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 چكيده

زميني اسی  ه  در الب  مناق  مهم هت  این مصول  در هتلر ملب  هاي سیي ترین بيماريیکي از مهم قارچيپژمردگي  بيماري

گردد. عباوه بر این قارچ فلزاریلم، ضیییمن ای اد زميني ميهاي سیییي پایين آمدن هباس بذري لده و مصویییل  هاهش قابل تلب  عمبکرد

هنتر  این ترین روش در حا  حاضر، رایج شلد.ها در مراحل پس از برداشی  و اناارداري تلاند ملب  گندیدگي لدهپژمردگي آوندي، مي

  همين بلالاا اثرات همي در هنتر  بيماري داشییت  و  ا تلب  ب  خاهزي بلدن علامل بيماري، ب هش اسیی  ه سییملم قارچاسییتداده از  بيماري،

فراواني  متکبات زیس  مصيطياین ملضلع عباوه بر مسایل اقتوادي، ه   هنندمي در مزرع  ب  چندین نلب  سیمااشيدليل هتیاورزان اقدام 

در این خوییل ، تصقيقات . اسیی هاي مديد هنتر  بيلللژیکي با اسییتداده از قارچ ري،هنتر  این بيماملثر هايکي از روشدارد. ی ب  همراهرا 

ان ام گردید و ساس اثرات  این بيماريدر هنتر   Talaromyces flavusاولي  ب  منظلر مقایس  هارایي بدای  هاي مختبف قارچ آنتاگلنيس  

ا در هبا سابق  آللدگي بالا ملرد بررسي قرار گرف . نتایج حاصل از این بررسيهنتر  هنندگي برترین بدای  در شرایط زارعين، در دو مزرع  

 04و  9/11ب  ترتي   درصد و شدت بيماري 8/22و  2/22ب  ترتي   همدان و بهار شهرستاندر وقلع پژمردگي آوندي ، نتیان داد 5931سیا  

 تيمار نسا  ب  شهرستان همدان  در تيمار بيلللژیکمصول  عمبکرد  ميزانهاي پس از برداش  نيز نتان داد هاهش یافت  اس . بررسي درصد

 شلد.زميني آللده تلصي  ميبنابراین، استداده از این فرآورده بيلللژیک در مزارع سي  .افزایش داشت  اس درصد  6/3شاهد 

 افزایش عمبکرد، پژمردگي آوندي، لده سي  زميني، هاهش بيماري پژمردگي، هنتر  بيلللژیک  :هاي كليديواژه
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 مقدمه

، سطح زير 5931مطابق آمار نامه کشاورزی سال 

ميزان هزار هكتار و  513زميني در کشور حدود کشت سيب

های طي سال(. 5باشد )توليد آن حدود پنج ميليون تن مي

به دليل ارزش  در کشور اخير مصرف سرانه اين محصول

نسبت به )بودن قيمت آن  و نيز مناسب غذايي بالا

ر اين گياه پ است. يافتهافزايش  (برنج مانند يمحصولات

در طول رشد خود  محصولات زراعيارزش مانند ساير 

های مختلف ناشي از شرايط نامساعد دستخوش آسيب

محيطي )آب و هوا، نور، رطوبت و خاک( و حمله آفات و 

ها و ها، ويروسها، باکترعوامل بيماريزا منجمله قارچ

نماتدها قرار گرفته و بسته به نوع رقم، دچار کاهش کميت 

مروزه در گردد. اميو يا کيفيت و بازار پسندی محصول 

کنترل اغلب آفات و بيمارگرهای گياهي، متاسفانه استفاده 

از سموم شيميايي بسيار رايج بوده و در سطوح وسيع مورد 

 هاکشآفت گيرد. مصرف بيش از حداستفاده قرار مي

 آب، خاک و محصولات در سموم باقيمانده موجب افزايش

 سلامتي برای جدی را خطرات بسيار گرديده و کشاورزی

زيست به همراه دارد. اهميت  محيط و غذايي امنيت انسان،

اين موضوع در خصوص مصرف سموم شيميايي در خاک 

ای هبسيار بيشتر است زيرا موجب نابودی ميكروارگانيسم

مفيد و از دست رفتن تعادل بيولوژيكي موجودات زنده 

گردد. به همين دليل با مشخص شدن خطرات خاکزی مي

جايگزيني  سمت به جهاني توجهاتسموم شيميايي، 

 گرديده خطر به جای سموم شيميايي معطوفبي هایروش

مفيد  هایاست. با توجه به اينكه بسياری از ميكروارگانيسم

علاوه بر کنترل بيمارگرهای خاک، موجب تحريک مقاومت 

گياه شده و تمام يا بخشي از عناصر غذايي مورد نياز را در 

دهند، تحقيقات زيادی برای شناسايي اختيار گياه قرار مي

های مفيد انجام شده و و بررسي کارايي قارچها و باکتری

های کشی قارچی تهيههای زيادی در زمينهموفقيت

ها آن سازیبيولوژيكي با استفاده از بسترهای جامد و بهينه

ای از عدهدر مراحل مختلف ساخت بدست آمده است، 

کش بيولوژيكي جامد در قارچی موفق به تهيه محققان،

بردارنده عامل بيولوژيک قارچي روی گندم گرديدند و پس 

های الكلي شامل گليسرول، مانيتول و از بررسي محلول

آرابيتول بر روی اسپورزايي اين قارچ، بيشترين افزايش 

دار اسپورزايي توسط گليسرول را گزارش نمودند معني

ای تحقيقاتي نشان داده ه(. از طرف ديگر نتايج بررسي51)

که کاربرد ترکيباتي حاوی عناصر معدني شامل منگنز، 

آهن، روی و فسفر در ساخت کودهای بيولوژيكي موجب 

های کش(. تاکنون قارچ6ها شده است )افزايش پايداری آن

بيولوژيكي زيادی نظير کتوميوم، پروموت، گارد، 

ل ترتريكودکس و پروتوس دابليو جي در دنيا برای کن

بيمارگرهای گياهي به ثبت رسيده و بصورت تجاری عرضه 

کش تجاری به نام (. در ايران نيز، کاربرد قارچ7اند. )شده

( و همچنين 9تريكوميكس اچ. وی گزارش گرديده )

تحقيقات زيادی به منظور ارزيابي کارايي و ساخت 

های های بيولوژيک تجاری با استفاده از جدايهکشقارچ

 (.8و  3، 51صورت گرفته است ) .flavus Tمختلف 

 



 

 
53

3 

 ضرورت و اهميت

زميني، های گياه سيبترين بيماریيكي از مهم

 نظير آوندی ناشي از عوامل قارچي بيماری پژمردگي

Verticillium dahliae  و. f. sp Fusarium oxysporum

tuberosi ها، باشد که با کاهش رشد و يا مرگ بوتهمي

موجب کاهش شديد عملكرد و پايين آمدن و يا حتي حذف 

 (.55گردد )زميني ميکلاس بذری ارقام مختلف سيب

 پژمردگي و عامل بيماری Verlicillium dahliaeقارچ  -الف

که پس از حمله زميني است های سيببوتهمرگ زودرس 

م يشود. علاگياه از طريق ريشه در آوند چوبي مستقر ميبه 

اين بيماری در قسمتهای هوايي گياه و به هنگام گل دهي 

 م شاملياين علا .نمايدو پس از آن تا زمان برداشت بروز مي

 ها از طرف پايين به بالا،زرد و خشک شدن تدريجي برگ 

نكروز  خمش دمبرگ، کوچک ماندن سطح برگچه ها و

-است که در برش عرضي ساقه به رنگ قهوه دهای چوبيآون

های . عامل اين بيماری اندام(1و5)شكل شود.ای ديده مي

-يمتوليد  )ميكرو اسكلروت( مقاومي را به نام ريز سختينه

د. باقي بمانن زنده توانندکه تا چندين سال در خاک مي کند

 خسارت ناشي از اين بيماری عمدتا شامل کم شدن تعداد و

درصد  81تا  11تقليل محصول به ميزان بوده و  هاغده اندازه

با توجه به اينكه اين از طرف ديگر،  .گزارش شده است

کاهش کيفيت بذور توليد شده در  بيماری بذر زاد است،

ور بذ مزارع بذری از اهميت زيادی برخوردار است زيرا با

 به ساير مناطق کشتبيماری نتقال ا آلوده نقش مهمي در

 (.55دارند)گسترش بيماری  واين محصول 

 

  
 علایم زردی و خشک شدن برگها  -1شکل         

 در بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی             

 ای شدن آوندها علایم قهوه -2شکل

 در بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی 

 

ترين گونه يكي از مهم Fusarium oxysporum  قارچ -ب

قادر است در گياهان متعدد  کههای فوزاريوم مي باشد 

اين گونه عامل انسداد آوندی و مولد  .کند پژمردگي ايجاد

های زير پوسيدگي ريشه، طوقه، غده، پياز و ساير اندام
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بيماری پژمردگي فوزاريومي در . باشدگياهان ميزميني 

از اهميت خاصي برخوردار بوده و معمولا علايم  زمينيسيب

شود که های پايين بصورت زردی مشاهده ميآن در برگ

استقرار قارچ در آوندها و يا پوسيدگي ساقه و  ،علت آن

) دمای گياهان مبتلا در آب و هوای گرم. باشدها ميريشه

تنش کم  شرايطو به خصوص درجه سانتيگراد(  18بالای 

بسيار مستعد آلودگي بوده و شيوع بيماری شديد  ،آبي

های حاصل از بوته، در گياه سيب زميني(. 1خواهد بود )

 Fusarium قارچ عامل بيماری به آلوده هایغده

. tuberosif. sp oxysporum  علايم  اوليه رشددر مرحله

-آلودگي . اما درخشک مي شوندو را نشان داده پژمردگي 

سوختگي و   هاصورت زرد شدن برگهای ثانويه، علايم به 

معمولاً از قسمت پايين بوته شروع  باشد کهميحاشيه برگها 

 .(9کند )شكلمي و به سمت فوقاني گياه پيشروی

ای شدن های زير زميني علايم به صورت قهوهدر اندام

 ها و نيزساقه است. ناحيه پوست طوقه ريشه و بافت رنگ

آوندها  نكروز های آلوده دارای علايمهای حاصل از بوتهغده

د شونای ديده ميباشند و در برشي عرضي به رنگ قهوهمي

(. 4که قابل اشتباه با آلودگي به قارچ ورتيسيليوم است)شكل

گي پژمرد های مختلفي مانندبيماری ناشي از اين قارچ با نام

 و پوسيدگي انتهايي ساقه زير زميني ،يب زمينيس

 اهميت پوسيدگي خشک معرفي شده است که نشان دهنده

عامل اين باشد. مياين قارچ در کاهش عملكرد محصول 

های بذری به بيماری قادر است با استقرار در آوندهای غده

اين امر  . ديگر انتقال يابدی ايي به منطقهراحتي از منطقه

پايين آوردن کلاس  واهميت اين بيماری را در مزارع توليد بذر 

 (.55سازد )روشن ميهای بذری 

، 5981بر اساس تحقيقات انجام شده در سال 

اغلب مناطق مهم کشت سيب زميني کشور آلوده به 

 ربيماری پژمردگي فوزاريومي هستند و آلودگي مزارع د

های اردبيل، تهران، سمنان، هرمزگان و همدان استان

(.1تعيين شده است) %41-511حدود 

 

  
 علایم زردی بوته در بیماری پژمردگی -3شکل

 زمینیفوزاریومی سیب 

در بیماری  ای شدن آوندهای غدهقهوهعلایم  -4شکل

 زمینیپژمردگی فوزاریومی سیب
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دستورالعمل كاربردي

 بهبود شرایط مواد آلی خاک در زمان تهيه زمين -1

با توجه به اينكه فعاليت رشد و تكثير مناسب عوامل 

به وجود مواد آلي بالای خاک وابسته  ،آنتاگونيست در خاک

است، لذا برای موفق بودن کنترل بيولوژيكي عوامل 

آنتاگونيست، بايستي ميزان مواد آلي خاک با افزودن مقدار 

 کود گاوی(تن در هكتار  91 ) داميلازم از کودهای پوسيده 

 .(1)شكل  در زمان تهيه زمين افزايش يابد

 جهت استفاده Talaromyces flavusفرآورده بيولوژیک  تهيه-2

در اين مرحله، بر اساس نتايج تحقيق پيشين نراقي و 

 مبني بر مصرف يک و نيم گرم از زادمايه (8همكاران )

T. flavus  61 نياز به مقدارگرمي،  511برای هر غده 

 سازی چهار تنبرای آغشته کيلوگرم از فرآورده بيولوژيک

بذری )ميزان غده بذری مورد استفاده در يک هكتار(  غده

 باشد.مورد نياز مي

 هاي بذري با زادمایه عامل بيولوژیک سازي غدهآغشته -3

زميني با زادمايه های بذری سيبسازی غدهآغشته

 به روش بذر مال و با پاشيدن زادمايه عامل بيولوژيک

 T. flavus پاش()توسط مه های خيس شده با آبروی غده 

است انجام قابل زميني در داخل دستگاه کارنده سيب

ها زادمايه قارچ برای آغشته کردن مناسب غده. (6)شكل 

ها ، لازم است پس از هر بار ريختن آنتاگونيستي بر روی غده

های نگهداری آنها به داخل زميني از کيسهبذور سيب

نواخت بر روی مخزن دستگاه، مقداری زاد مايه به صورت يك

کاشت سبز  دستگاهزميني پاشيده شود. بذور سيب

 911يک مخزن با گنجايش دارایدشت)ساخت داخل( 

 1/4 است، بنابراين به مقدارزميني کيلوگرم غده سيب

های موجود در سازی غدهبرای آغشته کيلوگرم از زادمايه

 باشد.هر مخزن دستگاه مورد نياز مي

  

مزرعه آزمایشی کنترل بیولوژیک  -5شکل  

زمینیپژمردگی قارچی سیب  

های آغشته به فرآورده بیولوژیکغده -6شکل  

Talaromyces flavus 
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 نتایج كاربردي

و در دو مزرعه با سااابقه  5931اين تحقيق در سااال 

های های قارچي واقع در شاااهرساااتانآلودگي به پژمردگي

 5111متر مربع ) 1111همدان و بهار، هر يک به مساحت 

متر مربع تيمار بيولوژيک( انجام  5111متر مربع شااااهد و 

تيمار شاهد کاشت بذور سيب زميني طبق عرف در گرديد. 

 سازی بذور سيب زمينيمنطقه و در تيمار بيولوژيک آغشته

انجام  T. flavusام کااشااات با فرآورده بيولوژيک در هنگا

ارقام کشات شاده در اين دو شاهرستان به ترتيب رقم  .گرفت

و رقم بورن  مربوط به شاارکت يوروپلنت آلمان (Gellyجيلي )

(Boren مربوط به شرکت )ITM  .ايرلند بوده است 

اين تحقيق در شهرستان همدان )روستای يكن  نتايج -الف

ر د قارچيدرصد وقوع بيماری پژمردگي  آباد( نشان داد که

مزرعه اول واقع در  دردر دو تيمار شاهد و بيولوژيک  رقم

، به درصد بوده است 91و  41 به ترتيبشهرستان همدان 

عبارت ديگر درصد وقوع بيماری در روش کنترل بيولوژيک 

درصد کاهش يافته است. از طرف 1/11تيمار شاهدنسبت به 

-ديگر، شدت بيماری )علايم خفيف تا شديد بيماری در بوته

ها( در دو تيمار شاهد و بيولوژيک در اين شهرستان به 

درصد تعيين گرديد که نشان دهنده کاهش  57و  98 ترتيب

باشد. در پايان درصدی کاهش در شدت بيماری مي 9/11

جام برداشت، عملكرد محصول در تيمار پس از انفصل و 

تن در هكتار و در تيمار بيولوژيک به  7/61شاهد به ميزان 

 دهدتن در هكتار تعيين گرديد، که نشان مي 7/68ميزان 

ميزان افزايش عملكرد در تيمار بيولوژيک نسبت به تيمار 

 درصد بوده است. 6/3شاهد، 

دو ن داد که نتايج اين ارزيابي در شهرستان بهار نشا -ب

تيمار شاهد و بيولوژيک به ترتيب دارای وقوع بيماری به 

اند. همچنين، شدت بيماری در درصد بوده 61و  31ميزان 

درصد محاسبه  93و  61دو تيمار شاهد و بيولوژيک به ترتيب 

شد. به عبارت ديگر درصد وقوع بيماری در روش کنترل 

زان بهار به ميبيولوژيک نسبت به تيمار شاهد در شهرستان 

کاهش درصد  41درصد و شدت بيماری نيز به ميزان 8/17

 يافته است. 

بطورکلي نتايج اين تحقيق، پتانسيل قابل توجه کاربرد 

های در کنترل بيماری پژمردگي T. flavusفرآورده بيولوژيک 

و  Verticillium dahliaeآوندی ناشي از عوامل قارچي 

Fusarium oxysporum f. sp. tuberosi  بسيار اميد بخش

 هد.دکش نشان ميبوده و امكان جايگزيني آنها را با سموم قارچ

 

 توصيه هاي نهائی

 زمينيهای قارچي سيببا توجه اهميت بيماری پژمردگي  

زميني در کشور )بالاخص در مزارع در اغلب مناطق کشت سيب

 شود:زميني کار توصيه ميتوليد بذر( به کشاورزان سيب

اصول کلي مديريت تلفيقي کنترل اين بيماری شامل  -5

رعايت تناوب زراعي، شخم عميق و تهيه بستر مناسب کاشت، 

بهبود حاصلخيزی و شرايط فيزيكي و بيولوژيكي خاک با 
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افزودن مقادير مناسب کودهای شيميايي و بالاخص کودهای 

 حيواني، استفاده از بذور مادری، تاريخ کاشت مناسب )به

منظور عدم برخورد مرحله کامل شدن پوشش مزرعه )کنوپي( 

ها، استفاده از روش آبياری با گرمای شديد و بروز استرس بوته

آبياری، عدم کاشت ارقام حساس  ای، رعايت دور و مدتقطره

 مانند رقم مارفونا رعايت گردد.

اين تحقيق، به منظور بر اساس نتايج بدست آمده در  -1

های پژمردگي و افزايش عملكرد و سلامت کنترل بيماری

 لوگرميک 61 زانيمشود در زمان کاشت به ها توصيه ميغده

برای آغشته نمودن  هكتار در  T. flavusکيولوژيب کشارچق

 های بذری استفاده گردد.غده
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