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  چکیده
 INSV)    (Impatiens necrotic spot,ای گهل حنهاویروس نکروز نقطهه   

virus های جدا شههده از گیاهان زینتی در دنیا و یروسوترین توسههپواز مهم

ههای  ههای پرور  گیهاههان زینتی در اسهههتهاندر گلخهانهه بهاشهههد کههایران می

عالیم ناشههی از ولودگی به  وجود دارد. مرکزی، گیالن و مازندران    ،تهران

INSV     بر روی   برگی، کلروز و کوتولگی  ه ههای نکروزصهههورت لکههه  به

زینتی مانند: وهار، بنجامین، بنفشهههه، بنفشهههه وفریقایی، ختمی، رز،   گیاهان

در گیهاههان  یه کهاهش کیفو موجب شهههو بو، شهههمعهدانی، کوکهو، گهازانیها

در این دسهتورالعمل   .شهودمین ولوده و در مواردی مرگ کامل گیاه میزبا

شهود ارائه می های انتقال و کنترل ولودگیعالیم ولودگی ویروسهی، رو 

افزایش سهههطگ وگهاهی پرور  دهنهدگهان گهل و  تها از این رری  بهاعه   

 .شود کشوردر گیاهان زینتی 

 

 INSV، ویروس، تریپس، گیاهان زینتی :کلیدی هایواژه
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 مقدمه 

 هکتار بوده اس  8193سطگ زیرکش  گل و گیاهان زینتی  1398در سال 

میزان  د.باشهه هکتار گلخانه می 3103هکتار فضههای باز و    5090که شههامل  

 نسههب  به سههال قبل  درصههد  1/8 ،1398در سههال نیز  تولید گل شههاخه بریده 

 . (1399)ومارنامه کشاورزی  داده اس افزایش نشان 

با توجه به رشههد فزاینده کشهه  و پرور  گیاهان زینتی شههناخ  و کنترل 

زای زنهده و ییرزنهده از اهمیه  زیهادی برخوردار اسههه . عوامهل خسهههارت

کننهده گیهاههان زینتی در جههان ویروس مختلف ولوده   125تهاکنون حهداقهل  

های شهناسهایی ویروس و ناقل ون برای توسهعه عملی رو اند،  شهناخته شهده 

وفهتهکهشپهیشهههگهیهری   مصهههر   کهنهتهرل  و  بهیهمههاری  داراز  اههمهیهه    دههها 

(Hsu and Maroon, 2003)    .ای گهل حنها  یروس نکروز نقطههو(INSV) 

کهه از گیهاههان زینتی در جههان بوده    ه ههای مهم ولوده کننهدیکی از ویروس

 هایروی میزباناز   تاکنون  این ویروساسهه .   حائز اهمی اقتصههادی   نظر

زینتی کشهور مانند: وهار، بنجامین، بنفشهه، بنفشهه وفریقایی، ختمی،  مختلف

کاهش موجو و  گزار  شهده  رز، شهو بو، شهمعدانی، کوکو، گازانیا، ... 

 شهههده کیفیه  و کمیه  در گیهاههان ولوده و در مواردی مرگ کهامهل گیهاه  

 .   (1392)قطبی  اس 
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 ای گل حنا ویروس نکروز نقطه 

جنس دیگر در خانواده    4جنس توسپوویروس همراه با    2017تا قبل از سال  

Bunyaviridae    فقط که  داشتند،  در  اعضای  قرار  توسپوویروس  جنس 

می بیماری  ایجاد  ابتدا  .  (King et al., 2012)کردند  گیاهان  تنها  در 

شده  شناخههته   ,Tomato spotted wilt virus) ویروس  توسپوویروس 

TSWV)  اما  ب بررسی  1993سال    درود،    تراد   شباه  درصد    با 

نیز از این    INSVویروس    ، جنساین  های نوکلئوپروتیین  اسیدها در ژن ومینو 

با تجدیدنظر کلی که در    سپس   . et al.(de Avila(1993  گروه معرفی شد

توسپوویروس ه رد خانواده  بندی  افتاد،  اتفاق  راسته    Bunyaviridaeها  به 

Bunyavirales   این راسته دارای  های ویروسی بیشتر تغییر یاف با خانواده .

متعل  به    توسپوویروسمنفی اس . جنس    RNAژنوم  خانواده ویروسی با    9

عل   نیز    Tospoviridae  خانواده  به  قابلی   به  تریپس  توسط  انتقال 

Orthotospovirus    2017یاف     نام  تغییر) et al.,(Adams .   یروسوINSV  

  که بوده    Tospoviridaeو خانواده    Orthotospovirusگونه از جنس  ك  ی

می زینتی  و  زراعی  محصوالت  در  فراوانی  خسارات   شوند سبو 

(Rielly et al., 2011) .     از امریکا  اولین گزار  از وقوع این ویروس در دنیا

 .(Law and Moyer 1990)  صورت گرف     (.Impatiens spp) از روی گل حنا 

تولیدکنند کشورهای  سایر  از  ون  از  هلند  ه پس  جمله  از  زینتی   گیاهان 

1990)et al.(de Avila  گزار  شد.   
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سال    در  ایران  از  بار  نخستین  برای  ویروس،  توتون    1380این  روی  از 

مختص گیاهان زینتی   در ابتدا   INSVویروس .(1381گزار  شد )معینی  

فلفل، ریحان، جعفری،   از قبیل ولودگی سبزیجاتی    سپس شد  محسوب می

گزار  به ویروس     ...و  بادام زمینی، توتون، سیو زمینی  ، اسفناج، کاهو

  (  ; Poojari  ;2005 et al., Rayapati ;7200 et al.,Koikeشده اس  

2014 et al.,Kuo and Naidu 2013;   .)   این ویروس از  ولودگی  گزار

صیفی برخی  دنیاجات  روی  اهمی   نشان  در  افزایش  از جه     وندهنده 

 باشد.  توسعه دامنه میزبانی در ربیع  و سایر محصوالت کشاورزی می

بهه ویروس   اریکها،   9  در  ،INSVتهاکنون در ایران ولودگی  گونهه زینتی 

اسهپات، ونتوریوم، پتوس، ختمی، داودی، دراسهنا، رز و کوروتن از اسهتان 

 جین جر، حنها،بنجهامین،  اریکها، اسهههپهات، ونتوریوم،  گونهه    15؛  گیالن

سههیکاس، سههیسههوس، سههینگونیوم ابل ،  رز، داودی، دیفن باخیا، سههلوی، 

گونه زینتی وهار، بنفشههه،   13؛  مازندرانفیکوس و فیلودندرون از اسههتان 

بنفشههه افریقایی، حنا، رز، شههمعدانی، کایکی، کوروتن، کوکو، گازانیا، 

ولسترومریا، گونه زینتی    14؛  تهران  گالیل، میخك و همیشه بهار از استان

و، ختمی، رز، سهههلوی، شهههو بو، شهههمعهدانی، فیلودنهدرون،  بنجهامین، پیلهه

 مرکزیکوکهو، گهازانیها، مهارگریه ، میخهك و همیشهههه بههار از اسهههتهان  

 .(1392)قطبی  گزار  شده اس 

  

https://www.researchgate.net/profile/Naidu-Rayapati
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  ردیابی و تشخیص
اولین گام در شناسایی عوامل ویروسی در گیاهان، وشنایی با عالیم ناشی از  

از روی    ابتدا     ی ویروس احتمال ولودگی  لکا،  به ویروس اس .  گیاه  ولودگی  

از رری   و  گیرد  گیاه صورت می عالیم   تشخیص قطعی ولودگی ویروسی 

و مولکولی    از قبیل االیزا   سرولوژیك   های رو  های تشخیص مبتنی بر  رو  

(RT-PCR)   باشد می  میسر ویروس شناسی    های مجهز در وزمایشگاه. 

 

 عالیم آلودگی به ویروس  

موارد  در برخی   . در ایلو موارد بدون عالیم هسههتند  INSVگیاهان ولوده به  

شهههود.  ههای جوان دیهده می ههای نکروزه در برگ ههای نکروتیهك و حلقهه لکهه 

متفهاوت بوده    دیگر   ه عالیم از یهك گیهاه بهه گیهاه دیگر و از یهك گونهه بهه گونه 

ههای نکروزه و کلروزه روی  کوتولگی، لکهه ولی در مجموع عالیمی از قبیهل: 

ای و سههیاه روی سههاقه، لکه حلقوی، الگوهای خطی، برگ، نکروزهای قهوه 

 (. (EPPO, 1999شود موزاییك و نکروز رگبرگ مشاهده می 

لکه  ایجاد  با  ویروس  نکروزاین  کوتولگی   ه های  برگی، کلروز رگبرگی، 

موجو   گل  تولید  وعدم  بدشکلی  زینتی   کاهشگیاه،  گیاهان  در  کیفی 

نمونه  .(1392)قطبی    گرددمی برخی  ولودگی  ناشی  واکنش عالیم  با  ها 

های بیولوژیك و وزمون سرولوژیك االیزا فقط با ویروس  مثب  در بررسی

INSV  قابل مشاهده اس . 1-4در اشکال      
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 (1392داودی از استان مرکزی )قطبی عالیم برگی در -1کل ش

 

 
در بنفشه ایرانی از تهران   INSVخسارت ناشی از ولودگی ربیعی  -2شکل 

 ( 1392)قطبی 
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های نکروز برگی در گازانیا )راس ( و میخك )چپ( مبتال به لکه  -3شکل

INSV  (1392)قطبی از تهران                                          

 
 بدشکلی در برگ و کلروز ناشی از ولودگی پتوس از گیالن  -4شکل 

           (1392)قطبی 
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  انتقال هایوشر

میزبانی وسهیعی که دارند از رری  شهیره گیاه ولوده ها با دامنه  توسهپوویروس

.  شهههونهد ههای مکهانیکی و توسهههط حشهههرات تریپس منتقهل میبهه رو 

بههه جهنهسههه تهوسههههپهوویهروس مهتهعهله   خههانهواده   Orthotospovirus  ا  و 

Tospoviridae    بوده و سههبو خسههارات فراوانی در محصههوالت زراعی و

این ویروس    ی انتقالرو  اصهههل   .(Rielly et al., 2011)شهههوند  زینتی می

خشهکیدگی کامل و   .باشهدمی  Frankliniella occidentalisتریپستوسهط  

ی گرم سهههرع  و  یسهههریي گیاهان ولوده به ویروس در شهههرایط وب و هوا

  دهد.شدت بیشتری از خود نشان می

بسیاری از   در عنوان گروهی از وفات مهم  ریشکداران به  حشرات راسته بال 

گلخانه المحصو کشاورزی  ت  و  گل   .باشندمیای  یربی   .F تریپس 

occidentalis Pergande (Tysanoptera)  از خانواده  Thripidae    یکی از

بیشترین خسارت   که   وفات مهم گیهاهی بها دامنهه میزبهانی بسیار وسیي اس 

به محصو از  ت وارد می الرا  بیش  با  این تریپس دامنه میزبانی وسیعی  کند. 

از    544 محصو   54گونه  از  بسیاری  روی  و  دارد  گیاهی  ت  الخانواده 

گزار  زینتی  گیاهان  و  اس    کشاورزی  ویروس  شده  چندگونه  ناقل  و 

  ها، کنترل تریپس ناقل اسباشد و بهترین راه مهار این ویروس گیاهی می

(Terry and Kirk 2003)  .تریپس یربی گل F. occidentalis  یکی از وفات

ماه سال اس  که در ایران، اولین بار در اردیبهش  زا در گلخانه  مهم خسارت



 

 

10 

 

ونتوری  1384 ژربرا،  وفریقایی،  بنفشه  زینتی،  گیاهان  روی  دیگر واز  و  م 

ای واقي در پاکدش  در استان تهران گزار  شد  گیاهان زینتی، از گلخانه 

 (.1383جلیلی مقدم و وزمایش فرد، )

بر زیان  تغکیه مستقیم تریپس یربهی گل  عالوه  این  از  های ناشی از  گیاه، 

پایاه  بوف      انتقال   توانایی  (persistent-propagative)تکثیری  -رری  
دارد  INSV  ویروس دیگر .  را  شهبیه  گل  یربی  تریپس  زندگی  چرخه 

بطوریکه شامل مراحل تخم،   .اس  Thripidae های موجود در خانواده گونه 

رشهد    .ل، دو مرحله شفیرگی نسبتا ییرفعال و بالغ اسه دو مرحله الروی فعا

و در شرایط مناسو در یك فصل   بوده و نمو این وف  وابسته به دما و میزبان  

صورت حشره کامل و پوره روی    زمستان به .  زراعی دارای چندین نسل اس 

های زمین ها و شکا  های هرز یا زیر کلوخه علف،  گیاهان، بقایای گیاهی

مثل تولید   (پارتئوژنز یا دخترزایی)برند. این حشرات به رری  بکرزا  میبه سر  

اپیدرم درون  ندرت دیده می  نمایند و نرها بهمی شوند. حشره ماده در زیر 

این  تخم می  1-12حشره ماده روزانه  د.  محفظه قرار دار گکارد و هر نسل 

های  دماکشد و در  روز رول می  18درجه سانتیگراد    21وف  در حرارت  

نسل   14تا    برای این حشره   اس . در خارج ایران  ترنی الاین زمان رو  پایین

تا   ایران  در  اس    1ولی  شده  گزار   محمدی)گل  نسل  و  پور،  محمدی 

1397; (Gaum et al., 1994 
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بالغ و الروهای تریپس هر دو قادر به کسو ویروس هستند ح  اما    ،شرات 

حشرات بالغ در صورت کسو ویروس در زمان بلوغ قادر به انتقال ون نیستند  

انتقال ویروس  به  قادر  تنها زمانی  یا دوم    هستند  و  اول  را در سنین  که ون 

ویروس قابلی  انتقال از رری  تخم را نداشته و هر نسل    .کنندالروی کسو 

باید ویروس را در زمان الروی ک  از حشرات تریپس  تا  جدید  نمایند  سو 

 .را انتقال دهندون  بتوانند 

 
 )یزوی و همکاران( تریپس یربی گل -  5شکل

 

 
 ( 1383 جلیلی مقدم) عالیم ناشی از تریپس یربی گل روی داودی -6شکل 
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 دستورالعمل

ویروسی، پیشگیری از وقوع  های  که بهترین راه کنترل ولودگیاز ونجایی    

های  گیر شدن ولودگیشناسایی به موقي و ممانع  از همه باشد،  ولودگی می

ناقل ویروس  )به منظور کنترل حشره تریپس    ویروسی اهمی  زیادی دارد.

INSV)   شده    هایکشاز حشره میتوصیه  استفاده  مناسو  زمان    شود.در 

ناقل ویروس رو  ها وجود دارد که  های بسیار زیادی برای کنترل حشره 

 شود. کنترل و کاهش ولودگی ویروسی میدر نهای  منجر به 

 

های کشت و پرورش گیاهان در گلخانه  INSVکنترل ویروس  

 زینتی: 

اسههتفاده از بکر سههالم یا کاربرد رو  کشهه  باف  برای تکثیر گیاهان   -1

 زینتی در داخل کشور

های تکثیری مثل پاجو ، بنه، قلمه گیاهان دارای  عدم استفاده از اندام -2

 ولودگی ویروسیعالیم مشکوک به 

علف-3 ویروس  حک   میزبان  هرز  داتوره   INSVهای  متل،  )داتوره 

های کش  و پرور  گیاهان  استرامونیوم، سلمه تره...(  در اررا  گلخانه 

عنوان میزبان واسط های هرز در صورت فقدان میزبان زینتی به  زینتی. علف

 کند.میویروس عمل 
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ها  به دالیل رفتاری و فیزولوژیکی ونها  کشکنترل حشره تریپس با حشره -4

بی استفاده  نیس .  میوسان  سموم  ولودگیرویه  سبو  زیس   تواند  های 

مفید ییرهد  و به خطر انداختن   محیطی، ایجاد سمی  در موجودات زنده 

یکی از وفات مهم گیاهان گلخانه ای   تریپس یربی گلسالمتی انسان شود.  

کشمی حشره  مقابل  در  که  نشان  هاباشد  مقاوم   سرع   به  شیمیایی  ی 

رو  می دیگر  از  استفاده  و  عوامل هادهد  از  استفاده  ویژه  به  کنترل  ی 

ضرورت از  ونها  کنترل  در  حشره  هابیولوژیك  این  جمعی   مدیری   ی 

باشد. در بین این عوامل کنترل بیولوژیك، بیمارگرهای حشرات از جمله می

ار اس  و در برخی کشورها کاربرد ونها  ، از اهمی  ویژه ای برخوردهاقارچ

اس  بوده  ومیز  همکاران    موفقی   و  شکارگر.  (1392)یزوی   کنه 

 Amblyseius swirskii  بیمارگر حشرات  و قارچ Beauveria bassiana   از

هستندمهم یربی گل  تریپس  ربیعی  دشمنان  mblyseiusA   هایکنه  .ترین 

swirskii      ها و  شکارگری ندارند، در سطگ زیرین برگزمانی که فعالی

رگبر به  کرکگنزدیك  کنار  در  یا  و  گیاهان  یاف   های  برگ  های 

ها تغکیه  ها و نیز کنه سفیدبالك  ها،از پوره تریپستواند  این کنه می  .شوندمی

 .(Arthurs et al., 2009) کند
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 INSVبهه عنوان نهاقهل  کهه   Frankliniella occidentalis مبهارزه بها تریپس

ههای کنترل ییرشهههیمیهایی و رو کنهد بهه هها فعهالیه  میدر سهههطگ گلخهانهه

  (:1397پور محمدی و محمدیگل) شیمیایی

در دریچهه تهویهه جهه  جلوگیری از   (14*24مش  بها)اسهههتفهاده از توری -

 ورود تریپس از محیط بیرون گلخانه

کش  یك نوار و به ارتفاع چسبنده در هر ردیف    زرداستفاده از نوارهای  -

تر از سههطگ گیاه و در رول راهروهای داخل گلخانه، نزدیك در الکمی با

 د شوهای ورودی نصو میها و محلو پنجره 

یا  در هزار  3/0در یلظ     (تپکی)فلونیکامید    هایکشاسههتفاده از حشههره -

کاربرد ترکیبات با ر یا در هزا 5/1کش فسههفره دیکلروس به نسههب   حشههره 

 .در هزار 5/2شاء ربیعی گیاهی نیمارین و پیرتروم به نسب  من

برای کنترل این حشره    Amblyseius swirskiiشکارگراستفاده از کنه    -

  ها.در سطگ گلخانه 

بها توجهه بهه قهابلیه  انتقهال مکهانیکی این ویروس ، ممهانعه  از ورورد و   -5

 از اهمی  زیادی برخودار اس . هاخروج افراد ییرضروری در گلخانه

به ویژه   عاری از ولودگی  اسهههتفاده از ابزار و وسهههایل هرس و بایبانی -6

چنانچه از تیغ و قیچی بایبانی مشترک استفاده و  های شاخه بریده  برای گل

مواد ضهدعفونی  شهود، ضهدعفونی ون از یك گیاه به گیاه بعدی توسهط  می

 (1395گردد )قطبی کننده مانند الکل توصیه می
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حک  و امحا کامل گیاهان دارای عالیم مشهکوک ویروسهی در سهطگ  -7

 های کش  و پرور  گیاهان زینتیگلخانه

اوی وب ژاول رقی  شهههده یها وب وههك در ورودی  تعبیهه تشهههتهك حه   -8

 ی سرپوشیده هاگلخانه

در سطگ کشور   INSVهای گیاهی زینتی ولوده به ویروس  معرفی گونه  -9

 داران و باال بردن سطگ وگاهی تولیدکنندگانبه گلخانه

 INSVوشههنایی تولیدکنندگان با عالیم ناشههی از ولودگی به ویروس  -10

 هان زینتیی مختلف گیاهادرگونه
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Abstract 

Impatiens necrotic spot virus(INSV) is one of the most 

important tospoviruses which detected in ornamental plant 

greenhouses worldwide and Iran. INSV has been reported from 

ornamental screen houses in Tehran and Markazi provinces. 

INSV symptoms included necrotic leaf spot, chlorosis and 

stunting in infected ornamental plants. Heavy losses reported 

caused by INSV in infected plants, eg; Zinia elegans, Ficus 

benjamina, Viola spp., Saintpaulia ioantha, Althea spp., 

Cheiranthus cheiri, Pelargonium*hortorum, Dahlia spp., 

Gazania spp., reducing quality and quantity of infected plants. 

Increasing the level of knowledge of ornamental growers with 

holding educational courses about viral diseases symptoms and 

their vector control are needed. 
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