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چکیده

ــی  یکــی از بیمــاری هــای مهــم و اقتصــادی ســیب زمینی کــه ســبب کاهــش کمــی و کیفــی محصــول ســیب زمینی م
ــدود 44  ـــ. ح ــری Ralstonia solanacearum اس ــاری باکت ـــ بیم ــد. عام ــی باش ــی م ــی باکتریای ــاری پژمردگ ــود، بیم ش
خانــواده گیاهــی میزبــان باکتــری مذکــور مــی باشــند و بــه دلیـــ گســتردگی و تنــوع میزبانــی و انتشــار وســیع آن در خــاک 
هــای مناطــق مختلــف و انتقــال آن از طریــق آب آبیــاری و غــده هایــی کــه آلودگــی پنهــان دارنــد، مبــارزه بــا ایـــ بیمــاری 
ــه  ــاری ب ـــ بیم ـــ. ای ــده اس ــزارش ش ــاری گ ـــ  بیم ــور ای ــیب زمینی کاری کش ــق س ــر مناط ـــ. در اکث ــوار اس ــیار دش بس
خصــوص در مــزارع تولیــد بــذر ســیب زمینی داراي اهمیـــ بســیار زیــادي اســـ. کاشـــ غــده هــای بــذری ســالم عــاری از 
آلودگــی وگواهــی شــده مؤثرتریـــ روش مدیریـــ بیمــاری اســـ. مدیریـــ موفــق بیمــاری مســتلزم داشــتـ دانــش کافــی در 
ــه اهمیـــ بیمــاری پژمردگــی باکتریایــی ســیب زمینی،  مــورد عوامـــ، نحــوه پراکنــش و شــیوع بیمــاری اســـ. در ایـــ مقال
پراکنــش و شــدت آلودگــی، مناطــق آلــوده بــه بیمــاری، نشــانه هــای بیمــاری، عوامـــ تشــدید کننــده بیمــاری، چرخــه بیمــاری 

و مدیریـــ تلفیقــی بیمــاری بــر اســاس پژوهــش هــای انجــام شــده در ایــران و جهــان شــرح داده شــده اســـ.

Ralstonia  solanacearum ،واژگان کلیدی:  پژمردگی،  سیب زمینی،  مدیریـ تلفیقی
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تدریــج از بیــن مــی رود و غــده هــای دختــری کــه آلــوده 
ــه رشــد باشــد  ــر آلودگــی در مراحــل اولی مي شــوند  اگ
غــده آلــوده عفونــی شــده و بــه مــرور قبــل از برداشــت 
ــی در مراحــل  ــر آلودگ ــی اگ ــت؛ ول ــد رف ــن خواهن از بی
انتهایــی رشــد اتفــاق افتــد غــده هــای آلــوده، در داخــل 
انبــار بــه تدریــج پــس از گذشــت 2 تــا 3 مــاه بســته بــه 
ــه  شــدت آلودگــی و دمــای انبــار نگهــداری غــده هــا، ب
طــور کامــل نابــود مــی گردنــد. مــزارع ســیب زمینی کــه 
0/01 درصــد آلودگــی بــه بیمــاری پژمردگــی باکتریایــی 
ــذر حــذف مي شــوند   را نشــان دهنــد از چرخــه تولیــد ب
کــه ایــن مســئله از نظــر اقتصــادی بســیار حائــز اهمیــت 

ــی باشــد )2،3و 5(. م

ضرورت و اهمیت 

هاي بیماري  از  یکی  باکتریایى  پژمردگى  بیمارى        
گرمسیر نیمه  و  گرمسیر  مناطق  در  زمینی  سیب  مهم   
عمده مناطق  از  تاکنون  بیمارى  ــن  ای باشد.  می 
تهران، ــارس،  ف هاى  استان  ــران  ای کــاري  سیب زمینی 

و  چهارمحال  کرمان،  شرقى،  آذربایجان  همدان،  البرز، 
است. شــده  ــزارش  گ زنجان  و  ــدران  ــازن م بختیارى، 
گاهی که  اســت  اي  گونه  به  آن  اقتصادى  خسارت 

بین  از  مزرعه  در  را  زمینی  محصول سیب  صد  در  صد  تا 
بیمارى،  به  ــوده  آل زمینی  سیب  هــاى  غــده  ــرد.  ب می 

شوند انبار  چنانچه  و  نــدارنــد  ــاردارى  ــب ان کیفیت 
. در انبار از بین مى روند

ویژه به  سیب زمینی  ــزارع  م در  مذکور  بیمارى     
در مزارع تولید بذر،  بسیار حائز اهمیت مى باشد. با توجه 
اهمیت بیمارى،  عامل  ــودن  ب خاکزاد  و  بــذرزاد  به 

هاى  کالس  و  سیب زمینی  بذر  تولید  مزارع  در  بیمارى 
مختلف بذرى بیشتر است.  

مقدمه 

ــی و  ــم غذای ــوالت مه ــي از محص ــیب زمینی یک س
ــان  ــورهای جه ــد کش ــه در 79 درص ــت ک ــادی اس اقتص
ــد  ــت بع ــر کش ــطح زی ــر س ــود و از نظ ــی ش ــت م کش
از گنــدم، برنــج و ذرت در مقــام چهــارم قــرار دارد.
ــا  ــروس ه ــا، وی ــارچ ه ــا، ق ــری ه ــادی از باکت عوامــل زی
ــد. در  ــی کنن ــوده م ــماها ســیب زمینی را آل و مایکوپاس
ــاری  ــي ســیب زمینی، بیم ــاي باکتریای ــاري ه ــان بیم می
پژمردگــی باکتریایــی ســیب زمینی کــه در اصطــاح 
ــد  ــز مــی گوین ــی نی ــه آن پوســیدگی قهــوه ای ــی ب محل
ــذر ســیب زمینی داراي  ــد ب ــزارع تولی ــه خصــوص در م ب
اهمیــت زیــادي اســت. ایــن بیمــاري اثــر قابــل توجهــي 
روي کمیــت و کیفیــت و بازارپســندي محصــول دارد. 
داراي  ســیب زمینی  باکتریایــی  پژمردگــی  بیمــاری 
گســترش جهانــي اســت. میــزان خســارت از کشــوري بــه 
ــادي  ــه ارزش اقتص ــتگي ب ــاوت و بس ــر متف ــور دیگ کش
محصــول دارد. ایــن بیمــاری در اکثــر مناطــق گرمســیر و 
نیمــه گرمســیری شــیوع دارد )3(. خســارت ایــن بیمــاری 
در 80 کشــور جهــان بالــغ بــر950 میلیــون دالر در ســال 

ــزارش شــده اســت )4(. گ

 بــر اســاس وجــود رابطــه خطــی بیــن وقــوع 
بیمــاری و میــزان کاهــش محصــول، در حــال حاضــر از 
ــده  ــد غ ــرای تولی ــدی ب ــد ج ــک تهدی ــوان ی ــه عن آن ب
ــذری ســیب زمینی در کشــورهای تولیــد کننــده  هــای ب
ــده  ــار غ ــه و انب ــاری در مزرع ــن بیم ــود. ای ــی ش ــاد م ی
ــارت  ــبب خس ــرده و س ــوده ک ــیب زمینی را آل ــای س ه
ــول  ــت محص ــت و کیفی ــش کمی ــاد و کاه ــادی زی اقتص
ســیب زمینی مــی شــود. از نظــر اقتصــادی بــا توجــه بــه 
ــه در  ــی ک ــز آلودگ ــری و نی ــی باکت ــم بیماریزای مکانیس
ــه  ــوده ب ــه آل ــد تمامــی بوت ــاه ایجــاد میکن آوندهــای گی
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ــار  ــق انتش ــی و  مناط ــه میزبان ــل، دامن ــف( عام ال

باکتریایــي  پژمردگــي  بیمــاري  ایــران:  در  بیمــاری 

نــام بــه  باکتــري  نوعــي  توســط  ســیب زمینی 

ایــن  مي شــود.  ایجــاد   Ralstonia solanacearum

ــانی  ــه آس ــترده دارد و ب ــی گس ــه میزبان ــری دامن باکت
ــاد،  ــوده، ب ــوده، بقایــای گیاهــی آل توســط غــده هــای آل
آب، ذرات و کلوئیدهــای خــاک، حشــرات، نماتــد، ادوات 
ــوده پخــش و  ــزارع آل ــران در م ــردد کارگ کشــاورزی و ت

ــود )4و 6(.  ــی ش ــر م منتش

ــوده از  ــذری آل ــای ب ــده ه ــا غ ــاری ب ــل بیم عام
ــاره  ــه ق ــی ب ــر و از قارهای ــه دیگ ــه منطق ــه ای ب منطق
ــرایط  ــوده در ش ــان آل ــود. گیاه ــی ش ــل م ــر منتق دیگ
مرطــوب و خنــک عائــم پژمردگــی را نشــان نمــی دهنــد 
و بیمــاری در غــده هــای دختــری پنهــان مــی مانــد. بــا 
ــوده،  ــا کاشــت غــده هــای آل فراهــم شــدن شــرایط و ی
ــی  ــدید م ــارت ش ــبب خس ــده و س ــر ش ــاری ظاه بیم
شــود. عامــل اصلــی انتقــال و پخــش بیمــاری پژمردگــی 
باکتریایــی، غــده هــای آلــوده ســیب زمینی اســت. غــده 
ــری در  ــش مهمت ــد نق ــان دارن ــی پنه ــه آلودگ ــی ک های
ــد. ایــن باکتــري داراي  پخــش و گســترش بیمــاری دارن
دامنــه میزبانــي وســیعي اســت و 44 خانــواده گیاهــي را 
ــد.  ــي کن ــا وارد م ــه آنه ــاي ب ــارت عمده ــوده، و خس آل
ــوژی  ــدد و بیول ــای متع ــان ه ــتن میزب ــل داش ــه دلی ب
ــادی  ــم و اقتص ــای مه ــاری ه ــه دارد از بیم ــای ک ویژه
ــد و  ــی باش ــر م ــوالت دیگ ــی محص ــیب زمینی و برخ س
کنتــرل ایــن بیمــاری بســیار مشــکل اســت.  ایــن باکتری 
در گیاهــان دو لپــه و تــک لپــه بیمــاری ایجــاد مــی کنــد. 
میزبــان هــاي مهــم و اقتصــادي آن ســیب زمینی، گوجــه 
فرنگــي، توتــون، زنجبیــل، فلفــل، بــادام زمینــي، مــوز و 
بادمجــان مــی باشــند )4و 6(. تعــدادی از علف هــای 

ــیاه  ــزي س ــد  تاجری ــاله  مانن ــاله و چندس ــک س ــرز ی ه
Solanum dul�( ــز ــزي قرم )Solanum nigrum(، تاجری

ــک  ــه )Ranunculus sp.(، ی ــه آالل ــک گون camara( ، ی

پنیــرک   ).Polygonium sp( هفت بنــد  علــف  گونــه 
Cheno�( ســلمه تــره ،).Vicia sp( ماشــک ،).Malva sp(

podium sp.( و یــک گونــه خرفــه)Portulaca sp.(  نیــز 

ــان ایــن باکتــری هســتند کــه در بقــا و پایــداری و  میزب
ــه  ــا توجــه ب ــد. ب ــژه ای دارن انتقــال باکتــری اهمیــت وی
ــن بیمــاری و حمــل  گســتردگی و اهمیــت اقتصــادی ای
ــیب زمینی  ــای س ــده ه ــترده غ ــی گس ــل و جابجای و نق
ــه ای،  ــای قرنطین ــت ه ــودن پس ــور و نب ــل کش در داخ
ــق  ــاری در مناط ــادی بیم ــارت اقتص ــروز و خس ــر ب خط
ســیب زمینی کاری کشــور زیــاد اســت. بنابرایــن داشــتن 
اطاعــات جهــت شناســایی، تهیــه و خریــد بــذور کشــت 
توســط بهــره بــرداران بــرای کاهــش پراکنــش و خســارت 
بیمــاری و افزایــش تولیــد محصــول بــا کیفیــت و مقــرون 
ــر می باشــد.  ــه امــری ضــروری و اجتنــاب ناپذی ــه صرف ب

ــاري روي  ــانه هاي بیم ــاري: نش ــانه های بیم ب( نش

شــاخ و بــرگ و قســمت هــاي زیرزمینــي گیــاه )ریشــه( 
ظاهــر مــي شــود. نــوع عائــم و بــروز آنهــا بســتگي بــه 
گونــه گیــاه، رقــم، ســن، درجــه حــرارت و درصــد رطوبت 
ــوده،  ــان آل ــرگ گیاه ــاخ و ب ــمت ش ــبي دارد. در قس نس
ــاخ و  ــدن ش ــرگ، زرد ش ــاخ و ب ــي ش ــي ناگهان پژمردگ
بــرگ و گاهــي اوقــات کوتولگــي مشــاهده مي شــود 
)شــکل 1(. اگــر یــک بــرش عرضــي در ســاقه نزدیــک بــه 
ســطح زمیــن ایجــاد شــود قهــوه اي شــدن بافــت هــاي 
هــادي آب در زیــر پوســت دیــده مي شــود. پــس از بــرش 
چنانچــه انتهــاي ســاقه در آب قــرار گیــرد تراوش شــیري 
رنــگ نیــز ظاهــر مي شــود. در قســمت هــاي زیرزمینــي، 
ــوال  ــد. معم ــالم دارن ــري س ــیب زمینی ظاه ــاي س غده ه

48

تدریــج از بیــن مــی رود و غــده هــای دختــری کــه آلــوده 
ــه رشــد باشــد  ــر آلودگــی در مراحــل اولی ميشــوند  اگ
غــده آلــوده عفونــی شــده و بــه مــرور قبــل از برداشــت 
ــی در مراحــل  ــر آلودگ ــی اگ ــت؛ ول ــد رف ــن خواهن از بی
انتهایــی رشــد اتفــاق افتــد غــده هــای آلــوده، در داخــل 
انبــار بــه تدریــج پــس از گذشــت 2 تــا 3 مــاه بســته بــه 
ــه  شــدت آلودگــی و دمــای انبــار نگهــداری غــده هــا، ب
طــور کامــل نابــود مــی گردنــد. مــزارع ســیبزمینی کــه 
0/01 درصــد آلودگــی بــه بیمــاری پژمردگــی باکتریایــی 
ــذر حــذف ميشــوند  را نشــان دهنــد از چرخــه تولیــد ب
کــه ایــن مســئله از نظــر اقتصــادی بســیار حائــز اهمیــت 

ــی باشــد )2،3و 5(. م

ضرورت و اهمیت

ــاري  ــي از بیم ــی یک ــی باکتریای ــاری پژمردگ بیم
هــاي مهــم ســیب زمینــي در مناطــق گرمســیر و نیمــه 
ــون از مناطــق  ــاری تاکن ــن بیم ــي باشــد. ای گرمســیر م
عمــده ســیبزمینی کاري ایــران اســتانهای فــارس، 
ــان،  ــرقی، کرم ــان ش ــدان، آذربایج ــرز، هم ــران ، الب ته
ــزارش  ــان گ ــدران و زنج ــاری ، مازن ــال و بختی چهارمح
شــده اســت. خســارت اقتصــادی آن بــه گونــه اي اســت 
ــا صــددر صــد محصــول ســیب زمینــي را  کــه گاهــي ت
ــیبزمینی  ــای س ــده ه ــرد. غ ــي ب ــن م ــه از بی در مزرع
آلــوده بــه بیمــاری، کیفیــت انبــارداری ندارنــد و چنانچــه 
ــور  ــد. بیمــاری مذک ــن میرون ــار از بی ــار شــوند در انب انب
ــذر  ــژه در مــزارع تولیــد ب ــه وی در مــزارع ســیبزمینی ب
بســیار حائــز اهمیــت مــی باشــد. بــا توجــه بــه بــذر زاد 
ــاری در  ــت بیم ــاری، اهمی ــل بیم ــودن عام ــزاد ب و خاک
مــزارع تولیــد بــذر ســیبزمینی و کاس هــای مختلــف 

ــذری بیشــتر اســت.  ب

مقدمه

ــی و  ــم غذای ــوالت مه ــي از محص ــیبزمینی یک س
ــان  ــورهای جه ــد کش ــه در 79 درص ــت ک ــادی اس اقتص
ــد  ــت بع ــر کش ــطح زی ــر س ــود و از نظ ــی ش ــت م کش
از گنــدم، برنــج و ذرت در مقــام چهــارم قــرار دارد.
ــا  ــروس ه ــا، وی ــارچ ه ــا، ق ــری ه ــادی از باکت عوامــل زی
ــد. در  ــی کنن ــوده م ــماها ســیبزمینی را آل و مایکوپاس
ــاری  ــي ســیبزمینی، بیم ــاي باکتریای ــاري ه ــان بیم می
پژمردگــی باکتریایــی ســیبزمینی کــه در اصطــاح 
ــد ــز مــی گوین ــی نی ــه آن پوســیدگی قهــوه ای ــی ب محل
ــذر ســیبزمینی داراي  ــد ب ــزارع تولی ــه خصــوص در م ب
توجهــي قابــل اثــر بیمــاري اهمیــت زیــادي اســت. ایــن
دارد.  بازارپســندي محصــول و کمیــت و کیفیــت روي
داراي  ســیبزمینی  باکتریایــی  پژمردگــی  بیمــاری 
گســترش جهانــي اســت. میــزان خســارت از کشــوري بــه 
ــادي  ــه ارزش اقتص ــتگي ب ــاوت و بس ــر متف ــور دیگ کش
محصــول دارد. ایــن بیمــاری در اکثــر مناطــق گرمســیر و 
نیمــه گرمســیری شــیوع دارد )3(. خســارت ایــن بیمــاری 
میلیــون دالر در ســال  کشــور جهــان بالــغ بــر950 در 80

ــزارش شــده اســت )4(. گ

 بــر اســاس وجــود رابطــه خطــی بیــن وقــوع 
بیمــاری و میــزان کاهــش محصــول، در حــال حاضــر از 
ــده  ــد غ ــرای تولی ــدی ب ــد ج ــک تهدی ــوان ی ــه عن آن ب
ــذری ســیبزمینی در کشــورهای تولیــد کننــده  هــای ب
ــده  ــار غ ــه و انب ــاری در مزرع ــن بیم ــود. ای ــی ش ــاد م ی
ــارت  ــبب خس ــرده و س ــوده ک ــیبزمینی را آل ــای س ه
ــول  ــت محص ــت و کیفی ــش کمی ــاد و کاه ــادی زی اقتص
ســیبزمینی مــی شــود. از نظــر اقتصــادی بــا توجــه بــه 
ــه در  ــی ک ــز آلودگ ــری و نی ــی باکت ــم بیماریزای مکانیس
ــه  ــوده ب ــه آل ــد تمامــی بوت ــاه ایجــاد میکن آوندهــای گی
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چشــم هــای غــده هــای آلــوده خــاک آلــود و چســبناک 
ــرش  ــوده ب ــای آل ــده ه ــه از غ اســت )شــکل 2(. چنانچ
ــدي از  ــتم آون ــگ سیس ــر رن ــردد تغیی ــه گ ــي تهی عرض
ــود.  ــاهده مي ش ــره مش ــوه اي تی ــا قه ــگ ت ــم رن زرد ک
ســطح سیســتم آونــدي مرطــوب و قطــرات شــیري رنــگ 
ــود  ــراوش مي ش ــده ت ــار ش ــت بیم ــي روي باف باکتریای
ــث زوال  ــرفت باع ــورت پیش ــاري در ص ــکل 3(. بیم )ش

غده هــا مي گــردد )شــکل 4(. 

ج( چرخــه زندگــی بیمــاري: عامــل ایــن نــوع 

پژمردگــی ســیب زمینی یــک باکتــری خاکــزاد و بــذر زاد 
اســت. بقــاء و مانــدگاری طوالنــی مــدت عامــل بیمــاری 
ــاس و  ــای حس ــان ه ــی میزب ــت متوال ــا کش ــاک ب در خ
ــان، صــورت مــی گیــرد.  یــا وجــود علف هــای هــرز میزب

ــده هــای  ــن بیمــاری، خــاک و غ ــه ای ــع آلودگــی ب مناب
ــده  ــی باشــند. چنانچــه غ ــوده ســیب زمینی م ــذری آل ب
ســالم در خــاک آلــوده کشــت گــردد، باکتــری از طریــق 
ــم هــا،  ــق زخ ــردد و از طری ــش می گ آب آبیــاری پخ
روزنــه هــای طبیعــی ریشــه، عدســک هــا و جوانــه هــای 
روی غــده ســیب زمینی بــه داخــل ریشــه یــا غــده نفــوذ 
مــی کنــد و از طریــق بافــت هــای هــادی آب در ســاقه 
ــر  ــن ت ــمت های پایی ــود و در قس ــی ش ــش م ــاه پخ گی
ســاقه، کلنــی هــای باکتــری رشــد و تکثیــر مــی یابنــد. 
در اثــر تکثیــر و افزایــش جمعیــت باکتــری بافــت هــای 
ــت  ــت باف ــن اس ــوند  و ممک ــدود مي ش ــادی آب مس ه
هــای مجــاور نیــز آلــوده شــوند. گیاهــان آلــوده ممکــن 
ــل  ــور کام ــه ط ــا ب ــرده و ی ــی پژم ــور جزی ــه ط ــت ب اس

ــد.  ــرده شــده و بمیرن پژم

4

قهوه(1 شود سيطح زمين ايجاد به نزديک برش عرضيي در سياقه بافت. اگر يک پوستای شدن زير در هادی آب های

گيرد تراوديده مي قرار در آب انتهای ساقه برش چنانچه قسمت. شودشيری رنگ نيز ظاهر ميششود. پس از هایدر

های آلوده خاک آلود و چسييبناک اسييتهای غدهچشييممعمولا. زميني ظاهری سييالم دارندهای سيييبزيرزميني، غده

گردد تغييری آلودههاچنانچه از غده(.2)شيكل قهوهبرش عرضي تهيه کم رنگ تا آوندی از زرد ه ای تيررنگ سيستم

ميمشياهده مي تراوش شده بيمار بافت قطرات شيری رنگ باکتريايي روی آوندی مرطوب و شودشيود. سطح سيستم

پيشرفت باعث زوال غده(3)شكل در صورت (.4شكل)گرددها مي. بيماری

آلودهغدهخاک آلودهایچشم-2شکل پژمرده-1شکل های بوته اولیه بیماری، نشانه

پس ازغده-4شکل انبارداریشش های آلوده ماه شیرابه شیری رنگ باکتری در سطح آوند غده  -3شکل
خورده ها: نگارنده(منبع شكل)برش

نوععامل: بیماریزندگیچرخه بقاپژمردگي سيباين باکتری خاکزاد و بذر زاد است. يک یماندگارء وزميني

بمدتطولاني  خاک و يا وجود علفکشت متوالي ميزباناعامل بيماری در هرز ميزبانهای حساس مي،های د.گيرصورت

بيماری به اين غده،منابع آلودگي و سيبخاک بذری آلوده سالم در خاک آلودهنباشزميني ميهای غده چنانچه د.

آبياری پخش گردد، باکتری از طريق آب از طريق زخمگرددميکشت عدسکها، روزنهو ها وهای طبيعي ريشه،

4

قهوه(1 شود سيطح زمين ايجاد به نزديک برش عرضيي در سياقه بافت. اگر يک پوستای شدن زير در هادی آب های

گيرد تراوديده مي قرار در آب انتهای ساقه برش چنانچه قسمت. شودشيری رنگ نيز ظاهر ميششود. پس از هایدر

های آلوده خاک آلود و چسييبناک اسييتهای غدهچشييممعمولا. زميني ظاهری سييالم دارندهای سيييبزيرزميني، غده

گردد تغييری آلودههاچنانچه از غده(.2)شيكل قهوهبرش عرضي تهيه کم رنگ تا آوندی از زرد ه ای تيررنگ سيستم

ميمشياهده مي تراوش شده بيمار بافت قطرات شيری رنگ باکتريايي روی آوندی مرطوب و شودشيود. سطح سيستم

پيشرفت باعث زوال غده(3)شكل در صورت (.4شكل)گرددها مي. بيماری

آلودهغدهخاک آلودهایچشم-2شکل پژمرده-1شکل های بوته اولیه بیماری، نشانه

پس ازغده-4شکل انبارداریشش های آلوده ماه آوند غده-3شکل باکتری در سطح رنگ شیری شیرابه
خورده ها: نگارنده(منبع شكل)برش

نوععامل: بیماریزندگیچرخه بقاپژمردگي سيباين باکتری خاکزاد و بذر زاد است. يک یماندگارء وزميني

بمدتطولاني  خاک و يا وجود علفکشت متوالي ميزباناعامل بيماری در هرز ميزبانهای حساس مي،های د.گيرصورت

بيماری به اين غده،منابع آلودگي و سيبخاک بذری آلوده سالم در خاک آلودهنباشزميني ميهای غده چنانچه د.

آبياری پخش گردد، باکتری از طريق آب از طريق زخمگرددميکشت عدسکها، روزنهو ها وهای طبيعي ريشه،

4

قهوه(1 شود سيطح زمين ايجاد به نزديک برش عرضيي در سياقه بافت. اگر يک پوستای شدن زير در هادی آب های

گيرد تراوديده مي قرار در آب انتهای ساقه برش چنانچه قسمت. شودشيری رنگ نيز ظاهر ميششود. پس از هایدر

های آلوده خاک آلود و چسييبناک اسييتهای غدهچشييممعمولا. زميني ظاهری سييالم دارندهای سيييبزيرزميني، غده

گردد تغييری آلودههاچنانچه از غده(.2)شيكل قهوهبرش عرضي تهيه کم رنگ تا آوندی از زرد ه ای تيررنگ سيستم

ميمشياهده مي تراوش شده بيمار بافت قطرات شيری رنگ باکتريايي روی آوندی مرطوب و شودشيود. سطح سيستم

پيشرفت باعث زوال غده(3)شكل در صورت (.4شكل)گرددها مي. بيماری

آلودهغدهخاک آلودهایچشم-2شکل  نشانه اولیه بیماری، بوته های پژمرده  -1شکل

پس ازغده-4شکل انبارداریشش های آلوده ماه آوند غده-3شکل باکتری در سطح رنگ شیری شیرابه
خورده ها: نگارنده(منبع شكل)برش

نوععامل: بیماریزندگیچرخه بقاپژمردگي سيباين باکتری خاکزاد و بذر زاد است. يک یماندگارء وزميني

بمدتطولاني  خاک و يا وجود علفکشت متوالي ميزباناعامل بيماری در هرز ميزبانهای حساس مي،های د.گيرصورت

بيماری به اين غده،منابع آلودگي و سيبخاک بذری آلوده سالم در خاک آلودهنباشزميني ميهای غده چنانچه د.

آبياری پخش گردد، باکتری از طريق آب از طريق زخمگرددميکشت عدسکها، روزنهو ها وهای طبيعي ريشه،

4

قهوه(1 شود سيطح زمين ايجاد به نزديک برش عرضيي در سياقه بافت. اگر يک پوستای شدن زير در هادی آب های

گيرد تراوديده مي قرار در آب انتهای ساقه برش چنانچه قسمت. شودشيری رنگ نيز ظاهر ميششود. پس از هایدر

های آلوده خاک آلود و چسييبناک اسييتهای غدهچشييممعمولا. زميني ظاهری سييالم دارندهای سيييبزيرزميني، غده

گردد تغييری آلودههاچنانچه از غده(.2)شيكل قهوهبرش عرضي تهيه کم رنگ تا آوندی از زرد ه ای تيررنگ سيستم

ميمشياهده مي تراوش شده بيمار بافت قطرات شيری رنگ باکتريايي روی آوندی مرطوب و شودشيود. سطح سيستم

پيشرفت باعث زوال غده(3)شكل در صورت (.4شكل)گرددها مي. بيماری

پژمرده-1شکل آلوده غده خاک آلود هایچشم -2شکل های بوته اولیه بیماری، نشانه

پس ازغده-4شکل انبارداریشش های آلوده ماه آوند غده-3شکل باکتری در سطح رنگ شیری شیرابه
خورده ها: نگارنده(منبع شكل)برش

نوععامل: بیماریزندگیچرخه بقاپژمردگي سيباين باکتری خاکزاد و بذر زاد است. يک یماندگارء وزميني

بمدتطولاني  خاک و يا وجود علفکشت متوالي ميزباناعامل بيماری در هرز ميزبانهای حساس مي،های د.گيرصورت

بيماری به اين غده،منابع آلودگي و سيبخاک بذری آلوده سالم در خاک آلودهنباشزميني ميهای غده چنانچه د.

آبياری پخش گردد، باکتری از طريق آب از طريق زخمگرددميکشت عدسکها، روزنهو ها وهای طبيعي ريشه،

4

قهوه(1 شود سيطح زمين ايجاد به نزديک برش عرضيي در سياقه بافت. اگر يک پوستای شدن زير در هادی آب های

گيرد تراوديده مي قرار در آب انتهای ساقه برش چنانچه قسمت. شودشيری رنگ نيز ظاهر ميششود. پس از هایدر

های آلوده خاک آلود و چسييبناک اسييتهای غدهچشييممعمولا. زميني ظاهری سييالم دارندهای سيييبزيرزميني، غده

گردد تغييری آلودههاچنانچه از غده(.2)شيكل قهوهبرش عرضي تهيه کم رنگ تا آوندی از زرد ه ای تيررنگ سيستم

ميمشياهده مي تراوش شده بيمار بافت قطرات شيری رنگ باکتريايي روی آوندی مرطوب و شودشيود. سطح سيستم

پيشرفت باعث زوال غده(3)شكل در صورت (.4شكل)گرددها مي. بيماری

 
آلوده غده خاک آلود هایچشم -2شکل  نشانه اولیه بیماری، بوته های پژمرده  -1شکل

پس ازغده-4شکل انبارداریشش های آلوده ماه آوند غده-3شکل باکتری در سطح رنگ شیری شیرابه
خورده ها: نگارنده(منبع شكل)برش

نوععامل: بیماریزندگیچرخه بقاپژمردگي سيباين باکتری خاکزاد و بذر زاد است. يک یماندگارء وزميني

بمدتطولاني  خاک و يا وجود علفکشت متوالي ميزباناعامل بيماری در هرز ميزبانهای حساس مي،های د.گيرصورت

بيماری به اين غده،منابع آلودگي و سيبخاک بذری آلوده سالم در خاک آلودهنباشزميني ميهای غده چنانچه د.

آبياری پخش گردد، باکتری از طريق آب از طريق زخمگرددميکشت عدسکها، روزنهو ها وهای طبيعي ريشه،

4

قهوه(1 شود سيطح زمين ايجاد به نزديک برش عرضيي در سياقه بافت. اگر يک پوستای شدن زير در هادی آب های

گيرد تراوديده مي قرار در آب انتهای ساقه برش چنانچه قسمت. شودشيری رنگ نيز ظاهر ميششود. پس از هایدر

های آلوده خاک آلود و چسييبناک اسييتهای غدهچشييممعمولا. زميني ظاهری سييالم دارندهای سيييبزيرزميني، غده

گردد تغييری آلودههاچنانچه از غده(.2)شيكل قهوهبرش عرضي تهيه کم رنگ تا آوندی از زرد ه ای تيررنگ سيستم

ميمشياهده مي تراوش شده بيمار بافت قطرات شيری رنگ باکتريايي روی آوندی مرطوب و شودشيود. سطح سيستم

پيشرفت باعث زوال غده(3)شكل در صورت (.4شكل)گرددها مي. بيماری

آلودهغدهخاک آلودهایچشم-2شکل پژمرده-1شکل های بوته اولیه بیماری، نشانه

ماه انبارداریشش های آلوده پس از غده -4شکل شیرابه شیری رنگ باکتری در سطح آوند غده  -3شکل
 ها: نگارنده(منبع شكل ) برش خورده

نوععامل: بیماریزندگیچرخه بقاپژمردگي سيباين باکتری خاکزاد و بذر زاد است. يک یماندگارء وزميني

بمدتطولاني  خاک و يا وجود علفکشت متوالي ميزباناعامل بيماری در هرز ميزبانهای حساس مي،های د.گيرصورت

بيماری به اين غده،منابع آلودگي و سيبخاک بذری آلوده سالم در خاک آلودهنباشزميني ميهای غده چنانچه د.

آبياری پخش گردد، باکتری از طريق آب از طريق زخمگرددميکشت عدسکها، روزنهو ها وهای طبيعي ريشه،
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 دستورالعمل كاربردی

کنتــرل باکتــری عامــل بیمــاری بــه دلیــل بــذرزاد 
و خاکــزاد بــودن و پایــداری زیــاد آن در خــاک و بقایــای 
ــدد  ــای متع ــان ه ــتن میزب ــز داش ــی و نی ــوده گیاه آل
مشــکل مي باشــد؛ بنابرایــن بیمــاری را بایســتی بــه 
ــی و  ــول علم ــری اص ــه کارگی ــا ب ــی و ب ــورت تلفیق ص

ــرد: ــرل ک ــر کنت ــه شــرح زی ــق ب دقی

در  ســالم  ســیب زمینی  هــای  غــده  -کاشــت   1

زمیــن هــاي عــاري از بیماری انجــام شــود. در زمیــن هایی 

کــه ســابقه آلودگــی دارنــد، حداقــل تناوب ســه ســاله 

ــات  ــات و حبوب ــد غ ــان مانن ــر میزب ــان غی ــا گیاه ب

ــدت  ــه م ــاري ب ــل بیم ــري عام ــود. باکت ــت ش رعای

ــیب زمینی و  ــکیده س ــاي خش ــاقه ه ــال در س 5 س

ــک،  ــاي خش ــي ه ــال روي گون ــدت 2 س ــه م ــز ب نی

ــد.  ــي مي مان ــا باق ــه ه ــا ســطح جعب ــتیک ی پاس

کشــت  در  زراعــی  بهداشــت  اصــول  -رعایــت   2

ســیب زمینی، در کاشــت ســیب زمینی بایســتی از 

ــت  ــرار اس ــر ق ــرد. اگ ــتفاده ک ــالم اس ــای س ــده ه غ

ــا آن  ــه ب ــی ک ــوند بایســتی چاقوی ــاچ ش ــا ق ــده ه غ

ــی  ــد عفون ــع ض ــا مای ــوند  ب ــاچ مي ش ــا ق ــده ه غ

کننــده مثــل وایتکــس یــا الــکل ضــد عفونــی شــود. 

ــیب زمینی  ــول س ــت محص ــس از برداش ــز پ در پایی

ــوده در  ــای آل ــده ه ــا و غ ــه ه ــای بوت ــتی بقای بایس

مزرعــه همــراه علف هــای هــرز از مزرعــه جمــع آوری 

ــوند. ــن ش ــی دف و در گودال

ــرز  ــای ه ــت علف ه ــه دق ــیب زمینی ب ــه س 3 -در مزرع

کنتــرل شــوند. برخــی از علف هــای هــرز ماننــد تاجریزي 

ســیاه، تاجریــزي قرمــز، یــک گونــه آاللــه، یــک گونه علف 

ــه  ــک گون ــره و ی ــلمه ت ــرک، ماشــک، س ــد، پنی هفت بن

خرفــه میزبــان واســط باکتــری عامــل بیمــاری هســتند و 

ســبب افزایــش جمعیــت باکتــری مي شــوند .

در مزارعــی کــه آلودگــی وجــود دارد بوتــه های   - 4

آلــوده همــراه غــده و ریشــه بــه دقــت جمعــآوری و بــا 

کیســه هــای پاســتیکی بــدون منفــذ از مزرعــه خــارج 

و دفــن شــوند )بوتــه کشــی(، و محــل بوتــه هــای آلوده 

بــا وایتکــس یــا فرمالیــن ضدعفونــی شــود.

آبیــاری مزرعــه بــه صــورت بارانــی و بــا مهــارت   - 5

و دقــت انجــام شــود )بــه نحــوی کــه کمتریــن روان 

آب ایجــاد گــردد(. از زیــاد آب دادن و غرقــاب کــردن 

مزرعــه اجتنــاب شــود. 

ــوده  ــال آل ــل احتم ــه از قب ــی ک ــاک های در خ  - 6

بــودن را دارنــد بهتــر اســت ارقام مقــاوم و یــا متحمل 

ــام  ــی های انج ــوند. در بررس ــت ش ــاری کش ــه بیم ب

ــوال، وانکــوخ،  ــده رقــم هــاي گران شــده توســط نگارن

ترتیــب  بــه  دراگا  و  اســتریکس  کیــزر،  مارفونــا، 

ــي را  ــي باکتریای ــه پژمردگ ــیت ب ــترین حساس بیش

ــس،  ــا، آژاک ــر، کوزیم ــام پریمی ــد و ارق ــان دادن نش

کاســموس، مــورن، کنکــورد، ویتــال و کاردینــال 

نســبتاً حســاس و ارقــام فرســیا، دیامانــت و موندیــال 

ــد )1(. ــاوم بودن ــبتاً مق نس

نتایج كاربردی

بــه طــور خاصــه شــخم عمیــق، کنتــرل علف هــاي هرز، 

ــي،  ــاي گیاه ــیده و بقای ــاي پوس ــیب زمینی ه ــع س دف

ــا آب آبیــاري، حداقــل  کنتــرل انتشــار عامــل بیمــاری ب

ــرل  ــا، کنت ــه ه ــور گیاهچ ــد از ظه ــي بع ــات زراع عملی

نماتدهــا، ضدعفونــي ابــزار آالت و ادوات کشــاورزي و 
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چشــم هــای غــده هــای آلــوده خــاک آلــود و چســبناک 
ــرش  ــوده ب ــای آل ــده ه ــه از غ اســت )شــکل 2(. چنانچ
ــدي از  ــتم آون ــگ سیس ــر رن ــردد تغیی ــه گ ــي تهی عرض
ــود.  ــاهده ميش ــره مش ــوه اي تی ــا قه ــگ ت ــم رن زرد ک
ســطح سیســتم آونــدي مرطــوب و قطــرات شــیري رنــگ 
ــود  ــراوش ميش ــده ت ــار ش ــت بیم ــي روي باف باکتریای
ــث زوال  ــرفت باع ــورت پیش ــاري در ص ــکل 3(. بیم )ش

غدههــا ميگــردد )شــکل 4(. 

ج( چرخــه زندگــی بیمــاري: عامــل ایــن نــوع 

پژمردگــی ســیبزمینی یــک باکتــری خاکــزاد و بــذر زاد 
طوالنــی مــدت عامــل بیمــاری  اســت. بقــاء و مانــدگاری
ــاس و  ــای حس ــان ه ــی میزب ــت متوال ــا کش ــاک ب در خ
صــورت مــی گیــرد.  ــان، یــا وجــود علفهــای هــرز میزب

ــده هــای  ــن بیمــاری، خــاک و غ ــه ای ــع آلودگــی ب مناب
ــده  ــی باشــند. چنانچــه غ ــوده ســیبزمینی م ــذری آل ب
ســالم در خــاک آلــوده کشــت گــردد، باکتــری از طریــق 
ــم هــا،  ــق زخ ــردد و از طری ــش میگ آب آبیــاری پخ
روزنــه هــای طبیعــی ریشــه، عدســک هــا و جوانــه هــای 
روی غــده ســیبزمینی بــه داخــل ریشــه یــا غــده نفــوذ 
مــی کنــد و از طریــق بافــت هــای هــادی آب در ســاقه 
ــر  ــن ت ــمتهای پایی ــود و در قس ــی ش ــش م ــاه پخ گی
ســاقه، کلنــی هــای باکتــری رشــد و تکثیــر مــی یابنــد. 
در اثــر تکثیــر و افزایــش جمعیــت باکتــری بافــت هــای 
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شســتن کفــش هــا و غیــره، در معــرض قرارگیــري خــاک 

شــخم زده در برابــر حــرارت تابســتاني، اســتفاده از بــذر 

ســالم و کاشــت در زمیــن هــاي عــاري از بیمــاری، 

بیشــترین تاثیــر را در کنتــرل بیمــاري دارنــد. کشــاورزان 

ــاري  ــه بیم ــادي ک ــت اقتص ــه اهمی ــه ب ــا توج ــز ب عزی

ــود را  ــاش خ ــعي و ت ــت س ــتي نهای ــور دارد، بایس مذک

ــه  ــیب زمینی ب ــالم س ــذري س ــاي ب ــه غده ه ــت تهی جه

ــان نشــوند.  ــار خســارت و زی ــا دچ ــد ت کار گیرن
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