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مقدمه

گیاهان دارویی به گروهی از گیاهان گفته می شود که به 
سبب داشتن ترکیباتی با اثربخشی دارویی در اندام های خود، 
منبعی  گیاهان  این  استفاده می شوند.  داروسازی  در صنعت 
بیماری ها  انواع مختلف  از  پیشگیری  یا  برای درمان  اساسی 
دارند. بسیاری از کشورهای توسعه نیافته و حتی پیشرفته از 
گیاهان دارویی، برای حفظ سالمتی انسان و درمان بیماری های 
از  زیادی  تعداد  رویشگاه  ایران  می کنند.  استفاده  خاصی 
گونه های گیاهی و همچنین گیاهان دارویی است. باتوجه به 
وجود تنوع اقلیم در ایران، بیشتر گیاهان دارویی در ایران یافت 
می شوند و همین امر موجب شده تا ایران، یکی از مستعدترین 
کشورهای جهان برای تولید گیاهان دارویی باشد که افزون بر 
درآمد ارزی، زمینه را برای اشتغال نیز فراهم می کند. شرایط 
مناسب رشد گیاهان دارویی در ایران سبب شده تا دستیابی 
به تولید باالی این گیاهان امکان پذیر باشد. درحال حاضر، سهم 
ایران از تجارت جهانی گیاهان دارویی 0/09 درصد است که 
بسیار ناچیز است، اما درعین حال، کشت گیاهان دارویی در 
صنایع  در  الزم  اولیه  مواد  تا  است  حال گسترش  در  کشور 
غذایی و دارویی تامین شود. باتوجه به نیاز صنعت داروسازی به 
مواد موثره گیاهان دارویی و تامین نشدن این نیاز از طبیعت، 

الزم است تا این گیاهان در سطحی وسیع کشت شوند. 
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رازک

دوپایه،  گیاهی   Humulus lupulus علمی  نام  با  رازک 
قوی، باالرونده و چندساله است که پرورش و تولید آن، به 
نیمکره  معتدل  نواحی  در  درجه   35 جغرافیایی  عرض های 
خانواده  از  گیاه  این  می شود.  محدود  جنوبی  و  شمالی 
آمریکای شمالی  و  آسیا  اروپا،  بومی  و  بوده   Cannabaceae
برای  که  وحشی  نوع  یک  دارد؛  وجود  رازک  نوع  دو  است. 
اهداف تزیینی و استفاده در غذای حیوانات به  کار می رود و 
نوع دیگر ارقام مهم تجاری و اقتصادی است. یکی از مهم ترین 
مخروط ها  این  است.  مخروط هایش  رازک،  پروش  دالیل 
دارند.  پلی فنل ها  و  اسانس ها  رزین ها،  تولیدکننده  غده های 
از این ترکیبات در درجه اول برای افزودن تلخی و عطر به 
آب جو )الکلی و غیرالکلی یا ماءالشعیر( استفاده می شود. در 
این مخروط ها، بیش از دویست اسانس شامل هیدروکربن ها و 
ترکیبات گوگرددار و اکسیژن دار وجود دارند که نقش اصلی را 
در دادن طعم و عطر به محصول نهایی دارند. همچنین رازک 
همچون یک گیاه زینتی، خوراکی با اثر دارویی و خواب آور نیز 

کشت می شود. 
فائو، سطح زیر کشت و میزان تولید این  بر اساس آمار 
گیاه در دنیا در سال 2019، به ترتیب حدود 99000 هکتار 
و 175000 تن بوده است. این گیاه در ایران در استان های 
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گیالن، مازندران، گلستان و آذربایجان شرقی کشت می شود 
ایران در دسترس  از سطح زیر کشت آن در  ولی اطالعاتی 
سال  در  محصول  این  کشت  زیر  سطح  بااین حال،  نیست. 
1389 در استان گلستان، حدود پانصد مترمربع با عمکلرد 
0/5 تن در هکتار بوده است. به کاربرد رازک همچون یک 
گیاه دارویی و صنعتی در جهان توجه می شود و سطح زیر 
کشت آن رو به افزایش است زیرا این گیاه نقش ارزنده ای در 
اقتصاد جهانی دارد. در سال 2019 و 2020، متوسط قیمت 
این محصول در آمریکا به ترتیب حدود 12/6 و 13/2 دالر در 
هر کیلوگرم بوده است. هزینه تولید به عملکرد رقم بستگی 
داشته و متغیر است. ارقامی که عملکرد باالیی دارند، هزینه 

تولید پایین تری دارند.   
به منظور تولید رازک با کیفیت باال، الزم است تا افزون 
علف های  و  بیماری ها  آفات،  به  تجربه،  و  دانش  داشتن  بر 
باکیفیت، نه تنها  هرز توجه جدی شود. برای داشتن رازک 
مدیریت  و  مهار  که  است  ضروری  مناسب  زراعی  اقدامات 
ضروری  همچنین  است.  الزم  نیز  بیماری ها  و  آفات  شدید 
است تا به فعالیت های باغبانی که ممکن است باعث تشدید 
از  تعدادی  شود.  توجه  نیز  شوند  عوامل  این  سرکوب  یا 
رازک  خسارت  زای  عوامل  از  گیاهی  بندپایان  و  بیمارگرها 
گیاهان  از  زیادی  تعداد  می رود  احتمال  و  شده اند  گزارش 
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باشند.  تولید رازک در شرایط خاص، علف هرز  در مناطق 
خسارت ناشی از بیماری ها و آفات، به سبب کاهش مستقیم 
به  منجر  ماده،  گل  یا  مخروط  کیفیت  کاهش  یا  عملکرد 

کاهش اقتصادی ناچیز تا کامل می شود.

اصول مدیریت تلفیقی آفات

در  آفت کش ها  به  مقاومت  وسیع  گسترش  به  پاسخ  در 
مدیریت  محققان  سایر  و  حشره شناسان  کنه ها،  و  حشرات 
 1950 دهه  در  ابتدا  راهبرد  یک  همچون  را  آفات  تلفیقی 
میالدی توسعه دادند. مدیریت تلفیقی آفات ضمن به حداقل 
رساندن آثار منفی اجتماعی و اکولوژیکی فعالیت های مدیریت 
آفات، به طور گسترده ای بر انتخاب، تلفیق و اجرای تدبیرهای 
مدیریت آفات برای حفظ جمعیت آفات در یک سطح اقتصادی 
پذیرفتنی تاکید می کند. اگرچه برای پاسخ گویی به شرایط 
کشت هر فرد، جزئیات برنامه های مدیریت تلفیقی آفات متغیر 
است، بااین همه، این برنامه ها بر اساس چندین اصول مرتبط با 
هم قرار دارند. مدیریت تلفیقی آفات مدرن به منظور جلوگیری 
یا کاهش تعداد و شدت شیوع آفت، به جای تاکید بر مدیریت 
آفات، بر مدیریت سیستم های کشاورزی یا برنامه ریزی تمام 
مزرعه تاکید می کند. تمرکز بر برنامه ریزی تمام مزرعه، تمرکز 
بر پیشگیری است. در محصوالت کشاورزی، این تمرکز شامل 
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استفاده از روش های زراعی مانند تناوب، آیش، شخم، انتخاب 
آفت  بدون  پایه های  انتخاب  آفت،  به  متحمل  یا  مقاوم  رقم 
موارد  ازجمله  می شود.  قرنطینه  مانند  قانونی  روش های  و 
مدیریت  مانند  زراعی  روش های  آگاهانه  انتخاب  پیشگیری، 
و  می کند  بهینه  را  گیاه  تولید  که  است  کوددهی  و  آبیاری 
پیشگیری  می دهد.  کاهش  را  تنش ها  به  گیاه  حساسیت 
ممکن است بسیار موثر و مقرون به صرفه باشد و برای انسان 
توانایی  باشد.  یا  بی خطر  داشته  کمی  محیط زیست خطر  و 
توانایی  همچنین  و  آن ها  خسارت  و  آفات  دقیق  شناسایی 
تشخیص و شناسایی دقیق دشمنان طبیعی مهم آفات، یک 
امر ضروری در مدیریت تلفیقی آفات است. بسیاری از گیاهان 
و موجودات زنده در مزارع کشاورزی زندگی می کنند و بیشتر 
آن ها، بی ضرر و حتی مفید هستند. برای تعیین وجود آفات و 
به دست آوردن اطالعاتی درباره بیولوژی و تاریخچه زندگی 
آن ها، باید آفات را به طور دقیق شناسایی کرد. این اطالعات 
ممکن است برای مونیتورینگ و مدیریت موثر حیاتی باشند. 
برای انتخاب روش های مدیریتی موثر، شناسایی آفات ضروری 
است. آگاهی از بیولوژی و تاریخچه زندگی آفات و دشمنان 
طبیعی آن ها، و همچنین آگاهی از شرایط محیطی موثر بر 
رشد و تولیدمثل آن ها، اطالعات ارزشمندی را برای مدیریت 
آفات فراهم می کند. برای تعیین زمان، مکان و نحوه کنترل 
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آفات مدنظر، باید درباره موارد زیر آگاهی داشته باشیم:
وارد  خسارت  خود،  زندگی  از  مرحله  درکدام  آفت   -1

می کند؟
2- مرحله خسارت آفتی که در مزرعه یا نزدیک مزرعه 

است،  چه زمان و در کجا است؟
مدیریتی  تدبیرهای  آفت،به  زندگی  از  مرحله  کدام   -3

خاصی حساس است؟
4- چه میزبان ها وشرایط محیطی برای رشد وتوسعه آفت 

مناسب یا نامناسب است؟
و  بنیادی  کار  مونیتورینگ  آفات،  تلفیقی  مدیریت  برای 
اساسی است چون برای تعیین نیاز به مهار و همچنین ارزیابی 
تاثیر مهار پس از عمل استفاده می شود. توانایی تشخیص آفت 
و خسارت آن، توانایی شناسایی دشمنان طبیعی کلیدی آفت 
و همچنین داشتن علم و دانش درباره بیولوژی و تاریخچه 
و  نمونه برداری  برای  آن،  طبیعی  دشمنان  و  آفت  زندگی 
مونیتورینگ ضروری است. در مونیتورینگ، پرورش دهنده یا 
دیده بان مزرعه برای ارزیابی وضعیت رشد و سالمت عمومی 
محصول، وجود و شدت آلودگی های آفت رایج در مزرعه و 
نمونه برداری  بعدی  آفات  مشکالت  توسعه  توان  همچنین 
می کند. مونیتورینگ ممکن است به اشکال مختلفی باشد، از 
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یادداشت ساده وجود یا وجود نداشتن آفتی خاص تا شمارش 
تعداد آفات موجود. استفاده از تله ها، جمع آوری آفت با یک 
قلم مو یا بررسی چشمی از روش های شمارش آفت هستند. 
به طور  که  مناطقی  تمام  در  آفت  جمعیت  ارزیابی  برای 
مزرعه  از  بخشی  یا  مزرعه  یک  مثل  شده اند،  تیمار  مشابه 
یا مزارع مجاور باید نمونه برداری شود. مونیتورینگ شرایط 
برای  )به ویژه دما و رطوبت نسبی( که  ناحیه  محیطی یک 
توسعه آفت مناسب یا نامناسب است نیز اهمیت دارد. اگر 
مونیتورینگ هفتگی طی فصل رشد، به طور عادی و همراه 
با ثبت صحیح و خوب سوابق و آگاهی از پیش بینی مدل ها 
باشد، در تعیین روند رشد جمعیت آفت و دشمنان طبیعی 
در طول زمان تاثیرگذار خواهد بود. این امر در برنامه ریزی 
ارزیابی  و  آفات  تلفیقی  مدیریت  تصمیم گیری های  برای 
تاثیر اقدامات مهار موثر است. در جدول 1، تقویم دیده بانی 

بیماری های مهم رازک ذکر شده است.
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سم شناسی و انتخاب آفت کش

سازمان حفظ نباتات تاکنون هیچ گونه آفت کشی را برای 
ایران تایید  مهار آفات، بیماری ها و علف های هرز رازک در 
 300 تا   250 کمابیش  آمریکا،  در  بااین حال  است،  نکرده 
آفت کش برای استفاده در رازک به ثبت رسیده است. استفاده 
غیرهدف  موجودات  انسان،  تا  می شود  سبب  آفت کش ها  از 
 ،2 جدول  در  گیرند.  قرار  خطر  معرض  در  محیط زیست  و 
تعدادی از مواد فعال قارچ کش های به کاررفته در مزارع رازک 
در آمریکا همراه با آثار آن ها بر بندپایان غیرهدف مفید ذکر 
شده است. "کلمه هشدار" در ستون سوم این جدول، مربوط 
که  است  فعال  ماده  هر  به  اختصاص یافته  خطر  درجه  به 
سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا با توجه به احتمال قرار 
گرفتن انسان در معرض آن، این میزان را تعیین کرده است. 
I )یک(  "خطر" نشان می دهد که آفت کش در گروه  کلمه 
قرار دارد. این محصوالت در افرادی که در معرض غلظت های 
سوزش  و  تحریک  یا  آسیب  سبب  می گیرند،  قرار  پایین 
می شوند و اغلب الزم است تا اعمال کننده آموزش های ویژه 
کلمه  کند.  دریافت  را  محصوالت  این  از  استفاده  گواهی  یا 
"هشدار یا اخطار" برای تشخیص درجه خطر آفت کش های 
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گروه II )دو( استفاده می شود. برای استفاده از این مواد، باید 
ایجاد  برای  ولی  استفاده شود  تجهیزات محافظ شخصی  از 
غلظت هایی  معرض  در  فرد  تا  است  تحریک الزم  یا  آسیب 
باالتر از غلظت گروه I قرار گیرد. کلمه "احتیاط"  برای نشان 
دادن درجه خطر آفت کش های گروه III )سه( به کار می رود. 
معرض  در  فرد  وقتی  که  است  ترکیبی   III گروه  آفت کش 
غلظت های کمابیش باال قرار گیرد، ممکن است باعث آسیب 
و تحریک شود. استفاده از تجهیزات محافظتی شخصی مانند 
عینک، شلوار، چکمه های پالستیکی، دستکش و پیراهن های 
آفت کش های  خطر  درجه  برای  است.  ضروری  آستین بلند 
گروه IV )چهار( هیچ گونه کلمه  هشداردهنده ای الزم نیست. 
این  معرض  در  گرفتن  قرار  خطر  از  جلوگیری  منظور  به 

ترکیبات، باید قوانین ساده ایمنی رعایت شود. 
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جدول 2- کلمه هشدار و تاثیر نسبی قارچ کش های ثبت شده برای رازک بر 
بندپایان مفید غیرهدف

کلمهنام تجاریماده فعال
هشدار

درجه خطر برای بندپایان 
مفید در رازک

کنه های
الروهای کفشدوزک هاشکاری

بال توری
Bacillus pumilusSonata1احتیاطNDND

Bacillus subtilisSerenade1احتیاطNDND

Boscalid بوسکالیدBoscalid1احتیاطNDND

فرموالسیون های مس
1NDNDاحتیاطمختلف

سیازوفامید 
Cyazofamid

RanmanاحتیاطNDNDND

سیموکسانیل 
Cymoxanil

Curzate 60DFاخطارNDNDND

دیمتومورف 
Dimethomorph

ForumاحتیاطNDNDND

فاموکسادون 
)Famoxadone( و 

سیموکسانیل
TanosاحتیاطNDNDND

فناریمول 
Fenarimol

Vintage SCاحتیاطNDNDND

Folpet فولپتFolpan 80WDGخطرNDNDND

فوزتیل آلومینیوم 
Fosetyl-Al

Aliette WDGاحتیاطNDNDND

Kaolin کائولینSurround3احتیاطNDND

ماندیپروپامید 
Mandipropamid

Revus11احتیاطND

روغن معدنی/محصول 
تقطیر نفت

فرموالسیون های 
2NDNDاحتیاطمختلف

مایکلوبوتانیل 
Myclobutanil

Rally 40W21اخطارND

اسید فسفوروس 
Phosphorous acid

Fosphite و دیگر 
NDNDNDاحتیاطفرموالسیون ها
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ادامه جدول 2- کلمه هشدار و تاثیر نسبی قارچ کش های ثبت شده برای رازک 
بر بندپایان مفید غیرهدف

کلمهنام تجاریماده فعال
هشدار

درجه خطر برای بندپایان 
مفید در رازک

کنه های
الروهای کفشدوزک هاشکاری

بال توری

پیراکلواستروبین 
Pyraclos trobin

Pyraclos trobinاحتیاطNDNDND

QuinoxyfenQuintec1احتیاطNDND

2NDNDاخطارPrev-Amبورات سدیم

فرموالسیون های گوگرد
2NDNDاحتیاطمختلف

تبوکونازول 
Tebuconazole

Folicur 3.6F1احتیاطNDND

تری فلوکسی استروبین 
Trifloxys trobin

Flint1احتیاطNDND

مفنوکسام 
Mefenoxam

RidomilاحتیاطNDNDND

متاالکسیل 
Metalaxyl

MetaStarاخطارNDNDND

* توجه:1= بی ضرر، کمتر  از سی درصد مرگ ومیر پس از قرارگرفتن در معرض 
آفت کش؛ 2= کم ضرر، بین 30 تا 79 درصد مرگ ومیر؛ 3= کم وبیش مضر، بین 
79 تا 99 درصد مرگ ومیر؛ 4= مضر، بیش از 99 درصد مرگ ومیر؛ ND= بدون 

اطالعات/ نامشخص
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مدیریت مقاومت در برابر آفت کش ها

در بسیاری از آفت کش های پرکاربرد، خطر بروز مقاومت 
وجود دارد. بروز مقاومت در برابر آفت کش ها، به سبب استفاده 
مکرر از یک علف کش، قارچ کش یا حشره کش یا کنه کش با 
نحوه عمل یکسان یا در برخی از موارد با نحوه عمل مشابه 
یا گروه  نبودن یک آفت کش ویژه  به کاری  است که منتج 
خاصی از آفت کش ها علیه یک آفت خاص می شود. در تعدادی 
از آفات که ممکن است به رازک حمله کنند، مقاومت در برابر 
آفت کش ها گزارش شده است. مقاومت تاج خروس و کوشیا 
برابر حشره کش  در  رازک  مقاومت شته  علف کش،  برابر  در 
در  دونقطه ای  تارعنکبوتی  کنه  مقاومت  آلی،  فسفات های 
برابر آبامکتین و بایفنازیت و مقاومت عامل بیماری سفیدک 
شدن  مقاوم  نمونه های  ازجمله  مفنوکسام  برابر  در  دورغی 
مقاومت  هستند.  آفت کش ها  برابر  در  رازک  آفات  از  برخی 
به  دارد  اشاره  کّمی  مقاومت  باشد.  کیفی  یا  کّمی  می تواند 
کاهش تدریجی مهار و درنتیجه، تحمل بیشتر جمعیت آفت 
در برابر یک آفت کش. در این شرایط، ممکن است آفت کش 
در نخستین استفاده عملکرد درخشانی داشته باشد و سپس 
درنتیجه،  یابد؛  کاهش  کارایی اش  به تدریج  سال،  چند  طی 
برای مهار آفت باید از این ترکیب در نسبت باالتر یا در فواصل 
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کوتاه تر استفاده شود. مقاومت عامل بیماری سفیدک دروغی1  
رازک در برابر فوزتیل آلومینیوم2 ، نمونه ای از مقاومت کّمی 
یا هیچ" که در  از "همه  است. مقاومت کیفی عبارت است 
دارد  درخشانی  عملکرد  مدت زمانی  برای  آفت کش  اینجا، 
ولی پس از بروز مقاومت، قادر به مهار نیست. مقاومت عامل 
بیماری سفیدک دروغی رازک در برابر مفنوکسام3، نمونه ای 
قارچ کش  این  گذشته  در  است.  مقاومت  نوع  این  از  خوب 
مفید بود ولی در حال حاضر، در مناطقی که مقاومت وجود 
دارد، قادر به مهار بیماری سفیدک دروغی در رازک نیست. 
روی هم رفته در آفاتی که توان تولیدمثلی باالیی دارند )مثل 
سفیدک سطحی و کنه های تارعنکبوتی(، نسبت به  آفاتی با 
باروری پایین، خطر بروز و توسعه مقاومت باالتر است. تعداد 
نسل ها طی یک سال نیز بر سرعت بروز و توسعه مقاومت 
در  نسل  فقط یک  هرز یک ساله،  علف های  بیشتر  دارد.  اثر 
سال تولید می کنند؛ بنابراین، سرعت بروز و توسعه مقاومت 
یا  از حشرات  تعداد زیادی  با  در علف های هرز، در مقایسه 
آفت کش های  از  زیادی  تعداد  در  است.  پایین تر  بیمارگرها 
به کاررفته برای مدیریت سفیدک سطحی، سفیدک دروغی، 
کنه های تارعنکبوتی و شته در رازک، به سبب داشتن نحوه 

1- داخلی یا کاذب
 Aliette WDG 2- با نام تجاری

3- با نام تجاری ریدومیل



بیماری های مهم رازک
21

عمل اختصاصی باال و خصوصیات بیولوژیکی این آفات، خطر 
ثبت  باتوجه به وجود محدودیت در  است.  باال  مقاومت  بروز 
آفت کش های جدید، استفاده از آفت کش ها در صنعت رازک 
برابر  در  مقاومت  توسعه  و  بروز  از  تا  باشد  باید هوشمندانه 
آفت کش های موجود جلوگیری شود یا این مقاومت به تاخیر 
افتد. روی هم رفته در سفیدک سطحی و دروغی، می توان با 
تاخیر  به  را  آفت کش  برابر  در  مقاومت  بروز  زیر  روش های 

انداخت:
1- ایجاد محدودیت در تعداد دفعات استفاده از هر گروه 
برابر  در  مقاومت  بروز  قارچ کش ها، درصورت وجود خطر  از 
آن ها )بیش از سه بار در هر فصل  و نیز بیش از دو بار متوالی 

استفاده نشود(.
2-  استفاده متناوب از قارچ کش های گروه های مختلف.

3-  ترکیب قارچ کش ها با نحوه عمل مختلف در یک تانک.
از  ابتـدای فصـل پیـش  قـارچ کـش در  از  استفـاده   -4

تثبیت بیماری.
نظـر به بـروز مقـاومت تقـاطعی1در قـارچ کش هـای گروه 
بازدارنده دمتیالسیون2 و گروه استروبیلورین ها، قارچ کش هایی 
که مستعد بروز مقاومت هستند، در تناوب با قارچ کش هایی 
تریفلوکسی  تناوب  نمونه،  برای  نگیرند.  قرار  گروه  همان  از 
1. cross resistance 
2. demethylation inhibitor; DMI
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ماده  زیرا  بود  نخواهد  موثر  پیراکلواستروبین2  و  استروبین1 
فعال در این دو قارچ کش نحوه عمل یکسانی دارند. استفاده 
از محصوالتی با درجه انتخاب باال نسبت به آفت هدف )برای 
مثال حفظ بندپایان مفید( ممکن است در مهار بیولوژیکی 
موثر باشد تا جمعیت سویه های مقاوم آفت را کاهش داده و 

بروز مقاومت را به تاخیر اندازد.

مدیریت بیماری های قارچی

ناهنجاری آلترناریایی مخروط 

(Alternaria alternate)

قارچ Alternaria alternate عامل این ناهنجاری گزارش 
سیستم های  دیگر  و  رازک  مزارع  در  قارچ  این  است.  شده 
کشاورزی در دنیا گسترش بسیاری دارد. استرین هایی از این 
تعدادی  و  گندم  آفتاب گردان،  به سیب، سیب زمینی،  قارچ 
کاهش  سبب  بیماری  این  می کنند.  حمله  گیاهان  از  دیگر 
شدن  قهوه ای  به طورمعمول،  می شود.  محصول  کیفیت 
اشتباه  به  سطحی،  سفیدک  بیماری  اثر  بر  رازک  مخروط 

ناهنجاری آلترناریایی مخروط تشخیص داده می شود.   

1- فلینت
2- پریستین
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عالیم

عالیم این ناهنجاری به میزان خسارت مکانیکی واردشده 
ممکن  نشانه ها  است.  متغیر  و  داشته  بستگی  به مخروط ها 
است محدود به یک یا چندین برگچه و برگچه فرعی باشند 
یا در حالت شدیدتر، روی تمام مخروط ظاهر شوند. عالیم 
ابتدا روی نوک برگچه های فرعی به صورت لکه های قهوه ای 
روشن متمایل به قرمز آشکار می شوند )شکل1، 2 - الف و 
ب(. برگچه ها گاه رنگ سبز خود را حفظ کرده و درنتیجه، 
به مخروط ها  باد  یافت. درصورتی که  را ه راه خواهند  ظاهری 
به صورت  است  ممکن  ناهنجاری  عالیم  باشد،  زده  آسیب 
ظاهر  فرعی  برگچه های  نیز  و  برگچه ها  بر  عمومی  قهوه ای 
ناهنجاری  این  می پوشاند.  را  مخروط  تمام  گاه  که  شود 
قهوه ای  مرده  بافت های  کند.  پیشرفت  سرعت  به  می تواند 
از  ناشی  خسارت  با  به راحتی  فصل،  اواخر  در  و  شده  تیره 
بیمار  بافت های  می شوند.  گرفته  اشتباه  سطحی  سفیدک 
اندکی  است  ممکن  آلوده  فرعی  برگچه های  و  برگچه ها  در 
تغییر شکل یا پیچیدگی نشان دهند. جدا کردن این قارچ 
قارچ  این  که  نمی کند  ثابت  تغییررنگ داده،  مخروط های  از 
عامل  ازآنجاکه  است.  بوده  رنگ مخروط  تغییر  اصلی  عامل 
بیماری سفید سطحی )و سفیدک داخلی( را نمی توان روی 



بیماری های مهم رازک
24

روش های  کمک  با  داد،  کشت  مصنوعی  کشت های  محیط 
عامل  قارچ  نمی توان   ،A. alternataردیابی برای  کاربردی 

بیماری سفیدک سطحی را ردیابی کرد. 

  

شکل 1- عالیم اولیه ناهنجاری آلترناریایی بر مخروط های آلوده

شکل 2- الف: قهوه ای متمایل به قرمز شدن نوک برگچه ها و برگچه های 
فرعی روی یک مخروط آلوده به ناهنجاری آلترناریایی. ب: قهوه ای عمومی 

مخروط به سبب آلودگی به ناهنجاری آلترناریایی
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چرخه ناهنجاری

ضعیف  بیمارگر  یک   A. alternata قارچ  روی هم رفته،  
است و به زخم های ناشی از تغذیه حشرات، خسارت مکانیکی، 
می کند.  حمله  بیمارگرها  سایر  حمله  از  ناشی  زخم های  و 
ناهنجاری آلترناریایی مخروط اساسا روی مخروط هایی ظاهر 
بریتانیا،  در  شده اند.  مکانیکی  خسارت  دچار  که  می شود 
گزارش شده است که این بیماری بر ارقام دیررسی که در 
مرطوب  طوالنی مدت  شرایط  به ویژه  و  باد  خسارت  معرض 
بوده اند بسیار شایع است. بقای این بیمارگر ممکن است بر  
مواد گیاهی و آلی پوسیده یا به صورت یک بیمارگر ضعیف 

روی سایر گیاهان باشد. 

مدیریت

بیماری  تا  است  الزم  ناهنجاری  این  مدیریت  برای 
داده شود. جداسازی  تشخیص  و درست  مونیتورینگ شده 
راحت این قارچ از روی مخروط های تغییررنگ یافته، ضرورتا 
بیانگر این نیست که این قارچ موجب قهوه ای شدن مخروط 
شده است زیرا این بیمارگر روی مخروط های سالم نیز یافته 
شده است. با مهار کافی سفیدک پودری، می توان تغییر رنگ 
مخروط ها بر اثر قارچ آلترناریا را کاهش داد. مهار سفیدک 
پودری در اوایل تشکیل و رشد مخروط ها، این ناهنجاری را 
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زیر  اقدامات   ، ناهنجاری  این  کاهش  برای  می دهد.  کاهش 
پیشنهاد می شود:

1- کاهش خسارت وارده به مخروط ها بر اثر باد، بندپایان 
آفت و سایر بیمارگرها

2- افزایش تهویه هوا در پوشش بوته
مدت زمان  کاهش  برای  آبیاری  مناسب  زمان بندی   -3

مرطوب ماندن مخروط ها
ثبت  ناهنجاری  این  مدیریت  برای  قارچ کشی  هیچ گونه 
نشده است. بااین حال، اگر تری فلوکسی استروبین1 و مخلوط 
بوسکالید و پیراکلواستروبین2 که برای مهار سفیدک سطحی 
و داخلی استفاده می شوند، در اواخر فصل به کار روند شاید 

این ناهنجاری را مهار کنند.  

(Black root rot) بیماری پوسیدگی سیاه ریشه

عامل بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه رازک که به آن 
پوسیدگی سیاه ریشه نیز گفته می شود، شبه قارچ

مزارعی  در  بیماری  این  است.   Phytophthora citicola
که زهکشی ضعیف دارند و سطح آب باال است، بیش ترین 
خسارت را به رازک وارد می کند. تیپ های E-2 و L-8 از رقم 
Clus ter، به این بیماری حساسیت دارند. دامنه میزبانی این 

1. Flint
2. Pristine
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گردو،  توت فرنگی،  و گیالس،  بوده  وسیع  کمابیش  بیمارگر 
تمشک و صنوبر ازجمله میزبان ها هستند. 

عالیم

و  داشته  سیاه  و  آب سوخته  ظاهری  طوقه ها  و  ریشه ها 
بافت سالم و آلوده، مرز مشخصی وجود دارد. آلودگی  بین 
می تواند از طوقه تا چند سانتی متر باالی قاعده ساقه باالرونده 
گسترش یابد )شکل 3(. در آلودگی شدیدتر، درهوای گرم یا 
زمانی که بوته ها دچار تنش رطوبتی می شوند، برگ ها سریع 
آبیاری سنگین  پژمرده می شوند.  باالرونده  ساقه های  و  زرد 
موجب  تولید،  تحریک  برای  فصل  آغاز  در  جوان  بوته های 
می شود تا این بوته ها در پایان فصل بر اثر این بیماری پژمرده 
شوند. با پیشرفت بیماری، برگ ها سیاه شده و متصل به ساقه 
آلودگی شدید دارند،  بوته هایی که  باقی می مانند.  باالرونده 
ضعیف شده و ممکن است طی زمستان یا بهار سال بعد از 
با زهکشی  بیشتر در بخش هایی  آلوده  بوته های  بروند.  بین 
ضعیف در مزرعه رازک  دیده می شوند. عالیم پژمردگی ناشی 
از بیماری پوسیدگی سیاه ریشه با پژمردگی ورتیسیلیومی، 
ریشه خوار  سوسک  از  ناشی  خسارت  یا  فوزاریومی،  شانکر 

کالیفرنیا می تواند اشتباه گرفته شود.
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شکل 3- سیاه شدن ریشه به سبب بیماری پوسیدگی سیاه ریشه 

چرخه بیماری

عامل بیماری پوسیدگی سیاه ریشه  به صورت اسپورهای 
زنده  بیش تر درون خاک  یا  ماه  به مدت 18  جنسی خفته1 
یا اسپورهای غیرجنسی2 در حضور آب و  می ماند. اسپورها 
ریشه های میزبان، جوانه زده و به طور مستقیم گیاه را آلوده 
می کنندیا ممکن است اسپورهای متحرک3 آزاد کرده که به 
سمت ترکیبات آزادشده از ریشه میزبان )مثل اتانول، قندها 
و آمینواسیدهای خاص( جذب می شوند. این زئوسپورها روی 
که  می کنند  تولید  میسیلیوم  سپس  و  شده  مستقر  ریشه 
ازطریق بافت های میزبان، آلودگی ایجاد کرده و رشد می کنند.

1- اسپور
2- اسپورانژیوم

3- زئوسپور
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مدیریت

و   E-2 حساس بسیار  تیپ های  به ویژه  رازک  کاشت  از 
L-8 از رقم Clus ter، در مزارع با زهکشی ضعیف خودداری 

شود. در جدول )3( ارقام کمابیش مقاوم و با مقاومت باال به 
این بیماری ذکر شده اند. باتوجه به اینکه زخم ها برای آلودگی 
مناسب هستند، عملیات کشاورزی را کاهش داده و از زخم 
شدن طوقه ها و ریشه ها خودداری شود. قارچ کش های خاصی 
از اسیدفسفوروس برای مهار این بیماری به ثبت رسیده اند، 
اما کارایی آن ها گزارش نشده است. قارچ کش های فنیل آمید 
مدیریت  برای  که  ریدومیل  مختلف  فرموالسیون های  یعنی 
این  تا حدودی  است  ممکن  دارند،  کاربرد  داخلی  سفیدک 
بیماری را کنترل کنند؛ هرچند این ترکیب به طور ویژه برای 

مهار بیماری پوسیدگی سیاه ریشه ثبت نشده است. 
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جـدول 3- ارقـام کم وبیش مقاوم و با مقـاومت باال به بیمـاری پوسیـدگی 
سیاه ریشه

ارقام با مقاومت باالارقام نسبتا مقاوم

(Galena) گالنا
Cluster از رقم L-1 تیپ

Brewer’s Gold
Bullion
Cascade
کلمبیا
Comet
Eroica
Fuggle

Hallertau
Nugget
المپیک

Tettnanger
Willamette

(Downy mildew) بیماری سفیدک داخلی

بیـمـاری هـای  مهـم تـرین  از  یکـی  داخـلی  سفیـدک 
شبـه قـارچ آن  عـامل  و  بوده  مـرطـوب  منـاطق  در  رازک 

و  کیفیـت  کـاهش  است.   Pseudoperonospora humuli

کّمیت ناشی از این بیماری، متغیر بوده و به حساسیت رقم، 
زمان آلودگی و شرایط آب وهوایی بستگی دارد. خسارت وارده 
به محصول ممکن است متغیر باشد و اگر آلودگی مخروط 
چشمگیر باشد یا بوته بر اثر پوسیدگی طوقه از بین برود، این 
خسارت به صد درصد می رسد. این بیماری در سال 1389 از 

شمال ایران گزارش شده است.
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عالیم

عالیم سفیدک داخلی روی بخش های متعدد بوته رازک، 
بیماری  این  نشانه های  می شود.  ظاهر  ریشه  تا  شاخه  از 
نخست بر شاخه هایی مشاهده می شود که به تازگی در بهار 
به  آلوده شده اند.  به طور سیستمیک  و  ظاهر شده  طوقه  از 
یا  پایه1  یا خوشه های  پایه  اولیه، شاخه های  این شاخه های 
شاخه های  به  به عبارتی،  می شود.  گفته  اولیه2  خوشه های 
آلوده ای که در آغاز فصل رشد در بهار مستقیما از طوقه خارج 
می شوند، خوشه های اولیه یا پایه گفته می شود. خوشه های 
پایه کوتوله شده و برگ هایی رنگ پریده دارند که به سمت 
پایین پیچ  خورد ه و ترد هستند. رنگ پریدگی در مرکز برگ 
شروع شده و به تدریج در تمام برگ گسترش می یابد )شکل4 
- الف(. ظهور اسپورها )اسپورانژیوم ها( به رنگ بنفش تا سیاه 
این  ویژگی های  از  یکی  آلوده،  برگ های  زیرین  سطح  در 
بیماری برای تشخیص است. این اسپورها، بیماری را  منتشر 

می کنند )شکل4 - ب(. 

1. basal spike
2. primary spike
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شکل 4- الف: شاخه های پایه با آلودگی سیستمیک، کوتوله هستند و به رنگ 
زرد تا سبز - زرد دیده می شوند. ب: پوشش کرکی به رنگ بنفش تا سیاه بر 

سطح زیرین برگ آلوده به سفیدک داخلی 

اسپورانژیوم های  ازطریق  آلودگی  بیماری،  پیشرفت  با 
منتشرشده از برگ های خوشه های اولیه آلوده، به شاخه های 
ثانویه1  خوشه های  درنتیجه،  و  منتشر  می شود  مجاور 
خوشه های  همانند  خوشه ها  این  عالیم  می شوند.  تشکیل 
قاعده  برگ های  اولیه،  خوشه های  برخالف  ولی  است  اولیه 
این خوشه ها سالم بوده و فاصله بین گره ها نیز طویل است. 
یکی از جنبه های مهم در تولید رازک، پیرایش2  شاخه های 
باالرونده است که طی این کار، شاخه های باالرونده دور یک 
به شکل عمودی رشد کنند.  تا  )نخ( پیچیده می شوند  سیم 

1. secondary spike
2. training
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باز  رشد  از  شده اند،  آلوده  که  پیرایش شده ای  شاخه های 
مانده و با سقوط از روی سیم ها از بین می روند و متناسب با 
شیوع بیماری، عملکرد کاهش می یابد. آلودگی ممکن است 
از راه این شاخه های باالرونده نیز منتشر شود و شاخه های 
جانبی )انشعابات( هم آلوده شوند. به این شاخه های جانبی 
یا هوایی2 گفته می شود. آلودگی  آلوده، خوشه های جانبی1 
شاخه های جانبی به سبب توقف تشکیل گل و مخروط، منجر 
به کاهش عملکرد می شود )شکل 5 - الف(. به طورمعمول، 
به سرعت  شده اند  آلوده  که  جانبی(  )شاخه های  انشعاباتی 
به  را  آن ها  آلودگی  می توان  به سختی  و  خشک  می شوند 
سفیدک داخلی تشخیص داد. آلودگی ساقه های باالرونده ای 
که پیرایش شده اند، موجب توقف رشد شده و درنتیجه، باعث 
ازآنجاکه  می شود.  نخ ها  روی  از  باالرونده  ساقه های  افتادن 
آلوده ظاهر می شوند،  از جوانه های  اولیه  یا  پایه  خوشه های 
عالیم آلودگی از قاعده بوته )یا سطح زمین( شروع شده و 
به باال پیشرفت می کنند. نشانه ها روی خوشه های ثانویه یا 
بیرون  به سمت  و  آلودگی ظاهر شده  نقطه  از  فقط  هوایی 
این  زیر  بافت های  بنابراین،  یافت؛  خواهد  گسترش  باال  یا 
نقطه آلودگی، سالم به نظر می رسند. فاصله بین  گره ها روی 

1. lateral spike
2. aerial spike
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خوشه های هوایی، ممکن است به اندازه فاصله بین  گره ها بر 
باید  آلوده  باالرونده  پایه کوتاه نشوند. ساقه های  خوشه های 
آلوده،  برگ های  روی  به طورمعمول  شوند.  حذف  دست  با 
زخم های زاویه ای محدود به رگ برگ ها تشکیل شده و این 
زخم های  هستند.  پراکنده  پایین تر  برگ های  روی  زخم ها 
و خشک،  گرم  هوای  در  و  دارند  کوتاهی  عمر  طول  برگ، 
تشکیل  بافت مرده  قهوه ای  نواحی  درنتیجه  و  شده  خشک 

می شوند )شکل5 - ب(.

شکل 5- الف: تشکیل شاخه )خوشه( های هوایی یا جانبی روی ساقه های 
باالرونده به سبب آلودگی به سفیدک داخلی. ب: تشکیل زخم های زاویه دار 

در سطح رویی برگ های آلوده به سفیدک داخلی
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آن ها خار1  به  و  شده  تشکیل  به تازگی  که  گل هایی 
گفته می شود، قهوه ای تیره، چروکیده و خشک می شوند و 
ممکن است بریزند. مخروط های آلوده قهوه ای تیره و سفت 
روی  فرعی  برگچه های  می شود.  متوقف  رشدشان  و  شده 
مخروط های آلوده سریع تر از برگچه ها تغییر رنگ می دهند 
و مخروط های آلوده ممکن است ظاهری راه راه داشته باشند. 
رنگ  به  آلودگی های شدید،  در  است  ممکن  نیز  مخروط ها 
قهوه ای تیره درآیند )شکل 6(. عامل بیماری ممکن است در 
سطح زیرین برگچه ها و برگچه های فرعی مخروط های آلوده 
سفیدک  تشخیص  برای  اسپورها  این  دهد.  تشکیل  اسپور 
همیشه  که  داشت  توجه  باید  اما  می  شوند،  استفاده  داخلی 
طی  در  آلودگی  اگر  ندارند.  وجود  آلوده  مخروط های  روی 
شکوفه دهی یا مراحل اولیه تشکیل و توسعه مخروط ها باشد، 
ریشه های  که  زمانی  رخ می دهد.  عملکرد  کاهش  بیشترین 
به  متمایل  قهوه ای  نوارهای  و  نقاط  می شوند،  بریده  آلوده 
به  ارقام حساس  در  دیده می شوند.  ریشه  در  تا سیاه  قرمز 
پوسیدگی طوقه همچون ارقام Clus ter و Columbus، طوقه 

ممکن است به طور کامل بپوسد. 

1. burr
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شکل 6- مخروط های آلوده به سفیدک داخلی

چرخه بیماری

عامل بیماری سفیدک داخلی درون جوانه های خفته و 
طوقه زمستان گذرانی می کند؛ سپس بیمارگر در طی زمستان 
گسترش  درحال رشد  جوانه های  سمت  به  بهار،  اوایل  و 
می یابد و زمانی که شاخه ها در بهار ظاهر می شوند، برخی از 
جوانه های آلوده خوشه های پایه را به وجود می آورند. زمانی 
که دمای شبانه بیشتر از شش درجه سانتی گراد و رطوبت 
نسبی در مزرعه رازک هم بیشتر از نود درصد شود، بیمارگر 
روی بافت های آلوده اسپورزایی می کند. هر روز اسپورانژیوم ها 
آزاد شده و به آسانی با جریان هوا منتشر می شوند. اگر دما 
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اسپورانژیوم ها  باشد،  داشته  وجود  آزاد  آب  و  باشد  مناسب 
تولید  شناگر  زئوسپورهای  و  می زنند  جوانه  غیرمستقیم 
می کنند. شدیدترین شیوع بیماری بیشتر به بارندگی در روز 
ربط داده می شود چون زئوسپورها ازطریق روزنه های هوایی 
باز وارد بافت رازک می شوند. هوای معتدل تا گرم )دمای 15 
تا 21 درجه سانتی گراد( و وجود رطوبت آزاد به مدت دست کم 
نود دقیقه، برای آلودگی مناسب است. برای آلودگی شاخه، 
الزم است تا شاخه دست کم سه ساعت مرطوب باشد. زمانی 
که شاخه های نزدیک طوقه )در حدود ارتفاع 15 سانتی متر یا 
کمتر( آلوده می شوند، میسیلیوم ها ازطریق شاخه پیشرفت و 
به طوقه حمله می کنند. طوقه ممکن است در پی آلودگی در 
قاعده ساقه نیز آلوده شود. شیوع شدید سفیدک داخلی در 
یک سال، سبب شیوع زودتر و شدیدتر بیماری در فصل بعد 
می شود زیرا بافت های ریزوم ها و طوقه آلودگی سیستمیک 
ذخایر  دارند،  سیستمیک  آلودگی  که  بوته هایی  در  دارند. 
به تدریج  بوته  درنتیجه،  و  می یابد  کاهش  کربوهیدرات ها 
ضعیف می شود و عملکرد کاهش می یابد و گاه منجر به مرگ 
بوته می شود. مطالعات در اروپا نشان داد که عامل بیماری 
سفیدک داخلی رازک می تواند به کدوئیان خاصی حمله کند 
آلوده  توانایی  نیز  بیماری سفیدک داخلی کدوئیان  و عامل 
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کردن رازک را دارد. بااین همه، مطالعات در آمریکا نشان داد 
که این موضوع نادر بوده یا بی اهمیت است. شواهد ژنتیکی 
آلودگی متقاطع کدوئیان و رازک را در مزرعه تایید نمی کند. 

مدیریت

سفیدک  بیماری  به تنهایی  مدیریتی  روش  هیچ گونه 
به  جدی  توجه  نمی کند.  مهار  موفقیت  با  را  رازک  داخلی 
مونیتورینگ  آبیاری،  معقول  مدیریت  زراعی،  روش های 
بیماری و کاربرد به هنگام قارچ کش ها برای مدیریت و مهار 
موثر، موفق و به هنگام این بیماری ضروری است. حساسیت 
ارقام رازک به سفیدک داخلی بسیار متغیر بوده و هیچ رقمی 
مناطقی  برای  به ویژه  امکان،  درصورت  ندارد.  کامل  ایمنی 
که فشار آلودگی وجود دارد )مانند کنار رودخانه ها و نواحی 
کم ارتفاع با هوای خنک( ارقامی با بیشترین مقاومت انتخاب 
 Magnum، نظیر  اروپایی  ارقام  در  مقاومت  بهترین  شود. 
ارقام  است.  شده  دیده   Way Challenge و   Perle، Orion

 Cascade، مثل  آمریکایی  ژرم پالسم های  از  منتج شده 
تعداد  و   Nugget و   Centennial، Chinook، Columbus

زیادی از ارقام دیگر که برای آبجوسازی موردپسند هستند، 
بیشترین حساسیت را به این بیماری دارند )جدول 4(. در 
زمان احداث مزرعه جدید رازک، باید قلمه های چوب سبز و 
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ریزوم های سالم انتخاب شوند زیرا ممکن است مواد کشت 
حامل بیمارگر باشند. رعایت بهداشت زراعی نقش مهمی در 
کاهش بیماری دارد. تمام شاخ وبرگ های قاعده بوته باید در 
از مزرعه حذف شوند. در آغاز  اوایل بهار،  یا  اواخر زمستان 
فصل، بوته های آلوده باید کامال حذف شوند. شاخه  )خوشه(

های اولیه نیز باید به طریق شیمیایی یا مکانیکی حذف شوند. 
در مزارعی که خوب احداث شده اند، حذف کامل اندام های 
هوایی در طی هرس بهاره، رشد و گسترش بعدی بیماری 
هرس  روی هم رفته  می دهد؛  کاهش  چشمگیر  به شکلی  را 
زودهنگام مزارع رازک و حذف تمام بافت های سبز، از شدت 
بیماری سفیدک داخلی می کاهد. برای به حداکثر رساندن 
پیرایش  با زمان مناسب  تا زمان هرس  عملکرد، الزم است 
ساقه های باالرونده متعادل شود. هرس دیرهنگام به ویژه در 
آلودگی  مناطقی که فصل رشد کوتاه تر است، ممکن است 
را کاهش دهد؛ باوجوداین،  هرس خیلی دیر در این مناطق 
نیز موجب کاهش عملکرد می شود. روی هم رفته هرچه هرس 
کاهش  بیشتر  بیماری  میزان  شود،  انجام  دیر تر  و  کامل تر 
می یابد ولی باید در نظر داشت که هرس دیرهنگام در برخی 
از ارقام، سبب کاهش عملکرد می شود. برخی از کشاورزان 
نزدیک  ریزوم های  و  ریشه ها  رشد  تقویت  و  تحریک  برای 
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اواسط فصل خاک دهی می کنند.  طوقه، اطراف طوقه را در 
فصل  در  داخلی  سفیدک  بیماری  از  جلوگیری  به  کار  این 
جاری کمک می کند زیرا شاخه های بیمار در نزدیک طوقه 
دفن می شوند. انجام روش هایی برای کاهش رطوبت نسبی در 
مزارع رازک، ممکن است در کاهش بیماری تاثیرگذار باشد. 
بهبود جریان هوا، از بین بردن برگ های پایین تر ساقه های 
بهبود  و  هوا  جریان  افزایش  برای  پیرایش  از  پس  باالرونده 
تهویه، حذف شاخ وبرگ های پایین یا قاعده ساقه، شخم خاک 
و کاهش علف های هرز، ممکن است مانع از گسترش بیماری 
شوند. پس از  آنکه  ارتفاع ساقه های باالرونده پیرایش شده 
ارتفاع  تا  باید برگ ها و شاخه های جانبی  به دو متر رسید، 
و  تهویه  بهبود  با  تا  از سطح خاک  حذف شوند  یک متری 
جریان هوا، رطوبت و شرایط محیطی برای بیمارگر نامساعد 
شود )شکل7(. این عمل توانایی بیمارگر برای انتشار به سمت 
انتخاب زمان و  باید در  اندام های هوایی را کاهش می دهد. 
فتوسنتز،  کردن  محدود  چون  کرد  دقت  حذف  این  شدت 
ذخایر کربوهیدرات ها در ریشه را کاهش داده و بر عملکرد در 
سال آینده اثر می گذارد. در سالی که رازک کشت می شود، 
حذف برگ های زیرین ساقه های باالرونده پیرایش شده توصیه 
نمی شود و در مناطقی که تثبیت و استقرار رازک کند است، 
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حذف شاخ وبرگ های قاعده بوته، حتی در سال دوم پس از 
باشد. تصمیم گیری درباره  به میزان حداقل  باید  نیز  کشت 
حذف  میزان  و  باالرونده  ساقه های  زیرین  برگ های  حذف 
شاخ وبرگ های قاعده بوته، به شدت بیماری سفیدک داخلی، 
وجود بیماری سفیدک سطحی و علف های هرز بستگی دارد. 
وجود کنه های تارعنکبوتی نیز باید در نظر گرفته شود چون 
حذف شاخ وبرگ های قاعده بوته در اواخر فصل ممکن است 
موجب حرکت و نقل مکان کنه ها به سمت باالی بوته شود. 
روی هم رفته، شخم خاک بیماری سفیدک داخلی را کاهش 
می دهد. در شرایطی که شیوع بیماری باال است یا بیماری در 
اواخر فصل ظاهر شده و توسعه می یابد، باید زود برداشت کرد 
تا آلودگی مخروط ها به حداقل برسد. بااین همه اگر برداشت 
خیلی زود انجام شود، احتمال دارد که عملکرد هم در فصل 
روش ها  دیگر  از  یابد.  کاهش  آینده  فصل  در  هم  و  جاری 
برای کمک به مدیریت این بیماری، استفاده نکردن از آبیاری 

بارانی و استفاده نکردن زیاد از کود ازته است. 
روش اصلی برای مدیریت سفیدک داخلی رازک در ارقام 
حساس و برخی از ارقام کمابیش مقاوم، استفاده طوالنی مدت 
عامل  برای  که شرایط محیطی  زمانی  است.  قارچ کش ها  از 
استفاده  است،  مناسب  رازک  داخلی  سفیدک  بیماری 
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ضروری  بیماری  این  مدیریت  برای  قارچ کش ها  از  به هنگام 
است. استفاده از قارچ کش ها در سال تثبیت و استقرار رازک، 
ممکن است در فصل بعد، آلودگی طوقه را به حداقل رسانده 

و میزان بیماری را کاهش دهد.

شکل 7- حذف برگ ها و شاخه های جانبی ساقه های باالرونده پس از پیرایش

از  استفاده  است،  باال  بیماری  فشار  که  مناطقی  در 
قارچ کش درست پس از ظهور اولین خوشه ها و پیش از هرس 
بهاره، ممکن است که سفیدک داخلی را به طوری چشمگیر 
در اواخر فصل مهار کند. خارها به خسارت مکانیکی در طی 
کاربرد آفت کش ها بسیار حساس هستند؛ بنابراین، درصورت 
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از سم پاشی خودداری  امکان هنگام تشکیل و رشد خارها، 
شود. بااین  همه، می توان با ترکیبی سم پاشی کرد که محافظ 
بسیار موثری بوده و اثر آن تا پیش از گل دهی باقی بماند. 
اگر هوا خنک )دمای زیر پنج درجه سانتی گراد( و رطوبت 
بهار  ابتدای  در  سم پاشی  است  ممکن  است،  پایین  نسبی 
ضروری نباشد؛ باوجوداین، دمای پایین برای مدتی طوالنی 
از اسپورزایی جلوگیری نمی کند. برای جلوگیری از آلودگی، 
توجه  بدون  و  بهار  در  باالرونده  ساقه های  خروج  به محض 
محافظ   قارچ کش های  با  عالیم،  نداشتن  وجود  یا  وجود  به 
باید در  مانند ترکیبات مسی سم پاشی شود. این سم پاشی 
برداشت  زمان  تا  روزه   10 الی   7 فواصل  در  و  فصل  طی 
و  است  خشک  محیطی  شرایط  اگر  باشد.  داشته  ادامه 
آلودگی های فعال در مزرعه وجود ندارد، فواصل سم پاشی ها 
مراحل  این  در  بیماری  مهار  شود.  طوالنی تر  است  ممکن 
رشدی اهمیت دارند: بالفاصله پیش و پس از پیرایش، شروع 
تشکیل و رشد شاخه های جانبی، گل دهی و تشکیل و رشد 
آلودگی  از  بوته ها  برای حفظ  مخروط ها. قارچ کش هایی که 
 Revus، Forum، Ridomil از:  عبارت اند  پیشنهاد شده اند 
فسفونات ها  و   Curzate، Tanos مسی،  ترکیبات   ،Gold

)مثل Aliette و Fosphite(. درصورت لزوم، می توان مزرعه 
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را پس از آلودگی سم پاشی کرد. بیشتر قارچ کش های جدول 
و  برد  کار  به  آلودگی  از  پیش  امکان،  درصورت  باید  را   5
زمان کاربرد قارچ کش ها بسیار مهم است. از ترکیبات مسی 
حاوی  ترکیبات  و  نوردوکس  و   Kochide، Champ مانند 
سمی  محلول  می توان   ،Ridomil Gold مانند  متاالکسیل 
رسیدن  از  پیش  ولی  هرس  از  پس  و  کرد  تهیه  مناسبی 
پیرایش  از  پیش  یا  15سانتی متری  ارتفاع  به  شاخه ها 
ساقه های باالرونده پای طوقه ریخت. در جدول 6، نمونه ای 
بیماری سفیدک داخلی  برای مهار  برنامه سم پاشی  از یک 
رازک ذکر شده است. عامل بیماری سفیدک داخلی، توانایی 
باالیی برای ایجاد مقاومت در برابر برخی از قارچ کش ها دارد. 
برای به تاخیر انداختن بروز و توسعه مقاومت، رعایت دقیق 

روش های مدیریت مقاومت ضروری است. 
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جدول 4- حساسیت ارقام اصلی عمومی در آمریکا به برخی از بیماری ها و 
خواص شیمیایی آن ها

استفادهرقم
حساسیت به بیماری*

سفیدک 
سطحی

سفیدک 
داخلی

پژمردگی 
ورتیسیلیومی

Brewer’s Goldنسبتا مقاومحساسحساستلخ کننده
Bullionمقاومحساسحساستلخ کننده

Cascadeمقاوم/نسبتاعطردهنده 
نسبتا مقاومحساسحساس

Centennialنامشخصحساسنسبتا حساستلخ کننده
Chinookمقاومحساسحساستلخ کننده
Columbiaحساسنسبتا مقاومنسبتا حساسعطردهنده

Cometمقاومحساسمقاومتلخ کننده
Crys talمقاومحساسمقاومعطردهنده

Eas t Kent Goldingنسبتا مقاومحساسحساسعطردهنده
Fuggleحساسنسبتا مقاومنسبتا مقاومعطردهنده
Galenaمقاومحساسحساستلخ کننده
Glacierنامشخصحساسحساسعطردهنده

Halletau (Hall.) Goldحساسمقاومنسبتا حساسعطردهنده
Hall. Magnumنسبتا مقاوممقاومحساستلخ کننده
Hall. Mittelfrühحساسحساسنسبتا حساسعطردهنده
Hall. Traditionنسبتا مقاوممقاومنسیتا مقاومعطردهنده

Horizonنسبتا مقاومحساسنسبتا حساستلخ کننده
Late Clusterمقاومحساسحساسعطردهنده

Libertyنامشخصحساسنسبتا حساسعطردهنده

Mount Hoodنسبتا حساس/عطردهنده
حساسحساسمقاوم
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ادامه جدول 4- حساسیت ارقام اصلی عمومی در آمریکا به برخی از بیماری ها 
و خواص شیمیایی آن ها

استفادهرقم
حساسیت به بیماری*

سفیدک 
سطحی

سفیدک 
داخلی

پژمردگی 
ورتیسیلیومی

Newportنسبتا مقاوم/تلخ کننده
نامشخصمقاوممقاوم

Northern Brewerمقاومحساسحساستلخ کننده

Nuggetحساس/نسبتاتلخ کننده 
حساسحساسحساس/مقاوم

Olympicمقاومنسبتا حساسحساستلخ کننده
Perleنسبتا مقاوممقاومحساسعطردهنده

Saazerحساسنسبتا حساسحساسعطردهنده
Saazer 36حساسنسبتا حساسحساسعطردهنده

Spalterنسبتا مقاوممقاومحساسعطردهنده
Sterlingنامشخصنسبتا مقاومحساسعطردهنده

Teamakerحساسنسبتا مقاومنسبتا مقاومعطردهنده
Tolhurs tنامشخصحساسحساسعطردهنده

TriplePearlنامشخصحساسحساس/مقاومعطردهنده
U.S. Tettnangerحساسنسبتا مقاومحساسعطردهنده

* توجه: میزان حساسیت به بیماری بر اساس مشاهدات مزرعه ای و گلخانه  ای 
عوامل  سایر  و  محیطی  شرایط  بیمارگر،  سویه  به  بیماری  به  واکنش  است. 

بستگی دارد که  باید به صورت تقریبی در نظر گرفته شوند.



بیماری های مهم رازک
47

جدول 5- مدت زمان تقریبی محافظت برخی از قارچ کش ها از اندام ها در برابر 
آلودگی به سفیدک داخلی

قارچ کش
مدت زمان 
حفاظت از 

اندام ها

مدت 
زمان 

ریشه کنی 
بیمارگر

مالحظات

Aliette/
phosphonatesپنج تا هفتچهار تا پنج روز 

روز

به شدت تحت تاثیر حساسیت 
سویه ها قرار دارد؛ خاصیت ریشه کنی 
ممکن است فقط به صورت جلوگیری 

از اسپورزایی باشد

 فاقدپنج تا هفت روزمس
ریشه کنی

استفاده مکرر در طی چندین سال 
ممکن است منجر به تجمع مس 

در خاک شود. برخی فرموالسیون ها 
ممکن است در سیستم های ارگانیک 

مورد استفاده قرار گیرند.

Curzateدو روزسه روز
ماده فعال در شرایط قلیایی ناپایدار 

است؛ از مخلوط کردن آن با ترکیباتی 
که محیط را قلیایی می کنند )مانند 

بیکربنات ها(، جلوگیری شود.

Flint/Pristineشش ساعتسه تا پنج روز

Pris tine دارای بوسکالید است. 
بوسکالید به خوبی سفیدک سطحی 

را کنترل می کند. استفاده از 
Pris tine در اواخر فصل، ممکن است 

تا حدودی از کرم برگخوار رازک 
جلوگیری کند.

Forum/Revusیک تا دوهفت روز 
روز

آلودگی برگ پس از آلودگی را 
بیش تر از آلودگی شاخه پس از 

آلودگی کنترل می کند.

Tanosبه صورت مخلوط دو قارچ کش، از دو روزپنج تا هفت روز
جمله ماده فعال در Curzate، است.
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جدول 6- نمونه ای از یک برنامه سم پاشی برای مهار بیماری سفیدک داخلی رازک

ماده فعال زمان کاربرد
قارچ کش

مثالی از 
توضیحاتنام تجاری

اولین سم پاشی: 
ظهور خوشه یا 
شاخه های پایه

فوزتیل 
آلومینیوم

نمک های اسید 
فسفوروس

آلیت
Phos trol

ترکیبات حاوی فوزتیل آلومینیوم را 
نمی توان با ترکیبات مسی مخلوط 
کرد. فعالیت این دو ترکیب شبیه 

یک دیگر است. به حجم سم پاشی و 
غلظت مورد استفاده، دقت شود چون 

phos trol غلیظ می تواند گیاه سوزی 
ایجاد کند. 

دومین سم پاشی: 
دو هفته پس از 
اولین سم پاشی

سیموکسانیل
هیدروکسید 

مس
دیمتومورف
سیازوفامید
مخلوط 

پیراکلواستروبین 
و بوسکالید
مخلوط 

فاموکسادون و 
سیموکسانیل
ماندیپروپامید

مخلوط 
دیمتومورف و
 Ametoctradin
مفنوکسام 

Curzate
Kocide
Forum
رانمن

Pris tine
Tanos
Revus

Zampro
 Ridomol
Gold SL

 Tanos و Pris tine قارچ کش های
سفیدک سطحی و داخلی را به خوبی 
کنترل می کنند. تمام قارچ کش های 

ذکر شده در این لیست، سفیدک های 
داخلی را در چندین محصول زراعی 

کنترل می کنند. 

سومین سم پاشی: 
دو هفته پس از 
دومین سم پاشی

همانند اولین 
سم پاشی

همانند اولین 
همانند اولین سم پاشیسم پاشی

چهارمین 
سم پاشی: دو 
هفته پس از 

سومین سم پاشی

همانند دومین 
سم پاشی

همانند 
دومین 
سم پاشی

همانند دومین سم پاشی

پنجمین 
سم پاشی: دو 
هفته پس 

از چهارمین 
سم پاشی

همانند اولین 
سم پاشی

همانند اولین 
همانند اولین سم پاشیسم پاشی
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(Fusarium canker) بیماری شانکر فوزاریومی

 Fusarium قارچ  فوزاریومی،  شانکر  بیماری  عامل 
پژمرده  باالرونده  زمانی که ساقه های  sambucinum است. 

شناسایی  به راحتی  و  شده  ظاهر  بیمار  بوته های  می شوند، 
می شوند. توده های آلوده ممکن است هرساله عالیم شانکر 
را نشان ندهند. بااین همه، به ویژه به دنبال شرایط مرطوب، 
عملکرد  کاهش  شود.  شایع  به شدت  بیماری  است  ممکن 
انتظار  اما  است،  نشده  تعیین  دقیقا  بیماری  این  از  ناشی 
می رود که این کاهش عملکرد، سبب از بین رفتن ساقه های 
باالرونده یا مرگ بوته باشد. به طورمعمول، شیوع این بیماری 
در مزارع رازک پایین است؛ با وجود این، در برخی از موارد 
ویروئید  به  آلوده  گیاهی  مواد  از  که  زمانی  نمونه  )برای 
است  ممکن  می شود(  استفاده  تولید  برای  رازک  کوتولگی 

شیوع بیماری باال باشد.  

عالیم

نزدیک  و  شده  متورم  آلوده  باالرونده  ساقه های  قاعده 
محل اتصال به طوقه )با فاصله حدود 0/6 سانتی متر( باریک 
به  و  داخلی  به صورت  پوسیدگی  الف(.   - )شکل8  می شود 
به  طوقه  اتصال  محل  کرده،  پیشرفت  ساقه  مرکز  سمت 
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است  ممکن  و  می کند  را ضعیف  بیمار  باالرونده  ساقه های 
با وسایل تحت فشار  یا  نیروی کشش  با  برداشت،  از  پیش 
از  و  اتصال طوقه شکسته شده  بادی، محل  مانند سم پاش 
ساقه باالرونده جدا شود. برگ های مسن تر روی بخش زیرین 
ساقه های باالرونده، ممکن است زرد و سپس قهوه ای شده 
پژمرده،  باالرونده  برگ های روی ساقه های  بروند.  بین  از  و 
متصل به بوته باقی می مانند. عالیم بیماری زمانی تشخیص 
داده می شوند که ساقه های باالرونده ناگهان پژمرده  شوند، و 
این حالت زمانی که بوته بیشترین نیاز را به آب دارد )مانند 
دمای باال(، بسیار شایع است. پژمردگی ساقه باالرونده بیشتر 
در زمان کشت، هنگام استفاده از آفت کش ها با یک سم پاش، 
زمان،  این  در  چون  می شود  ظاهر  شدید  بادهای  یا  بادی 
و  شکسته  طوقه  از  بیمار  باالرونده  ساقه های  است  ممکن 
جدا شوند. بوته هایی که آلودگی شدید دارند به ویژه بوته های 
جوان، ممکن است در طی زمستان یا در شرایط رطوبتی باال 

از بین بروند )شکل 8 - ب(. 
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شکل8- الف: قاعده ساقه های باالرونده آلوده به بیماری شانکر فوزاریومی در 
محل اتصال به طوقه، متورم می شوند. ب: مرگ ساقه های باالرونده به سبب 

بیماری شانکر فوزاریومی

تحتانی  روی بخش خارجی قسمت  بیماری  عامل  قارچ 
باالرونده رشد کرده و اسپورزایی می کند و کپک  ساقه های 
روی  قرمز  به  متمایل  قهوه ای  تا  سفید  به  متمایل  صورتی 
الف(.   -  9 )شکل  می شود  تولید  بیمار  باالرونده  ساقه های 
کالیفرنیا  ورتیسیلیومی و سوسک ریشه خوار  بیماری شانکر 
نیز ممکـن است عالیـم پژمردگی شبـیه شـانکر فوزاریومی 
فوزاریومی  شـانکر  متمـایزکننده  مشخصـات  کنند.  ایجـاد 

)شکل  9 -  ب( عبارت اند از: 
متورم شدن بخش تحتانی ساقه باالرونده _
باریک شدن ساقه نزدیک به سطح خاک  _
قهوه ای نشدن گسترده بافت های آوندی _
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چرخه بیماری

بررسی  کامل  به طور  فوزاریومی  شانکر  بیماری  چرخه 
نشده است. قارچ عامل این بیماری انتشار وسیعی درون خاک 
داشته و پس از ورود به خاک، در آن ساکن می شود اما در 
بقایای گیاهی، طوقه های بیمار و مواد گیاهی به ظاهر سالم نیز 
می توان یافت. به نظر می رسد که این بیمارگر بوته های رازک را 
ازطریق منافذ طبیعی یا زخم های ناشی از خسارت مکانیکی یا 
شیمیایی* در اطراف سطح خاک آلوده می کند. وجود رطوبت 

و رطوبت باال در نزدیک طوقه برای بیماری مساعد است. 

شکل 9- الف: توده اسپوری قارچ فوزاریوم، عامل بیماری شانکر فوزاریومی، به 
رنگ صورتی متمایل به سفید روی ساقه آلوده ب: ساقه باالیی، عالیم شانکر 

فوزاریومی را نشان می دهد )بدون تغییر رنگ آوندی( ولی دو ساقه آلوده 
زیرین، تغییر رنگ آوندی به سبب شانکر ورتیسیلیومی را نشان می دهند.

*خسارت مکانیکی یا شیمیایی مثل زخم های ناشی 
از باد، کشت، تغذیه حشرات یا خسارت علف کش هستند.
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مدیریت

برای مدیریت موفق و به هنگام بیماری باید مونیتورینگ 
توده های  از  را  بیمار  بافت  باید  امکان  انجام شود. درصورت 
آلوده حذف کرد و مانع تکثیر توده های بیمار شد. خاک دهی 
پای ساقه های باالرونده سبب رشد ریشه های نابه جای سالم 
شده که ممکن است در کاهش شیوع پژمردگی ساقه های 
رطوبت  کاهش  که  می رود  احتمال  بگذارد.  تاثیر  باالرونده 
آزاد در نزدیک طوقه طی آبیاری در گلخانه و در مزرعه  بر 
با اضافه  کاهش پژمردگی موثر باشد. در خاک های اسیدی 
کردن آهک در اطراف طوقه، می توان اسیدیته خاک را خنثی 
یا کمی قلیایی کرد و بهتر است از کودهای ازته آمونیومی 
استفاده نشود زیرا خاک را اسیدی می کنند. برای کمک به 
کاهش زخم روی ساقه های باالرونده که محل ورود بیمارگر 

به داخل بوته است، باید اقدامات زیر را انجام داد:
- خسارت وارده به ساقه های باالرونده درطی عملیات های 

زراعی را به حداقل رساند.
از  یکدیگر،  به  نخ ها  و  باالرونده  ساقه های  بستن  با   -

جابه جایی و حرکت ساقه های باالرونده کاست.
شدن  آویزان  و  افتادگی  رساندن  حداقل  به  برای   -

ساقه های باالرونده، باید سیم های داربست را محکم کرد
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-  مهار بندپایان آفت
از  مکانیکی  هرس  جای  به  بهار  در  امکان،  درصورت   -

هرس شیمیایی استفاده شود.
ثبت  قارچ کشی  هیـچ گونه  بیمـاری،  این  مهـار  بـرای 

است. نشده 

بیماری سوختگی نوک مخروط

(Fusarium cone tip blight) 

در  اما  دارد،  کمی  اهمیت  بیماری  این  روی هم رفته 
آلوده  یا بیش تر  تا سی درصد  نمونه ها مخروط ها  از  برخی 
 F. avenaceum، ازجمله  فوزاریوم  گونه  چندین  می شوند. 
ایـن  موجـب   F. Sambucinum و   F. crookwellense

بیمـاری  می شـوند.

عالیم

با بالغ شدن مخروط ها، برگچه ها و برگچه های فرعی آلوده 
در نوک مخروط قهوه ای روشن تا تیره می شوند. این تغییر 
رنگ ممکن است به بخش کوچکی از نوک مخروط محدود 
شود یا در حالت شدیدتر، حدود شصت درصد مخروط را در 
برگیرد. عالمت مشخصه بیماری سوختگی نوک مخروط این 
آلوده می شوند  فرعی  برگچه های  و  برگچه ها  تمام  است که 
)شکل 10 - الف(. با حذف یا ریزش برگچه ها و برگچه های 
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فرعی، بخشی از محور مرکزی مخروط مشاهده می شود که 
قهوه ای شده است و برگچه ها و برگچه های فرعی آلوده به آن 
متصل هستند. قهوه ای شدن مخروط از نوک شروع شده و به 

سمت ساقه پیشروی می کند )شکل 10 - ب(.

چرخه بیماری

دسترس  در  کمی  اطالعات  بیماری،  این  چرخه  درباره 
و  بقایای گیاهی  است درون خاک،  بیمارگرها ممکن  است. 
روی طوقه زارک یا داخل آن زنده بمانند. رطوبت باال، شبنم 
یا بارندگی در طی شکوفه دهی و رشد و توسعه مخروط برای 

این بیماری مناسب است. 

مدیریت

چون این بیماری پراکنده بوده و مهار آن در بیشتر مزارع 
مهار  برای  روشی  هیچ گونه  بنابراین،  نیست؛  ضروری  رازک 
آن پیشنهاد نشده است. با وجود مشاهدات مزرعه ای مبنی 
درباره  کمی  اطالعات  ارقام،  حساسیت  در  تفاوت  وجود  بر 
حساسیت ارقام در دسترس است. به نظر می رسد که بیشتر 
ارقام Sorachi و Centennial آلوده می شوند. قارچ کش های 
برای مهار سفیدک سطحی ثبت  بازدارنده دمتیالسیون که 

شده اند، ممکن است گونه های فوزاریوم را نیز مهار کنند. 
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شکل 10- الف: عالیم مشخصه بیماری به شکل سوختگی نوک مخروط 
ب: قهوه ای شدن بافت آلوده به بیماری سوختگی نوک مخروط که از نوک 
مخروط شروع شده و به سمت ساقه پیشروی می کند )راست(. در مخروط 

سمت چپ، با حذف برخی از برگچه ها، تغییر رنگ محور مرکزی مخروط در 
محل برگچه های آلوده دیده می شود

(Powdery mildew) سفید سطحی یا حقیقی

آن  عامل  که  )پودری(  سطحی  سفیدک  بیماری 
مهم ترین  از  یکی  است،   Podosphaera macularis قارچ 
بیماری های رازک در دنیا به شمار می رود. این بیماری گاه 
خسارت شدیدی به محصول وارد می کند و در برخی از موارد، 

محصول و کیفیت مخروط از بین می رود. 
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عالیم

نشانه های بیماری به صورت پوشش های پودری سفیدرنگ 
شامل هیف ها و اسپورهای قارچ روی برگ ها، جوانه ها، ساقه ها 
و مخروط ها ظاهر می شوند )شکل 11 - الف(. آلودگی گل های 
موجب  جوان،  مخروط های  و   )burr یا  )خار  روییده  تازه 
عقیمی و تغییر شکل شدید مخروط می شود. رشد بیمارگر 
روی مخروط های آلوده ممکن است به شکل پودر سفیدرنگ 
مشخصی ظاهر شود؛ هرچند که در برخی از موارد، رشد قارچ 
را فقط در زیر برگچه ها و برگچه های فرعی با ذره بین می توان 
مشاهده کرد )شکل 11 - ب(. با مرگ بافت ها، مخروط های 
الف(.   - قرمز می شوند )شکل 12  به  قهوه ای متمایل  آلوده 
برخالف سفیدک داخلی که اساسا ازطریق روزنه های هوایی 
در سطح زیرین برگ خارج شده و اسپورزایی می کند، عالیم 
و نشانه های سفیدک سطحی ممکن است روی هر سطحی از 

هر نوع بافت سبز بوته رازک آشکار شوند. 
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شکل 11 الف: عالیم سفیدک سطحی روی برگ به صورت پوشش پودری سفید. 
ب: تشکیل پوشش پودری سفید روی مخروط های آلوده به سفیدک سطحی

چرخه بیماری

در تمام مناطق رشد رازک، عامل بیماری به صورت هیف 
درون جوانه های خفته آلوده روی طوقه زنده می ماند. جوانه هایی 
که در طی فصل آلوده شده اند، در فصل بعد شاخه های آلوده 
را به وجود می آورند. به طور معمول،  قارچ به سرعت روی این 
شاخه های آلوده رشد کرده و آن ها را می پوشاند؛ ازاین رو، به 
زیرا  می شود  گفته  پرچمی  شاخه های  آلوده  شاخه های  این 
در بهار، شبیه پرچم سفید روی شاخ وبرگ های سبز هستند 
)شکل 12 - ب(. شاخه های پرچمی روی درصد کمی از بوته ها 
ظاهر می شوند )اغلب کمتر از یک درصد( و اسپورهای اولیه 
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را برای آغاز شیوع آلودگی ساالنه فراهم می کنند. شاخه های 
پرچمی، همگام با رشد ظاهر می شوند. اگر جوانه های آلوده در 
طی هرس بهاره حذف نشوند، تعدادی از شاخه های پرچمی را 
می توان به محض خروج شاخه ها در بهار مشاهده کرد؛ خروج 
آن ها تا اواسط خردادماه یا حتی تا اواخر خرداد ادامه خواهد 
داشت. تعداد شاخه های پرچمی که در یک مزرعه رازک تولید 

می شوند، به عوامل زیر بستگی دارند: 
سابقه قبلی ظهور شاخه های پرچمی در آن مزرعه _
میزان بیماری در سال قبل _
هرس بهاره  _
دمای زمستان _

این بیماری در ابتدا روی شاخه های پرچمی متمرکز است 
و سپس ازطریق اسپورهای هوازاد )کنیدی(، عامل بیماری 
از طوقه های آلوده به سمت برگ های جوان منتقل می شود. 
ممکن است که عامل بیماری با کمک اسپورهای هوازاد در 
تمام مزرعه، مزارع مجاور و حتی در تمام منطقه رشد منتشر 
تولیدمثل  که  مناطقی  در  بیمارگر  زمستان گذرانی  شود. 
درون جوانه های طوقه  به صورت هیف  ندارد،  وجود  جنسی 
است اما در مناطقی که تولیدمثل جنسی اتفاق می افتد، با 
ساختارهای استراحتی مقاومی به نام Chasmothecium یا 
کلیستوتسیوم زمستان گذرانیروی بقایای آلوده نیز امکان پذیر 
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است. این ساختارهای مقاوم در طول زمستان بالغ شده و در 
آزاد  آلوده کننده  بهاره، اسپورهای جنسی  بارندگی های  طی 
می کنند. این اسپورهای جنسی آلوده کننده، آسکوسپور نام 
دارند و شرایط مناسب برای آلوده سازی رازک با آن ها، همان 
شرایط مناسب برای آلوده سازی بوته با اسپورهای غیرجنسی 
)کنیدی( است. آلودگی با آسکوسپورها و کنیدی ها، منتج به 
ظهور قارچ به شکل نواحی سفید روی بافت می شود. موارد 

زیر سبب توسعه این بیماری می شود:
رشد سریع بوته _
دمای معتدل )بین 10 تا 28 درجه سانتی گراد( _
رطوبت باال )به ویژه در شب(  _
هوای ابری _

درجه   21 تا   18 بیمارگر،  فعالیت  برای  ایده آل  دمای 
و   )burr یا  )خار  تازه شکفته  گل های  است.  سانتی گراد 
مخروط   های جوان به آلودگی بسیار حساس هستند و آلودگی 
چشمگیر  کاهش  مخروط ها،  شکل  تغییر  به  منجر  آن ها 
عملکرد، کاهش اسیدهای آلفا، نقص رنگ و رسیدگی پیش 
از بلوغ می شود. با بالغ شدن مخروط ها، حساسیت آن ها به 
سفیدک سطحی تا حدودی کاهش می یابد، اما هرگز نسبت 
 به این بیماری کامال ایمن نمی شوند. آلودگی در طی مراحل 



بیماری های مهم رازک
61

شدن  قهوه   ای  به  منجر  می تواند  مخروط ها،  رشد  بعدی 
مخروط و بلوغ سریع آن شود. برگ های جوان حساس تر از 
برگ های مسن هستند. به طورمعمول، آلودگی انتهای فصل 
معموال تاثیر زیادی بر آلفا اسیدها ندارد، اما به سبب اینکه 
طی  در  شده اند،  خشک  خیلی  و  شده  بالغ  زود  مخروط ها 
برداشت شکسته شده که منجر به کاهش عملکرد تا حدود 

بیست درصد یا بیشتر می شود. 

شکل 12- الف: مخروط های آلوده به بیماری سفیدک سطحی، قهوه ای 
متمایل به قرمز می شوند. ب: شاخه های آلوده به سفیدکی سطحی که در 

ابتدای فصل ظاهر می شوند.
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مدیریت

مهار سفیدک سطحی به تلفیق روش های استفاده از ارقام 
مقاوم، بهداشت زراعی، آبیاری و کوددهی کافی ولی نه خیلی 
زیاد، و استفاده به هنگام از قارچ کش ها در طی فصل تولید و 
همچنین در طی رشد مخروط نیاز دارد. برای مهار به هنگام، 
باید بیماری مونیتورینگ شود. تولیدکنندگان ممکن است به 
سبب عوامل بازار قادر به انتخاب ارقام مقاوم نباشند، بااین حال، 
برخی از ارقام مقاوم در دسترس هستند. واکنش ارقام رازک 
به سفیدک سطحی متغیر بوده و به محل رشد رازک و سویه 
قارچ عامل بیماری بستگی دارد. کاشت ارقام زودرس مانند 
انتهای فصل موثر  آلودگی  از  فرار  Fuggle ممکن است در 

باشد. در زمان حمل ونقل مواد گیاهی، باید مقررات قرنطینه 
رعایت شود. مدیریت موفق سفیدک سطحی رازک در اوایل 
بهار، با هرس آغاز می شود. حذف کامل تمام بافت های سبز 
در طی هرس، ازجمله شاخه های موجود در جوانب توده ها و 
اطراف ستون ها و لنگرگاه ها برای مدیریت سفیدک سطحی 
اهمیت دارند. برای حذف شاخه های پرچمی، هرس مکانیکی 
موثرتر از هرس شیمیایی است. در مناطقی که طول دوره 
رشد کوتاه است و میزان شیوع سفیدک سطحی کم بوده  یا 
وجود ندارد، هرس آغاز فصل موجب کاهش باروری می شود. 
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هرس در اوایل فصل، بنا به دالیل باغبانی یک روش معمول 
تاخیر  که  داد  نشان  انجام یافته  مطالعات  است.  رازک  در 
وقوع سفیدک سطحی  به کاهش  یک ماهه در هرس منجر 
روی برگ ها و مخروط ها می شود. بین سالمت ریشه، تنش 
مخروط ها،  بر  تاثیر سفیدک سطحی  و  فصل  اواخر  در  آب 
رابطه ای کلی وجود دارد. خاک سخت یا فاکتورهای دیگری 
بر  به شدت  می کنند،  محدود  را  ریشه  توسعه  و  رشد  که 
آلودگی مخروط ها به سفیدک سطحی تاثیر می گذارند. علت 
مخروط های  با  مقایسه  در  بیمار  مخروط های  که  است  آن 
سیستم  که  زراعی  اقدامات  می شوند.  بالغ  به سرعت  سالم، 
ریشه ها را افزایش می دهند، ممکمن است که بلوغ زودرس 
بیماری  فشار  که  مزارعی  اندازند.در  تاخیر  به  را  مخروط ها 
اگر  باوجوداین  می شود؛  توصیه  زود  برداشت  است،  باال 
و  عملکرد  است  ممکن  شود،  انجام  زود  خیلی  برداشت 
میزان اسیدهای آلفا کاهش یابند. در مناطقی که سفیدک 
سطحی مشکل ساز است، استفاده منظم از قارچ کش ها برای 
تولید اقتصادی حساس ترین ارقام ضروری است )جدول 7(. 
مهارشدنی،  یک سطح  در  بیماری  فشار  نگهداری  به منظور 
زمان مناسب اولین کاربرد قارچ کش پس از هرس مهم است. 
برای حفظ بوته ها از آلودگی، باید آن ها را کامال با قارچ کش 
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پوشش داد. قارچ کش های محافظ باید پیش از انتشار بیماری 
استفاده شوند. در شرایط پرخطر یا زمانی که این بیماری برای 
نخستین بار در یک منطقه ردیابی می شود، این روش باید در 
اسرع وقت پس از رشد مجدد شاخه ها انجام شود. استفاده 
از تعداد زیادی از قارچ کش ها به صورت پیشگیری، می تواند 
بااین همه،  کند.  مهار  برگ ها  روی  کافی  به حد  را  بیماری 
تفاوت بین قارچ کش ها روی مخروط ها چشمگیر است. اواسط 
تیر تا اواسط مردادماه دوره ای ضروری برای مدیریت سفیدک 
سطحی بوده و کاربرد قارچ کش Quinoxyfen (Quintec) در 
این مدت موثر است. خطر بروز مقاومت در بیمارگر سفیدک 
توجه  بنابراین،  است؛  باال  بسیار  قارچ کش   برابر  در  سطحی 
دقیق به دستورالعمل های مدیریت مقاومت بسیار مهم است. 
بیماری سفیدک سطحی  و شدت  توسعه  بر  عامل  چندین 
روی مخروط ها اثر دارند که عبارت اند از: شدت بیماری روی 
برگ ها، دما و بارندگی در طی تشکیل و توسعه مخروط ها، 

کاربرد قارچ کش ها در اواخر فصل و تاریخ برداشت.
 Quintec مانند  موثر  بسیار  قارچ کش های  از  استفاده 
در طی گل دهی و مراحل اولیه طویل شدن مخروط ها، اثر 
در  مخروط ها  روی  بیماری  شیوع  کاهش  در  چشمگیری 
به  قارچ کش،  از  استفاده  آخرین  زمان  دارد.  برداشت  زمان 
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فشار بیماری، حساسیت رقم و زمان برداشت بستگی دارد. 
کارایی هر قارچ کش نیز متغیر بوده و به شدت بیماری ارتباط 
اواخر فصل رشد،  تاحدامکان در  قارچ کش  از  استفاده  دارد. 
کاهش می دهد.  را  روی مخروط ها  شیوع سفیدک سطحی 
باوجوداین، آزمایش های چندین ساله در آمریکا نشان داد که 
تاثیر  فصل،  اواخر  در  قارچ کش  از  دیرهنگام  بسیار  استفاده 
مداومی بر عملکرد ندارد. برای مدیریت این بیماری، استفاده 
زیاد  فشار  شرایط  در  نیست.  کافی  به تنهایی  قارچ کش  از 
بیماری، حذف شاخ وبرگ های بیمار در قاعده بوته در اواسط 
فصل، باعث به تاخیر افتادن توسعه بیماری روی برگ ها و 
خشک کننده  علف کش های  از  استفاده  می شود.  مخروط ها 
کافی  به حد  باالرونده  ساقه های  که  می شود  توصیه  زمانی 
روی نخ ها رشد کرده باشند، به طوری که روند رشد در نوک 
بار  باشد. سه  نبیند و پوست آن ها رشد کرده  آن ها آسیب 
شاخ وبرگ های  حذف  برای  علف کش خشک کن  از  استفاده 
قاعده بوته در مقایسه با یک یا دو بار استفاده از آن، بیماری 
سفیدک سطحی را بیشتر مهار می کند. حذف شاخ وبرگ های 
عملکرد  کاهش  به  منجر  تثبیت شده  مزارع  در  بوته  قاعده 
نمی شود. این عمل در کشت های سال اول توصیه نمی شود 
و ممکن است الزم باشد تا در سال دوم پس از کشت، در 
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سفیدک  بیماری  شود.  انجام  احتیاط  با  و  شرایط  از  برخی 
مثل  بیماری ها  از  برخی  با  رشد  فصل  اواخر  در  سطحی 
با  حتی  و  خاکستری  کپک  یا  مخروط  آلترناریایی  بیماری 
بااین همه  می شود.  گرفته  اشتباه  تارعنکبوتی  کنه  خسارت 
در بیشتر موارد، عامل اصلی تغییر رنگ مخروط ها در اواخر 
دیرهنگام  برداشت  است.  سطحی  سفیدک  بیماری  فصل، 
ممکن است خسارت وارده به محصول را افزایش دهد. اگر 
سفیدک سطحی وجود دارد، رازک های CTZ و Galena باید 
زمانی برداشت شوند که حدود 26 درصد ماده خشک دارند؛ 
به این ترتیب، رنگ مخروط ها حفظ شده و خسارت ناشی از 

شکستن مخروط ها در زمان برداشت به حداقل می رسد.
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(Verticillium wilt) بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی

زراعی  گیاهان  از  زیادی  تعداد  و  رازک  به  بیماری  این 
کشت  نواحی  بیشتر  در  بیماری  این  می کند.  وارد  خسارت 
رازک گزارش شده است. عامل این بیماری ممکن است دو 
V. albo- نام قدیمی( Verticillium nonalfalfae گونه قارچ

atrum( و V. dahliae باشند. دامنه میزبانی و شدت بیماری 
ناشی از این بیمارگرها متغیر است و روی هم رفته گونه اول در 
از اهمیت اقتصادی بیشتری برخوردار  با گونه دوم،  مقایسه 
توصیف   V. nonalfalfae گونه  از  متعددی  است. سویه های 
رازک  روی  آن  بودن  تهاجمی  بیانگر  موضوع  این  و  شده اند 
است. برخی از سویه ها ممکن است عالیم پژمردگی کم وبیش 
خفیفی ایجاد کنند که گاهی به این سویه ها، غیرکشنده یا 
موجب  دیگر  برخی  درحالی که  می شود؛  گفته  نیز  متغیر 
نشانه های شدید می شوند که سویه های کشنده یا تهاجمی 
بین می برند. سویه های  از  را سریع  ارقام حساس  و  هستند 
کشنده گونه V.  nonalfalfae از آمریکا گزارش نشده  ولی از 
 V. dahliae انگلستان، آلمان و اسلوونی گزارش شده اند. گونه
سبب پژمردگی کم وبیش خفیفی روی رازک می شود. دامنه 
 V. Nonalfalfaeمیزبانی این بیمارگر وسیع تر از دامنه میزبانی

بوده و به طور معمول در همه جا هست. 
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عالیم

عالیم این بیماری به قدرت تهاجمی بیمارگر بستگی دارد. 
 ،V. nonalfalfae آلودگی رازک به سویه های غیرکشنده گونه
منجر به بروز نشانه های اولیه روی برگ های زیرین به شکل زردی 
و مرگ بافت بین رگ برگ های اصلی و پیچیدگی برگ ها به 
سمت باال می شود )شکل 13  -  الف(. ساقه های باالرونده تورم 
چشمگیری دارند )شکل 13 - ب( و بافت های آوندی آن ها، 

قهوه ای روشن تا تیره می شوند. 

شکل 13- الف: پیچیدگی برگ ها به سمت باال و پژمردگی آن ها با سویه های 
غیرکشنده .   V. nonalfalfae  ب: درهم تنیده شدن ساقه های آلوده )متورم( 

به ورتیسیلیوم و  ساقه های سالم 

یا  گل دهی  به  نزدیک  زمان  عالیمدر  این  روی هم رفته، 
و  بوته ها تحت تنش رطوبت هستند، ظاهر شده  زمانی که 
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باالرونده  ساقه های  تمام  یا  یک  سرانجام،  می یابند.  توسعه 
آلوده کامال پژمرده  شده و از بین می روند )شکل 14 - الف(. 
ممکن است که شدت توسعه عالیم از سالی به سالی دیگر 
متغیر باشد و که این تغییرات به شرایط آب وهوایی  و سایر 
عوامل بستگی دارد. بوته های آلوده به سویه های غیرکشنده 
این بیمارگر، گاه در فصل بعد کامال بهبود یافته و سالم به 
نظر می رسند. سویه های کشنده گونهV. Nonalfalfae موجب 
متالشی شدن سریع برگ ها و انشعابات و مرگ بوته های ارقام 
حساس می شود. روی برگ های در حال خشک شدن، نوارهایی 
زرد و بافت مرده به تناوب دیده می شوند که به نوارهای روی 

پوست ببر شباهت دارند )شکل 14 - ب(.

شکل 14- الف: پژمردگی و مرگ ساقه های باالرونده بر اثر آلودگی به سویه 
غیرکشنده V. nonalfalfae . ب: تشکیل نوارهای زرد و بافت مرده بر اثر سویه 

V. nonalfalfae کشنده
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این  کشنده  سویه های  به  آلوده  باالرونده  ساقه های  در 
بیمارگر، تورم کمتری دیده می شود اما در مقایسه با سویه ها 
غیرکشنده، درجه قهوه ای شدن آوندها شدیدتر است )شکل 
15(. دو تا سه هفته پس از آلودگی، تمام برگ ها خشک شده 
و می ریزند  و بوته ها اغلب پیش از پایان فصل از بین می روند. 
در بوته های آلوده به سویه های تهاجمی تر این بیمارگر، عالیم 
به تدریج شدید شده و کمتر تحت  با گذشت زمان  بیماری 
تاثیر تغییرات ساالنه آب وهوایی و اقدامات مدیریتی هستند. 

شکل 15- تغییر رنگ کل بافت آوندی ساقه های باالرونده )چپ( به سبب 
آلودگی به سویه کشنده V. nonalfalfae در مقایسه با بوته سالم )راست(

از گونه V. dahliae ممکن است  ناشی  عالیم پژمردگی 
از  برخی  در  باشند.  متغیر  رقم  و  محیطی  شرایط  باتوجه به 
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موارد، برای نمونه در رقم Willamette، بوته ها ممکن است 
آلوده شوند اما تنها عالیم جالب توجه، تورم ساقه باالرونده و 
زردی عمومی برگ های زیرین در نزدیک ساقه های باالرونده 
اصلی است. وقتی این ساقه های باالرونده برش داده و باز شوند، 
 V. dahliae تغییر رنگ جزئی بافت آوندی دیده می شود. گونه

گاه در برخی از نواحی عالیم شدیدتری ایجاد می کند.

چرخه بیماری

بقای عوامل بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی در خاک بوده، 
به ریشه های رازک حمله می کند و سپس به سمت بافت های 
آوند چوب رشد می کند. بقای گونه V. nonalfalfae به صورت 
آلوده  گیاه  بقایای  روی  و  استراحتی درون خاک  میسیلیوم 
است )به مدت سه تا چهار سال در غیاب میزبان( درحالی که 
بقای گونه V. dahliae به صورت میکرواسکلروت روی ذرات 
خاک و بقایای گیاه آلوده، دست کم به مدت 15 سال است. 
رشد قارچ و توکسین های گیاه که تحت تاثیر بیمارگر تولید 
ایجاد اختالل در حرکت آب و مواد غذایی  می شوند، سبب 
درون  قارچ  می کند.  بروز  پژمردگی  عالیم  درنتیجه،  و  شده 
به  است  ممکن  و  یافته  گسترش  سیستمیک  به شکل  بوته 
سیب زمینی،  به   V. nonalfalfae گونه  کند.  حمله  برگ ها 
گوجه فرنگی، اسفناج و تعداد زیادی علف هرز پهن برگ در 
 V. Dahliae مزارع رازک حمله می کند. دامنه میزبانی گونه
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وسیع تر بوده و شامل بیش از چهارصد گیاه است. میزبان های 
خربزه،  افرا،  سیب زمینی،  گیالس،  شامل  بیمارگر  این  مهم 
نعناع و چندین گیاه علفی، گیاه زینتی چوبی و علف های هرز 
رایج می شود. قارچ های عامل بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی 
در طی عملیات های زراعی و همچنین از طریق بقایای رازک، 
مواد گیاهی آلوده برای کشت و خاک آلوده منتقل شده، با 
ادوات و کارگران گسترش می یابند. سلمه تره1، تاج خروس و 
کیسه کشیش علف های هرز متداول در مزرعه رازک هستند 
این  و  می کنند؛  حمله  آن ها  به  ورتیسیلیوم  گونه های  که 
علف های هرز ممکن است حتی پس از حذف بوته های رازک 
از مزرعه، باعث بقا و زنده ماندن این بیمارگرها شوند. برای    

 V. dahliae، دمای باالتر مناسب است.

مدیریت

به هنگام  مهار  برای  بیماری  مونیتورینگ  ابتدا،  در 
بیماری ضروری است. در مناطقی که سویه کشنده بیمارگر 
از  ارقام مقاوم و استفاده  وجود دارد، احتمال می رود کشت 
را  آن  گسترش  سخت  گیرانه،  بهداشتی  دستورالعمل های 
محدود کند. بیشتر ارقام تولیدشده در آمریکا، به سویه های 
کشنده بسیار حساس هستند. مواد گیاهی که فقط از مزارع 
از  می روند.  کار  به  برای کشت  تهیه شده اند،  بیماری  بدون 
بازگرداندن بقایای آلوده رازک به مزارع رازک خودداری شود. 
1. Chenopodium album
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اندام های تکثیری بیمارگر می توانند در طی  از  درصد کمی 
کمپوست زنده بمانند؛ بنابراین، نباید بقایای آلوده رازک که 
مناطقی  در  کرد.  پخش  رازک  مزارع  در  کمپوست شده اند، 
که سویه های غیرکشنده وجود دارند، برای کمک به کاهش 
دست کم  خاک،  در   V. nonalfalfae گونه  جمعیت  سطح 
و  دانه ریز  غالت  )همچون  غیرمیزبان ها  با  چهارساله  تناوب 
 Cascade ذرت( توصیه می شود. گزارش شده است که ارقام
و Perle حساسیت کمی به سویه های غیرکشنده دارند. موارد 

زیر در کاهش بروز پژمردگی ورتیسیلیومی تاثیرگذار است:
خاک ورزی حداقل _
مدیریت علف هرز _
کوددهی محدود ازت )کمتراز 160 کیلوگرم در هکتار(  _

اگرچه گونه V. Dahliae بیشتر عالیم پژمردگی خفیف 
ایجاد می کند، اقدامات مدیریتی برای

V. nonalfalfae نیز خسارت ناشی از این بیمارگر را به 
بقایای حشره کش  که  است  گزارش شده  می رساند.  حداقل 
هپتاکلر، حساسیت بوته های رازک به V. dahliae را افزایش 
گیاهان مختلف  کود سبز  که  داده  نشان  مطالعات  می دهد. 
تولید  با  سورگوم2  جنس  و  کلم1  خانواده  از  به ویژه  زراعی 
ترکیبات فرار سمی، در جلوگیری از پژمردگی ورتسیلیومی 

موثر هستند.  
1. Brassicaceae
2. Sorghum
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مدیریت بیماری های ویروسی و ویروئیدی

ویروس ها و ویروئیدها محدودیت های چشمگیری در تولید 
باالی محصول در دنیا ایجاد می کنند. در برخی از کشورها 
بیمارگرهای  تنها  بیمارگرها  این  نیوزیلند،  و  استرالیا  مثل 
مشکل ساز و مهم به شمار می روند. در مزارع تجاری رازک، 
آلودگی به پنج ویروس و دو ویروئید متداول بوده و اهمیت 

دارد. ویروس های مهم عبارت اند از: 
ویـروس  _ نـام  به  ایالرویـروس1  جنـس  از  گـونه  یک 

موزائیک سیب2 
ویـروس  _ از جنـس کـارالویروس3  شامل  سـه گـونه 

موزائیـک رازک4 ، ویروس پنـهان رازک5  و ویـروس پنهـان 
آمریکایی رازک6 

ویروئید مهم آلوده کننده رازک به نام ویروئید کوتولگی  _
رازک7 

تولید  برای  ویروئیدها  و  ویروس ها  که  اگرچه مشکالتی 
بین محصوالت چندساله، منحصر  ایجاد می کنند در  رازک 

1. Ilarvirus
2. Apple mosaic virus; ApMV
3. Carlavirus
4. Hop mosaic virus; HpMV
5. Hop latent virus; HpLV
6. Hop stunt viroid; HpSVd
7. Hop stunt viroid; HpSVd
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سرعت  زیرا  هستند  چالش   انگیز  بسیار  اما  نیست،  فرد  به 
انتشار آن ها در مزارع رازک، در مقایسه با دیگر محصوالت 
گسترش  این  علل  است.  بیشتر  بسیار  میوه  درختان  مانند 
سریع معلوم نیست ولی تصور می شود که رشد بسیار سریع 
ویروس  مکانیکی  انتقال  برای  هم  بوته ها1  ساالنه  حجیم  و 
هجوم  برای  هم  و  بوده  موثر  ویروئیدها  و  سیب  موزائیک 
سنگین شته ها برای ظهور کارالویروس ها مساعد است. الزم 
است تا تاثیر این بیمارگرها بر کیفیت و کّمیت رازک مطالعه 
شود چون کیفیت و کّمیت محصول، وابستگی باالیی به رقم، 
سویه بیمارگر و شرایط محیطی دارند. مونیتورینگ بیماری 

برای مهار موفق بیماری های ویروسی ضروری است.

(Carlavirus complex) مخلوط کارالویروس ها

سه گونه ویروس از جنس کارالویروس ها به نام ویروس 
ویروس  و  رازک  پنهان  ویروس  رازک،  آمریکایی  پنهان 
موزائیک رازک، رازک را آلوده می کنند. آلوده سازی این سه 
گونه به صورت مخلوط بوده و به جز ویروس پنهان آمریکایی 
رازک، بقیه ویروس ها گسترش جهانی دارند. ویروس پنهان 
شده  مشاهده  شمالی  آمریکای  در  اساسا  رازک  آمریکایی 
پنهان  ویروس  است.  دیگر  ویروس  دو  از  کمتر  آن  وقوع  و 
1. Phytophthora citricola
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آلمان  نیوزیلند،  انگلستان،  کشورهای  در  رازک  آمریکایی 
ویروس  به طورمعمول،  است.  شده  گزارش  نیز  استرالیا  و 
موزائیک رازک فقط در رازک دیده شده است، اما در گیاهان 

وحشی مانند موارد زیر ردیابی شده است:
_ )Urtica urens( گزنه کوچک
_ )Stellaria media( دانه قناری
_ )Chenopodium album( سلمه تره
_  )Plantago major( بارهنگ
_  )Plantago aviculare( علف هفت بند

اما تصور  نیست،  این میزبان های وحشی معلوم  اهمیت 
باشند.  نداشته  اهمیتی  رازک  در  بیماری  برای  که  می شود 
است  عالیم  بدون  اغلب  رازک  جدید  ارقام  بیشتر  آلودگی 
ولی تاثیر آن بر رشد یا عملکرد رازک متفاوت است. ویروس 
است.  شده  گزارش  رازک  در  فقط  رازک  آمریکایی  پنهان 
بوته ها  به ویروس موزائیک رازک، حساسیت  آلودگی رازک 

به عامل پوسیدگی ریشه1 را افزایش می دهد.

عالیم

رازک  پنهان  ویروس  و  رازک  آمریکایی  پنهان  ویروس 
رازک  تجاری  ارقام  روی  را  رویت پذیری  و  واضح  عال یم 

1. Phytophthora citricola
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ایجاد نمی کنند. از این سه ویروس، ویروس موزائیک رازک 
به احتمال زیاد هم باعث بروز عالیم شده و هم خسارت وارد 
می کند. روی ارقام حساس، در طول و در بین رگ برگ های 
توسعه می یابند  و  ابلقی ظاهر شده  موزائیک  نواحی  اصلی، 
)شکل 16(. اگر بوته های دچار آلودگی شدید کشت شوند، 
باالرونده  ساقه های  رشد  و  بود  خواهد  ناقص  آن ها  تثبیت 
ضعیف شده و معموال به رشته های نخ متصل نمی شوند. این 
 Golding type عالیم بیشتر روی ارقام تیپ طالیی یا همان
مانند J78 ظاهر شده و توسعه می یابند و ممکن است کشنده 
تعداد کمی  و  اغلب کوتوله می شوند  آلوده  بوته های  باشند. 
مخروط تولید می کنند. باوجوداین، به نظر می رسد برخی از 
سویه های ویروس موزائیک رازک در بوته های تیپ طالیی، 
عالیمی ایجاد نمی کنند. این سه ویروس، رشد بوته را کاهش 
می دهند؛ عملکرد تا حدود 15 درصد کاهش می یابد ولی در 
ارقام حساس به ویروس موزائیک رازک، کاهش عملکرد به 

شصت درصد می رسد.

چرخه بیماری

کارالویروس ها بیشتر ازطریق مکانیکی منتقل می شوند. 
تکثیر و انتشار بوته های آلوده به ویروس، روش اصلی انتشار 
ویروس در فواصل دور است. به نظر می رسد که پیوند ریشه و 
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انتقال مکانیکی در انتشار موضعی ویروس نقش دارند. انتقال 
بذر  ازطریق  پنهان رازک  ویروس موزائیک رازک و ویروس 
اهمیتی ندارد و انتقال ویروس پنهان آمریکایی رازک از راه 
بذر گزارش نشده است. شته ها نیز کارالویروس ها را  غیرپایا 
بوته  تغذیه روی  با  غیرپایا، شته  در روش  منتقل می کنند. 
با تغذیه روی بوته ای دیگر،  آلوده ویروس را کسب کرده و 

بالفاصله ویروس کسب شده را منتقل می کند. 

شکل 16- عالیم موزائیک ابلقی )چپ( و نقاط زرد روی برگ به سبب 
آلودگی به ویروس موزائیک رازک

منتقل   سیاه1  آلو  رازک-  شته  با  ذکرشده  ویروس  سه 
روی  شته  این  است.  ناقل  شته  مهم ترین  که  می شوند 
و،  می کند  زمستان گذرانی  تخم  به شکل   Prunus گونه های 
افراد بال دار بیشتر در اواسط اردیبهشت ماه به سمت مزارع 
رازک مهاجرت کرده و پس از آن، افراد بی بال بر بوته های 
1. Phorodon humuli
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رازک ظاهر می شوند. ویروس موزائیک رازک و ویروس پنهان 
رازک نیز با دو شته زیر منتقل می شوند:

_  )Macrosiphum euphorbiae( شته سیب زمینی
_  )Myzus persicae( شته سبز هلو

احتمال می رود این دو ناقل در مزارع رازک در نیوزیلند 
ایجاد  در  ندارد،  وجود  سیاه  آلو  رازک-  شته  که  استرالیا  و 
کانون های جدید آلودگی اهمیت دارند. کارالویروس ها دامنه 
نزدیک  میزبان های  تنها  بنابراین،  دارند؛  محدودی  میزبانی 

مزارع رازک سایر بوته های رازک هستند. 

مدیریت

زیر  روش  به  باید  کارالویروس ها  مخلوط  مدیریت  برای 
عمل کرد:

بیماری  هرگونه  کردن  محدود  برای  روش  موثرترین   -
ویروسی، استفاده از پایه های گواهی شده بدون ویروس است. 
- بوته هایی که بسیار کوتوله  و زرد هستند باید حذف شوند. 
- ابزار کشاورزی و باغبانی باید خوب تمیز شوند. برای این 
کار ابتدا باید آن ها را با آب شست وشو داد و سپس با محلول 
سفیدکننده پنج تا ده درصد به مدت چند ثانیه تا ده دقیقه 
با آب تمیز  ابزار  باید  نیز  از ضدعفونی  ضدعفونی کرد. پس 
شسته شوند چون محلول سفیدکننده، خورنده فلزات است. 
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- این گیاه در مناطقی کشت شود که قبال رازک کشت 
نشده یا در مزارعی کشت شود که تمام بوته های رازک در آن 

خشک شده و از بین رفته اند. 
از  استفاده  ویروس،  ورود  کردن  محدود  - برای 
شته  شدن  کشته  از  پیش  زیرا  نیست  کافی  حشره کش ها 
باوجوداین،  شد.  خواهد  منتقل  ویروس  ویروس،  حامل 
کاهش جمعیت شته ممکن است نرخ انتقال ثانویه در یک 

مزرعه رازک را کاهش دهد. 

(Apple mosaic virus) ویروس موزائیک سیب

ویروسی  بیماری  مهم ترین  سیب،  موزائیک  ویروس 
این  که  بود  این  بر  اعتقاد  نخست  است.  دنیا  در  رازک 
بیماری با ویروس موزائیک سیب یا با ویروس لکه حلقوی 
اخیر  داده های  است.  شده  ایجاد  هسته داران1  نکروتیک 
نشان می دهد که تمام آلودگی های طبیعی رازک با ویروس 
حلقوی  لکه  ویروس  جدایه های  و  بوده  سیب  موزائیک 
نکروتیک هسته داران که پیش تر روی رازک توصیف شده 
بودند، واریانت های ژنتیکی ویروس موزائیک سیب هستند. 
آلودگی به ویروس موزائیک سیب منجر به کاهش توانایی 
تثبیت  موفقیت  و  شده  قلمه ها  از  رازک  بوته های  تکثیر 
1. Pronus necrotic ringspot virus
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مزارع جدید رازک کاهش می  دهد. مطالعات نشان داد که 
آلودگی رازک به این ویروس، میزان اسیدهای آلفا و بتا و 

عملکرد را کاهش می دهد.

عالیم

ویروس موزائیک سیب موجب تشکیل نواحی رنگ پریده 
یا کلروتیک به شکل حلقه  یا کمان روی برگ می شود که این 
نواحی ممکن است بافت مرده یا نکروتیک شوند. بیشتر این 
نواحی به یکدیگر متصل شده و روی برگ ها، الگوهای خطی 

شبیه برگ بلوط تشکیل می دهند )شکل 17- الف و ب(. 

شکل 17- الف: تشکیل نواحی رنگ پریده به شکل حلقه یا کمان روی برگ 
آلوده به ویروس موزائیک سیب. ب: تشکیل نقوش برگ بلوطی روی برگ 

آلوده به ویروس موزائیک سیب
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شرایط  تاثیر  تحت  چشمگیر  به طوری  عالیم  شدت 
محیطی است. به طورمعمول، نشانه ها وقتی شدت می یابند 
درجه   27 زیر  دمای  با  خنک  آب وهوای  دوره  یک  که 
باشد.  داشته  وجود  باالتر  دمای  آن،  از  پس  و  سانتی گراد 
بدون  شوند  آلوده  فصل  چندین  برای  بوته ها  است  ممکن 
اینکه  تا زمان فراهم شدن شرایط محیطی مناسب، عالمتی 
می کند،  بروز  شدید  عالیم  که  شرایطی  در  دهند.  نشان 
کاهش  درصد  پنجاه  تا  آلفا  اسیدهای  و  مخروط  عملکرد 
و  سیب  موزائیک  ویروس  )مخلوط(  توام  آلودگی  می یابد. 
ویروس موزائیک رازک ممکن است منجر به افزایش شدت 

بیماری و خسارت  شود.

چرخه بیماری

آلوده  بوته های  تکثیر  ویروس،  این  انتقال  اصلی  روش 
است، هرچند به نظر می رسد که انتقال مکانیکی در مزرعه 
موضعی  انتشار  در  مهمی  عوامل  ریشه  پیوند  و  رازک 
ویروس هستند. ازآنجاکه  عالیم ویروس موزائیک سیب در 
است  ممکن  آلوده  بوته های  نمی  کند،  بروز  رشد  فصل  هر 
به  ویروس  درنتیجه،  شوند؛  انتخاب  تکثیر  برای  ناخواسته 
سایر مزارع رازک گسترش می یابد. ویروس موزائیک سیب 
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از  برخی  که  دارد  تعلق  گیاهی  ویروس های  از  جنسی  به 
آن ها ازطریق دانه گرده یا بذر منتقل می شوند، اما به نظر 
می رسد که این نحوه انتقال برای انتشار ویروس موزائیک 
این ویروس  انتشار  سیب در مزارع رازک بی اهمیت است. 
در مزارع رازک معموال کند است و به رقم، شرایط محیطی 
و عملیات های مدیریتی در مزرعه بستگی دارد، اگرچه به 
شدت تحت تاثیر رقم است. هیچ گونه کنه یا حشره ای برای 
انتقال این ویروس شناخته نشده است. چندین گروه اصلی 
این ویروس  ازجمله سیب، گالبی و رز میزبان  از گیاهان، 
هستند، اما درباره انتقال طبیعی این ویروس از یک گونه 

گیاهی به گونه ای دیگر، هیچ  شواهدی وجود ندارد.

مدیریت

گیاهی  مواد  تکثیر  و  انتخاب  بیماری،  مدیریت  برای 
علف کش های  از  استفاده  است.  ضروری  ویروس  بدون 
تماسی در مقایسه با هرس مکانیکی برای مهار رشد قاعده 
انتقال مکانیکی ویروس موزائیک سیب  بوته، ممکن است 

به بوته های مجاور را کاهش دهد.
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(Hop s tunt viroid) ویروئید کوتولگی رازک

ویروئید کوتولگی رازک موجب بروز بیماری خطرناکی 
در رازک می شود. این بیماری از مزارع رازک در ژاپن، اروپا 
کوتولگی  ویروئید  است.  شده  گزارش  شمالی  آمریکای  و 
تا 80  آلفا را بین 60  رازک ممکن است میزان اسیدهای 
درصد و عملکرد را نیز تا پنجاه درصد کاهش دهد. نسبت 
به  یک  از  کمتر  سالم،  بوته های  در  آلفا  به  بتا  اسیدهای 
 44 به  یک  از  بیشتر  آلوده،  بوته های  در  ولی  بوده  بیست 
تا  لوپولین1  غده های  تعداد  آلوده،  مخروط های  در  است. 
شصت درصد کاهش می یابد. این غده ها در زیر برگچه های 
این  دارند.  اسانس هایی  و  رزین ها  و  داشته  قرار  فرعی 
ویروئید دامنه میزبانی کمابیش وسیعی دارد و در طبیعت، 
تعداد زیادی از درختان چندساله همچون مرکبات، بادام، 

انگور، آلو و انار را آلوده می کند. 

عالیم

و  رازک  رقم  به  ویروئید،  این  از  ناشی  عالئم  شدت 
آب وهوا بستگی دارد. ممکن است 3 تا 5 فصل رشد پس 
از آلودگی اولیه بوته های بالغ طول بکشد تا عالیم آلودگی 

1. Lupulin gland
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ظاهر شوند. این دوره کمون طوالنی پیش از ظهور عالیم، 
بیشتر منجر به تکثیر و انتشار مواد گیاهی آلوده می شود. 
تاخیر  به  آلوده  باالرونده  ساقه های  رشد  فصل،  ابتدای  در 
می افتد و روی هم رفته، شاخ وبرگ ها در مقایسه با ساقه های 
در  الف(.   -  18 )شکل  هستند  رنگ پریده  سالم،  باالرونده 
باالرونده  ساقه های  میان گره های  طول  فعال،  رشد  طی 
باالرونده  ساقه های  با  مقایسه  در  آلوده  جانبی(  و  )اصلی 
ب(.   -  18 )شکل  می یابد  کاهش  دوسوم  حدود  تا  سالم، 
میزان کوتولگی به دمای محیط بستگی دارد و در نواحی 
شدن  بالغ  با  است.  شدیدتر  کوتولگی  گرم تر،  فصول  یا 
انشعابات ممانعت  توسعه  و  از تشکیل  باالرونده،  ساقه های 
رنگ پریده  و  پیچیده  فوقانی کوچک تر،  برگ های  می شود. 
باشند.  برگی متغیر  بااین همه، ممکن است عالیم  هستند. 
جانبی  انشعابات  روی  تشکیل یافته  مخروط های  اندازه 
بوته های  بر  تشکیل شده  مخروط های  با  مقایسه  در  کوتاه، 
سالم کوچک تر است و رشدشان به تاخیر می افتد. در طول 
سال، در قاعده ساقه های باالرونده آلوده تشکیل و توسعه 

شاخ وبرگ ها به رنگ زرد- سبز ادامه می یابد.
شناخته  به خوبی  آلودگی،  به  مختلف  ارقام  واکنش 
نشده است، اما روی برخی از ارقام حساس نقاط زردرنگی 
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در طول رگ برگ های اصلی برگ ظاهر می شوند )شکل 19(. 
این ویروئید  توام  آلودگی  این نشانه ممکن است به سبب 
باشد. تشخیص  از ویروس های جنس کارالویروس  با یکی 
چون  باشد  مشکل  است  ممکن  عالیم  اساس  بر  بیماری 
رقم  و  آب وهوایی  به شرایط  و  بوده  بی دوام  این عالمت ها 

بستگی دارند.    

شکل 18- الف: بوته آلوده به ویروئید کوتولگی رازک با برگ های سبز روشن 
ب: بوته آلوده به ویروئید کوتولگی رازک با عالیم کوتولگی  
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شکل 19- نقاط زرد مشخص در طول و در بین رگ برگ ها به سبب آلودگی 
به ویروئید کوتولگی رازک

چرخه بیماری  

ویروئید کوتولگی رازک در بقایای خشک بوته های آلوده 
آلوده کنندگی  قدرت  می تواند  ماه  سه  می تواند  مزرعه،  در 
خود را حفظ کند، اما هنوز مشخص نیست که آیا این دوام 
نقش مهمی در انتقال در مزرعه دارد یا خیر. انتقال مکانیکی 
و تکثیر بوته های آلوده تنها سازوکار انتقال این ویروئید است. 
درباره انتقال این ویروئید ازطریق بذر یا یک بندپا شواهدی 
وجود ندارد. انتقال این ویروئید در فواصل دور، تنها ازطریق 
مواد تکثیری آلوده منتقل می  شود. ویروئید کوتولگی رازک 
در مزرعه بیشتر در طول ردیف ها منتقل شود تا در عرض 
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ردیف ها، و این روند نشان می دهد که انتقال ازطریق تماس 
ساقه های باالرونده با یکدیگر روی سیم داربست موثر نیست و 
فعالیت های زراعی نقش مهمی در انتقال دارند. شواهد نشان 
می دهد که روش اصلی انتقال این ویروئید به محض تثبیت 
کارگران،  است.  کشاورزی  عملیات های  مزرعه،  در  آلودگی 
وسایل برش و وسایل الزم برای انجام سایر فعالیت ها مثل 
هرس، تنک کاری و حذف مکانیکی برگ، از عوامل مکانیکی 
هستند که به راحتی  انتقال ویروئید کوتولگی رازک را منتقل 
می کنند. به احتمال زیاد انتقال مکانیکی در بهار رخ می دهد 
چون در این فصل، فشار شیره گیاه باال بوده و شیره آلوده 
روی  زخم  محل  و  می شود  خارج  فشار  با  زخم ها  از سطح 
سایر بوته ها را آلوده می کند. این ویروئید ممکن است قدرت 
آلوده سازی خود را به مدت سه ماه، درون بقایای خشک در 
در  این موضوع  آیا  که  نیست  معلوم  اما  کند،  مزرعه حفظ 

انتقال ویروس تاثیر چشمگیری دارد یا خیر.

مدیریت

انتشار  اصلی  مسیر  آلوده  بوته های  تکثیر  ازآنجاکه 
و  گواهی شده  گیاهی  مواد  از  استفاده  است،  ویروئید  این 
بدون ویروئید بهترین روش برای محدود کردن انتشار آن 
است. ویروئید کوتولگی رازک به روش مکانیکی و احتمال 
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از  کمی  تعداد  اگر  می یابد.  گسترش  ریشه  پیوند  ازطریق 
و  از مزرعه حذف شوند  بالفاصله  باید  آلوده شوند،  بوته ها 
تاحدامکان، بافت ریشه نیز باید حذف شود. نظر به وجود 
عالیم  بدون  و  آلوده  بوته های  است  ممکن  کمون،  دوره 
بدون  بوته  چندین  باید  بنابراین،  بمانند؛  باقی  مزرعه  در 
عالیم در مجاورت بوته های نشانه دار نیز حذف شوند. اگر 
مزرعه شخم زده شود و بقایای آلوده با خاک ترکیب شود، 
در  امکان،  درصورت  می رود.  بین  از  سریع تر  ویروئید  این 
اواخر تابستان باید روی بوته های حذف شده، از علف کشی 
از  ریشه ها  تا  کرد  استفاده  گالیفوسیت  مانند  سیستمیک 
آیش  سال  یک  باید   رازک  مزرعه  همچنین  بروند.  بین 
شاخه  باقی مانده  زنده   ریشه های  مدت،  این  در  تا  شود 
این شاخه ها حذف  با یک علف کش،  تولید کنند و سپس 
شوند. برای از بین بردن بقایای ریشه های آلوده که پس از 
از  استفاده  مانده اند،  باقی  مزرعه  آلوده در  بوته های  حذف 
روش تدخین خاک ممکن است مفید باشد. برای محدود 
باید  مزارع،  بین  و  مزرعه  در  ویروئید  گسترش  کردن 
استفاده  بهاره،  هرس  برای  شود.  انجام  احتیاطی  اقدامات 
داده  ترجیح  مکانیکی  علف زن  به  تماسی  علف کش های  از 
را  ویروئید  است  ممکن  مکانیکی  علف زن  چون  می شود 
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در  بوته  قاعده  در  رویشی  اندام های  حذف  کند.  منتقل 
از  استفاده  به  شیمیایی  مواد  از  استفاده  با  فصل،  اواخر 
روش های مکانیکی ارجحیت دارد زیرا خطر انتقال کاهش 
حذف  برای  مزرعه  تجهیزات  کامل  شست وشوی  می یابد. 
احتمال  کاهش  در  است  ممکن  گیاهی  عصاره  و  بقایا 
باشد. ضدعفونی  تاثیرگذار  مزارع جدید  به  ویروئید  انتقال 
محلول  یک  با  دقیقه  ده  مدت  برش  به  وسایل  و  چاقوها 
درصد  ده  سفیدکننده  محلول  مانند  ضدعفونی کننده 
ممکن است انتقال را کاهش دهد. تعداد زیادی از ترکیبات 
سدیم(،  )هیپوکلریت  سفیدکننده  ماده  مانند  شیمیایی 
ضدعفونی  برای  هیدروژن  پراکسید  و  کلسیم  هیپوکلریت 

پیشنهاد شده اند اما نتایج متناقض هستند.   



بیماری های مهم رازک
94

منابع

1- آقاجانی، م.ع.، ملکی زیارتی، ح. و آقاپور، ب. 1389. 
سفیدک داخلی رازک در شمال ایران. ترویج گیاه پزشکی، 

.50-51 :4
2- احمدی، ک.، عبادزاده، ح.ر.، حاتمی، ف.، حسین پور، 
سوم:  جلد  کشاورزی،  آمارنامه   .1298 هـ.  عبدشاه،  و  ر. 

محصوالت باغبانی. وزارت جهاد کشاورزی. 
فرآوري  و  تولید  رهیافتهاي  ر. 1379.  بیگی،  امید   -3
انتشارات  دوم،  چاپ  اول،  جلد  تهران،  دارویی،  گیاهان 

طراحان نشر.
گیاهان  فرآوري  و  تولید   .1385 ر.  امیدبیگی،   -4

دارویی، مشهد، جلد 3 ،انتشارات به نشر مشهد. 
کاشت  روش های  بررسی   .1390 س.غ.  حسینی،   -5
گرگان.  در    )Humulus Lupulus L.(رازک دارویی  گیاه 
 :27 ایران،  معطر  و  دارویی  گیاهان  تحقیقات  فصلنامه 

.615-623
6- درویژه، ح.، زاهدی، م.، عباس زاده، ب. و رومانی، ا. 
1395. اهمیت کشت و تولید گیاهان دارویی در اقتصاد و 
نخستین  گیاه سرخارگل.  موردي  مطالعه  با  کشور  صنعت 
اول  ادویـه ای،  و  معطر  دارویـی  گیـاهان  ملی  همـایش 

اردیبهشت 1395، دانشگاه گنبد کاووس، ایران. 



بیماری های مهم رازک
95

 .1389 گلستان.  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان   -7
گزارش آمار گیاهان دارویی استان گلستان.

ع.  شفیع،  و  ح.  تفت،  ذبحی  ح.،  عطار،  شرافتمند   -8
و  برگ، دمبرگ  آناتومی  و  دارویی  بررسی خواص   .1392
ساقه گیاه رازک .Humulus lupulus L اولین همایش ملی 

گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار،همدان.
اقتصادي  نسبی  .مزیت   1389 ع.  بناب،  کشفی   -9
در  آن  ارزش  و  ایران  در  دارویی  گیاهان  تجارت  و  کشت 
جدید،شماره  بازرگانی.دوره  جهانی.بررسیهاي  بازارهاي 

44، صفحه 67-78. 
 10. Allan-Perkins, E., Maurer, K. and LaMondia,

 J. 2019. Guidelines for integrated pes t management

 for hops in Connecticut. The Connecticut

Agricultural Experiment Station. Bulletin 1057.

 11. Anonymous. 2020. PM 7/78 (2)

 Verticillium nonalfalfae and V. dahlia. Bulletin

OEPP/EPPO Bulletin, 50 (3), 462–476.

 12. Beatson, R.A., Kenny, S.T., Pethybridge,

 S.J. and Gent, D. H. 2009. Hop production. In W.

 Mahaffee, S. J. Pethybridge, and D. H. Gent (Eds.),



بیماری های مهم رازک
96

 Compendium of hop diseases and pes ts (pp. 5-8). St.

 Paul, Minnesota: The American Phytopathological

Society.

 13. Darling, E., Pu, J., Cole, E., Chris  tian, R.,

 Warner, F., Zasada, I., Chung, H. and Quintanilla,

 M. 2021. Firs  t report of the hop cys  t nematode,

 Heterodera humuli, in two counties of the Yakima

 Valley Region, WA, USA. Plant Disease, 105.

 14. Desaeger, j. 2018. Nematodes Parasitizing

 Hops in Florida. University of Florida/IFAS

Extension. https://edis.ifas.ufl.edu/pdffiles/IN/

IN122900.pdf

 15. Eyck, L.T. and Gehring, D. 2015.  

 The Hop grower’s handbook: The essential guide

 forsus tainable, small-scale production for home

and market. Chelsea Green Publishing; 288 p.

 16. Fathipour, Y. and Sedaratian, A. 2013.

 Integrated management of Helicoverpa armigera in

 soybean cropping sys tems. In Hany A. El-Shemy

 (Ed), Soybean - Pes t Resis tance.



بیماری های مهم رازک
97

 17. Gent, D. H., Mueller-Warrant, G., Woods, J. L.,

 Putnam, M. L. and Twomey, M. C. 2013. Red crown

 rot of hop in Oregon caused by Phomopsis tuberivora.

Online. Plant Health Progress. doi: 10.1094/PHP-

2013-0624-01-BR.

 18. Gent, D.H., Barbour, J.D., Dreves, A.J.,

 James, D.G., Parker, R. and Walsh, D.B. 2010.

 Field guide for integrated pest management in

 hops, Second Edition. Oregon State University,

 University of Idaho, USDA Agricultural Research

 Service, and Washington State University.

 19. Gent, D.H., Claassen, B., Wiseman, M. and

 Santamaria, L. 2019. Powdery mildew in hop: bes t

practices. Oregon State University Extension Service.

 20. Gent, D.H., Woods, J.L. and Putnam, M.L.

 2012. New outbreaks of Verticillium wilt on hop in

 Oregon caused by nonlethal Verticillium albo-atrum.

 Plant Health Progress, 13: 14-22.

 21. Gevens, A. J. 2017. Managing disease in

 Wisconsin; Hops Fungicide Updates. University of

Wisconsin-Madison.



بیماری های مهم رازک
98

 22. Grant, A. 2014. Alternaria cone disorder in hops.

University of Guelph. http://www.omafra.gov.on.ca/

english/crops/hort/news/hortmatt/2014/21hrt14a1.htm

 23. Grant, A. 2014. Downy mildew in Ontario

 hops. Minis try of Agriculture, Food and Rural Affairs.

http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/hort/

news/hortmatt/2014/11hrt14a3.htm

 24. Grant, A. and Filotas, M. 2014. Downy mildew

 in Ontario hops. Minis try of Agriculture, Food and

Rural Affairs, Ontario, Canada.

 25. Higley, L.G. and Boethel, D.J. 1994. Handbook

 of soybean insect pes ts. Entomological Society of

America, University of Wisconsin, 136 pp.

 26. Johnson, D.A., Engelhard, B. and Gent,

 D.H. 2009. Downy mildew. In W. Mahaffee, S. J.

 Pethybridge and D. H. Gent (eds.), Compendium

 of hop diseases and pes ts (pp. 18-22). St. Paul,

Minnesota: The American Phytopathological Society.

 27. Kropf, S. M., Putnam, M. L.,Serdani, M.,

 Twomey, M. C., Woods, J. L. and Gent, D. H. 2012.

 Sclerotinia wilt of hop (Humulus lupulus) caused



بیماری های مهم رازک
99

 by Sclerotinia sclerotiorum in the Pacific Northwes t

United States. Plant Disease, 96: 583.

 28. Lewis Ivey, M.L. 2018. Viruses and viroids

infecting hops. The Ohio State University.

 29. Lizotte, E. 2015. Managing hop downy mildew

 early in the season is critical. Michigan State University

 Extension.

https://www.canr.msu.edu/news/managing_hop_

downy_mildew_early_in_the_season_is_critical

 30. Madden, R. and Darby, H. 2012. Managing

 downy mildew in hops in the Northeas t. University

of Vermont Extension.

 31. Marks, M. and Gevens, A. 2014. Hop

 viruses: Identification and management. University

of Wisconsin-Extension.

 32. Mohammed, A.H. 2019. Importance of

 medicinal plants. Research in Pharmacy and Health

Sciences, 5: 124-125.

 33. O’Neal, S. 2014.Pes t management s trategic

 plan for U.S. hops. Washington State University

Irrigated Agriculture Research and Extension Center.



بیماری های مهم رازک
100

 34. O’Neal, S.D., Walsh, D.B., Gent, D.H.,Barbour,

 J.D., Boyds ton, R.A., George, A.E., James, D.G. and

 Sirrine, J.R. (eds.) 2015.Field guide for integrated

 pes t management in hops. 3d ed. Pullman, WA: U.S.

Hop Indus try Plant Protection Committee.

 35. Probs t, C., Nelson, M.E., Grove, G.G., Twomey,

 M.C. and Gent, D.H. 2016. Hop powdery mildew

 control through alteration of spring pruning practices.

Plant Disease, 100:1599-1605.

 36. Pscheidt, J.W. and Ocamb, C.M. (Senior Eds.).

 2021. Pacific northwes t plant disease management

handbook. Oregon State University.

 37. Purayannur, S., Miles, T.D., Gent, D.H., Pigg,

 S. and Quesada-Ocampo, L.M. 2020. Hop downy

 mildew caused by Pseudoperonospora humuli: a

diagnos tic guide. Plant Health Progress, 21:173-179.

 38. Purayannur, S., Gent, D.H., Miles, T.D.,

 Radišek, S. and Quesada-Ocampo, L.M. 2021. The

 hop downy mildew pathogen Pseudoperonospora

  humuli. Molecular Plant Pathology, 22:755–768.



بیماری های مهم رازک
101

 39. Radisek, S., Kosir, I.J., Ceh, B. and Javornik,

 B. 2013. The suppression of Verticillium wilt of hop

 by biofumigation. 11th International Verticillium

 Symposium, Georg-Augus t Universität,Göttingen,

Germany, 5-8 May 2013.

 40. Sarah, J., Barbara, D.J., Eastwell, K.C. and

 Wilson, C.R. 2008. Viruses and viroids infecting

 hop: significance, epidemiology, and management.

Plant Disease, 92: 324-338.

 41. Shahbandeh, M. 2020. Average annual price

of hops in the U.S. 2010-2019. https://www.s tatis ta.

com/s tatis tics/758004/average-annual-price-of-hops-

in-the-us/#:~:text=Over%20the%20las t%20few%20

years,dollars%20to%205.68%20U.S.%20dollars

 42. Šrédl, K., Prášilová, M., Svoboda, R. and

 Severová, L. 2020. Hop production in the Czech

 Republic and its international aspects. Heliyon, 6:

e04371.

 43. USDA farm price received. 2021. US hops

 price received.

https://ycharts.com/indicators/us_hops_price_

received



بیماری های مهم رازک
102

یادداشت






