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مقدمه
ــه  ــت ک ــیری دنیاس ــوه گرمس ــان می ــن درخت ــه از مهم تری انب
ــتان و  ــوب سیس ــز )جن ــا نی ــور م ــرقی کش ــوب ش ــق جن در مناط
بلوچســتان، اســتان هرمــزگان، مناطقــی از جنــوب کرمــان( کشــت 
ــن  ــی از مهم تری ــه یک ــن انب ــکلی گل آذی ــاری بدش ــود. بیم می ش
بیماری هایــی اســت کــه در بســیاری از کشــورهای دنیــا مشــکالتی 
ــال  ــر س ــد و ه ــاد می کن ــه ایج ــرورش انب ــت و پ ــدی در کش ج
باعــث زیان هــای فراوانــی می شــود. ایــن بیمــاری خطــری جــدی 
ــزان  ــی رود. می ــمار م ــه ش ــا ب ــه در دنی ــت انب ــعه کش ــرای توس ب
ــا ۶۰ درصــد و در  ــن بیمــاری در برخــی مناطــق ۵۰ ت خســارت ای
حالــت شــدید تــا ۱۰۰ درصــد گــزارش شــده اســت. علیرغــم شــیوع 
بیمــاری بدشــکلی انبــه در کشــورهای همجــوار ماننــد پاکســتان و 
عمــان و امــارات متحــده عربــی، خوشــبختانه تاکنــون ایــن بیمــاری 
در ایــران گــزارش نشــده اســت. باوجودایــن، شــناخت ایــن بیمــاری 
ــرای  ــویم و ب ــارت هایش آگاه ش ــم و خس ــود از عالئ ــبب می ش س

پیشــگیری و مقابلــه، بموقــع اقــدام کنیــم.

عامل بیماری
عوامــل مختلــف زنــده و غیرزنــده ای بــرای ایــن بیماری شــناخته 
شــده اســت؛ ازجملــه: ویروس هــا، قارچ هــا، نماتدهــا، کمبــود مــواد 
غذایــی، نبــود تــوازن هورمونــی در گیــاه؛ امــا در نهایــت عامــل اصلی 

ایــن بیمــاری نوعــی قــارچ معرفی شــده اســت.
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حساسیت ارقام
تقریبــاً هیچ یــک از ارقــام تجــاری انبــه دربرابــر بیمــاری بدشــکلی 
مقــاوم نیســتند. تاکنــون فقــط تعــداد بســیار اندکــی از ارقــام مقــاوم 
ــر  ــه ازنظ ــده اند ک ــایی ش ــب شناس ــی و اَلی ــدوِرن و ایالچ ــد بَ مانن
ــوع  ــن ن ــن، ای ــد. باوجودای ــوه بســیار نامرغوب ان ــدازه و کیفیــت می ان
ــام  ــه ارق ــی ب ــی را از روش تالق ــن ویژگ ــته اند ای ــز نتوانس ــام نی ارق

تجــاری منتقــل کننــد )شــکل ۱(.

بــه طــور کلــی، اصــالح و ایجــاد ارقــام تجــاری مقــاوم بــه بیمــاری 
بدشــکلی انبــه تاکنــون موفقیت آمیــز نبــوده اســت.

شکل ۱- انبه رقم ایالچی مقاوم به بیماری بدشکلی
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عالئم بیماری
این بیماری به دو شکل رویشی و زایشی مشاهده می شود.

۱- بدشکلی رویشی

ایــن شــکل از بیمــاری بیش تــر در نهالســتان ها و درختــان 
جــوان مشــاهده می شــود. در ایــن حالــت، جوانه هــای رویشــی 
ــای  ــوان و نهال ه ــان ج ــرگ درخت ــور ب ــی در مح ــا جانب ــی ی انتهای
انبــه متــورم و بــه شــاخه چه های کوچــک غیرطبیعــی تبدیــل 
ــری  ــا ظاه ــد ب ــز َفلس مانن ــرِگ ری ــادی ب ــداد زی ــه از تع می شــود ک

ــکل ۲(. ــت )ش ــکیل شده اس ــه تش ــابه خوش مش

شکل ۲- بدشکلی رویشی در انبه
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ــداد  ــی رود و تع ــن م ــی از بی ــه انتهای ــت جوان ــر غالبی ــپس اث س
ــی کــه در ســنین  ــه رویشــی ظاهــر می شــود. نهال های ــادی جوان زی
جوانــی دچــار ایــن مشــکل می شــوند، رشدشــان متوقــف می شــود و 
ــد. نهال هایــی کــه دیرتــر دچــار آلودگــی می شــوند،  از بیــن می رون
ــد. ــه بدشکل شــده از ســر می گیرن ــاالی ناحی ــی را در ب رشــد طبیع

۲- بدشکلی گل آذین

ــن  ــکلی گل آذی ــاری بدش ــاری، بیم ــکِل بیم ــایع ترین ش ش
ــد  ــی رش ــورت غیرطبیع ــه ص ــا ب ــه در آن، گل آذین ه ــت ک اس
می کننــد. در ایــن حالــت، دمگل هــا کوتــاه و ضخیــم می شــود؛ 
امــا قســمت های دیگــر گل بســیار کشــیده تر و بلندتــر از 
حالــت طبیعــی می شــود. در حالــت شــدید بیمــاری، گل آذیــن 
ــل  ــد و به دلی ــم و ســنگین درمی آی ــای متراک ــه صــورت توده ب

ــکل3 و 4(. ــود )ش ــزان می ش ــن آوی ــمت پایی ــاد به س وزن زی

شکل ۳- گل آذین سالم در انبه
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شکل 4- گل آذین بیمار در انبه

چنیــن گل آذین هایــی گل هــای زیــادی دارنــد کــه بیش ترشــان 
ــد. تخمــدان  ــی می مانن ــدرت دوجنســی بســته باق ــر هســتند و بن ن
ــال  ــیده و غیرفع ــیار کش ــار بس ــی بیم ــای دوجنس ــه در گل ه و خام

ــد. ــد می کن ــه گــرده ضعیفــی تولی اســت و دان

در چنیــن گل هایــی میــوه تشــکیل نمی شــود یــا قبــل از رســیدن 
ــر بدشــکلی ممکــن  ــد. تظاه ــزش می کن ــه نخــود، ری ــدازه دان ــه ان ب
اســت در هــر رقــم از درختــی بــه درخــت دیگــر و همچنیــن از محلی 
بــه محــل دیگــر و در ســال های مختلــف متفــاوت باشــد. همچنیــن 
ممکــن اســت گل هــای بدشــکل و گل هــای ســالم روی یــک خوشــه 
یــا روی یــک شــاخه از درخــت ظاهــر شــوند. در تابســتان، گل آذیــن 
آلــوده بــه صــورت تــوده بافتــی خشــک روی درخــت باقــی می مانــد 
و برخــی از آن هــا ممکــن اســت در فصــل بعــد مجــدداً رشــد کننــد.
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کنترل بیماری
اگرچــه تاکنــون راهــکار کلــی مؤثــری بــرای کنتــرل ایــن بیمــاری 
ارائــه نشــده، بــرای به حداقل رســاندن احتمــال وقــوع بیمــاری، 

ــت: ــده اس ــی ش توصیه های
	تهیه نهال گواهی شده و عاری از بیماری؛
	 قطع گل آذین های بیمار درخت به همراه 3۰ سـانتی متر شـاخه

متصـل به گل آذین و سـپس سـوزاندن یا دفن آن هـا در عمق خاک؛
	 اســید اســتیک  نفتالیــن  بــا  درختــان  محلول پاشــی 

ــاه قبــل از گل دهــی؛ ــا 3 م ــون، ۲ ت ــزان ۲۰۰ قســمت در میلی به می
	حذف گل آذین هایی که بسیار زود روی درخت ظاهر می شود؛
	 ــا ــوات ی ــل دیمت ــا اســتفاده از ســموم متی ــع حشــرات ب دف

ــد؛ ــبت ۰/۱ درص ــون به نس ــا دیازین ــوس ی منوکارپ
	 بــرای کنتــرل آلودگــی فوزاریــوم )آلودگــی قارچی(، اســتفاده

از ســموم مانکــوزب )۰/۲۵ درصــد( یــا بنومیــل یــا کاربندازیــم 
ــکل ۵(. ــد )ش ــبت ۰/۱ درص به نس

شکل 5- کنترل بدشکلی انبه با استفاده از سموم قارچ کش


