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 شگفتارپی

درختان یکی از ( .Prunus dulcis (Mill) D.A. Webb)بادام  

از ( هزار هکتار 222معادل % )1/29ایران است و حدود میوه مهم و اقتصادی 

است  شده دادهاختصاص  آنخشک کشور به  های یوهسطح زیر کشت م

تولید  ی هرز،ها علفآفات، بیمارگرها و (. 7936 ،وزارت جهاد کشاورزی)

 گیاهیبیمارگرهای  انواع از این عوامل .کنند یمرا محدود  بادام محصول

در این نوشتار ضمن توصیف . شوند یگاهی باعث خسارت اقتصادی م

ین تر مهمهای باکتریایی و قارچی بادام در ایران به یکی از  یماریبکاربردی 

از منظر  "عارضه واکاری"ی تازه احداث بادام به نام ها باغی ها عارضه

دستاوردهای پژوهشی  حاصل کتاباین . است شده پرداختهنیز  پزشکی اهیگ

و مدیریت  شناسی یستنگارنده و دیگر پژوهشگران پیرامون شناسایی، ز

استفاده  برایاست که  در ایران باکتریایی و قارچی بادام کنترل بیمارگرهای

 و ترویج مروجان و کارشناسان، پزشکی یاهگ کارشناسان و پژوهشگران

تشخیص و مدیریت این عوامل  منظور به برداران بهرهکشاورزی و  موزشآ

 .است شده یهته

 نگارنده

7931 



 

 ث

 

 صفحه عنوان

 7 باکتریایی های یماریب :فصل اول

 2 شانکر باکتریایی -7           

 8 برگ سوختگی -2            

 71 لکه باکتریایی برگ و میوه -9           

 78 باکتریایی گال-4            

 27 قارچی های یماریب :فصل دوم

 22 لکه آجری  -7           

 92 پژمردگی ورتیسیلیومی -2           

 98 شانکر سیتوسپورایی -9            

 42 یتوفتوراییپوسیدگی فا -4           

 57 پوسیدگی سفید ریشه -5            

 54 ارچی بادامهای ق یماریبسایر  -6            

 62 عارضه واکاری: فصل سوم

 61 فهرست منابع



 

1 

 

 فصل اول

 

 

 

 

 

 

 

 باکتریایی های یماریب

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 شانکر باکتریایی  -9

شانکر باکتریایی یا گموز روی انواع درختان  :اهمیت و پراکنش بیماری

مهم این بیماری شامل بادام،  های یزبانم. میوه در تمام نقاط دنیا پراکنده است

ی ها باکتری. ردآلو، هلو، گیالس، انواع آلو، گوجه، سیب و گالبی هستندز

های فوق روی انواع درختان میوه، گیاهان زراعی و  عالوه بر میزبان عامل بیماری

این . وجود دارند زا یماریو یا ب (فیت اپی)رست روی صورت  های هرز به علف

به این . میت بیشتری داردهای نسبتاً سرد اه بیماری در مناطق خنک با زمستان

ها نیز  بیماری بالست جوانه، بالست شکوفه و خشکیدگی باکتریایی سرشاخه

روی انواع  ایراندر مناطق مختلف  بیماری شانکر باکتریایی. شود گفته می

های مهم این گیاهان  دار پراکنده است و یکی از بیماری درختان میوه هسته

هایی که بارندگی بهاره زیاد است  الخسارت بیماری در س. شود محسوب می

باشند و باعث  مولد هسته یخ نیز می ،های عامل شانکر باکتری. شود بیشتر دیده می

 یژه بادامو به های گل در این گیاهان اندام( زدگی یخ)تشدید خسارت سرمازدگی 

 در پاییز هایی که بارش زودهنگام برف در سال. (7986صحراگرد، ) شوند می

های طبیعی ایجادشده  های گیاهی و زخم افتد به دلیل فعال بودن اندام اتفاق می

شرایط برای نفوذ این بیمارگرها در گیاه فراهم  ،بارش برف و یخبندان براثر

صورت مرگ  داران به های عامل شانکر هسته شود و عالئم خسارت باکتری می

شانکر  .شود شاهده میها م ها و شاخه های زایشی گیاه و شانکر اطراف جوانه اندام



 

3 

 

هایی است که برای شیوع و توسعه آن  یماریباز  دار هسته درختان میوه باکتریایی

 (predisposing) یا پیش آمودگی مستعد کنندهعوامل  عنوان بهبرخی عوامل 

زدگی،  ، یخها زخمصدمات مکانیکی و : از ندعبارت ها آنین تر مهمالزم است که 

ی شنی، ضعف ها خاكسارت نماتدهای حلقوی، خی زمستانه، سوختگ آفتاب

ی ها دوره، (در پاییز و زمستان) یآب کم، تنش کمبود ازت و کلسیم یژهو به تغذیه

کشت متراکم درختان و تهویه نامناسب باغ، هرس در ی، سال خشکطوالنی 

های شدید همراه با تگرگ در بهار، استفاده از  یبارندگهوای سرد و مرطوب، 

آلودگی  و های گرامینه ویژه گونه های هرز به های حساس، علف پایهارقام و 

 (.Cao et al., 2013)ی عامل شانکر سیتوسپورایی ها قارچبا  زمان هم

 

های هوایی گیاه عالئم بیماری مشاهده  روی تمامی اندام: عالئم بیماری

 ای شدن صورت خشکیدگی و قهوه های گل به ها و اندام عالئم در جوانه. شود می

 شود های گل دیده می و اندام( بالست)ها  بافت به همراه مرگ جوانه

شکل ) شود مشاهده می( انگم)ها ترشح صمغ  روی جوانه. (7986صحراگرد، )

7). 

های غربالی در  لکهدر . های نکروز و غربالی است صورت لکه عالئم در برگ به

. (6شکل ) ودش میمشاهده  بادام سطح میوه مایع لزج در قسمت داخلی میوه

بافت شاخه و تنه در محل آلودگی تغییر رنگ داده و نسبت به بافت سالم کمی 
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ای در بافت  های قهوه چنانچه پوست محل شانکر را برداریم، رگه. گودتر است

 شود دیده می ،هاست در جهت فوقانی شانکر که نشانه پیشروی باکتری یرپوستز

ای شده و  ، رنگشان قهوهاکردهیدهای آلوده حالت آب گز پ گل. (2شکل )

در برخی از . مانند شوند و روی سیخک آویزان باقی می پژمرده و خشک می

های فراوان رشد  درختان آلوده در قسمت پایین گیاه و نزدیک طوقه پاجوش

 .کند می

 

 

 دار باکتریایی درختان میوه هسته  عالئم بیماری شانکر -7شکل 
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 تغییر رنگ بافت چوب بادام در اثر بیماری شانکر باکتریایی -2شکل 

 

باکتریایی درختان   حداقل سه گونه باکتری در ایجاد شانکر: عامل بیماری

 .نقش دارند بادام

Pseudomonas syringae pv syringae 

Pseudomonas syringae pv morosrunorum 

Pseudomonas viridiflava 

دهد که بیش از  ماتی در استان چهارمحال و بختیاری نشان میهای مقد بررسی

امانی فر، اطالعات ) داران است گونه باکتری عامل یا همراه شانکر هسته یک

هایی که آلودگی به  ، همچنین شدت عالئم این بیماری در باغ(منتشرنشده

 .شود نماتدهای حلقوی باالست بیشتر مشاهده می
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های  ها و شانکر امل بیماری زمستان را در جوانههای ع باکتری: شناسی یستز

رست )فیت  صورت اپی ها به این باکتری. کنند باقیمانده از سال قبل سپری می

بارندگی، جراحات )با مساعد شدن شرایط  .در سطح گیاهان وجود دارند( روی

امکان ورود  ،و افزایش جمعیت باکتری( های گیاه سطحی و زخم در اندام

بارندگی بهاره برای گسترش . شود بافت و ایجاد بیماری فراهم میباکتری به 

های مولد هسته یخ در گیاهان  ها از گونه این باکتری. بیماری ضروری است

زمان با گلدهی و تشکیل  ها در اوایل فصل رویشی هم هستند و جمعیت آن

در  که یطور شود، به با گرم شدن محیط کم می و یابد های جوان افزایش می میوه

های تابستان امکان جداسازی باکتری از بافت گیاه مشکل است  برداری نمونه

رنگ  King’s Bدر محیط کشت  ها یباکتراین  .(7913صحراگرد و همکاران، )

های  از همدیگر از آزمون ها آنبرای تفکیک . کنند فلورسنت سبز تولید می

LOPAT ی نفوذ فعال به داخل زای گیاه های بیماری باکتری. شود  استفاده می

کمک   ها و جراحات سطحی به نفوذ باکتری بافت میزبان ندارند بنابراین زخم

هوایی در اثر  یها در اندام یجادشدهها و جراحات ا شکستگی شاخه. کند می

صورت برف و تگرگ شرایط ورود باکتری به بافت را  های شدید به بارندگی

. کند کمک می  پاییز به نفوذ باکتریها در  محل افتادن برگ. کند تسهیل می

های گل در اثر نیش حشرات نیز نفوذ  در اندام یجادشدههای ا همچنین زخم
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بارندگی شدید بهاره همراه با باد به انتشار باکتری . کند باکتری را آسان می

 .(7986صحراگرد، ) کند کمک می

ر عوامل های عامل این بیماری با سای برهمکنش باکتری: مدیریت بیماری

که در  طوری ای به وجود آورده است، به زنده و غیرزنده یک پاتوسیستم پیچیده

رغم استفاده از ترکیبات مسی برای کنترل شیمیایی بیماری  بیشتر موارد به

داران  برای مدیریت بیماری شانکر باکتریایی هسته. خسارت بیماری زیاد است

مستعد )عوامل پیش آمودگی  مدیریت .استالزم یک برنامه مدیریت تلفیقی 

 .بهترین روش کنترل این بیماری است( برای بیماری کننده

 های سالم و عاری از بیماری استفاده از نهال -7

، مامایی و سفید به 1، شاهرود 72ارقام شاهرود )استفاده از ارقام مقاوم  -2

 (شانکر باکتریایی حساسند

ییز قبل از شروع در پا های آلوده ها و اندام هرس و سوزاندن شاخه -9

های شکسته شده در اثر بارش برف و باد شدید و  هرس شاخه ها یبارندگ

 ضدعفونی محل زخم و ادوات باغبانی

و غیرزنده ( خسارت نماتدهای حلقوی)زنده  یها جلوگیری از تنش -4

 (ای یهو تغذ یآب کم)

کوکسیل یک در  ترکیبات مسی مانند یکی از کنترل شیمیایی با استفاده از -5

 5/7در هزار یا نوردوکس  5/2اکسی کلرور مس  ،%7مخلوط بردو ار، هز

 در هزار
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عالوه  در هزار به 2 تا 7 سولفات روی یا آهن یی اثر ترکیبات مسی،افزا همبرای 

به این  در هزار 2در هزار و ترکیبات حاوی کلسیم به نسبت  9اوره به نسبت 

 (.Cao et al., 2013)ترکیبات اضافه گردد 

دار توصیه  پاشی برای بیماری شانکر باکتریایی درختان میوه هسته ن سمسه زما

 .شود  می

 ها زمان با ریزش برگ اول در پاییز هم پاشی محلول -الف

 های گل دوم در زمان تورم جوانه پاشی محلول -ب

 ها ها و تشکیل چغاله سوم بالفاصله پس از ریزش گلبرگ پاشی محلول -ج

 

 برگ سوختگی -2

میزان آلودگی و خسارت بیماری برگ : اکنش بیماریاهمیت و پر

بادام بسته به شرایط محیطی، فعالیت ناقل و ( leaf scorch) یسوختگ

این . شده است گزارش% 92حساسیت رقم متفاوت است و از چند درصد تا 

بیماری باعث کاهش عملکرد محصول، زوال تدریجی گیاهان میزبان، 

سایر عوامل زنده و گاهی مرگ گیاه مستعد کردن گیاهان برای خسارت 

عالئم بیماری در برخی از مناطق ایران ازجمله (. Purcell, 2013)شود  می

 شده است گزارشاستان چهارمحال و بختیاری از حدود یک دهه قبل 

جداسازی و  7939در سال عامل بیماری  اما( 7989صالحی و همکاران، )
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الوه بر استان چهارمحال و ع(. Amanifar et al., 2014)شناسایی شد 

اصفهان، آذربایجان شرقی، قزوین،  یها بختیاری عالئم بیماری در استان

شده و در  زنجان، همدان، خراسان رضوی، فارس، لرستان و یزد مشاهده

 (9شکل ) مواردی وجود باکتری عامل بیماری به اثبات رسیده است

 (.الف 7936فر،  امانی، 7932 ،فر امانی)

عالئم اولیه بیماری برگ سوختگی درختان بادام از اوایل : ماریعالئم بی

. شود ظاهر می( سال شرایط آب و هوایی بسته به)تیرماه تا اواسط مرداد 

 .آیند صورت سبز خاکستری درمی ها تغییر رنگ داده به نوك و حاشیه برگ

 (scorched)قسمت سوخته  رزروی برگ عالئم تا حدودی متنوع است، م

ب -4الف، -4های  شکل)شود  ت همراه یا بدون هاله زرد مشاهده ممکن اس

 .، این تنوع ممکن است مربوط به واکنش رقم یا سویه باکتری باشد(پ-4و 

یابد، عالئم معموالً در سال اول  تدریج طی چند سال توسعه می بیماری به

در سال دوم در اغلب (. ت-4شکل )شود  روی یک شاخه دیده می

مشاهده است و در سال سوم یک تغییر رنگ  ت عالئم قابلهای درخ شاخه

به همین (. ث-4شکل )شود  در کل درخت دیده می( زرد طالیی)عمومی 

بیماری مرگ طالیی  در برخی منابع علمی خاطر به این بیماری در بادام

(golden death) در سال چهارم میزان برگ بسیار . گویند نیز می
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شده بسیار ریز بوده و درخت در اواسط  یلهای تشک یافته و برگ کاهش

 Amanifar et) (ج-4شکل )شود  تابستان کامالً لخت شده و خشک می

al., 2016). 

نقاط قرمز آلودگی ) 7936تا سال  در ایران Xylella fastidiosaمناطق انتشار  -9شکل 

لیزا و نقاط ساس جداسازی باکتری، پی سی آر و الیزا، نقاط زرد آلودگی بر اساس ابر ا

 (.7931امانی فر ) (سیاه غیر آلوده
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و روند پیشرفت بیماری روی بادام در حاشیه  برگ سوختگی بادامعالئم  -4شکل 

برگ سوختگی شدید رقم  -ب .روی رقم سفید شروع برگ سوختگی -الف .رود زاینده

عالئم  -ت .رقم ماماییبرگ سوختگی همراه با هاله زرد  -پ .سفید بدون هاله زرد

 رقم مامایی درخت بادام مرگ طالیی تک -ث .برگ سوختگی در تک شاخه رقم سفید

 .مرگ درخت بادام در سال چهارم آلودگی -و ج

 پ

 ج

 الف ب

 ت

 ث
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 .است Xylella fastidiosaاز  هایی یهعامل بیماری سو: عامل بیماری

یک بیمارگر محدود به آوندهای چوبی  X. fastidiosa: شناسی یستز

در طبیعت با . کند این باکتری گیاهان جوان و مسن را آلوده می. است

 (تکثیری)های رویشی  و اندام( sharpshooter)های سر مخروطی  زنجرك

 X. fastidiosaهای ناشی از  چون دوره کمون بیماری. شود آلوده منتقل می

های آلوده بدون عالئم ظاهری عامل  نسبتاً طوالنی است ممکن است با نهال

، بنابراین در گواهی نهالستان بادام این بیماری به مناطق غیر آلوده منتقل شود

گرچه این باکتری را  (.7932 ،فر امانی)مهم بایستی در نظر گرفته شود 

ها در استان  ، اما پژوهشدانند یگرمسیر و نیمه گرمسیر مبیمارگر مناطق 

با . نیز وجود داردکه در مناطق سردسیر  دهد یچهارمحال و بختیاری نشان م

کاهش پتانسیل فشار ریشه در پاییز با شیره آوندی به  و خزان درختان آلوده

 یها و زمستان را در بافت یداکردهو در آنجا تجمع پ شده یتهداسمت ریشه 

 (.Amanifar et al., 2016) کند یریشه بادام سپری م

مواردی مرگ  مانند، اما در ها زنده باقی می گاهی درختان آلوده تا سال

شدت عالئم و توسعه بیماری در درختان بادام . شود میدرختان نیز مشاهده 

ویژه  استان چهارمحال و بختیاری کامالً وابسته به رقم و مدیریت باغ به

آبی و یا تغذیه ناکافی،  های دارای تنش کم در باغ. استآبیاری و کود دهی 
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درختان بادام نیز مشهود شدت عالئم و توسعه بیماری بیشتر است و مرگ 

هفته است،  8-72دوره کمون بیماری در ارقام حساس بادام حدود . است

 (.7932 فر، امانی)است  تر یکه در ارقام مقاوم این دوره طوالن درحالی

 :مدیریت بیماری

بهبود عالئم بیماری برگ سوختگی بادام : استفاده از ارقام مقاوم -الف

رود  شده در حاشیه زاینده رخی درختان انتخابدر رقم مامایی و سفید در ب

مشاهده گردید و این شاید نوعی زمستان درمانی باشد  32-32های  طی سال

(Amanifar et al., 2016 .)های بادام  شده در باغ در بازدیدهای انجام

به . استمناطق مختلف ایران میزان بیماری برگ سوختگی بادام متفاوت 

 .Xبه مختلف ارقام متفاوت مل این تفاوت واکنش رسد یکی از عوا نظر می

fastidiosa ترین میزان بیماری در دو رقم محلی  بیش که یطور باشد، به

این در . شود یمامایی و سفید در استان چهارمحال و بختیاری مشاهده م

و ژنوتیپ های  72حالی است که در این استان در ارقامی مانند شاهرود 

ظاهری بیماری برگ سوختگی بادام در باغ  گونه عالئم دیگر هیچ

الیزا،  یها از این درختان در آزمون شده یهته یها و نمونه نبودمشاهده  قابل

. آلوده نبودند X. fastidiosaپی سی آر و جداسازی روی محیط کشت به 

در شهرکرد ارقام به این بیمارگر رقم بادام  79ارزیابی مقاومت  بر اساس
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عنوان ارقام مقاوم و سایر ارقام  و تونو به (72شاهرود ) یسنگتومپسون، فرا

 (.5شکل ) (7932، فر امانی)شوند  یعنوان متحمل تا حساس تلقی م به

 

توصیف درجات شدت )رقم بادام  79در  برگ سوختگیمقایسه شدت بیماری  -5شکل 

% 77-92 -2حاشیه برگ،  در مردگی بافت% 72عالئم خفیف تا  -7بدون عالئم، -2: بیماری

سوختگی حاشیه % 57-15 -4سوختگی حاشیه برگ، % 97-52 -9سوختگی حاشیه برگ، 

آزمایش مقایسه )( ی و مرگ نهالبرگ یزر -6سوختگی حاشیه برگ و % 15باالی  -5برگ، 

 (در شهرکرد X. fastidiosaارزیابی مقاومت ارقام بادام به 
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رین راهبُردهای ت حذف مواد گیاهی آلوده یکی از مهم :بهداشت باغ-ب

اینکه این بیمارگر مشمول  یژهو کاهش منبع مایه و کاهش انتشار بیماری است، به

 قرنطینه داخلی ایران و برایای برای اغلب کشورهای دنیا  قرنطینه های یماریب

 .Xناشی از  های یماریبا عالئم مشکوك به ب یها درخت یا بوته امحاء تک. است

fastidiosa شود یتوصیه م. 

استفاده از  باشده  تیمارهای آزمایشی انجام :کنترل شیمیایی-ج

در استان چهارمحال و ای درختان بادام  صورت تزریق تنه به ها بیوتیک یآنت

حاکی از کاهش عالئم بیماری در درختان تیمار شده با اکسی بختیاری 

میزان بیماری  کاهش تأثیری در سیلین یاما پن ،(6شکل )تتراسایکلین است 

در برخی از درختان تیمار شده عالئم بیماری دو سال بعد از تزریق . نداشته است

 بیوتیک یتکرار تیمار تزریق آنت ضرورت تشدید شد، شاید این نتایج حاکی از

با اکسی  یا روش درمان با تزریق تنه. حداقل در دو سال متوالی است

ا فضای سبز قابل درختان آلوده در منازل مسکونی و ی تتراسایکلین برای تک

زمان مناسب تزریق . صرفه نیست به در سطح وسیع عملی و مقرون اماتوصیه باشد 

ساله دو  1-72ماه است، برای هر درخت شهریور در اردیبهشت و درختان یا تنه

 (.7932 ،فر امانی) شود یگرم ماده مؤثره اکسی تتراسایکلین دامی توصیه م
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 (.ب)و اکسی تتراسایکلین ( الف) سیلین یتیمار شده با پن درختان بادام درختان -6شکل 

 

کننده رشد  عنوان یک تنظیم به( از ترکیبات گروه تریازولها)از پاکلوبوترازول 

گرچه هیچ اطالعی از اثر  ،شود ها در گیاهان استفاده می برای کاهش تنش

این  وجود ندارد، اما کاهش عالئم ناشی از X. fastidiosaمستقیم آن روی 

در شرایط آزمایشگاهی اثر پاکلوبوترازول . شود بیمارگر را در درختان باعث می

است و در دُز باال هر  شده یبررس X. fastidiosaو اکسی تتراسایکلین بر رشد 

خیس کردن . شوند یم X. fastidiosaبازدارندگی رشد در  باعث دو ترکیب

ول و جذب سیستمیک آن خاك اطراف تنه درخت با سوسپانسیون پاکلوبوتراز

، شده است X. fastidiosaتوسط تنه و ریشه درخت باعث بهبود عالئم ناشی از 

 ب الف
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و تا سه سال اثر  شده مشاهدهاما اثر درمانی آن در سال بعد از تیمار درخت 

 .(Hartman et al., 2010)است نموده درمانی خود را حفظ 

های ناقل  پرید علیه زنجركهای جذبی از گروه ایمیداکلو کش استفاده از حشره

X. fastidiosa های ناشی از این بیمارگر  یک روش شیمیایی کنترل بیماری

این ترکیبات به دلیل بقاء طوالنی در بافت گیاه و همچنین به خاطر . است

مو تا  "پیرس"سازوکار انتقال بیمارگر با ناقل در شرایط مزرعه علیه بیماری 

در مناطقی که جمعیت ناقلین باال بوده و تنوع . اند شده حدودی مؤثر گزارش

با ترکیبات ایمیداکلوپرید مؤثر نبوده  یپاش ای ناقلین وجود داشته است سم گونه

 .(Purcell, 2013)است 

 

 لکه باکتریایی برگ و میوه -3

 Xanthomonasاز درختان بادام با عالئم لکه برگی و میوه بادام باکتری 

arboricola pv. pruni غربالی  یها عالئم آن لکه. اسازی شده استجد

ها همراه ترشح  بادام لکه های یوهدر م(. 1شکل )روی برگ و میوه است 

 P. syringae های یهفراوانی جداسازی این باکتری نسبت به سو. صمغ است
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و مدیریت کنترل این بیماری همانند شانکر  شناسی یستز. کمتر است

 .باکتریایی است

 

 P. syringaeروی میوه و مغز بادام ناشی از لکه م عالئ -1شکل 

 

 گال باکتریایی -4

میوه  انبیماری گال طوقه و ریشه در انواع درخت :اهمیت و پراکنش بیماری

شدت این بیماری در نهالستان و روی درختان جوان زیاد . شده است گزارش

ری مشاهده بادام نیز عالئم بیما یها در باغ. (7987صحراگرد و سعادت )است 

 .(امانی فر، مشاهدات شخصی) است% 7، میزان بیماری کمتر از شود یم
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و نرم  درنگیمتورم و سف یها عالئم اولیه بیماری شامل توده: عالئم بیماری

تر  مرور بزرگ به ها این توده .شود یکه در ناحیه طوقه و ریشه تشکیل ماست 

ها و درختان  نهال(. 8شکل ) شوند ییا تیره م یا شده تغییر رنگ داده و قهوه

های متعدد با  ها گال روی ریشه نهال. رشد و ضعیف هستند آلوده معموالً کم

صحراگرد و سعادت ) شود یدیده م( متر یسانت 7-5به قطر )متفاوت  یها اندازه

مرور در مقابل  گاهی درختان آلوده از رشد بازمانده، ضعیف شده و به(. 7987

 .دهندی خود را از دست میهای محیطی، توانایتنش

 

 عالئم گال باکتریایی روی ریشه نهال بادام -8شکل 

 .ستا Agrobacterium tumefaciensاز  ییها هیعامل بیماری سو: عامل بیماری

درجه  21الی  25شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای  :یشناس ستیز

گذرانی عامل بیماری زمستان . زیادی در رشد عامل بیماری دارد ریتأث لسیوسس
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-این باکتری از طریق زخم. گیردمتورم داخل خاك صورت می یها درون توده

ری غرقابی و ادوات آبیا. شودروی ریشه و طوقه وارد گیاه می جادشدهیهای ا

 یها در مناطقی که زمستان. شودکشاورزی باعث جابجایی عامل بیماری می

 .شود یخیلی سرد و یخبندان وجود دارد این بیماری بیشتر مشاهده م

 :مدیریت بیماری

 عاری از بیماری یها استفاده از نهال

 جلوگیری از صدمات مکانیکی و جراحات ناشی از یخبندان

 در هزار قبل از کاشت 72ها در بردوفیکس نهال فروبردن ریشه
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 فصل دوم

 

 

 

 

 

 

 قارچی های یماریب
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 برگ بادام لکه آجری-9

 در بادام برگی بیماری ینتر مهم بادام برگ آجری لکه: اهمیت و پراکنش 

 یها گل گاهی تازه و یها برگ آجری، لکه بیماری به مبتال درخت .تاس ایران

 خزان و ها لکه یجهدرنت برگ پهنک فساد .کند یم تولید موقع یب و فصل از خارج

 ازنظر اختالالتی بروز موجب بیماری این به مبتال درختان یها برگ زودرس

 کاهش .گردد یم است گیاهان برای حیاتی مهم پدیده کهی گیر کربن عمل

 هشکا در یرمستقیمغ طور به گیاه فعال دوره در آن اختالل و گیری کربن عمل

 را غذایی مواد تبدیل و جذب امکان همچنین ،شود یم مؤثر واقع محصول میزان

 بدین و کند یسلب م ها آن از زمستانی ذخیره و ها جوانه تشکیل برای تابستان در

و حساسیت آن به سرما و آسیب ناشی از سایر  شده ضعیف درخت ترتیب

 آجری لکه بیماری به مبادا درختان آلودگی درصد .یابد یمعوامل زنده افزایش 

بسته به حساسیت ارقام متفاوت  ایران مختلف نقاط در بیماری مساعد شرایط در

و بختیاری در ارقام مامایی و سفید تا  چهارمحالدر استان  که یطور بهاست، 

 %12از  بیشگاهی  درخت هر در آلودگی و شدتدرختان یک باغ % 722

 از خسارت اگر که است این بر یدهعق .(ب 7936، فر امانی)است  شده محاسبه

 %22 حداقل کشور بادام محصول شود جلوگیری بادام آجری لکه بیماری

 تولید گرفتن میزان نظر در با (.7959اشکان و اسدی ) یافتخواهد  افزایش

 این ساالنه خسارت توان یم بادام مغز کیلوگرم هر قیمت و کشور بادام محصول

 ایران سردسیر مناطق در بیماری این .آورد کردبر ریال میلیاردها را بیماری
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لکه  دنیا نقاط سایر در اما شود یم محسوب بادام برگی بیماری ینتر مهم عنوان به

 که است علت ینا به احتماالً است، نگرفته قرار موردمطالعه چندان بادام آجری

کور در مذ بیماری میزان نبوده یا توجه قابل کشورها بسیاری از در بادام محصول

 .نیستند حساس بیماریاین  به کشورها آن در موجود ارقام یا است کم ها آن

روز بعد از اوج شکار  45تا  42اولین عالئم بیماری حدود : عالئم بیماری

در ( شکستگی رنگ)و زرد  یدهپر رنگ یها صورت لکه آسکوسپورها به

ب و هوایی سال این عالئم بسته به شرایط آ. (3شکل )شود  یبرگ دیده م پهنک

مشاهده  ،رود یندهزا، در شرایط حاشیه از دهه اول خرداد تا دهه سوم خرداد

ها تغییر رنگ داده و ابتدا  برگ یجتدر به. (7986صحراگرد و همکاران، )شود  یم

درختانی که . (72شکل )شوند  یتیره تا آجری رنگ م یا نارنجی سپس قهوه

 یها و برگ( 72شکل )شوند  یآلودگی شدید دارند دچار خزان زودرس م

، این عمل باعث مصرف ذخیره غذایی گردد یها ظاهر م جدید در سرشاخه

درختان با آلودگی شدید در سال بعد عالئم زردی عمومی و  .شود میدرخت 

آلودگی به کنه تارتن بادام و  ها باغ، در این (3شکل ) دهند یمضعف شدید نشان 

 .غیر آلوده است یها باغبیشتر از  چوبخوار و سرشاخه خوار یها سوسک

 Polystigma بادام برگ آجری لکه بیماری عامل :بیماری عامل

amygdalinum Cannon sp new ( Sacc )  است. 
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 در باغ آلوده به لکه آجری بادام( رقم مامایی)زردی و ضعف عمومی درختان بادام  -3شکل 

 

 
روز بعد از اوج خروج  42دام در باغ عالئم اولیه بیماری لکه آجری برگ با -72شکل 

 آسکوسپورها
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روز بعد از اوج خروج  91ظهور عالئم بیماری لکه آجری بادام برگ در گلخانه  -77شکل 

 آسکوسپورها

  

ریزش و ( سمت راست)آلودگی شدید بادام رقم مامایی به بیماری لکه آجری  -72شکل 

 (سمت چپ)ری ها در اثر آلودگی شدید به بیما زودهنگام برگ
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شکار شده روی الم  P. amygdalinumترکم باالی آسکوسپورهای  79شکل 

 میکروسکوپی

 صورت به را زمستان بادام برگ آجری لکه عامل بیماری قارچ :شناسی یستز

 اواخر زمستان در و کرده سپری خاك سطح روی یها برگ داخل آسکوکارپ

 که دهد یم نشان طالعاتم .(79شکل )شود  یم تولید بالغ آسکوسپورهای

 محیطی شرایط تأثیر شدیداً تحت بادام برگ آجری لکه عامل قارچ بیولوژی

 نزدیکی ارتباط(. 74شکل ) (ب 7936، فر امانی) است )بارندگی و دما یژهو به)

 که یطور به دارد، میزبان وجود رشد آهنگ و قارچ زندگی چرخه بین

 که دهد یم نشان قزوین و مهارلو ،شرقی آذربایجان در شده انجام های یشآزما

 ظهور( ها گلبرگ ریزش زمان به مربوط قارچ آسکوسپورهای خروج اوج

، صحراگرد و همکاران Banihashemi,1990)است  ها چغاله تشکیل تا )ها برگ

 و است یا چرخه تک بیماری یک بادام آجری برگ لکه بیماری(. 7986

 شده انجام یها پژوهش .کشد یم طول سال یک بیمارگر زندگی چرخه تکمیل
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 آسکوسپورهای خروج اوج که دهد یم نشان بختیاری و چهارمحال استان در

P.amygdalinum بوده ها گلبرگ ریزش از بعد هفته چهار تا دو طورمعمول به 

 .(74شکل ) (7986صحراگرد و همکاران ) است بارندگی به وابسته کامالً و

 

 
در باغ بادام در  P.amygdalinumی قارچ دوره خروج آسکوسپورها -74شکل 

 رود یندهدر حاشیه زا 84سال 
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به ترتیب در  روز 45و  42حدود ( incubation period)دوره کمون بیماری 

است  بختیاری و چهارمحال استان در رود یندهشرایط منطقه اردل و حاشیه زا

ایجان شرقی دوره کمون بیماری در شرایط آذرب(. 7986 ،صحراگرد و همکاران)

در  هاشمی یبن(. 7959 ،اشکان و اسدی)روز ذکرشده است  92-95( یرش عجب)

طی چهار سال بررسی روی بیولوژی قارچ عامل لکه ( مهارلو)استان فارس 

زمان با گلدهی  آجری برگ بادام نشان داده که شروع خروج آسکوسپورها هم

آسکوسپورها با هفته است و حداکثر خروج  4-5کامل بوده و دوره خروج 

، همچنین دوره کمون بیماری در شرایط (74شکل ) ها بوده است ریزش گلبرگ

تحقیقات غضنفری و  (.Banihashemi, 1990)روز است  92-42مهارلو 

سانتیمتری خاك  5دفن شده در عمق  یها برگ در  که دهد یمنشان  هاشمی یبن

oو شرایط دمایی 
C5، وغ و تشکیل آسکوکارپ در دوره انکوباسیون، بیشترین بل

، شاید بتوان گفت گردش (Ghazanfari & Banihashemi 1979)دارد وجود 

حاوی مایه  یها برگدام در فصل پاییز در باغ باعث دفن مقداری از 

(inoculum ) لذا چرانیدن باغ در پاییز  ،کند یمچنین شرایطی را فراهم شده و

که برای  مناسب بهاری های یبارندگ رغم به 7931در سال . شود ینمتوصیه 

ضروری است، میزان بیماری  P.amygdalinum خروج و انتشار آسکوسپورهای

یکی از دالیل آن ممکن . کمتر از حد انتظار مشاهده شد رود یندهزادر حاشیه 

 در اثر آن باشد که 36در پاییز و زمستان سال  مؤثراست مربوط به عدم بارندگی 

امانی فر، )شکیل آسکوکارپ فراهم نشده است رطوبت الزم برای بلوغ و ت

 (.مشاهدات شخصی
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 :بیماری کنترل مدیریت

 72 شاهرود ارقام .است مقاوم ارقام از استفاده بیماری مدیریت روش بهترین -7

 و سفید ،یعرب مامایی، ارقام اما هستند، مقاوم نسبتاً بادام آجری لکه بیماری به 1 و

 ،فر امانی)اند  حساس بیماری این به در ایران بذری های ژنوتیپ بسیاری از ارقام و

 .(ب 7936

 مایه کاهش در درخت انداز یهسا در شده ریخته آلوده یها برگ یآور جمع -2

 .است مؤثر یندهآ سال برای آلودگی

 قرار باعث زیرا ،شود یم بیماری میزان افزایش باعث پاییز در باغ چرانیدن -9

 که شده اكخ متری یسانت 5 تا 2عمق  در دهآلو یها برگ از قسمتی گرفتن

 توسط دام چرانیدن باغ از لذا .است مناسب بیمارگر زندگی چرخه تکمیل برای

 .شود پرهیز

 با( هایی یبارندگ .است بهاره های یبارندگ به وابسته کامالً بیماری وقوع -4

 دهد یم رخ ها برگ کامل ظهور از که پس )کم زمان مدت در حتی باال سرعت

، لذا زمان و ضرورت است مؤثر آلودگی وقوع و آسکوسپورها خروج در

 .تا حدودی به وقوع بارندگی بهاره وابسته است یپاش سم

 بسیار بادام برگ آجری لکه بیماری شیمیایی کنترل در مناسب زمان -5

 ریزش از بعد هفته چهار تا دو یپاش زمان سم بهترین .تاس کننده یینتع

 های یوهم که است زمانی و (با اوج خروج آسکوسپورها انزم هم) ها گلبرگ

 ینا از بعد شدید وقوع بارندگی صورت در .هستند فندقمیوه  اندازه به بادام

 ریزش هفتم هفته از بعد های یبارندگ .است الزم یپاش سم تکرار دوره
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 شدن نفوذناپذیر به مربوط احتماالً که نیست مؤثر وقوع بیماری در ها گلبرگ

 .است قارچ برای برگ حسط

 شیمیایی کنترل برای از گروه ترکیبات مسی و مانکوزب ییها کش قارچ -6

 (ساپرول( تریفورین از استفاده .است شده یهتوص بادام برگ آجری لکه بیماری

 سم در ینمؤثرتر ها گلبرگ ریزش از بعد هفته چهار در هزار در نیم با نسبت

 با استروبی و توپاس (.ب 7936مانی فر، ا)است  بیماری این شیمیایی کنترل

 کنترل در زمان همین در نیز( در هزار 5/7بعالوه مانکوزب )  هزار در نیم غلظت

 پاشی محلول بار یکهستند  جذبی چون ها کش قارچ این .است مؤثر بیماری

 غلظت با بردوفیکس یا بردو مخلوط .(منتشرنشده، اطالعات فر امانی) است کافی

 وقوع صورت در اما ،دارد داری یمعن اثر بیماری کاهش در درصد یک

 الزم ها کاربرد آن تکرار ها گلبرگ ریزش از پس هفته چهار از بعد بارندگی

 .(7986 ،صحراگرد و همکاران) است

 آجری لکه شیمیایی کنترل در مورداستفاده یها کش قارچیی اثر افزا همبرای 

 در دو نسبت به سولفات آهن یا و روی سولفات ترکیبات از یکی بادام برگ

 .(منتشرنشده، اطالعات فر امانی) شود اضافه ها کش قارچ هزار به

 
 

 پژمردگی ورتیسیلیومی -2

بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی در دنیا پراکندگی وسیعی : اهمیت و پراکنش

است  ییها ؛ اما اغلب متوجه باغسازد یدارد و درختان میوه را در هر سنی آلوده م

، بادمجان، یفرنگ گوجه) ه قبل از کشت درخت میوه محصول زراعی حساسک
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ها  به قارچ عامل بیماری در آن (گیاهان خانواده لگومینوز و زمینی یبسفلفل، 

حساس و خاك دارای سطح مایه  های یهکاشته شده یا درختان دارای پا

(inoculum )ی وسیعی دامنه میزبان یسیلیومیقارچ عامل پژمردگی ورت. باالست

. شده است دارد و از انواع گیاهان زراعی و درختان میوه جداسازی و گزارش

های مهم این قارچ در بین درختان میوه  عنوان میزبان بادام، زردآلو، آلو و هلو به

های استان  باغ یژهو به ایران این بیماری در نقاط مختلف. دار هستند هسته

پراکنده است و تاکنون از بادام، ی و آذربایجان شرقچهارمحال و بختیاری 

اشکان، ) زردآلو و هلو جداسازی شده ولی پراکنش آن روی بادام بیشتر است

خسارت اقتصادی این بیماری در برخی از نقاط دنیا . (7981، صحراگرد 7985

ساله روی  5-6های  ساله در کالیفرنیا در باغ 5مثال در یک دوره  عنوان باالست به

 .دالر در هکتار برآورد شده است 3222خسارت بیماری حدود  پاریل-رقم نان

بادام استان چهارمحال و بختیاری بیماری پژمردگی  یها باغدر برخی 

این  (.75شکل ) شود میورتیسیلیومی تا زوال کامل درختان یک باغ مشاهده 

اخیر رو به افزایش است و عالئم و خسارت آن چشمگیر  یها سالبیماری در 

. هستند بیشتر مشهود است یآب کمکه دچار تنش  ییها باغزان بیماری در ، میاست

 یآب کمچون بیمارگر در محل آوندهای چوبی فعالیت دارد ممکن است با تنش 

 .برهمکنش داشته و باعث نمود بیشتر عالئم بیماری در درختان تشنه شود
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دار  عامل پژمردگی ورتیسیلیومی درختان میوه هسته: عامل بیماری

Verticillium dahliae Kleb در حاشیه  در برخی موارد از درختان بادام، .است

( تغییر رنگ آوند چوبی)، با عالئم مشکوك به آلودگی ورتیسیلیومی رود یندهزا

جداسازی شده است و فراوانی Acremonium (Cephalosporium)از  یا گونه

سی تکمیلی در خصوص جداسازی این قارچ رو به افزایش است که نیاز به برر

 .و نقش آن در ایجاد عالئم پژمردگی و تغییر رنگ آوندی دارد زایی بیماری

 

 و Verticillium dahliaدرختان بادام آلوده به  یها سرشاخهخشکیدگی  -75شکل 

Acremonium (Cephalosporium) 
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ها، ضعف و زوال  صورت خشکیدگی سرشاخه عالئم به: عالئم بیماری

گاهی خشکیدگی در یک . شود ها مشاهده می ردی و ریزش برگتدریجی، ز

شود، خشکیدگی ممکن است  صورت تک شاخه دیده می سمت درخت به

کوچک و  ،قبل از بروز این عالئم. صورت سبز خشک شدن مشاهده شود به

 .شود ها دیده می ها و سوختگی حاشیه برگ فنجانی شدن برگ

 

 روی شاخه بادام Verticillium dahliaتغییر رنگ آوندی ناشی از  -76شکل 

ای در روی ساقه اصلی در اطراف شاخه آلوده و همچنین  شانکرهای کشیده

خورده و  پوست سطح شانکر ترك. آید طور جداگانه روی تنه به وجود می به

ها در  پاجوش. شود ها خارج می ای تا سیاه از حاشیه لکه ترشحاتی به رنگ قهوه

هایی که در پایین  شاخه. کنند های مرده رشد می زیر بخش پائین شانکرها و در

سطح خارجی . کنند یهای غیرعادی بزرگی م این ناحیه هستند اغلب تولید برگ
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تغییر رنگ  (.76شکل )دهند  ها و تنه، تغییر رنگ آوندها را نشان می چوب شاخه

فت قدر پیشر شود، ولی گاهی بیماری آن معموالً در آوند چوبی مشاهده می

تغییر رنگ در . شود می رنگ یاهای تا س کند که تا مغز چوب نیز قهوه می

عالئم پژمردگی در ارقام ربیع و مامایی در  .مشاهده است های آلوده نیز قابل ریشه

 .در باغ شدیدتر از سایر ارقام بادام است یآب کمشرایط تنش 

 

 

 لید میکرواسکلروتو تو محیط کشت روی Verticillium dahlia پرگنه -71شکل 

های ریشه و طوقه وارد گیاه شده و با حرکت  بیمارگر از زخم: شناسی یستز

قارچ اغلب در آوندهای . رسد های هوایی می درون آوندهای چوبی به اندام

طور شعاعی  و عالوه بر حرکت در جهت عمودی به مانده یچوبی سال جاری باق
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های چوبی موجب ازکارافتادن و تغییر قارچ در آوند  فعالیت. یابد نیز گسترش می

هجوم مداوم قارچ به آوندها موجب پیشرفت . شوند های آوندی می رنگ بافت

 9-2مرگ گیاه طی . گردد ها می ها تا مرگ آن پژمردگی و خشکیدگی شاخه

آورند و  زیادی دوام می یها سال  افتد، گاهی درختان بزرگ سال اتفاق می

و حتی ممکن است توسعه بیشتر بیماری  دهند یمهرساله مختصر عالئمی نشان 

های  صورت رشته بیمارگر در خاك به. ها در سالیان بعد مشاهده نشود در آن

قارچ . ماند صورت میکرواسکلروت پایدار می میسیلیومی در بقایای گیاهی یا به

V. dahliae  خاکزی بوده و در محیط کشتPDA کشت است قابل یراحت به .

ای تیره شده  قهوه یجتدر بوده که به یدرنگر محیط کشت ابتدا سفپرگنه قارچ د

فراهم صورت  فیالیدها به. (71شکل ) کند و تولید میکرواسکلروت می

Verticilate)  )بوده و  یسلول رنگ و تک ، بییمرغ و فیالوسپورها تخم

ز انتشار قارچ ا. شوند صورت انفرادی و یا مجتمع در انتهای فیالید تشکیل می به

آلوده، بقایای گیاهی، نهال آلوده و باد است  طریق جریان آب، خاك

در حضور برخی نماتدهای  V. dahliaeخسارت قارچ (. 7981 ،صحراگرد)

. بیشتر است( pratylenchus)گیاهی مانند نماتد مولد زخم  زای یماریب

این نماتدها باعث کاهش رشد ریشه شده و حساسیت میزبان را  که یطور به

از سیستم گوارشی  (propagules)های تکثیری قارچ عبور اندام .دهد ایش میافز

 .دهد آن را کاهش نمی زایی یمارینماتد ب
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 :مدیریت کنترل بیماری

ها و ارقام مقاوم و متحمل بهترین روش کنترل بیماری  استفاده از پایه -7

شده در خصوص  های انجام نتایج بررسی. پژمردگی ورتیسیلیومی است

دهد که  نشان می V.dahliaeها و ارقام بادام به  ی مقاومت ژنوتیپارزیاب

اما شدت عالئم  ،ها را دارد کردن همه ارقام و ژنوتیپ هقارچ توانایی آلود

 یکوه های بادام ژنوتیپ. های مختلف متفاوت است بیماری در ژنوتیپ

های تلخ و  پاریل بسیار حساس و توده -سفید و نان ربیع، ، مامایی،(ارژن)

 (.7981 ،صحراگرد( )78شکل )متحمل هستند  72بادام رقم شاهرود 

 شده یاستفاده از نهال سالم و گواه -2

گیاهان و  ، بادمجان، فلفلزمینی یبفرنگی، س جلوگیری از کشت گوجه -9

 دار های درختان میوه هسته خانواده لگومینوز در باغ

ان آلوده و ضدعفونی محل ریشه آلوده با فرمالین یا سموم حذف درخت -4

 مسی

 .شود یماستفاده از ترکیبات حاوی پتاسیم باعث کاهش شدت بیماری  -5

به نسبت و پریویکور  7با فسگارد خردادماهی درختان بادام در پاش محلول -6

، مشاهدات فر امانی)دهد  یمدر هزار عالئم بیماری را کاهش  5/2

 (.شخصی

                                                           
 
کود فسفر سنتی که از اسید  برخالف، شود یمتولید   (Phosphorous acid)فسفرو اسید فسگارد از  - 

تولید گیاه پادها افزایش این کود در گیاهان با . شود یمحاصل  (Phosphoric acid) فسفریک

(Phytoalexines ) این کود نبایستی با . شود یممحیطی  یها تنشباعث افزایش مقاومت گیاه به بیمارگرها و

 .ترکیبات مسی ترکیب شود
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 Verticilliumشاخص بیماری در برخی ژنوتیپ ها و ارقام بادام تلقیح شده با  -78شکل 

dahliae 
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 شانکر سیتوسپورایی -3

دار در  بیماری شانکر سیتوسپورایی درختان میوه هسته :اهمیت و پراکنش

گیالس،  داران شامل روی انواع هسته. ها شیوع دارد مناطق سرد و کوهپایه

خسارت این بیماری . شده است زردآلو، هلو، شلیل، آلو، گوجه و بادام گزارش

در استان چهارمحال و بختیاری از . داران است روی گیالس بیشتر از سایر هسته

 7918صحراگرد )بادام، زردآلو و هلو قارچ عامل بیماری جداسازی شده است 

دار  هسته  درختان میوه (perennial canker)این بیماری به شانکر دائمی (. ب

 .(7985اشکان، ) معروف است

های قطور و تنه درخت  ها، شاخه عالئم بیماری روی سرشاخه: عالئم بیماری

پوست . کند ها و تنه درخت شانکر ایجاد می شود و روی شاخه دیده می

و  شده تر بزرگها  اندازه آن یجتدر تر و فرورفته و به های مبتال کمی تیره قسمت

شود که   ترشح می( انگم)شود، اطراف شانکرها گاهی صمغ  به شانکر تبدیل می

و ترشح صمغ در این بیماری  یجادشدهشانکر ا. این وضعیت در هلو بیشتر است

معموالً این دو بیماری در مناطق . داران است شبیه بیماری شانکر باکتریایی هسته

های قطور و  روی پوست شاخه. شوند سرد و پرباران شیوع دارند و باهم اشتباه می

شود که اگر پوست را کنار بزنیم در  هایی ایجاد می تنه درخت برجستگی

شود  دیده می رنگ یرهصورت دیسک سفید تا ت استرومای قارچ به یرپوستز

ای  صورت لعاب قهوه در شرایط مرطوب پیکنیدیوسپورهای قارچ به(. 22شکل )
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گاهی . های بارز بیماری است ود که از نشانهش شفاف از محل شانکرها خارج می

 بندرتو ( 73شکل )ها  این بیماری باعث خشکیدگی و مرگ آنی تک شاخه

 .شود می (apoplexy)درخت 

.  

 شانکر سیتوسپورایی درختان بادامناشی از  خشکیدگی تک شاخه عالئم -73شکل 

 

ائمی درختان عامل بیماری شانکر د Cytosporaهایی از  گونه: عامل بیماری

 :(7985اشکان، ) از اند عبارتها  آن ینتر دار است که مهم میوه هسته

Cytospora persoonii,Cytospora leucostoma,Cytospora cincta 
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 استرومای قارچ عامل شانکر سیتوسپورایی بادام یها بافت -22شکل 

ا و ه صورت ریسه و پیکنید در شاخه قارچ عامل بیماری به :شناسی یستز

دهد که ایجاد عفونت  تحقیقات نشان می. کند می یهای آلوده زمستان گذران تنه

ورود قارچ از  .پذیر نیست های سالم امکان های طبیعی و جوانه از طریق روزنه

های مکانیکی، سرما، گرما، هرس،  هایی است که در اثر آسیب طریق زخم

ایی که هنگام برداشت ه آیند، یا آسیب تگرگ و تغذیه جانوران به وجود می

شوند و یا ترك، شکاف یا  های چوبی درخت پیدا می محصول در اندام

 یسوختگ آفتاب)ناشی از یخبندان و یا تابش اشعه خورشید  یمردگ بافت

عالئم  (.7985 ،صحراگرد و همکاران) (27شکل ) گیرد یصورت م( زمستانه

سمت جنوب و جنوب )درخت  یرگ آفتابشانکر سیتوسپورایی معموالً در سمت 
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 یسوختگ آفتاب، این سمت درختان در زمستان دچار شود میبیشتر دیده ( غربی

 .کنند یمو شرایط را برای نفوذ قارچ مساعد  شوند یمزمستانه 

باشند با  می رنگ یهای عسل صورت فتیله شده که به پیکنیدیوسپورهای خارج

خنک و بارندگی شدید در شرایط . شوند قطرات باران و وزش باد پراکنده می

 .شود  چرخه بیماری در یک سال چندین بار تکرار می

 

 زمستانه درختان بادام یسوختگ آفتابعالئم  -27شکل 

 :مدیریت بیماری

 ها و تنه درختان در شاخه  جلوگیری از ایجاد صدمات مکانیکی و زخم -7

 ها تقویت درختان، رعایت اصول باغبانی و کنترل سایر آفات و بیماری -2

های آلوده و شانکرها و ضدعفونی محل هرس و شانکر با خمیر  حذف شاخه -9

 ماده مؤثر تیوفانات متیل یا مخلوط بردو غلیظ% 9مخصوص محتوی 



 

42 

 

 منظور بهدرختان در اواخر پاییز  یرگ آفتابپوشاندن و یا سفید کردن سمت  -4

 (22شکل ) زمستانه تنه درختان یسوختگ آفتابجلوگیری از 

زمان با  تان با مخلوط بردو یک تا دو درصد، در پاییز همدرخ یپاش محلول -5

در پاییز بارش  که یدرصورت)خزان درختان و در بهار پس از ریزش گلبرگ 

زودهنگام برف صورت گیرد که منجر به ایجاد زخم یا جراحات سطحی در 

% 2درختان با مخلوط بردو  یپاش های شکسته و سم درختان شود هرس شاخه

 (.الزامی است

 

 
 زمستانه یسوختگ آفتابسفید کردن تنه درختان بادام در پاییز برای پرهیز از  -22شکل 

 

 یتوفتوراییپوسیدگی فا -4

دار  عامل زوال و مرگ درختان میوه هسته ینتر مهم: اهمیت و پراکنش

های  گونه. خاکزی است زای یماریپوسیدگی طوقه و ریشه ناشی از عوامل ب
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ای دارند و از پراکنش بیشتری  اهمیت ویژه زا یماریمل برا در بین عواوفایتوفت

عامل زوال و مرگ درختان بادام در اغلب مناطق ایران  ینتر مهم. برخوردارند

و سرتیپی،  هاشمی یبن)را است وهای فایتوفت پوسیدگی طوقه و ریشه ناشی از گونه

 (.7934، جوادی، 7985 ،هاشمی یبن، صحراگرد و 7989

شکل ) کنند درختان آلوده زودتر از درختان سالم خزان می :عالئم بیماری 

برگ درختان بیمار کم، اندازه . شوند یها دچار خشکیدگی م و سرشاخه (24

سوخته  شان کوچک، پررنگ و آفتاب زرد و میوه -ها کوچک، رنگشان سبز آن

ین با پیشرفت بیماری از باال به پای یجتدر های اصلی به و شاخه ها شاخساره. است

زوال درختان بیمار در اغلب موارد تدریجی است و خشک شدن . خشکند می

کشد، اما گاهی چند هفته تا چند ماه پس از  ها چندین فصل رشد طول می آن

میزان بیماری و شدت عالئم در . خشکند های بیماری می بروز اولین نشانه

ل خاك است و قسمتی از تنه در داخ اند شده کشتکه درختان عمیق  ییها باغ

از درختان  تر یعهای خزانه و درختان جوان سر نهال. مشهودتر است( 29شکل )

عالئم اختصاصی این بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه . آیند  مسن از پای درمی

است که قسمتی از تنه تا سطح خاك و بخشی از ریشه عالئم پوسیدگی نشان 

، آید یای درم به رنگ قهوه رود و پوست بافت آلوده طوقه از بین می. دهد یم

همراه با فساد بافت، شانکر نیز . کند گاهی تغییر رنگ تا بافت چوب پیشروی می

. شود که در بیشتر اوقات همراه با ترشح صمغ است در محل آلودگی ظاهر می
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ها مشخص و واضح است، اگر بافت محل شانکر با چاقوی تیز  حاشیه شانکر

های  ای دارند که به بافت های قهوه طیفی از رنگهای آلوده  تراشیده شود بافت

پوست و استوانه مرکزی . (25شکل ) شوند منتهی می یدرنگسالم و سف

ای تیره تا سیاه  های موئین درخت مبتال به این بیماری به رنگ قهوه ریشه

، بافت پوست (26شکل ) یابد های فرعی کاهش می آید و تعداد ریشه درمی

 .(الف 7918صحراگرد، ) شود ای و فاسد می وهتر قه قطورهای  ریشه

  

 کشت عمیق درخت بادام و خفگی طوقه و ریشه -29شکل 
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 ناشی از پوسیدگی فایتوفتورایی طوقه و ریشه خزان زودهنگام درخت بادام -24 شکل

 

 (تغییر رنگ بافت طوقه) بادامعالئم بیماری پوسیدگی طوقه  -25شکل 
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ی ها نهالو مرگ ( سمت راست) GF677دگی طوقه روی پایه عالئم پوسی -26شکل 

 ی فایتوفتوراها گونهناشی از ( سمت چپ) GF677بادام با پایه 

 عامل بیماری

عنوان عامل پوسیدگی طوقه و  به Phytophthoraهای مختلفی از جنس  گونه 

همیت و های زیر از ا اند؛ اما گونه شده دار در دنیا گزارش هسته  ریشه درختان میوه

، صحراگرد و 7989و سرتیپی،  هاشمی یبن)پراکنش بیشتری برخوردارند 

 (.7934، جوادی، 7985هاشمی، یبن

Phytophthora cactorum 

Ph. citrophthora 

Ph.cryptogea 

Ph. drechsleri 

Ph. iranica 
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Ph. nicotianae 

در ارتباط  دار کامالً رایی درختان میوه هستهوهای فایتوفت بروز و شدت پوسیدگی

اگر خاك از آب اشباع باشد، تولید، تخلیه و . مستقیم با رطوبت خاك است

به  فرایندشود که این  را سریع میومختلف فایتوفت یها حرکت زئوسپورهای گونه

منبع پایداری قارچ در . حساسیت پایه و قدرت تهاجمی قارچ نیز بستگی دارد

های  برخی از گونه توانند یم باشند که خاك ااسپورها و کالمیدوسپورها می

های  اغلب گونه .دارند را را برای چندین سال در خاك زنده نگهوفایتوفت

وجود خاك اطراف  ،پسندند یکی، مرطوب و اسیدی را میرا شرایط تارتوفایتوف

را مانند وهای فایتوفت برخی از گونه .کند طوقه این شرایط را برای قارچ مهیا می

Ph. cactorum گونه  .مت طوقه فعالیت بیشتری دارنددر قسPh. cactorum  در

 هاشمی یصحراگرد و بن)پراکنش بیشتری برخوردار است فراوانی و از  ایران

7985.) 

 :مدیریت بیماری 

دار در برابر  های درختان میوه هسته مقاومت پایه: های مقاوم استفاده از پایه -7

نسبت به  (GF677)بادام  -هیبرید هلو. راها متفاوت استوانواع فایتوفت

های فایتوفترا حساس است و پایه مناسبی برای انواع درختان میوه  گونه

دهد که  نشان مینگارنده های  بررسی. بادام نیست یژهو دار به هسته

 Ph. cactorum، مامایی و سفید به (ارژن) یکوه های بادام ژنوتیپ
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بیشتر از  (21شکل ) خهای تل اند و فراوانی صفت مقاومت در ژنوتیپ حساس

 (.7985 هاشمی یصحراگرد و بن)های سنگی است  ارقام تجارتی و ژنوتیپ

 
، سمت آباد صادقژنوتیپ تلخ ) Ph. cactorumمقایسه ریشه پایه مقاوم به  -21شکل 

 (، سمت چپیکوه بادامژنوتیپ )و پایه حساس ( راست 

 

های  ناشی از گونهمدیریت آبیاری در مهار بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه  -2

به حداقل رساندن دفعات آبیاری و طول دوره . را بسیار مؤثر استوفایتوفت

در محدوده طوقه و ریشه به پیشگیری از  یژهو اشباع خاك از آب به

تسطیح  یخوب زمین باغ باید به. کند رایی کمک میوهای فایتوفت آلودگی

وی مرزهای خاکی ها را باید ر شده و زهکشی مناسبی داشته باشد، درخت

تا عالوه بر جلوگیری از زیر خاك رفتن تنه  کاشت کف باغبلندتر از 

خاك خروج آب از  همچنین ،(به مرور زمان و حین باغ کنی)درختان 
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بایستی از  یطورکل به. (28شکل ) ها آسان شود و ریشه آن طوقهاطراف تنه، 

 .رسیدن آب به طوقه درخت جلوگیری شود

 

 
رختان بادام بر روی مرزهای خاکی به ارتفاع حدود نیم متر کاشت د -28شکل 

 رفتن تنه درختان یرخاكزپرهیز از  منظور بهباالتر از کف باغ 

 

کشت نهال در عمق مناسب و جلوگیری از تجمع خاك اضافی اطراف تنه  -9

هنگام کشت نهال باید دقت شود که محل اتصال پایه و . (29شکل ) درخت

ها تا  روی نهال. االتر از سطح خاك قرار گیردپیوندك همچنین طوقه ب

ای  ها نشانه قسمتی که در داخل خاك بوده کامالً مشخص است و روی نهال

، خط داغ شود یوجود دارد که اصطالحاً داغ آب خزانه گفته م یوال از گل

 .آب خزانه بایستی در سطح خاك قرار گیرد

ك اضافی اطراف تنه و دهد اگر خا نشان می نگارنده میدانی های یبررس -4

را در حال زوال و وهای فایتوفت طوقه درختانی که در اثر آلودگی به گونه
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و تهویه مناسبی در ریشه و طوقه  (23شکل ) مرگ هستند کنار زده شود

کمتر از یک ماه عالئم بهبود در  یزمان درخت صورت گیرد در مدت

گاهی خزان کامل  در درختان مبتال که که یطور شود، به درختان ظاهر می

رسد که خشک بودن  به نظر می. شود های جدید ظاهر می اند برگ کرده

های فایتوفترا نامساعد  طوقه و تابش نور خورشید شرایط را برای گونه

 .کند می

 

 

کنار زدن خاك اضافه اطراف تنه و طوقه بادام و تهیه تشتک آب برای جلوگیری  -23شکل 

 از رسیدن آب به طوقه
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های طوقه و  ها در کنترل پوسیدگی  کش استفاده از قارچ: ل شیمیاییکنتر -5

تر  تر و پرهزینه ها مشکل را در مقایسه با سایر روشوریشه ناشی از فایتوفت

مانند  (جذبی) سیستمیک های کش پاشی قارچ یا گرنول یپاش محلول. است

برگ پاشی فوزتیل آلومینیم و پریویکور روی  متاالکسیل در خاك و محلول

استفاده از ترکیب . درختان تا حدی در جلوگیری از بیماری مؤثر است

در ) در خاك( درخت انداز یهبسته به سا) لیتر یلیم 72تا  5پریویکور به میزان 

 بیماری بسیار مؤثر است درماندر در زمان آبیاری ( اوایل پاییز و اواسط بهار

صورت  به% 4-6وط بردو استفاده از مخل. (منتشرنشدهفر، اطالعات  امانی)

 .بیماری مؤثر است کاهش عالئمضدعفونی طوقه در 

 

 پوسیدگی سفید ریشه-5

پوسیدگی سفید ریشه یا پوسیدگی رزلینیایی دامنه میزبانی : اهمیت و پراکنش

دار، مرکبات، پسته،  دار، دانه وسیعی دارد و گیاهانی ازجمله درختان میوه هسته

این بیماری در ایران روی . له این قارچ قرار گیرندتوانند موردحم زیتون و مو می

 شده است داران ازجمله آلو، هلو، بادام، گیالس و زردآلو گزارش انواع هسته

وفور یافت  به رود یندهو روی درختان بادام و هلو در حاشیه زا (7985اشکان، )

و یکی از  شود یپوسیدگی سفید ریشه به سهولت با نهال منتقل م. شود می

 .ها بایستی موردتوجه قرار گیرد است که در نهالستان هایی یماریب



 

52 

 

قارچ عامل بیماری به دو صورت، مرگ ناگهانی و زوال : عالئم بیماری

درختان آلوده در سال قبل . کند تدریجی در انواع درختان میوه، بیماری ایجاد می

گرما  دهند، در اواخر بهار و با شروع فصل از مرگ گل و میوه بیشتری می

های  شوند، برگ و میوه  می( سبز خشکی)درختان مبتال دچار مرگ ناگهانی 

با خزان درختان سالم، . مانند ها باقی می شاخه یرو خشکصورت سبز  جوان به

و  مانده یصورت خشک باق برگ و میوه درختان آلوده روی درخت به

 .ریزند ینم

 

  

سمت )ناشی از بیماری پوسیدگی سفید  مرگ ناگهانی و سبز خشکی درخت بادام -92شکل 

 (سمت راست)Dematophora necatrixبیماری روی ریشه آلوده به  یها نشانه( چپ
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شود که ابتدا  های قارچ پوشیده می ای از ریسه های آلوده با الیه سطح ریشه

های  نهال. شود می رنگ یخاکستر یجتدر ولی به (92شکل ) است یدرنگسف

 .شوند از زمین کنده می یآسان به مبتالبه این بیماری

و فرم  Rosellinia necatrixشکل جنسی قارچ عامل بیماری : عامل بیماری

فرم جنسی این قارچ در ایران . است Dematophora necatrixآن  یرجنسیغ

های روی ریشه درخت اسالید میکروسکوپی  اگر از ریسه .گزارش نشده است

 .شود ی که از مشخصات بارز قارچ است دیده میهای لوله المپای تهیه شود، ریسه

سالم  های یشهر های آلوده با این قارچ از طریق تماس ریشه: شناسی یستز

های  ، خاك، آب و نهالآلودههای پوسیده  درختان مجاور، پخش قطعات ریشه

دار و غنی از مواد آلی شرایط مناسبی  های سنگین، زه خاك. یابد انتشار می آلوده

 .مارگر استبرای بی

 :مدیریت بیماری

 شده یاستفاده از نهال سالم و گواه -7

 جلوگیری از کشت عمیق درختان میوه -2

 حذف درختان آلوده -9

 تا 72 معموالً نهال عدد صد یک هر برای ، (پرالیناژ) ضدعفونی ریشه نهال -4

 لزوم صورت در) کش حشره گرم 72 تا 5 ،(توپسین ام)کش  قارچ گرم 22

حدود  .است الزم آب لیتر 22 تا 72 حدود و (شود مصرف است بهتر ولی
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برای قوام بهتر سم  .نگهداری شودها در این مخلوط  دقیقه ریشه نهال 5

 الک و خرد کامالً حیوانی کود کیلوگرم 5 تا 2به این مخلوط  توان یم

 .اضافه کرد شده الک و خرد رس خاك کیلوگرم 5 تا 2 شده،

 

 مهای قارچی بادا یماریبسایر  -6 

های  یماریبدر این نوشتار برخی دیگر از  شده اشارههای  یماریبعالوه بر 

قارچی بادام در ایران وجود دارد که در شرایط مناسب آلودگی ایجاد 

اشکان، )شوند  یمباعث خسارت اقتصادی در بادام  بندرتکنند اما  یم

 :اند دستههای ذیل از این  یماریب(. 7985

این بیماری از : دار هستهدرختان میوه  پوسیدگی آرمیالریایی-6-9

 چهارمحالدر استان . است شده گزارشآلو، هلو، گیالس و آلبالو در ایران 

ی ها نشانهی قدیمی بادام در مناطق مرطوب عالئم و ها باغو بختیاری در 

 .است Armillaria mellea عامل بیماری. است شده مشاهدهبیماری 

این بیماری به ترتیب  در ایران: دار هستهغربالی درختان میوه  -6-2

اهمیت روی درختان زردآلو، گیالس، آلبالو، گوجه، آلو، هلو، شلیل و بادام 

شکل ) کند یمچون روی میوه آلودگی ایجاد (. 7985اشکان، ) شده است یدهد

در بادام باعث خسارت اقتصادی . شود یمباعث کاهش بازارپسندی میوه  (97
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 عنوان به Wilsonomyces carpophilusبع علمی از قارچ گرچه در منا. شود ینم

یمارگرهای دیگری بنامبرده شده است، اما  دار هستهغربالی درختان میوه عامل 

 Pseudomonas syringae pv syringae ،Pseudomonas syringaeچون 

pv morosrunorum، Xanthomonas arboricola pv. pruni  و ویروس

Prunus necrotic ring spot virus  نیز باعث لکه در میوه و غربالی شدن برگ

 .شوند یمیژه در مناطق خنک، و به، دار هستهدر درختان میوه 

درختان با کاپتان و یا ترکیبات  یپاش سمدر صورت آلودگی شدید روی بادام 

 .شود میمسی توصیه 

 

 Pseudomonas syringae pv syringae غربالی میوه بادام ناشی از -97شکل 
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این بیماری در شرایط بارندگی زیاد  :دار هستهزنگ درختان میوه  -6-3

از فارس، گیالن، مازندران، . کند و در ایران اهمیت چندانی ندارد یمبروز 

عامل بیماری دو گونه قارچ . است شده گزارشاصفهان، اردبیل، همدان و تهران 

. است شده دادهیص تشخ Tranzshelia discolorاست که در ایران گونه 

 .(7985اشکان، ) است های مهم آن هلو، زردآلو، بادام، گیالس و آلو یزبانم

 (.92شکل )بیماری است  یها نشانهقارچ در پشت برگ از  یها انداموجود 

 

 زنگ روی برگ بادام یها نشانه -97شکل 

این بیماری انتشار  :دار هستهی درختان میوه ا قهوهپوسیدگی  -6-4

های آن به  یزبانم. ها شیوع دارد یوهمدارد و هنگام گلدهی و رسیدن جهانی 

خسارت این بیماری در . ترتیب اهمیت هلو، آلو، زردآلو، گیالس و بادام است

ی مازندران و آذربایجان ها استانی میوه ها باغ در گهگاهایران زیاد نیست و 
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اشکان، )است  Moniliniaیی از جنس ها گونهعامل بیماری . کند یمغربی بروز 

7985). 

بادام از  های یوهمو مومیایی شدن ( بالست) ها شکوفهگل و  یها جوانهمرگ 

میزان بیماری و خسارت آن در بادام  (.92شکل )عالئم شاخص بیماری است 

 .ناچیز است بنابراین نیاز به مبارزه نیست

 

 Moniliniaیی از جنس ها گونهعالئم بالست و مومیایی شدن میوه ناشی از  -92 شکل

 سفیدک سطحی بادام -6-5

های متعدد بوده و در  بیماری سفیدك سطحی بادام دارای میزبان قارچ عامل

و نارون  گنجشک زبانتوسکا، ، گالبی، فندق، توت پسته، ام ازایران عالوه بر باد

این بیماری در مناطق مختلف ایران وجود دارد اما باعث . تاس شده گزارشنیز 

اواخر تابستان در شرایط  دربیماری  یها نشانهاولین . شود میخسارت اقتصادی ن
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های  آن ایجاد لکههای  اولین نشانه .شود میظاهر  رود ندهیزاآب و هوایی حاشیه 

ها به هم  این لکه سپس ،ها است اکستری در سطح تحتانی برگسفید خ

در سطح . آورند پیوندند و قشر سفیدرنگی در سطح زیرین برگ به وجود می می

های  که در مقابل لکه شود میظاهر  یرنگ یا قهوههای قرمز یا  فوقانی برگ لکه

روی قشر سفید سطح زیرین برگ  ماهمهراوایل در . سفید سطح زیرین قرار دارند

ارچ های ق های جنسی یا پریتسیوم شود که اندام ظاهر می یرنگ اهیسهای  نقطه

و  72رقم شاهرود بادام  برگ روی رود ندهیزادر حاشیه . (99شکل ) دهستن

بیماری در اوایل پاییز دیده  یها نشانهبرخی از ژنوتیپ های سنگی عالئم و 

  . شود می

 

 بیماری سفیدك سطحی بادام یها نشانه -99شکل 

 یها یدیکل. است Phyllactinia guttata عامل سفیدك سطحی درختان بادام

 ها آنکنیدیوفور قرار دارد و اندازه  هیپا کیانفرادی هر یک روی  طور بهقارچ 

. گردد کمی پهن می سپسکلیستوتس کروی و . میکرون است 22-72×32-52

زوائد اطراف  .میکرون است 222و اغلب  میکرون 762-292قطر آن 
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آسک که  8-5در داخل هر کلیستوتس . آسکوکارپ به شکل لوله المپا است

هر آسک اغلب . میکرون است وجود دارد 25-42×12-722 ها آناندازه 

 .استمحتوی دو آسکوسپور و بندرت سه آسکوسپور 

 میزان آلودگی و و نماید تابستان شروع به فعالیت می خربیماری در اوا چون

 .لذا نیاز به مبارزه نیستخسارت آن چندان زیاد نبوده 

این بیماری در مناطق بادام خیز استان آذربایجان  :شانکر کفکی بادام -6-6

 شده گفته% 7است که درصد آلودگی کمتر از  شده گزارششرقی مشاهده و 

ختان میوه عالئم بیماری تا حدودی شبیه عالئم شانکر باکتریایی در. است

ی با عالئم ها شاخهی موجود روی ها صمغاست با این تفاوت که در  دار هسته

شناسی  سبب (.94شکل )ی هوا وجود دارد که کف مانند است ها حبابشانکر 

 .(7985اشکان، )شانکر کفکی بادام در ایران ناشناخته مانده است 

 

 عالئم شبه شانکر کفی بادام -94شکل 
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ویژه کمبود منابع آب  های موجود به با توجه به محدودیت: اهمیت و پراکنش

در ایران امکان توسعه سطح زیر کشت درختان میوه وجود ندارد، از طرفی عمر 

ای جز جایگزینی و  سال است، لذا چاره 25مفید اقتصادی درختان میوه کمتر از 

و کوتاهی ( replant problem) اکاریعارضه و. واکاری درختان قدیمی نیست

های واکاری  پزشکی در باغ ترین عارضه گیاه دار، مهم عمر درختان میوه هسته

 رشد و، شود جایگزین می باغی که هنگامی. شده در برخی مناطق کشور است

شود،  سرکوب می " عارضه واکاری" وری درختان نسل جدید اغلب توسط بهره

تواند نتیجه  این عارضه می. قبالً صورت گرفته باشد طیاقدامات احتیا مگر اینکه

 و زنده باشد، اما عوامل زنده غالب هستند فیزیکی، شیمیاییعوامل  تعامل

(2013al., et Browne).  ی بادام در حاشیه ها باغعارضه واکاری در برخی

% 12 تا بیش از اند شدهکه بالفاصله بعد از امحاء درختان قبلی واکاری  رود یندهزا

 .شود یمدر درختان جوان مشاهده 

عارضه واکاری غیراختصاصی که . شده است دو نوع عارضه واکاری توصیف

دهد که پراکنش آن  های گیاهی غیر مرتبط را تحت تأثیر قرار می معموالً گونه

ای است و اغلب با جمعیت باالی نماتدهای انگل گیاهی  صورت لکه در باغ به

عارضه واکاری خاص است که پراکنش آن در باغ در مقابل . مرتبط است

صورت یکنواخت است و تنها یک یا چندگونه نزدیک را تحت تأثیر قرار  به

عوامل متعددی . ندرت به حضور نماتدهای انگل گیاهی مرتبط است دهد و به می



 

62 

 

ها،  ها شامل باکتری یک سری از میکروارگانیزم. در بیماری واکاری نقش دارند

 (.Browne et al., 2013)اوومیست ها نیز در این عارضه نقش دارند ها و  قارچ

زردی . ی بادام متنوع استها باغعالئم عارضه واکاری در : عارضه عالئم

پژمردگی، (. 94شکل )ین عالئم عارضه است تر مهمعمومی درختان جوان از 

 سبز خشکی، شانکر، پوسیدگی سفید ریشه، تغییر رنگ آوندها، تغییر رنگ و

گاهی چندین عالئم در . است و میوه از دیگر عالئم عارضه ها برگی بدشکل

که حاکی از آلودگی مخلوط به انواع  شود یمدرختان یک باغ مشاهده 

امانی فر، )بیمارگرها است، نتایج جداسازی بیمارگرها شاهد این ادعاست 

ر اغلب پوسیدگی سفید ریشه یکی از عالئم عمومی د(. اطالعات در حال انتشار

شود روی  یمی از خاك جدا راحت بهاست در این حالت درختان جوان  ها باغ

شود، در الم های میکروسکوپی  یمی قارچ مشاهده ها اندامریشه این درختان 

و کنیدی  D. necatrixهای لوله المپایی مربوط به  یسهر ها نمونهشده از این  یهته

تغییر رنگ . شود یممشاهده  Fusarium یها گونههای خنجری شکل مربوط به 

بافت چوبی شاخه از دیگر عالئم عارضه است که با سوختگی حاشیه برگ و 

 V. dahliaدر اغلب موارد  ها نمونههمراه است، از این  ها برگتغییر رنگ 

و ترشح  ها جوانهشانکر و تغییر رنگ بافت شاخه، مرگ . جداسازی شده است

. جداسازی شده است P. syringaeارد صمغ از دیگر عالئم است در این مو

ها، کوتاه شدن ریشه و گاهی وجود گال در ریشه از دیگر  یشهرکاهش رشد 



 

63 

 

و  Meloidogyneعالئم عارضه است در این موارد جمعیت باالیی از 

Pratylenchus ها باغخزان زودرس درختان نیز در برخی . ردیابی شده است 

از عالئمی است که در برخی  ها النهسبز خشکی و مرگ . است شده مشاهده

است که در اوایل تابستان با  شده مشاهدهپراکنده در یک باغ  صورت به ها باغ

یژه با عالئم پوسیدگی و بهبیشترین میزان عارضه، . گرم شدن هوا مشهودتر است

 شده استفاده GF677یی است که از پایه رویشی ها باغطوقه و ریشه مربوط به 

 شده مشاهده% 82گاهی عالئم پوسیدگی طوقه و ریشه تا  ها غبااست، در این 

 Phytophthoraهایی از  در اغلب موارد جدایه ها نهالاست، از ریشه و طوقه این 

 (.، اطالعات در حال انتشارفر امانی)جداسازی شد  Fusariumو 

 که در عارضه واکاری درختان میوه نقش دارند را ای یرزندهغعوامل  ینتر مهماز 

بقایای گیاهی از محصوالت قبلی  تغذیه نامتعادل، اسیدیته باال یا پایین، توان یم

ها آزاد  که متابولیت های سمی در طول تجزیه خود در اثر میکروارگانیزم

پایین که در  pHویژه در  به ،ترکیبات آرسنیکیساختار ضعیف،  ،کنند می

و زهکشی  می هستندهای شنی با ترکیبات آلی کم برای درختان جوان س خاك

در بین عوامل غیرزنده توکسین  .نامناسب خاك و تنش سرما و خشکی را نام برد

ترکیبات فنلی، مانند فلوریزین از جنس ، (phytotoxins)های گیاهی 

(phlorizin )ترین ترکیبات  مترشحه از ریشه و تجزیه بقایای گیاهی از مهم

در درختان جوان واکاری شده  (autotoxicity)شیمیایی در ایجاد مسمومیت 
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تخلیه عناصر غذایی خاك درکشت قبلی نیز از عوامل مؤثر در ایجاد . هستند

 (.Manici and Caputo 2010, Bent et al. 2009)عارضه واکاری است 

  

عارضه  زردی و زوال ناشی از با عالئم دار هستهباغ واکاری شده درختان میوه  -94شکل 

 رود ندهیزاواکاری در حاشیه 

 دار در استان های درختان میوه هسته های مقدماتی و میدانی در باغ بررسی

خاك دهد که فراوانی جداسازی بیمارگرهای  چهارمحال و بختیاری نشان می

، Verticillium dahlia،Phytophthora sp.،sp. Fusariumازجمله  زاد

Dematophora necatrixان و دار های عامل شانکر هسته ، باکتریXylella 
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fastidiosa  و نماتدهایCriconemella sp. و sp. Meloidogyne  های باغدر 

 .با عارضه واکاری بیشتر است

بر اساس منابع در : پیشنهادی مدیریت عارضه واکاری یها روش

گونه پژوهشی  دسترس در خصوص عارضه واکاری درختان میوه در ایران هیچ

ن عارضه در ایران و البته در استان چهارمحال صورت نگرفته است، اما وجود ای

ای از عوامل زنده و غیرزنده در  چون مجموعه. و بختیاری به اثبات رسیده است

مدیریت کنترل برهمکنش این عوامل ، مشکل واکاری درختان میوه دخیل هستند

گرفته در دنیا  انجام یها بر اساس پژوهش. پیچیده کرده است این عارضه را

 توان برای مدیریت کاهش عارضه واکاری درختان میوه یل را میموارد ذ

 .(2013al., et Browne) دار توصیه کرد هسته

های مقاوم و متحمل به عوامل  بهترین روش کنترل این عارضه استفاده از پایه -7

 ،زنده بیمارگر در خاك است؛ اما در مواردی این روش جوابگو نبوده است

ای  بیمارگر در این عارضه نقش دارند و هیچ پایهاول به دلیل اینکه چندین 

وجود ندارد که به همه عوامل مقاوم باشد، همچنین عوامل غیرزنده نیز در 

ها به این عوامل غیرزنده متفاوت  این عارضه نقش دارند که واکنش پایه

در  بادامهای بذری  و پایه( GNو  GF677)های رویشی  واکنش پایه. است

و بختیاری به این عارضه متفاوت است اما تقریباً همه استان چهارمحال 

 .استالزم های رویشی مقاوم  حساس هستند و بررسی و شناسایی پایه
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از  مانده یباقهوایی  یها بقایای ریشه و اندام یآور بهداشت باغ و جمع -2

 ها یکروارگانیسمها توسط م کشت قبل، وجود این بقایای گیاهی و تجزیه آن

ازجمله ( ترکیبات فنلی)برخی از توکسین های گیاهی  یباعث آزادساز

ها و  که بازدارنده رشد برای نهالشود  می (patulin)فلوریزین و پاتولین 

 .درختان جوان هستند

های صورت گرفته  بر اساس پژوهش: تناوب زراعی و آیش قبل از واکاری -9

تواند  می( جو مانند گندم و)ساله و یا تناوب با گرامینه  آیش حداقل دو تا سه

با این روش میزان عارضه واکاری . باعث بهبود کشت جایگزین شود

روش  در. یابد داری کاهش می طور معنی دار به دار و دانه درختان میوه هسته

آیش بهتر است سالی دو بار زمین شخم شود، شرایط خشکی و تابش نور 

 .شود یخورشید در این روش باعث کاهش مایه بیمارگرهای خاك زاد م

برای درختان : های متفاوت از کشت قبلی تناوب با درختان با جنس و گونه -4

دار  دار بهترین جایگزین به ترتیب مو، گردو و درختان میوه دانه میوه هسته

 .های مشابه یا نزدیک به کشت قبلی پرهیز شود از واکاری گونه. است

داقل برساند اما از به ح تواند اثرات واکاری را های آبیاری مطلوب می شیوه -5

 .در آبیاری غرقابی این عارضه شدیدتر است .کند آن جلوگیری نمی

در بیشتر اوقات ( ها ها یا نماتدکش کش قارچ)ای با بخار یا سموم  تیمار لکه -6

 .صرفه نیست به مؤثر است اما در سطح وسیع مقرون
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ی های پالستیک استفاده از پوشش(: soil solarization)آفتاب دهی خاك  -1

. شود ترین ماه سال توصیه می منظور آفتاب دهی در گرم در سطح خاك به

. خورده و آبیاری شود الزم است قبل از استفاده از پوشش زمین شخم

 .های تیره است های پالستیکی شفاف مؤثرتر از پوشش پوشش
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