهی بطور کامل حذف  کشی شده و تمام اندامتهبو

های  ها در اطراف زمین پس از حذف، از گذاشتن آن. شوند

کشت جداً خودداری گردد و نسبت به امحاء کامل بقایای 

گیاهان مشکوك یا آلوده به ویروس از طریق دفن کردن یا 

 .سوزاندن اقدام گردد

ا به تریپس و های تکثیر نشاءهعدم آلودگی گلخانه. 3

زا امری بسیار مهم  زای مهم و خسارت های بیماری ویروس

 . باشد و ضروری می
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های رعایت موارد بهداشتی در زمان تکثیر در گلخانه. 5

جلوگیری از رفت و آمد افراد در محل ، پرورش نشاء کاهو

های  پرورش نشاء به منظور ممانعت از آلوده سازی گیاهچه

 .تکثیری

ز حوضچه ضدعفونی در جلوی درب ورودی استفاده ا .5

 .های تکثیر گلخانه

ممانعت از ورود حشرات ناقل و تردد حیوانات در  .6

 های تکثیری از طریق پوشش کامل گلخانه و گلخانه

 31/9 در مترمیلی4/9 :هااندازه سوراخ)کشیدن توری 

 (.تریپس)برای ممانعت از ورود حشره ناقل ( مترمیلی

در کشت گیاهان حساس به ویروس  رعایت فاصله. 7

TSWV  مانند )های تکثیری و مزارع  در گلخانه و تریپس

 .  (فلفل، گوجه فرنگی، کاهو

های هرز به عنوان میزبان نگهدارنده  که علفاز آنجایی .4

کنند، حذف کامل  ویروس در سطح مزرعه عمل می

های هرز در کنترل و حذف ویروس از مزرعه و اطراف  علف

 .یار مهم و ضروری استآن بس
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پایش جمعیت تریپس در سطح مزرعه با  .4شکل 

استفاده کارت زرد و آبی ویا تکان دادن بوته روی کاغذ 

 (6301 شیخی و همکاران)
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کش شیمیایی در مزارع کاهو برای در ایران حشره .1

های توصیه شده و   کش است، اما حشره  تریپس ثبت نشده

ر مزارع سبزی وصیفی به شرح ذیل ها دمجاز برای تریپس

در هزار،  3/9در هزار، فلونیکامید  5/9دیکلرووس : است

در هزار،  3/9در هزار، سایپرمترین  3/9دلتامترین 

 399لیتر در هکتار، اسپینوساد میلی 199پروتئوس 

لیتر در هکتار می میلی 199لیتر در هکتار و موونتومیلی

ی کامل مزرعه ارقام باشد که الزم است قبل از سمپاش

 .سوزی تست مقدماتی شوندمختلف کاهو از لحاظ گیاه

 :ارگانیک مجاز درایران شامل و گیاهی های کش حشره .91

در هزار،  5/6-5/3 نیم ایلدر هزار، نیم آزل و  6 روی اگرو

در هزار بوده که  1/9در هزار و آبامکتین  3/9)اسپینوساد 

مختلف کاهو از لحاظ پاشی ارقام الزم است قبل از سم

 .سوزی تست شوندگیاه
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Abstract 

Lettuce (Lactuca sativa L.), which is a 

seasoned vegetable, is a one-year-old plant and is 

cultivated both in the field and greenhouse in 

Iran. According to the latest FAO report in 2013, 

the area under lettuce cultivation was 1 million 

hectares and its production was 24 million tons in 

the world. Its total cultivated area is 17,000 

hectares and its production is 570,000 tons in 

Iran. Since the green leaf lettuce has an oral 

intake, in case of infection with the virus and 

causing leaf symptoms, there is a severe drop in 

the quality and marketability of production and 

the prevention of its release in the market.  

Tomato spotted wilt virus is one of the most 

important causative agents in the lettuce. This 

virus is transmitted through infected sap and 

thrips, and in the case of an epidemic damage 70-

100% to lettuce farms. Due to the excessive 

consumption of pesticides in the lettuce 

cultivation areas, low knowledge of farmers with 

the viral diseases, their symptoms and control 

procedures ways,holding of educational courses 

are essential for farmars.  

 

 Key words: lettuce, virus, Thrips, TSWV  
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