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  مقدمه
  فـــرنـــگــی هگـــوجـــرگ زرد ـبیــمـــاري پیــچــیــدگــی بـــ

 (Tomato Yellow Leaf Curl Disease, TYLCD) ر ـــاواخدر  راي اولین بارـب
  (Solanu m esculentum)گیـــــرنــــف هــوجـــگزارعــــم ازمیالدي  1930سال 

هاي مهم و  به یکی از بیماريمیالدي  60دره اردن گزارش و از اوایل دهه 
خـسارت ناشی از  .گردیدفرنگی دنیا تبدیل  از مزارع گوجهزا در بسیاري  خسارت
درصد گزارش  100تا  93فرنگی دشت اردن بین  در برخی از مزارع گوجه بیماري

هاي کم و ریز و در برخی موارد فاقد میوه به  گیاهان آلوده داراي میوه .شده است
اط آن ـو ارتب (TYLCD)ماهیت ویروسی  .هستند دلیل ریزش پیش از موعد گل

میالدي اثبات  1964سال براي اولین بار در  (Bemisia tabaci) بالکدبا سفی
 و تحت نامشناسایی  (TYLCD) ماريـــروس عامل بیـــسپس وی. گردید

 Tomato yellow leaf(گی ـــرنـــف هــوجـــگرگ زرد ـــدگی بــروس پیچیـــیو

curl virus, TYLCV (ویروس . گردید نامگذاريTYLCV  از اعضاي جنس
 (Geminiviridae) هاي دوقلو تیره ویروسو از  (Begomovirus) بگوموویروس

 . منتقل می شوند (B. tabaci)الک ــدبــسفی و از طــریقاست 
  

  هاي بیماري نشانه
هفته بعد از وقوع آلودگی سه تا  دوبعد از  "معموال (TYLCD)هاي بیماري  نشانه

صورت وقوع آلودگی در مراحل اولیه رشد،  در. باشد قــابــل مشاهده می
فرنگی و کاهش تعداد و اندازه میوه در مزارع  هاي گوجه کوتولگی شدید بوته
صورت زرد ه هاي مشخص آلودگی در ابتدا ب نشانه. باشد ه میبراحتی قابل مشاهد

 ها، ریز شدن شدید قاشقی شدن و فنجانی شدن برگ ها، ه برگشدن حاشی
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 شود فرنگی ظاهر می هاي گوجه بوتهکوتولگی  در نهایتو هاي انتهایی  برگ
آنها به بالفاصله بعد از انتقال فرنگی  هاي گوجهنشادر صورت آلودگی ). 1شکل (

ري ظاهر گشته و شدت آلـودگــی ودگی با سرعت بیشتهاي آل ، نشانهزمیــن اصلی
   .(Diaz-Pendon et al., 2010) اشدب ز بیشتر میدر این گونه مزارع نی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 فرنگی آلوده به ویروس وجهها در گ رگـز شدن بــهاي پیچیدگی و ری نشانه. شکل یک

(TYLCV) )و بهبهان جیرفت.(  
  

  عامل بیماري
از اعضاي جنس  TYLCV)(فرنگی  چیدگی برگ زرد گوجهپیویروس 

 است Geminiviridae هاي دوقلو تیره ویروس ،Begomovirus بگوموویروس
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(Lazarowitz, 1991) .ز ویروس بیش از ده گونه و استرین ا شاملاي  مجموعه
 ,.Lefeuvre et al)اند  زارش شدهگ (TYLCD)ماري مذکور در ارتباط با بی

اکسی زداز نوع وم نداراي ژو هاي دوقل ویروس تـیـرهاعضاي  .(2010
 (circular single-stranded DNA)حلقوي  اليک تریبونوکلئیک اسید 

ومتر، ــانن 18×  30وسطـدازه متنبـا ا (geminate) هاي دوقلو باشند که در پیکره می
هاي  روســـتیره وی. )2شکل ( (Lazarowitz, 1991)د نوــش بسته بندي می

 host)انی ب، دامنه میز(genome organization) ار ژنومـــراساس ساختـــبو ـــدوقل

range) اقل ـو حشره ن(insect vector) هاي جنس بنام هفت و دارايبندي  طبقه :
Mastrevirus ،Curtovirus ،Begomovirus ،Topocuvirus ،Becurtovirus ،

Turncurtovirus  و Eragrovirusدشبا می (Varsani et al., 2014) . تمام
ی ــاهـــاز گی (B. tabaci)اقل نروس توسط حشره ـــوموویـــاعـضـاي جنس بگ

  ). Van Regenmortel et al .2000(یابند  انتقال میر ـبه گیاه دیگ
  
 
  
  
  
  
  

  تصـویر میـکروسکوپ الکترونی از ویروس. 2شکل 
(Maize streak virus, 

.MSV))http://www.sciencedirect.com/science/book/9780123846846(  
  
  

http://www.sciencedirect.com/science/book/9780123846846
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  :ناقل بیماري
میالدي از شمال  1920براي اولین بار و در اواخر سال ) B. tabaci( سفید بالک 

 Misra andزا گـــزارش گــردید  هنـــد به عنـــوان یک آفت مهم و خسارت

Lamba, 1929) (هاي دنیا  و در حال حاضر در تمام قاره) به استثناAntarctica (
 ). Martin et al., 2000(انتشار یافته است 

دي در یونان میـال 1889براي اولیـــن بار در سال ) B. tabaci( سفید بــالک 
و سپس ) Aleyrodes tabci) (Gennadius, 1889(توصیف و ابتـــدا تحت نــام 

  سفید بالک). Russell, 1957.( نامگذاري گـــردیـــد) B. tabaci( تحت نام 
 )B. tabaci ( کند  تیره گیاهی تغذیه می 86گونه و 700از بیش از )Jones, 2003 (

 110بیش از (هاي گیاهی  ه دلیل انتــقال ویـروسترین تاثیر و خسارت آن ب و مهم
  ). Navas.Castillo et al., 2011(بــاشد  می) ویـــروس گیـــاهی

 (Persistent) صورت پایا به B. tabaciسفیدبالک  از طریق TYLCV ،در طبیعت
اي ــه وتیپــبی داراي B. tabaci ).3شکل ( دوـش منتقل میاز گیاهی به گیاه دیگر 

میزبانی، باروري و هم چنین مارکرهاي  دامنهتوانند ار نظر  است که می یمختلف
بالک قــادر به انتــقال  هاي سفید اگر چه پوره. متمایز شوند یکدیگرمولکولی از 
ها هستند ولی نقش اصـلی براي انتــــقـــال و انتـشار آن بر عهده  بگوموویروس

یک حشــره . (Gerling and Mayers, 1996)بـــاشد  حـشــرات بــــالـغ می
فرنگی  به گیـــاهان گوجه TYLCVکــامـــل قادر به کسب و انتــقــال ویـــروس 

 Acquisition)حــداقــل مدت زمـــان الزم براي کسب ویـــروس. باشد می

access period, AAP)زنــی و مـــایـــه(Inoculation access period, IAP  
و  60تا  15ترتیب از به  Bتوسط بیوتیپ  TYLCVهاي ویروس  بـــراي جـدایــه

 ,Cohen and Harpaz, 1964; Mansour and Al-Musa)باشد دقیقه می 30تا  15
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1992; Mehta et al., 1994) . ،بعد از کسب ویروس توسط حشره ناقل
باشند و نیاز است که مدتی  ها براي آلودگی فوري در دسترس نمی بگوموویروس

 (latent period)را در داخل بدن حشره ناقل بگذرانند که این مدت به دوره نهان 
ویروس و تخمین مدت زمان دوره کمون بسته به شرایط محیطی، . معروف است

ــــدایـــه اسرائیلی در اوایل که دوره نهان براي ج طوريباشد، به  ناقل متفاوت می
دوره نهــان به مدت ) سال بعد 35(1995ساعت و در سال  21میالدي،  1960

ویروس پیچیدگی . (Ghanim et al., 2001)هشت ساعت گزارش شده است 
و در غیاب منبع آلودگی  ها تواند در بین سفیدبالک می فرنگی برگ زرد گوجه

طریق حشرات نر آلوده به حشرات ماده آلوده به از  تواند می TYLCV.انتقال یابد
بالعکس انتقال یابد اما در میان حشرات با جنسیت یکسان انتقال  یا وویروس 

حشره ناقل در  (Age)و سن  (Gender)جنسیت  .(Czosnek, 2008) یابد نمی
تقریبا تمام حشرات ماده با سن یک تا دو هفته قادر به . باشد میزان انتقال موثر می

درصد حشرات نر با همان  20فرنگی بودند در حالیکه  ایجاد آلودگی در گوجه
توانایی سفیدبالک براي انتقال . اي قادر به ایجاد آلودگی بودند سن یک تا دو هفته

TYLCV درصد حشرات  60در حالیکه  .یابد کاهش می هم زمان با افزایش سن
بودند ولی تقریبا حشرات نر در ماده با سن سه هفتگی هنوز قادر به ایجاد آلودگی 

درصد حشرات  20هفتگی تنها  6در سن . همان سن قادر به ایجاد آلودگی نیستند
وجود طوالنی مدت ویروس در بدن حشره . ناقل ماده قادر به انتقال آلودگی بودند

ویروس . باشد حشره می (Fertility)ماده در ارتباط مستقیم با کاهش میزان باروري 
(TYLCV) ها از باشد ولی در میزان خروج پوره ر میزان تخم گذاري موثر مید

 Rubinstein and Czosnek, 1997, Czosnek)تخم حشره ناقل نقشی ندارد 

2007).  
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  تصـویر حشره ناقل ویروس پیچیدگی بــــرگ زرد گــــوجــه فـــرنگی. 3شکل
 (B. tabaci) (Polstone and Lapidot 2007).  

  
 میزبانیدامنه 

داراي دامنه میزبانی وسیع و قادر به ایجاد آلودگی در بیش از  TYLCVویروس 
یاهان زینتی، گیاهان سبزیجات، گ. باشد تیره گیاهی می 12 ازگونه گیاهی  30

 TYLCVهاي  هاي هرز از میزبان هاي مختلف علف وحشی و گونه
اولیه و  میزبان (S. esculentum)رنگی ـف گوجه.(Czosnek, 2007)باشند می

شی از ــی وحـگـفرن هجاي گوـــه ونهگـــر ــثــاک .است TYLCV اصلی
 .Sو S. chilense،S. habrochaites  ،S. peruvianumل ـــیــبــق

pimpinellifolium گیاهانی از قبیل . هستند این ویروس فاقد عالئم هاي میزبان
و   (Petunia hybrida)اطلسی ، (Phaseolus vulgaris)لوبیا

هاي شدید  و نشانه TYLCV میزبان  (Eustoma grandiflorum)لیسیانتوس
عالئم  .دهند آلودگی را بعد از انتقال آلودگی توسط سفید بالک نشان می

 ،Datura stramoniumاز قبیل  يي هرزها علفمشخص آلودگی در 
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Cynonchum acutum بعضی دیگر از  در حالی که باشد قابل مشاهده می"کامال
از  .هستند هاي آلودگی نشانهبدون  هایی میزبان Malva parviflora مانند آنها

به عنوان یک میزبان آزمایشگاهی   (Datura stramonium)علف هرز داتوره
  . شود مناسب استفاده می

در  (Capsicum annuum)از برخی مزارع فلفل  (TYLCV)در ایران، 
 Cucumis)، خیار (Shirazi et al., 2008)ـرمزگان و استـان ه) جیـرفت(کرمان

sativus)، یونجه زرد)Melilotus officinalis( هــــویج ،(Dacus sp.) شنبلیله ،
(Trigonella sp.)  و پـنیــرك(Malva sp.) زارش شده استگ(Shirazi et al., 

2010).  
  

  پراکنش جغرافیایی
فرنگی در سراسر جهان با تهدید  هاي گوجه کشتمیالدي  1960دهه  از اوایل
این ویروس به سرعت در خاورمیانه، . اند گشتهروبه رو  TYLCVویروس  دائمی

آسیاي مرکزي، شمال و غرب آفریقا، جنوب شرقی اروپا، جزایر کارائیب، 
در ایتالیا،  TYLCV. ته استجنوب شرقی آمریکا و مکزیک گسترش یاف

در و  شده است شناسایی و ردیابی غربی و شبه جزیره عربی مغرب، آفریقاي
مصر و  از میالدي 80اوایل دهه ، اردن و لبنان قبرس، از میالدي 70دهه  اواخر
شوروي سابق،  هاي آسیایی جمهوري از میالدي 90و در اواسط و اواخر  ترکیه
دو جدایه بسیار مرتبط با  .گزارش شده استعودي و یمن سعربستان  ایران،
در چین  .توصیف شد 1990خاورمیانه در ژاپن در اواخر ویروس هاي جدایه

 جدایه. شناسایی شد Guangxiدر جنوب غربی استان  TYLCVجدایه 
 سپس. شناسایی شد 1990در پرتقال و اسپانیا در اواسط  TYLCVخاورمیانه 
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TYLCV  از اسپانیا و ایتالیا  منشا آن´شناسایی شد که احتماالشمال آفریقا در
شناسایی  2000 سال هاي خاورمیانه و ایتالیا در اوایل در مراکش استرین .باشد می

میالدي، جنوب  2000سال  لتونس در اوایاز ایتالیایی جدایه  .و گزارش شدند
در شرق آفریقا . میالدي گزارش شد 2000و یونان در سال  1999فرانسه در سال 

زیاد از اوایل دهه  حتمالوس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی به اویر) سودان(
در نیمکره غربی در  TYLCVخاورمیانه  جدایه. هفتاد میالدي وجود داشته است

سپس در کوبا،  ،جمهوري دومینیکندر  ابتدا در جزایر کارائیب، 1990اواسط 
 1990در اواخر  .از آنجا به آمریکا رسیدو جامائیکا، پورتوریکو و باهاما ظاهر 

فلوریدا ،جورجیا، لوئیسیانا، کارولیناي شمالی و  در ویرجینیا و سپس در ابتدا
در با سرعت زیادي  TYLCV با توجه به مطالب فوق. شد گزارشپی  سی سی می

فرنگی در  نده کشت گوجهعامل اصلی محدودکن باشد و به حال گسترش می
  (Czosnek, 2008)..بسیاري از مناطق دنیا تبدیل گشته است

 
  در ایراندر  TYLCDبیماري ویروسی پراکنش جغرافیایی 

بــراي اولــین بــار در ایــران از برخــی مــزارع       (TYLCD)بیمــاري ویروســی  
گــزارش گردیــد هرمزگــان  و سیســتان و بلوچســتانهــاي  اســتانفرنگــی  گوجــه

(Hajimorad et al., 1993) اسـتان کشــور  10رغـم نمونـه بــرداري از   و علــی :
اصــفهان، سیســتان و بلوچســتان، کرمــان، خراســان، ســمنان، مازنــدران، تهــران، 

 از بعضی مـزارع گوجـه فرنگـی    فقط (TYLCD) هرمزگان، خوزستان و بوشهر،
، کرمـان،  هرمزگـان  ،سیسـتان و بلوچسـتان   هاي جنـوبی کشـور از قبیـل   در استان

هـاي   در سـال ). Hajimorad et al. 1996(گردید گزارش  انتوشهر و خـــوزسب
 Shahriary and( )ینورام(رانــتان تهاساز  TYLCDروسی ــاري ویــمــبعد، بی
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Bananej, 1997(زي، استان مرک)گرگان( ، گلستان)وــدهن(، اصفهان)اندلیج( ،
 ,.Bananej et al) (ز و سـرخس مشـهد، درگـ  ( راسـان و خ) خزرآبـاد ( درانمازن

2003a; Bananej et al., 1998( خوزستان ،) ،بهبهان، دزفول، شوش، سوسنگرد
 ;Malekzadeh et al., 2008)اندیمشـــک، رامهرمـــز و شــــوشتراهـــواز، 

Malekzadeh et al., 2011)رکی و ــــشــیب آب، پشــت آب، شه( ، سیســتان
گزارش ) Bananej et al., 2009)(اشکذر(یزد (Vahdat et al., 2008)) نارویی
  .گردید

  ها در ایران وضعیت آلودگی در گلخانه

 Tomato)فـــرنــــگی   وجهپیچیـــدگی بـــرگ گــــ ویــــروس پـــاالمپــــور 

leaf curl Palampur virus, ToLCPMV)  از بـــــــرخی  1389در ســـال
 Hessari et)گـــزارش شده است ) تفت(هاي خیـــار در استان یـــزد  انهگلخـــ

al., 2010).  

 کنترل بیماري
اصل  3ها بر  الکهاي قابل انتقال توسط سفیدب س بطور کلی کنترل موفق ویرو

 باشد مهم استوار می

  در دسترس بودن سموم شیمیایی موثر و متنوع
 هاي غیرقابل دسترس توسط حشرات گلخانه

  استفاده از کولتیوارهاي مقاوم و یا متحمل

براي جلوگیري از وقوع آلودگی و یا کاهش میزان آلودگی رعایت موارد زیر 
  :باشد ضروري می

  هاي غیرشیمیایی روش
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هاي  فرنگی در گلخانه هاي حفاظت شده با توري تولید نشاهاي گوجه -1
با هدف جلوگیري از آلودگی ) مش یا کمتر 50(غیرقابل نفوذ به حشره ناقل 

مناطق دور از منابع آلودگی به ویروس عامل بیماري  درو  فرنگی نشاهاي گوجه
   .و یا حشره ناقل

  :تعیین تاریخ مناسب کاشت -2
فرنگی به زمین اصلی نیز یکی دیگر از عوامل مهم در  هاي گوجهزمان انتقال نشا

زمان انتقال می بایستی با توجه به میزان جمعیت حشره . باشد می TYLCVکنترل 
فرنگی به زمین  بنابراین انتقال نشاهاي گوجه. ناقل در زمین اصلی تعیین شود

  .شود باشد، توصیه نمی اصلی در زمانی که جمعیت حشره ناقل باال می
هاي قدیمی و  فرنگی در مجاورت کشت جدید گوجهي ها از کشتاجتناب  -3

   .نامبرده شده است TYLCVیا گیاهانی که از آنها به عنوان میزبان براي ویروس 
مانده از فصل قبلی در اوایل بهار و قبل از فرنگی باقی حذف گیاهان گوجه -4

ترین منبع گوجه فرنگی مهممزارع قدیمی . ظهور حشرات کـامل سفید بــالک
  .و حشره ناقل آن می باشد TYLCVبراي 

سمپاشی گیاهان آلوده قبل از برداشت با هدف جلوگیري از مهاجرت  -5
  حشرات ناقل به سایر گیاهان

( ها از قبیل  فرنگی با فــاصله زمانی و مکانی از سایر میــزبــان کشت گوجه -6
   .)هاي هرز علفکلم، کدوئیان، سویا، پنیه و 

  . کشت گیاهان از قبیل ذرت در اطراف مزارع گوجه فرنگی -7
با هدف کاهش منابع  )TYLCV(هاي هرز میزبان براي  حذف علف -8

  . آلودگی
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هاي اولیه آلودگی و حذف گیاهان آلوده و یا مشکوك به  ردیابی نشانه -9
هفته  4-3 در "هاي پالستیکی، خصوصا آلودگی و قرار دادن آنها در کیسه

 .ابتداي فصل کشت

مند به تغذیه از بافت برگ گیاهان جوان  عالقه) Whitefly(سفید بالک  -10
لذا براي جلوگیري از آلودگی، الزم است که سن نشاهاي گوجه . باشند می

  .روز باشد 30فرنگی به هنگام انتقال به زمین اصلی، حداقل 
  .کشتپایش جمعیت حشره ناقل در تمام طول فصل  -11
فرنگی با سایر محصوالت با هدف  جلوگیري از هم پوشانی کشت گوجه -12

  . جلوگیري از ازدیاد جمعیت حشره ناقل
هاي کشت گوجه فرنگی و  در بین ردیف (Cucumis sativus)کشت خیار -13

فرنگی به زمین اصلی باعث  نشاهاي گوجهبا فاصله زمانی یک ماه قبل از انتقال 
در وقوع آلودگی، انتشار ویروس پیچیدگی برگ زرد  تاخیر قابل مالحظه

هاي آلــــوده در دو ماه اول کشت  فـــرنـــگی و تعــداد بوته گــوجه
کشت خیار در فاصله بین . گردیده استفـــرنـــگی در در دره اردن  گــــوجه
و ) استان کرمان( فرنگی در مزرعه آزمایشی در منوجان ي گوجهها ردیف
 فرنگی گردیده نیز باعث کاهش میزان آلودگی گوجه) ن هرمزگاناستا( سرخون
ی به ویروس پیچیدگی برگ فرنگ هاي گوجه بطوریکه میزان آلودگی بوته. است

% 9و % 11فرنگی در کشت مخلوط در دو سال اجراي طرح برابر با  زرد گوجه
با  به ترتیب برابر فرنگی گوجهمعمول یزان آلــودگی در کشت بود در حالیکه م

  ).Bananej et al., 2003b(بود% 44و % 47
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طور فیزیکی باعث دور هتوري که ب  بطور کلی استفاده از هر گونه پوشش-14
به گیاه آن و ممانعت از دستیابی  (B. tabaci)نگاه داشتن حشره ناقل 

منجر به کاهش میزان آلودگی به "گردد نهایتا می) فرنگی گوجه(هدف
TYLCV بایستی به تهویه مناسب و تامین نور کافی براي گیاه البته . شود می

هاي منفذ دار از جنس پلی اتیلن و پلی پروپیلن در  پوشش. توجه خاص داشت
هاي با منافذ  پوشش. کاهش میزان آلودگی شده استبسیاري از موارد باعث 

رود سفید بــالــک ممانعت از و وها  مش براي حفاظت گلخانه 50اندازه  با
ده از توري ضد حشره استفا. (Berlinger et al., 1991)باشد  بسیار موثر می
ها و بالفاصله در زمین اصلی در کاهش شدید میزان آلودگی در  ناقل درخزانه
با توجه به احتمال وقوع آلودگی در . فـرنگی بسیار موثر بود مزارع گوجه

توانند نقش  ها می هاي آلوده شده در خزانهها و در نظر داشتن اینکه نشا خزانه
ها از  ها در خزانه منابع آلودگی را در زمین اصلی ایفا کنند، حـفاظت نشا

فرنگی از اهمیت خاصی  ی به ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجهآلودگ
میزان آلودگی در زمین اصلی که از نشاهاي تولید شده در . باشد برخوردار می
ناقل استفاده شده است در مقایسه با مزارع گوجه هاي ضدحشره  زیر توري

هاي ضد حشره ناقل  فرنگی که از نشاهاي تولید شده در خارج از توري
 ,.Bananej et al(داري بود ، بسیار کمتر و داراي تفاوت معنیاند فاده نمودهاست

2003a.(  
سفید  هاي قــابــل انتقال با زرد رنگ براي کنترل ویروسهاي  استفاده از مالچ

تاثیر  .(TYLCV)فرنگی  ها از جمله ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه بالک
ها به رنگ زرد مالچ و  زرد رنگ از طریق جلب سفید بــالکحفاظتی مالچ 

هــا  هــا در نتیجه گرماي منعکس شــده از مالچ بالک سپس مرگ ومیر سفیــد
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بطور کلی  .(Cohen and Melamed-Madjar, 1978) گــزارش شــده است
هاي پلی اتیلن با هدف حفاظت گیــاهان از  ها، پوشش در بسیاري از گلخانه

ها  ه پوششـــونـــاین گ. گیرند فاده قرار میباد، باران و تــگرگ مـــورد است
زد کــه کیفیت و شدت نــور در داخـل سا کشاورزان را قـادر می

اذب با اضافه کـردن مواد جهاي اخیر  ر سالد. ا را کنترل کنندـــه هــانگلخـــ
UV اتیلنی هاي پـلی به پوشش (UV-blocking polyethylene films, UV-

BPF) 5ها  با استفاده از این پوشش. فته استتولید و مورد استفاده قرار گر 
د در حالیکه این میزان براي یاب بنفش انتقال میدرصد از کل نور ماوراي 

نتـــایـــج . باشد درصد می 20تا  13مولی به میزان عهاي پلی اتیلنی م پوشش
هاي مذکور در  نشانگر آن است که پوشش UV-BPF کاربردبدست آمده از 

و همچنین در کاهش انتشار  کاهش ورود حشره ناقل به داخل گلخانه
ها در داخل  تقال با حشرات از جمله سفید بالکهاي ویروسی قابل ان بیماري
-UV)هاي  اربرد پوششنتایج بدست آمده از ک .اند ثر بودهها بسیار مو گلخانه

BPF)  نشانگر کاهش میزان جابجایی سفید بالک ناقل ویروسTYLCV  در
هاي  در تمام آزمایشات حفاظت گلخانه. باشد ها می فضاي داخلی گلخانه

هاي پلی اتیلنی ضد  توسط پوشش TYLCVها و  فرنگی از سفید بالک گوجه
UV  مشاهده شده است که کاهش میزان آلودگی به ویروس همیشه بسیار

و این یافته نشانگر آن  بیشتر از کاهش میزان جمعیت حشره ناقل بوده است
عالوه بر تـاثـیر در کاهش هجوم جمعیت  (UV-BPF)هاي  است که پوشش

ه والبته عال. حشره ناقل در راندمان انتقال آلـــودگی ویــروسی نیز نقش دارند
میزان رطوبت و دماي  هاي مذکور، افزایش بر هزینه باال استفاده از پوشش
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بایستی مورد توجه  می (UV-BPF)هاي  ها در اثر کاربرد پوشش داخل گلخانه
 .(Antignus et al., 1996) قرار گیرد

استفاده از کولتیوارهاي مقاوم ، در صورت دسترسی به آنها، بهترین -15
نتایج بدست آمده  .می باشد TYLCVزان آلودگی به توصیه براي کاهش می

هاي اصالحی منجر به تولید کولتیوارهاي متعدد با درجات مختلفی از  از برنامه
هاي  مسئله اصلی برنامهامروزه . سال اخیر گردیده است 30مقاومت در 

لیت تولید و در عین حال قاب TYLCVاصالحی دسترسی به کولتیوار مقاوم به 
فاقد  TYLCVبرخی از کولتیوارهاي مقاوم به . باشد کیفیت باال میمیوه با 

اند و به همین  کتریایی و قارچی در فلوریدا بودهمقاومت به بیمارگرهاي با
هاي زراعی و استفاده  جهت کشاورزان در فلوریدا کماکان بر استفاده از روش

تاکید  TYLCVاز سموم شیمیایی براي کنترل آلودگی به ویروس 
   .(Czosnek, 2007)نددار

  هاي شیمیایی روش
پایا در برخی موارد موفقیت هاي پایا و یا نیمهکنترل شیمیایی بر علیه ویروس

، سمــوم شیمیایـــی از ) TYLCV(در مـــورد ویـــروس . آمیز بوده است
 Chlorinated)هـــاي مختـــلــف از قبـیل سموم کلـــره گـــروه

hydrocarbons)،ها  ارگـــانــوفسفات(Organophosphates ، نئونیکوتینوئیدها
(Neonicotinoids)آزومتین -، پیریدین(Pyridine-Azomethines)  و

در کاهش میزان جمعیت حشره ناقل ویروس  (Pyrethroides)پیرتروئیدها 
فرنگی باعث  هاي گوجه ده از نئونیکوتینوئیدها در خزانهاستفا. باشند یوثر مــم

هفته اول در مزارع گوجه  2یري از آلودگی نشاهاي گوجه فرنگی در جلوگ
البته استفاده مداوم و گسترده از سموم مورد اشاره در  .فرنگی شده است
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هـــاي حشره  بسیاري از مـــوارد منجر به بــــروز مقاومت در جمعیت
استفاده مداوم از ). Polstone and Lapidot, 2007( نـــاقـــل شده است

سموم شیمیایی با هدف کنترل سفیدبالک ناقل ویروس در بـــرخی از موارد 
 (Leafminers)بــاعث ظهـــور و بروز آفـــات ثـــانـــویه از قبیل مینـوزها 

تا ) B. tabaci(کنترل شیمیایی سفید بالک  (Rafie et al., 1999). شده است
) TYLCV(آلودگی به  اي که بتواند باعث کاهش قابل توجه در میزان اندازه

ها مستقر بوده و تغذیه  گ ها در زیر بر بالکفیدس. باشد شود، مشکل می
کنند و الیه مومی که بدن حشرات نابالغ را پوشانده است باعث محافظت  می

استفاده از سموم ). Sharaf,1986( شود حشرات ناقل از سموم شیمیایی می
هاي  جلوگیري از افزایش جمعیتدر ) Neonicotinoids(گروه نئونیکوتینوئید 

این گـــروه از سموم شیمیایی . حشره نــاقــل موثر بـــوده است
(Thiomethoxam, Imidaclipride, and Dinotefuron)  در یک دهه اخیر

در مزارع ) TYLCV(ودگی به ـــع آلواهش وقـــاي براي ک بطور گسترده
 ,.Ahmed et al) اند رار گرفتهـــفاده قـــورد استـــرنگی مـــف هــوجـــگ

ها از  کش روه از سموم مانند سایر حشرهــن گــداوم از ایــاستفاده م. (2001
هـــاي  هاي دیگر نیز بــاعث بـــروز ظهور مقـــاومت در جمعیت گروه

لذا تناوب در استفاده از ). Byrne et al., 2003(ها شده است  سفیدبالــک
ه ناقل به سموم گیري از ایجاد مقاومت در حشرسموم شیمیایی با هدف جلو

  .شود شیمیایی توصیه می
پاشی سطح زیرین برگ ها با هدف کنترل حشرات بالغ مستقر شده در  روغن

 .زیر برگ ها نیز در برخی از موارد موفقیت آمیز بوده است
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