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مقدمه
بیمارگر های مختلفی از جمله ویروس ها، می توانند درختان میوه دانه دار و هسته دار 
را آلوده  و خسارت کّمی و کیفی در این گیاهان ایجاد کنند. ویروس هاي بیماري زاي 
درختان میوه به سبب انتشار از طریق اندام هاي تکثیري اهمیت دارند. برخی از این 
ویروس ها در برخی از میزبان ها عالیم مشخصی ندارند یا عالیم آلودگی در دوره زمانی 
محدودی از سال روی اندام های هوایی یا بخش هایی از اندام های هوایی ظاهر شده و 
پس از آن، گیاه آلوده دیگر عالیم مشخص ندارد. ویروس لکه سبزرد برگ سیب یکی 
از شایع ترین ویروس های درختان میوه دانه دار و هسته دار در ایران و جهان است که 
باعث کاهش کّمی و کیفی میوه و کاهش رشد و عمر درخت می شود. نخستین و 
مهم ترین مرحله مدیریت بیماری ویروسی، شناسایی دقیق و صحیح ویروس عامل 
بیماری در بافت های گیاهی آلوده است که این شناسایی، اساسی ترین اقدام برای 
کنترل آن به شمار می رود. اعمال قرنطینه یکی از مهم ترین اقدامات برای جلوگیری 
از ورود ویروس به مناطق بدون آلودگی است. استفاده از مواد تکثیری دارای گواهی 
سالمت و اصالت ژنتیکی، مواد گیاهی بدون ویروس در احداث باغ های جدید، حذف 
درختان آلوده و جایگزینی آن  ها با درختان سالم در باغ ها، مهم ترین روش های کنترل 

این ویروس هستند.
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اهمیت درختان میوه
درختان میوه معتدله متعلق به تیرة گل سرخیان بوده و مهم ترین آن ها درختان 
میوه دانه دار )سیب، گالبی و به( و هسته دار )زردآلو، هلو، آلو، بادام و گیالس( هستند. 
کل  از  نیمی  دارند.  انسان  سالمت  و  تغذیه  در  مهمی  نقش  و  سهم  درختان  این 
میوه های معتدله جهان در کشورهای چین، ترکیه، آمریکا، برزیل، ایتالیا و اسپانیا 
ایران در بین کشورهای تولید  فائو در سال 1398،  بر اساس آمار  تولید می شوند. 
کننده درختان میوه معتدله دنیا، مقام چهارم تولید زردآلو، آلو و گیالس، مقام سوم 

تولید آلو و مقام ششم تولید هلو و مقام یازدهم تولید سیب را دارد.

ویروس های درختان میوه
ویروس های زیادی در سراسر جهان، درختان میوه دانه دار و هسته دار را آلوده 
می کنند، ولی با وجود گستردگی و خسارت زایی باال، توجه چندانی به آ ن ها نمی شود. 
ویروس هاي درختان میوه به سبب انتشار از طریق اندام هاي تکثیري اهمیت دارند. 
بیماري هاي ناشي از این عوامل، گاهي عالیم اختصاصي مشخصی ایجاد مي کنند؛ 
اما در بیشتر موارد، عالیم خفیف و غیراختصاصي است. برخی از این ویروس ها در 
برخی از میزبان ها بدون عالیم مشخص هستند و آلودگی به ویروس در این گیاهان با 
کاهش اندازه پهنک برگ، رشد گیاه، تعداد، اندازه و کیفیت میوه، باعث ایجاد خسارت 
در گیاه و کاهش محصول می شود. با این حال، برخی از این ویروس ها در برخی از 
ارقام گیاهی حساس عالیم مشخصی ایجاد می کنند که این عالیم در برگ به صورت 
نقوش  و  مرده  بافت  نقاط  لوله ای شدن، ظهور  لکه ای شدن،  پیچیدگی،  بدشکلی، 
رنگی غیرمعمول و در میوه به صورت بدشکلی، لکه حلقوی و ظهور نقوش خطی، 
آشکار می شود. مطالعات نشان داده که آلودگي درختان به ویروس هاي نهفته1 به طور 

1. Latent Viruses 
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چشمگیری عملکرد درخت را کاهش مي دهد. از بین این گروه از ویروس ها، ویروس 
لکه سبزرد سیب1 یکي از ویروس هاي مهم درخت سیب و سایر درختان میوه در 

جهان است. این ویروس اولین بار در سال 1388 از ایران گزارش شد.

(ACLSV) ویروس لکه سبزرد برگ سیب

شایع  و  مهم  ویروس های  از  یکی   )ACLSV( سیب  برگ  سبزرد  لکه  ویروس 
درختان میوه دانه دار و هسته دار است و بیشتر گونه هاي درختان میوه از قبیل گالبي، 
آلو، گیالس، زردآلو و تعداد زیادي از رقم های تجاري سیب را آلوده مي کند. میزان 
آلودگي درختان میوه به این ویروس گاهي به 80 تا 100 درصد می رسد که باعث 

کاهش عملکرد درخت تا چهل درصد می شود.
بررسی هایی که در مناطق مهم کشت سیب در کشور انجام شده نشان می دهد 
که میزان آلودگی باغ های سیب استان اصفهان به این ویروس سی درصد، آلودگی 
باغ های سیب استان آذربایجان غربی 17 درصد، آلودگی باغ های سیب استان تهران 
14 درصد و آلودگی باغ های سیب استان آذربایجان شرقی به این ویروس 11 درصد 
است. در بررسی دیگر، این ویروس روی گالبی و به، به ترتیب در استان های گیالن 
و فارس گزارش شده است. بررسی های صورت گرفته در نهالستان های درختان میوه 
دانه دار استان اصفهان نیز آلودگی 8/33 درصدی نهالستان های مطالعه شده را نشان 
داده که میزان آلودگی انواع نهال های به، گالبی و سیب به ترتیب 2/63، 1/7 و 3/82 
بوده است. آلودگی 9/8 درصدی باغ  های سیب کردستان و آذربایجان شرقی نیز بر 
اساس روش های مولکولی )آزمون واکنش زنجیره ای پلی مراز( به این ویروس گزارش 

شده است.
ویروس لکه سبزرد برگ سیب در بیشتر ارقام تجاری درختان میوةدانه دار مثل 
سیب، گالبی و به عالیم مشخصی ایجاد نمی کند، ولی در درختان سیبی که روی 

1. Apple Chlorotic Leaf spot Virus, ACLSV 
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پایه های خاص از جمله پایه Maruba Kaido پیوند شده اند، بیماری شدیدی ایجاد 
می کند. عالیمی که  این ویروس روی ارقام حساس سیب به وجود می آورد شامل 
لکه برگي کلروتیک، بدشکلي برگ، حلقه هاي کلروتیک، نقوش خطي، کاهش اندازه 

برگ و کوتولگي می شود.)شکل های تا 3(.

شکل 1: لکه برگي کلروتیک، بدشکلي برگ، کاهش اندازه برگ و کوتولگي بر روی رقم حساس سیب )گیاه 
آزمایشی( آلوده شده با ویروس لکه سبزرد برگ سیب
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شکل 2: بدشکلی شدید برگ  روی رقم حساس سیب آلوده شده با ویروس لکه سبزرد برگ سیب

شکل 3: عالیم لکه برگی کلروتیک  روی برگ درخت به آلوده به ویروس لکه سبزرد برگ سیب
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در برخی از گونه های درختان میوه هسته دار از قبیل هلو، شلیل و زردآلو، آلودگی 
به این ویروس عالیم مشخصی ندارد؛ اما در بعضی از گونه ها، آلودگی با نشانه هایی 
خاص ظاهر می شود. در این گروه از درختان، عالیم روی برگ، میوه و تنه آشکار 
نشانه های  و  دارد  ویروس  سویه  و  گیاه  رقم  به  بستگی  عالیم  این  می شود. شدت 
آلودگی، بیشتر خود را به صورت شکاف چوب، بدشکلی شدید میوه، کاهش عملکرد 
و ناسازگاری پیوند و نکروز جوانه ظاهر می کند. عالیم ایجادشده روی هلو به شکل 
ساقه آبله دروغین همراه با ایجاد شکاف روی پوست درخت، ایجاد نقوش سبزرد روی 
برگ و میوه و جارویی شدن سرشاخه ها است که باعث ناسازگاری پایه و پیوندک 
می شود. این آلودگی ویروسی در زردآلو نیز لکه های جوشی شکل روی برگ و میوه 

ایجاد می کند )شکل 4 و 5(.

شکل 4:  نقوش سبزرد روی برگ درخت  هلو آلوده به ویروس لکه سبزرد برگ سیب )الف:برگ سالم و 
ب: برگ های آلوده(
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شکل 5: عالیم موزاییک روی برگ های هلوی آلوده به ویروس لکه سبزرد برگ سیب

آلودگی هم زمان درخت به این ویروس و سایر ویروس های آلوده کننده درختان 
دانه دار یا هسته دار باعث شدید شدن عالیم می شود. سویه های مختلف ویروس لکه 
سبزرد برگ سیب از نظر بیماری زایی تنوع باالیی دارند. مهم ترین روش انتقال این 
بوده، همچنین در  آلوده روی درختان سالم  تکثیری  پیوند مواد  از طریق  ویروس 
شرایط گلخانه ای نیز به برخی از گیاهان محک)آزمایشی( با روش مکانیکي انتقال پذیر 
است؛ انتقال ویروس با ناقل حشره ای، انتقال از طریق بذر یا انتقال از طریق دانة گرده 
تاکنون دیده نشده است. ویروس لکه سبزرد برگ سیب به سبب گستردگی آن در 
تمام مناطق جهان و همچنین به سبب ایجاد ناسازگاري پایه و پیوندک در برخي از 

درختان میوه هسته دار اهمیت اقتصادي زیادی دارد. 
عالیم ویروس لکه سبزرد برگ سیب شامل عالیم سبزردی روی نهال سیب و 
نقاط بافت مرده و بدشکلی برگ روی برگ های درخت سیب، به ترتیب در شکل های 

6 و 7 مشاهده می شود.
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شکل 6: عالیم سبزردی در نهال و برگ  سیب آلوده به ویروس لکه سبزرد برگ سیب

شکل 7: عالیم ویروس لکه سبزرد برگ سیب شامل نقاط بافت مرده در برگ و بدشکلی برگ هاي سیب
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روش های تشخیص ویروس لکه سبزرد برگ سیب

گیاهی،  تکثیری  مواد  در  سیب  برگ  سبزرد  لکه  ویروس  زودهنگام  تشخیص 
اثر  بر  ایجادشده  بیماری  همانند سایر ویروس های درختان میوه، پیش نیاز کنترل 
این ویروس است. از طرف دیگر، دسترسی به روش های تشخیصی حساس و دقیق 
از موارد الزم برای صدور گواهی سالمت مواد تکثیری گیاهی و دستیابی به مواد 

تکثیری بدون آلودگی است. 
بیولوژیکی،  تشخیص  روش  سه  از  استفاده  با  ویروس  این  تشخیص  روش  های 

سرولوژیکی و مولکولی است:
تشخیص بیولوژیک با بررسی عالئم روی میزبان های طبیعی و یا عالیم ایجاد  _

به روش  مایه زنی  از  گیاه کنوپودیومپس  مانند گونه های  شده روی گیاهان محک، 
مکانیکی با عصاره گیاه آلوده انجام می شود. 

روش الیزا )ELISA( یکی از روش های تشخیص سرولوژیک است که در این  _
روش واکنش آنتی ژن- آنتی بادی به صورت واکنش رنگی )رنگ زرد( در چاهک های 
نمونه  در  ویروس  وجود  زرد  رنگ  شدن  نمایان  با  و  می شود  مشاهده  الیزا  پلیت 
بررسی شده تایید می شود. این روش برای تشخیص ویروس لکه سبزرد برگ سیب در 

درختان میوه روش مناسبی است. 
روش های تشخیصی مولکولی حساس تر و اختصاصی تر بوده و مناسب ترین روش  _

تشخیص مولکولی برای ویروس لکه سبزرد برگ سیب واکنش زنجیره ای پلی مراز 
)PCR( است که براساس آن، بخشی از ترادف اسید نوکلئیک ویروس تکثیر می شود. 
ژنوم این ویروس از نوع آران ای است و قبل از انجام پی سی آر، نیاز به تبدیل آران ای 
به دی ان ای است؛ بنابراین، واکنش زنجیره ای پلی مراز به روش نسخه برداری معکوس 
کار می رود.  به  برگ سیب  لکه سبزرد  ویروس  برای شناسایی  معموال   )RT-PCR(
اگرچه روش های تشخیص مولکولی دقت تشخیص باالتری داشته و مقادیر کم ویروس 



شناسایی و مدیریت ویروس لکه سبزرد برگ سیب
16

را نیز ردیابی می کنند، ولی روش الیزا روشی معمول، معتبر و مقرون  به  صرفه برای 
غربال گری گسترده گیاهان  است. 

روش های مدیریت ویروس  لکه سبزرد برگ سیب

راهبرد  کنترل ویروس لکه سبزرد برگ سیب به شرح زیر است:
جلوگیری از ورود ویروس به مناطق غیرآلوده با اعمال روش های قرنطینه داخلی  _

سازمان حفظ نباتات کشور. 
جلوگیری از ورود و استقرار ویروس به باغ های تازه تاسیس با استفاده از نهال های  _

دارای گواهی سالمت از موسسه تحقیقات ثبت و گواهی نهال و بذر.
حذف درختان آلوده در باغ ها یا نهالستان ها. _
کاربرد مواد تکثیری گیاهی سالم در تولید نهال و استفاده از پایه بدون ویروس  _

برای پیشگیری از شیوع این بیماری و تهیه پیوندک از منابع سالم گزینی شده.
از روش های مختلف حذف ویروس  _ استفاده  با  بدون ویروس  نهال های  تولید 

روش،کشت  این  در  بافت.  کشت  و  گرمادرمانی  جمله  از  تکثیری  گیاهی  مواد  از 
آزمایشگاهی بخش هاي بدون ویروس گیاه، که غالبا این بخش ها در مریستم هاي اولیه 
گیاه متمرکز هستند، در محیط کشت انجام می شود. برای افزایش کارایی این روش 

قبل از کشت مریستم، مواد گیاهی با گرمادرمانی تیمار می شوند.
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خالصه مطالب
ویروس لکه سبزرد برگ سیب از شایع ترین ویروس های درختان میوه دانه دار و 
هسته دار در ایران و جهان است که باعث کاهش چهل درصدی عملکرد واریته هاي 
تجاري و افت کیفیت و میزان محصول شده و عمر درخت را هم کاهش می دهد. 
نخستین گام در مدیریت این بیماری، شناسایی دقیق و صحیح ویروس عامل بیماری 
در درختان است. اعمال قرنطینه و جلوگیری از ورود ویروس به مناطق غیرآلوده، 
استفاده از مواد تکثیری مثل نهال و قلمه دارای گواهی سالمت و اصالت ژنتیکی 
بدون ویروس در احداث باغ های جدید، حذف درختان آلوده و جایگزینی آن ها با 

درختان سالم در باغ ها، مهم ترین روش های کنترل این ویروس به شمار می روند.
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