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  مقدمه
سازگاري زراعت . گردداز نیشکر تامین میدرصد شکر مورد نیاز جهان، توسط زراعت چغندرقند و مابقی آن  30حدود 

هاي در طول دهه. چغندرقند به شرایط آب و هوایی متفاوت، امکان توسعه کشت آن در مناطق مختلف اقلیمی را فراهم نموده است
هاي با ا جزو کشتهاخیر اقدامات اصالح نباتی روي این گیاه و ارائه ارقام با عملکرد باال، زراعت چغندرقند را در بسیاري از کشور

هاي هرز موجب کاهش تولید و ها و علفعوامل زنده متعددي از جمله آفات، بیمارياین با وجود . است توجیه اقتصادي مناسب نموده
براي رساندن تولید زراعت چغندرقند به پتانسیل واقعی خود و حفظ آن در این سطح، . گردندبروز خسارت در مزارع چغندرقند می

هاي مدیریت و کنترل ها در کاهش محصول تعیین و روشزاي زنده، نقش هر یک از آنارد تا ضمن شناسایی عوامل تنشضرورت د
هاي چغندرقند در پراکندگی فعلی این زراعت و به تبع آن صنعت قند در دنیا تاثیر مثال بیماري رايب. ها بررسی و مشخص شوندآن

  . زیادي داشته است
ها و چغندرقند شامل آفات، بیماري روي گیاههاي عوامل خسارتزاي زنده شده است تا هر یک از گروهدر این مجموعه سعی 

در مورد هر عامل، توضیحاتی در . ها ارائه شودهاي مناسب توصیه شده براي کنترل و مدیریت آنهاي هرز معرفی و روشعلف
 برايهاي مناسب توصیه شده ت آن در کشور و در نهایت روشخصوص ماهیت عامل، عالئم و تنوع خسارت، اهمیت اقتصادي، وضعی

توسط دکتر رضا پوررحیم، ) گیاهشناسی چغندر(فصول مختلف این کتاب شامل فصل اول . استشده  کاهش خسارت ناشی از آن ارائه
هاي مختلف فصل ، بخشآفات حشره و آفات کنه بترتیب توسط دکتر محمدجواد ارده و دکتر مسعود اربابیدو بخش فصل دوم شامل 

االسالمی، بیماریهاي باکتریایی توسط مهندس ابوالقاسم قاسمی، بیماریهاي سوم شامل بیماریهاي قارچی توسط آقاي دکتر مهیار شیخ
هاي علف(و در نهایت فصل چهارم  نماتدي توسط خانم دکتر صدیقه فاطمی و بیماریهاي ویروسی توسط خانم دکتر شیرین فرزادفر

- توسط آقاي دکتر حسین نجفی که همگی از اعضاي هیئت علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور می) ارتزاي چغندرقندهرز خس

ها و تجارب ارزشمند همکاران محترم و نیز از مشورتاز زحمات داوران محترم در ویرایش این مجموعه . باشند، تالیف شده است
زحمات و همچنین . آیدتهایت سپاسگزاري بعمل مییژه آقاي دکتر سید باقر محمودي موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند بو

آقاي دکتر کاوه بنانج و نیز ریاست محترم بخش هماهنگی تحقیقات گیاهپزشکی کشور هاي معاون محترم پژوهشی موسسه پیگیري
بدون شک علی رغم تمام  .دنباشمیمولفان رد قدردانی خانم دکتر فریبا میقانی در به نتیجه رسیدن این مجموعه موموسسه امور پژوهشی 

هایی در این مجموعه وجود دارد که پشاپیش ضمن پوزش، گوشزد نمودن آنها به نگارندگان به منظور هاي بعمل آمده، کاستیتالش
  . اصالح در آثار بعدي موجب امتنان فراوان خواهد بود

-بنحوي که روش .آوري شده استو فن یهاي علمآوردگیري از دستي با بهرههاي اخیر تاکید زیادي در توسعه کشاورزدر دهه

هاي متعدد و مستمري در در این راستا، هر ساله پژوهش. دنباشهمراه حفظ منابع طبیعی و محیط زیست رعایت هاي افزایش تولید با 
ها و نیز شناسایی ي ذاتی مقاومت در برابر آفات و بیماريهاهاي مختلف از جمله اصالح و معرفی ارقام جدید چغندرقند با تواناییزمینه

-کشبر همین اساس اسامی آفت. دنشو هاي محیطی زنده اجرا میو معرفی ترکیبات شیمیایی یا عوامل زیستی جدید جهت کنترل تنش

زراعی برتر نیازمند بازنگري و  نامه ممکن است در طی زمان با معرفی ترکیبات جدید یا ارقامها یا ارقام توصیه شده در این دست
شود تا هر ساله هاي گیاهپزشکی و نیز کشاورزان توصیه میبرداران از جمله کارشناسان کلینیکاز اینرو به کلیه بهره. جایگزینی باشند

-مدیریتنیز و  را از موسسات پژوهشی تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي یادشدهجدیدترین اطالعات مرتبط با موارد 

  . هاي ستادي و استانی سازمان حفظ نباتات دریافت نمایند
 نگارندگان                  
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 فصل اول

 گیاهشناسی چغندرقند
 )دکتر رضا پوررحیم(

  
که همانند سایر اعضـاي ایـن خـانواده در مقابـل     ) 1-1شکل (باشد می Chenopodiaceaگیاهی از خانواده ) L. Beta vulgaris(چغندر 

-قـدیمی . به نظر می رسد خاستگاه گیاه چغندرقند در مناطق غرب آسیا و سواحل مدیترانه بوده است. شوري مقاومت مناسبی داردتنش 

سال قبل از میالد در باغ پادشاه بابـل کشـت مـی شـده      800هایی احتماال از نوع برگی چغندرقند حدود ترین اسناد نشان میدهد که گونه
  . شده استهاي با ارزش غذایی محسوب مییونان و روم باستانی، چغندر بعنوان یکی از مکملهاي همچنین در تمدن. است

، )لبـویی (بوده و از نظر کشاورزي در چهار گروه شامل چغنـدر برگـی، چغنـدر بـاغی      B. vulgarisچغندرهاي زراعی اکثرا جزو گونه 
و چغنـدر  ) بـا مصـرف بـرگ پختـه    (امل دو نوع چغنـدر اسـفناجی   چغندربرگی ش). 2-1شکل (قرار دارند  چغندرقنداي و چغندر علوفه

هـاي قرمـز رنـگ بـوده و     چغندر بـاغی داراي ریشـه و دمبـرگ   . باشدمی) با مصرف بعنوان ساالد و سبزي(سوئیس چارد یا کلم دریایی 
گـروه چغندرقنـد شـامل    . رسـد م مـی اي داراي انواع متنوعی بوده و به مصـرف دا چغندر علوفه. گیردبعنوان سبزي مورد استفاده قرار می

باشد که اکثریت آنها در طول زمـان بتـدریج و توسـط انسـان از طریـق انتخـاب و اصـالح        اي میانواع متنوعی از ارقام چغندرهاي ریشه
الیکه اکثر باشند در حکروموزومی می 18گیاهان متعلق به هر چهار گروه زراعت چغندر دیپلوئید و . استگزینش و بدست آمده  نباتات،

  .اندباشند که از تالقی پایه مادري دیپلوئید نرعقیم با تتراپلوئیدهاي گرده افشان حاصل شدهارقام جدید اروپایی، هیبرید تریپلوئید می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  که در آن ساقه گلدهی،  )B. vulgaris(تصویر چغندر  -1-1شکل 
   .ها و بذر نمایش داده شده استآذین و ساختمان گلگل
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  )D( چغندرقند و) C(، چغندر ساالدي )B(، چغندرلبویی )A(اي چهار نوع مهم چغندر در کشاورزي شامل چغندر علوفه -2-1شکل 
  

طـی سـال اول ریشـه    . گردنـد هاي سبز و براق با دمبرگ قوي تولید میدر سال اول زراعت آن، برگ. چغندرقند یک گیاه دوساله است
درجـه   10تـا   5یا طی بهـاره نمـودن در دمـاي    (در سال دوم، گیاه طی تحمل استرس سرما . نمایددر آن ساکارز تجمع می متورم شده و

هاي به ساقه رفته، بتدریج ساکارز از ریشـه تخلیـه و   در بوته. شود، تحریک به ایجاد ساقه گلدهی شده و تکامل بذر انجام می)سانتیگراد
 .شودهاي قند با مشکل روبرو میبی شده و از اینرو پذیرش آنها در صنایع کارخانهها شدیدا خشمصرف شده و ریشه

ها بطور محکـم بـه هـم    در هر دسته، گل). 1-1شکل (شود تایی مشاهده میهاي دو تا هفتهاي مرکب بصورت دستهدر چغندرقند گل
آید ولی در واقع متشـکل از  در ظاهر به شکل یک بذر در میدهند که پس از رسیدن میلیمتر تشکیل می 5تا  3چسبیده و قطعاتی به قطر 

بایسـتی بـا صـرف وقـت و     ها مـی این جوانه. نمایدو با کشت آنها چندین جوانه همزمان از آن رویش می) ژرممولتی(چندین جوانه بوده 
این مشکل با تقسیم فیزیکی . تولید نماید هزینه زیاد در همان اوایل رشد، تنک شوند تا یک جوانه بتواند بخوبی رشد نموده و ریشه قوي

 . یابدها، درصد جوانه زنی کاهش میاي توسط دستگاه قابل رفع است که البته طی آن بدلیل آسیب ناخواسته به جوانهبذرهاي چندجوانه

ا گیاهـان چندجوانـه گـرده    بـ ) آذین داراي یک گل منفرددر هر گره گل(با استفاده از روش اصالح نباتات، گیاهان نر عقیم تک جوانه 
این بذرها نیازي بـه تنـک کـردن ندارنـد و توسـط      ). 3-1 شکل(اند افشان تالقی داده شده و بذرهاي تریپلوئید تک جوانه تولید گردیده

بوته در  75000معمول بوده و به منظور استفرار ) منوژرم(امروزه استفاده از بذرهاي تک جوانه . باشندهاي بذرکار قابل کشت میدستگاه
  . شودتوسط دستگاه بذرکار در یک هکتار کشت می) شودکه اصطالحا یک یونیت بذر نامیده می(هزار بذر  100هر هکتار، معموال 

  
که با گرده گل ) باال) (مونوژرم(گیاه ماده نرعقیم تک جوانه  –3-1شکل 

وژرم تلقیح شده و بذر مون) پایین) (مولتی ژرم(گیاه گرده افشان چندجوانه 
  .گرددتولید می
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شود که طی آن ریشه از رشد کمتري برخـوردار بـوده و گیاهـان    وارد یک دوره رشد برگی می گیاهچه جوان حاصل از سبز شدن بذر، 
هـا  رشـد ریشـه نیـز همزمـان بـا رشـد بـرگ        برگی به بعد،  10تا  8از مرحله . باشندهفتگی داراي ریشه نسبتا کوچکی می 6جوان در سن 

-ریشه حقیقی و هیپوکوتیل هر دو جزو اندام. دهدگیرد و بتدریج ریشه نسبت بیشتري از وزن ماده خشک گیاه را تشکیل مییسرعت م

متاسفانه بین اندازه ریشـه و  . شودفعالیت الیه زاینده موجب افزایش اندازه ریشه می. شوندهاي ذخیره کننده گیاه چغندرقند محسوب می
گـران نبـاتی در جهـت تهیـه ارقـام پرمحصـول       گی منفی برقرار بوده است و این موضوع همیشه براي اصالحدرصد ساکارز رابطه همبست

 . باشدچغندرقند با عملکرد باالي شکر در هکتار یک چالش می
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  فصل دوم

  آفات مهم چغندرقند
  )محمدجواد اردهدکتر (

  
  :مقدمه

با این وجود تولید این  .شود ی و اشتغال زایی، براي کشور محسوب مییکی از محصوالت ارزشمند کشاورزي، به لحاظ صنعت چغندرقند
در حال حاضر بخش  .روبرو است ،در مقایسه با سایر محصوالت زراعی ،زیاد آفاتهاي فراوانی از جمله تعداد نسبتا  محصول با چالش

کنترل شیمیایی به این روش  .گیرند قرار می ،بی رویهاغلب  ،سمپاشیتحت  ي زیر کشت چغندرقند علیه آفات مختلفها مهمی از زمین
کنترل در حال حاضر از طرف دیگر . کند را بیش از پیش می ها شده و خسارت آفات حاکم بر زیست بومباعث برهم خوردن تعادل 

رد توجه قرار کنترل بیولوژیک کمتر مواز جمله کنترل غیر شیمیایی و هاي دیگر  شیمیائی به عنوان تنها راه حل مطرح بوده و روش
آفات مهم بر همین اساس در راستاي آشنایی هر چه بیشتر کارشناسان، کشاورزان و دست اندرکار تولید این محصول، با . دارند

شامل اهمیت و پراکنش، شکل شناسی، (هاي مختلف آفات چغندرقند  براي این مهم جنبه. این بخش از تهیه شده استچغندرقند 
طور مقطعی و ه برخی از آفات که بدر پایان نیز به . ارائه شده است به صورت کاربردي )یرت انبوهیخسارت، زیست شناسی و مد

  . است ، اشاره شدهچغندرقند مستقر و ایجاد خسارت کننددر مزرعه توانند  موردي می
 

  Agrotis segetum (Denis & Schiffermüller)       طوقه برها
(Hufnagel) Agrotis ipsilon  

  :پراکنش  اهمیت و
آفات مهمی هستند که به خصوص در ابتداي فصل خسارت بوده و از جمله ) Lep.: Noctuidae(طوقه برها از راسته بال پولک داران 

بر این اساس، کنترل این آفات به ویژه . دني جوان چغندرقند وارد کرده و گاهی کشاورزان را مجبور به واکاري می نمایها شدید به بوته
 .A. ipsilon, Aشامل (   Agrotisطوقه برها شامل چند گونه از جنس . قند استل از جمله مشکالت مناطق کشت چغندردر اول فص

exclamations, A. subterranean ( بوده که به گروهA. segetum در تمام مناطق چغندرکاري کشور  ها طوقه بر. ندشو   می شناخته) از
  .کنندفعالیت می) ذربایجان غربی و خراسانجمله کرمانشاه، مازندران، گیالن، آ

  
  :مشخصات ظاهري

هر  يرو ره،یروشن تا ت ییبال جلو  .است متر یلیم 27-30باز  يها عرض با بالمیلی متر و  22تا  14به طول  يحشره کامل شب پره ا
که بتدریج  ي بودهریش دیابتدا سف ،متر یلیم 5/0به قطر تقریبی ها تخم .شود می دهید رهیت ییایگرد و لوب ،یمثلث دهیبال جلو سه لکه کش

سطح  يرورنگ بوده و بر  اهیتا س يخاکسترها الرو. )1-2شکل ( شوند می رنگ اهیس انیاو در پتیره روي آنها مشاهده شده  ییهاکهل
 یلیم 20الی  15طول به ( دوکی شکل ها رهیشف. شود می دهیروشن د کینوار بار کی) سانتی متر 5تا  5/4 طولبه (الروهاي کامل  یپشت
  . ندشو   می و به رنگ حنایی دیده) متر
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  شکل بال و بدن در حشرات کامل طوقه بر) 1-2شکل 

http://www.lepiforum.de/webbbs/images/f1_2006//pic8588.jpg  
  : خسارت

نوع تغذیه باعث قطع ارتباط ریشه با اندام این . کند چغندرقند تغذیه می) طوقه(الروهاي طوقه بر، از قاعده دمبرگها و گردن ریشه 
خسارت الروهاي شب پره زمستانی در مزارع چغندرقند کرپه و جوان بیشتر . شودي جوان میها هوایی شده و منجر به خشکیدگی بوته
کاري، خالی ماندن در صورت عدم وا. شده و کشت مجدد و واکاري باید مد نظر قرار گیرد ها بوده و در تراکم باال سبب نابودي بوته

  ).2-2شکل (هایی از مزرعه در طول فصل قابل مشاهده خواهد بود  قسمت
  

 
  .شود   میخسارت طوقه برها که بصورت خالی شدن قسمتی از مزرعه در طول فصل دیده ) 2-2شکل 

  
  

http://www.lepiforum.de/webbbs/images/f1_2006//pic8588.jpg
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  : زیست شناسی 
 ها شفیره. شوند میتبدیل به شفیره وایل بهار گذرانی کرده و در ا زمستانسانتی متري خاك  15تا  10در عمق سنین آخر  هايالرو

در ) حد اکثر( چند تایی انفرادي یاتخم به صورت  800هر حشره ماده قادر است تا . ندشو می تبدیلحشرات کامل بعد از دو هفته به 
سن دوم کند اما از  می چغندرقند تغذیههاي جوان از برگالروهاي تازه خارج شده . بگذاردعلفهاي هرز یا چغندرقند  يها پشت برگ

 ها دلیل قوي شدن بوتهه کنند اما ب   میاین آفت دو نسل دیگر تا پایان فصل ایجاد . سازد حمله کرده و خسارت اصلی را وارد می به طوقه
دي را وارد زیاخسارت شوند    میشت که با هدف تولید بذر کی یچغندرهابا این حال ممکن است به . باشد   میخسارت وارده قابل تحمل 

     .)1367اقتدار، (سازند 
  :مدیریت آفت 

نوع آبیاري . ، حفظ و آلودگی را کاهش دهد)نسل خطر ساز(را از حمله نسل اول آفت  ها تواند بوته   میکشت زود هنگام و به موقع 
سایر . باشد   آبیاري بارانی میع با که در مزارع با آبیاري نشتی، درصد آلودگی بیشتر از مزار طوريه نیز بر خسارت وارده موثر است ب

در مرگ و میر آفت مفید ) ها از خاك براي خارج شدن الروها و شفیره(هاي زارعی نظیر آیش زمین و شخم قبل از کاشت  روش
  . دانسته شده است

راي تهیه طعمه مسموم، بل در روش معمو. باشد   استفاده از طمعه مسموم نیز روش موثري براي کنترل آفت در سطح مزارع آلوده می
هنگام در لیتر آب را با هم مخلوط کرده و در محل فعالیت الروها  5سوین و حدود  درگرم پو 300کیلو سبوس گندم،  10براي هر 

اما با توجه به ممنوع شدن استفاده از سوین در . )حدود هشتاد کیلوگرم در هکتار(کنند  پخش میدر سطح مزرعه عصر و غروب 
هاي میکروبی مانند  به طوري که استفاده از طمعه مسموم تهیه شده از حشره کش. مد نظر قرار گیردکش مناسب  حشرهاید ب کشاورزي،

Bt )5/0  ،در دستور کار قرار گرفته است) کیلوگرم سبوس  10لیتر آب و  5لیتر بایلوپ .    
 
      Spodoptera exigua (Hübner)                برگخوارها 

         al)(Boisduv Spodoptera littoralis   
  :اهمیت و پراکنش

 مهم گونه ي دواین آفت شامل . باشند می )Lep.: Noctuidae(ترین آفات چغندرقند از راسته بال پولک داران  برگخوارها به عنوان مهم
S. exigua   و S. littoralis  ،رخی منابع داخلی گونه البته در ب .شوند   میکه در مناطق مختلف چغندرکاري کشور دیده استS. litura  را

قابل استنادي براي ایران  هنوز گزارش، ،S. littoralisاند که به دلیل شباهت زیاد آن به گونه  به عنوان برگخوار چغندرقند ذکر کردهنیز 
  . تر دارد به بررسی دقیقدر دست نیست و نیاز 

 
 :مشخصات ظاهري

 يیا خاکستر يا قهوه "S. exigua"ی در گونه جلوی يها بال .هستندها  قش و نگار روي بالنداراي حشرات کامل این برگخوارها اغلب 
  ). 3-2شکل (هاي جلویی در دو شب پره دیگر متفاوت است  که نقش نگار بال ، در حالیو گرد است یدو لکه لوبیای يو دارا
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بال جلویی حشرات کامل سه گونه برکخوار )  3-2شکل 

http://www.invasive.org/publications/aphis/Handout_Spodoptera_Wings_2013.pdf  
  
  

 .S"در حشره برگخوار چغندرقند باز  يها عرض بدن با بالکه  در حالیاست متر  یمیل 10-14بین  ها طول بدن در این شب پره

exigua"،  رنگ دیده  يسفید مایل به خاکسترر آنها د یعقب يها بال. باشد می بوده و از دو گونه دیگر بزرگتر متر یمیل 25-30حدود
 .شود   می

قرار داده  ها چندتایی در سطح برگه صورت که اغلب ب شوند   میبوده که خطوطی روي آنها دیده رنگ  صورتی کم تاي سبز ها تخم
بر رنگی  نوار کمسوم ر سن ه دهستند کزرد  تارنگ  سبز کم اول و دوم سن يالروها .شود   میپوشیده مومی  ه يبا ماد   آنهاروي شده و 

 سانتی متر 5/4حدود سن پنجم  هايالروتر شده و سرانجام  تیرهنوار جانبی  الروها وسن چهارم د و در باش   میروي آنها قابل مشاهده 
   ).4-2شکل (شود    میمو آنها فاقد طول داشته و بدن 

  
  زیست شناسی

 يالرومرحله . ندکن   می شروع به تغذیه از برگ هاي سن اولالرو ه وتفریخ شد )روز 3تا  2در هواي گرم (طی چند روز  ها تفریخ تخم
درون آن وارد و به دور خود ساخته ماسه و خاك اي از ، حفرهترشح مایعات دهانالروهاي سن آخر، با  .دکش   می هفته طول 3تا  2

قادر به تخم گذاري  روز 7الی  3بعد از جفت گیري به مدت بوده و روز  10الی  9طول عمر حشرات کامل . ندشو   می شفیرگیمرحله 
  . ندباش   می
 

 خسارت
تر قادر به تغذیه از  در حالیکه الروهاي بزرگ). 4-2شکل (آنها را به شکل توري در می آورند  ،ها الروهاي سنین پائین با تغذیه از برگ

و در تراکم باال قادر به تغذیه از تمام برگ بوده و ضمن ) 4-2شکل (کنند  تمام برگ بوده و سوراخ بزرگی را در آنها ایجاد می
. ندشو   می )کرده هاي نسبتا رشد بوتهحتی (چغندرقند  يها خسارت شدید، حتی قادر به نفوذ به درون ریشه بوده و باعث از بین رفت بوته

  . واهد داشتبر این اساس، شدت خسارت بستگی به مرحله رشدي گیاه و تراکم و مرحله رشدي آفت خ
  

http://www.invasive.org/publications/aphis/Handout_Spodoptera_Wings_2013.pdf
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  )رازینی-ارده( Spodoptera exigua الرو   آثار خسارت برگ خوارهاي چغندرقند و) 4-2شکل 
  

طور ناگهانی زیاد شده و خسارت جبران ه نوسان جمعیت برگخوارهاي چغندرقند، بسته به شرایط محیطی، متفاوت بوده و ممکن است ب
یت و پیگیري روند رشد جمعیت آفت در مزرعه از جمله عوامل موثر در موفقیت آمیز بر این اساس پایش جمع. ناپذیري را وارد سازد

  ). 1355خیري، (د باش   میي کنترل و کاهش خسارت ها بودن برنامه
 

  : مدیریت آفت
ي فوق اه براي این منظور بهتر است تله. پایش جمعیت به کمک تله فرمونی براي مشخص کردن زمان کنترل این آفت بسیار موثر است

پایش جمعیت بخصوص در کشت ). 5-2شکل ) (1379رنجی و سلیمان نژادیان (سانتی متري از سطح زمین نصب گردد  75در ارتفاع 
هاي جوان و کوچک را در معرض نسل دوم آفت قرار داده و خسارت شدید به بار  دیر هنگام بهاره اهمیت دارد، زیرا ممکن است بوته

  . آورد
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  )عکس از ارده(ه فرمونی براي ردیابی برگخوارهاي چغندرقند نصب تل) 5-2شکل 

  
ي هرز گذاشته ها ي آفت که روي علفها توصیه شده که وجین در زمانی که آفت در مرحله تخم است صورت گیرد تا بخشی از تخم

مانند (زبان مناسب آفت هستند به عالوه از کشت چغندرقند در کنار مزارعی که می. شده از بین رفته و تراکم جمعیت آفت کاهش یابد
سرانجام برداشت به موقع در پائیز و حذف بقایاي گیاهی در . خودداري شود تا خسارت آفت تشدید نگردد) یونجه، نخود و ذرت

  .کنترل جمعیت آفت در سال بعد، موثر دانسته شده است
به . باشند می )به ویژه زنبورهاي پارازیتوئید تخم و الرو(مراحل تخم و الروي این آفت در شرایط طبیعی داراي دشمنان طبیعی متعددي 

حتی نماتدهاي بیمارگر حشرات  وها   ، قارچ)Bt به ویژه(ها  عالوه در منابع علمی از عوامل متعدد میکروبی از جمله ویروس ها، باکتري
ر شرایط کشور ما هنوز در مراحل بررسی قرار کارگیري این عوامل ده به عنوان عوامل کنترل کننده این آفت نام برده شده است، اما ب

لذا براي کنترل خسارت این آفت در حالت طغیانی، که اغلب قابل توجه  .داشته و در سطح وسیع و مزارع بکار گرفته نمی شوند
، )لیتر در هکتار 2 به مقدار( EC 35%هاي مختلفی از جمله فوزالن  براي ان منظور حشره کش. شود ها استفاده می کش باشد، از حشره می

براي کنترل الروهاي این ) میلی لیتر در هکتار 150به مقدار( EC 50%و پیریدالیل ) به مقدار یک لیتر در هکتار( EC 60%دیازینون 
ها نیز براي کنترل این آفت استفاده  کش البته گاهی کشاورزان از سایر حشره. آفت به ویژه سنین پائین الروي به ثبت رسیده است

  . کنند، که به دلیل عدم ثبت کارآیی آنها و ریسک احتمالی استفاده از آنها، باید از مصرف آنها حتی االمکان اجنتاب کرد یم
  

  Scrobipalpa ocellatella Boyd   لیتا یا بید چغندرقند
  :اهمیت و پراکنش

د که در تمام مناطق چغندرقند باش   میبهاره در کشت  چغندرقند مهمیکی از آفات  Gelechiidaeاز خانواده  S. ocellatellaشب پره لیتا 
ي آذربایجان غربی، کرمانشاه، خراسان، تهران، زنجان، فارس، کرمان فعال بوده و در مناطقی که تابستان گرم ها استانکشور از جمله 

باعث ایجاد ي چغندرقند ها یشهسر راز جوانه مرکزي و حتی تغذیه الروهاي این آفت با . دارند، خسارت شدیدي را وارد می سازد
این آفت در نقاط مختلف کشور بسیار باال بوده و حتی تا صد  خسارت. گردند می )قند کاهش میزان محصول و عیاراز طریق (خسارت 
  .نیز گزارش شده است ها وتهدر صد ب
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 :مشخصات ظاهري
در حالیکه ). 6-2شکل ( ددگر   می ییر رنگ بدن حشرهتغکه سبب  طوريه ب شدهپوشیده  يادیز ياز موها وکرکهاکامل بدن حشره 

شکم در نرها که  طول دارند در حالی متریلیم 5/3حشرات کامل حدود  .حشرات نر استروشن تر از رنگ سر در حشرات ماده 
 دیده مادهحشرات ر از در حشرات نر کوتاه تبر روي بدن قرار گرفته و بالها بشکل شیروانی . دباش   میماده  از تر و کوتاه تر باریک

  .ندشو   می

-و در ساعت هشد ها گذاشته  هاي مرکزي بوته و یا انتهاي دمبرگ و جوانه رگبرگهادر کنار ي چندتایی ها در دستهمرغی شکل  ها تخمتخم

  . هاي اولیه بعد از تخمگذاري به رنگ روشن بوده و به سختی قابل مشاهده هستند
شدن آنها تر  مسنبا تدریج ه برنگ بوده که  سیاهسر الروها در ابتدا . میلیمتر طول دارند 8/0حدود  تازه خارج شده از تخمالروهاي 

  . شود می طولی دیده وارآن پنج نپشت بدن  درمیلیمتر طول داشته و  5/11کامل حدود  الرو. ددگر   می رنگاي  قهوه
 اي پیله دورن ها شفیره. آیند می اي تیره در اي و قهوه گ قرمز قهوهرنه بتدریج ب بوده وهاي تازه تشکیل شده برنگ زرد روشن  شفیره

 است) میلیمتر 6/5( ها کوچکتر از ماده )میلیمتر 2/5(ها نردر شفیره اندازه . ندشو   می تشکیل) میلمتر 7/5حدود ( رنگابریشمی سفید 
  ).1358خیري و همکاران، (

  

  
  حشره کامل شب پره پروانه لیتا) 6-2شکل 

 
   :ت شناسیزیس

 ي برداشت نشده سپريها مانده در مزرعه و بوتهباقیي ها این آفت زمستان را بصورت الروهاي سنین مختلف در بین سر ریشه
کنند، ولی چنانچه زمستان معتدل باشد تمام مراحل زیستی آفت  می درجه را تحمل -17الروهاي زمستانگذران گاهی تا دماي . کند می

و سرهاي قطع شده چغندرقند و  ها فقط الروهاي کاملی که در البالي بوته ،است و اگر زمستان خیلی سرد باشد در مزرعه قابل مشاهده
تعداد نسل این آفت بسته به شرایط آب و هوایی هر منطقه متفاوت و در ). 1371بهداد، (مانند  می مخفی شده اند باقی ها مغز دمبرگ

  . )1358خیري و همکاران، (نسل در سال متغیر است  6تا  3ایران بین 
. هاي مرکزي زندگی و نشو و نماي می کنندصورت گرفته و الروها در داخل جوانهي مرکزي ها پروانه در پشت برگ ریزي تخم

ل به طور کامها را به یکدیگر چسبانده و شروع به تغذیه می کنند، که در نتیجه اختالط فضوالت الروها و شیره گیاه، جوانهالروها برگ
در مناطق سردسیر، در اواخر فصل، الروها در انتهاي دمبرگهاي ضخیم در محل اتصال به تاج ریشه با . دندگر   می به هم چسبیده و سیاه

ي گل با چسبانیدن آنها به هم ها ي بذري، الروها اکثرا در داخل غنچهها در چغندر. یی به زندگی خود ادامه می دهندها ایجاد تونل
  . ذیه می کنندمخفی شده و تغ
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   :خسارت
هر قدر الروها بیشتر به . دنشو می محصول باعث کاهش عملکرد کمی و کیفیغده  هاي مرکزي و در نهایت با تغذیه از جوانه هاالرو

ه آفت به عالوه، تغذی. ددگر   می داخل جوانه نفوذ کنند و عمق قشر سیاهرنگ روي آنها بیشتر باشد، نفوذ سم و مبارزه با آنها مشکل تر
  . ددگر   می از گیاه باعث تشدید نفوذ عوامل بیماریزا

ولی در فصل تابستان، با ضخیم ترشدن برگها، خسارت به . ي جوان شودها فعالیت الروها در فصل بهار می تواند باعث از بین رفتن بوته
ي مرکزي از بین رفته و الروها با تغذیه از ها هدر مناطق گرمسیر، با فعالیت شدید آفت جوان). 7-2شکل ( شود   میجوانه مرکزي محدود 

بیشتر بوده و در نتیجه کم آبی  واین آفت در دوره خشکی البته فعالیت  .سر ریشه و ایجاد تونل به فعالیت و خسارت خود ادامه می دهند
   .را وارد می سازد خسارت بیشتري

  

  
  )رازینی(روي جوانه مرکزي  ها آثار خسارت بید چغندرقند در مراحل رشدي بوته) 7-2شکل 

  
  : مدیریت آفت

جمع آوري بقایاي محصول، انهدام علفهاي هرز و اجراي شخم عمیق پس از برداشت هر محصول زراعی در تقلیل آفت از سالی به سال 
خیري و همکاران، (ت به عالوه تاثیر شخم پائیزه و سرما روي الروهاي زمستان گذران آفت نیز گزارش شده اس. دیگر تاثیر بسزائی دارد

  .بیاري غرقابی یا بارانی دارند منجر به فساد و گندیدگی سر بوته شده و فساد ریشه را به همراه داردآدر مزارعی که این آفت ). 1358
  

   ها سرخرطومی
  :اهمیت و پراکنش

مناطق مختلف  ،در مزارع چغندرقند آنهااز هاي زیادي  گونه، بوده که Curculionidaeو خانواده    Coleopteraاز راسته  ها، سرخرطومی
البته نه تنها شناخت دقیق . ایجاد خسارت می کنند) ي خراسان، فارس، کرمانشاه، خوزستان، اصفهان و کرمانها استاناز جمله (کشور 
ضح و مشخص نبوده کامال وا) به خصوص بعد از تغییرات آب و هوایی( ها و پراکنش آنها، بلکه اهمیت و خسارت سرخرطومی ها گونه

با این وجود در منابع علمی کشور، خسارت سه گونه از آنها بیشتر ذکر گردیده که در این مجموعه . و نیاز به بررسی جامع و دقیق دارد
  . شود   میارائه 
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  .Lixus incanescens Boh   خرطوم بلند چغندرقند
تواند موجب کاهش رشد رویشی و وزن ریشه  می از برگها و دمبرگها، خرطوم بلند کمی دیرتر فعالیت خود را شروع کرده و با تغذیه

  .شود) درصد 75تا (
  

  :مشخصات ظاهري
ی تیره تر بدن بوده و داراي) میلیمتر 9الی  8حدود (اندازه حشرات کامل خرطوم بلندکوچکتر از اندازه حشرات کامل خرطوم کوتاه 

 ها تخم .است و کمی خمیده تربلندنسبت به بدن،  خرطوم ).8-2شکل (ده است رنگ پوشان ي زردها کركکه روي آن را ) رنگ سیاه(
) 8-2شکل ( ندشو   می با سر قهوه اي مشاهدهو رنگ سفید  ،خمیدهالروها کمی . ندشو   می دیدهبیضی شکل و به رنگ سفید مایل به زرد 

  .شوند می دمبرگ تشکیلبوده و درون متمایل به زرد  رنگ تا کمی سفید ها فیرهش.
  

  
  )رازینی -ارده(و الرو درون دمبرگ حشره کامل خرطوم بلند چغندرقند ) 8-2شکل 

  
  : زیست شناسی
. کند صورت حشرات کامل زمستان را سپري کرده و با مساعد شدن هوا شروع به فعالیت و تغذیه از علفهاي هرز میه خرطوم بلند نیز ب

این . کنندهاي بزرگی ایجاد می ع به تغذیه از برگها کرده و در آنها را سوراخي چغندرقند شروها حشرات کامل با سبز شدن بوته
  ). 9-2شکل (دهد ي خود را درون بافت دمبرگ چغندرقند قرار میها سرخرطومی نیز تخم

  

  
  )رازینی -ارده(ي خرطوم بلند بر روي دمبرگ ها محل تخم گذاري و تخم) 9-2شکل 



 

 
 

14

را درون دمبرگ سپري کرده و وارد مرحله شفیرگی ) حدود سه هفته(آفت مرحله الروي خود ، )روز 6حدود (بعد از مرحله تخم 
ي چغندرقند ها حشرات کامل با ایجاد سوراخ در دمبرگ خارج شده و شروع به تغذیه و فعالیت روي بوته. شود   می) یک هفتهحدود (

  ).1366پرویزي و جوانمقدم، (ند داشته باشد گفته شده که این آفت میتواند تا سه نسل در مزارع چغندرق. می کند
  

  :خسارت
مایل به قهوه اي به رنگ ها برگدر این حالت دم. شوند می پژمردگی و زردي برگها وارد دمبرگ شده و با تغذیه از آن سببروها ال

شدن سطح سبز گیاه و تولید مواد  این آفت با صدمه به برگها و دمبرگها باعث کم. سته شوندشکسیاه دیده شده و ممکن است در اثر باد 
شرایط براي فعالیت آفت در نسل دوم و سوم  ها با رشد بوته. ددگر   می غذائی انتقال آن را به ریشه مختل و موجب کاهش وزن ریشه

 ).1384 ارباب تفتی و همکاران،(وارد نیز بیشتر میباشد خسارت مساعدتر شده و در نتیجه 

 مدیریت آفت
ي شنی، که آب را بخوبی نگه نمی دارند، بیشتر است، لذا باید از کشت چغندرقند در این مناطق خوداري ها مینفعالیت آفت در ز

کشت زود هنگام، شخم عمیق پس از برداشت محصول، وجین و . آبیاري منظم و به موقع نیز در کاهش جمعیت آفت مؤثر است. شود
  . شود می یت آفت محسوبیی کاهش جمعها از بین بردن علفهاي هرز نیز از راه

 
 Conorhynchus brevirostris (Gyllenhal) خرطوم کوتاه چغندرقند

ي جوان ها که در تراکم باال گاهی سبب نابودي بوته طوريه ب. کند خرطوم کوتاه در ابتداي فصل کشت خسارت بیشتري را ایجاد می
اند، اما با توجه به تنوع  ی در منابع به عنوان آفات مهم ذکر شدهاگرچه این سرخرطوم. کند شده و کشاورزان را مجبور به واکاري می

  . ها در مزارع چغندرقند باید اهمیت و شدت خسارت آن مورد بررسی دقیق تر قرار گیرد سرخرطومی
  مشخصات ظاهري

دارند  میلیمتر طول 16الی  10بوده و حدود خاکستري ه اي مایل ب رنگ عمومی بدن حشره کامل خاکی و پوشیده از پرزهاي قهوه
   .شود هاي کوچک سفیدرنگی دیده می کوتاه و در محل اتصال سینه به شکم خال هاخرطوم آن). 10-2شکل (
حشره ماده ترشح بزاق  که ازدر زیر پولک سیاه رنگی طول داشته و  یک میلیمتر و حدود زرد رنگ ،بیضی شکلدر این حشره  تخم 

 ،الرو حشره قوسی شکل، بدون پا. شود گفته مینیز  "خال سیاه"رو به این آفت  از این. شوند   یها قرار گذاشته ممیشود بر روي برگ
میلیمتر  15حدود رنگ با  سفید ،ها شفیره .رسد میلیمتر می 15 به) الروهاي کامل(بوده و طول زرد روشن  تااي  سر قهوه   باسفید رنگ 
 . ندشو   می تشکیل هاي چغندرقند بوته ی در نزدیکیبیضی شکلیی ها و حفره خاكطول، درون 

   
  ) Temnorhinus)(=Conorhynchus(حشره کامل یک گونه خرطوم کوتاه ) 10-2شکل 

http://sinor.bg/32972-Nov-vid-kapan-s-atraktant-dava-tochna-ocenka-za-chislenostta-na-hobotnicite  
  

http://sinor.bg/32972-Nov-vid-kapan-s-atraktant-dava-tochna-ocenka-za-chislenostta-na-hobotnicite
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  : زیست شناسی
ارج از پناهگاه زمستانی خ زمستانگذرانی و در ابتداي فصل ها قایاي بوتهب وخاك درون مل حشره کاخرطوم کوتاه معموال به صورت 

ي خود را بصورت انفرادي درون بافت برگها جوان چغندرقند ها حشرات کامل تخم. کند ي جوان تغذیه میها شده و از برگهاي بوته
بعد از تفریخ . ندشو   می ي سیاه رنگ دیدهها در آمده و بصورت خال اي می پوشانند که به رنگ سیاه قرار داده و روي آنها را با ماده

تخمها، الروها براي مدت کوتاهی از برگ تغذیه کرده و سپس وارد خاك شده در کنار ریشه چغندرقند النه سازي کرده و ضمن 
وارد مرحله شفیرگی ) کوزه اي شکل(ه ي ایجاده کردها الروهاي کامل درون النه. تغذیه از ریشه بر رشد و نمو خود ادامه می دهند

 ي شفیرگی به سطح خاك آمده و شروع به تغذیه و تخم گذاري میها بعد از خروج ار النهحشرات کامل . ندشو   می )حدود دو هفته(

ها قابل بوتهدر این مرحله خسارت وارد شده روي  ها دلیل بزرگ شدن ریشهه الروها نسل دوم نیز از ریشه تغذیه میکنند اما ب. کنند
تواند در شرایط مساعد تا سه نسل در سال تولید کند ولی در مناطق سردسیري یک نسل بیشتر ندارد و  خرطوم کوتاه می. دباش   میتحمل 

  .گردد وارد می زراعت چغندرقنده مهمترین خسارت در نسل اول ب
  :خسارت

. ها شوند ي جوان ممکن است باعث از بین رفتن بوتهها تغذیه از برگ خسارت حشرات کامل این آفت در ابتدا فصل بسیار زیاد بوده و با
ه ب. ي تازه تشکیل شده چغندرقند خسارت جبران ناپذیري را ایجاد می کندها عالوه بر این خسارت الروهاي نسل اول بر روي ریشه

  . سازد اهی کشاورزان را مجبور به واکاري مزرعه نیز میگکه  طوري
  

  :مدیرت آفت
به عالوه رعایت تناوب مناسب و . میق پس از برداشت محصول می تواند در کاهش جمعیت آفت براي سال بعد موثر باشدشخم ع

کاشت به هنگام و وجین علفهاي هرز میزبان نیز . باشد می نیز آیش زمین در کم شدن جمعیت و کاهش خسارت آفت در سال بعد موثر
براي فعالیت آین آفت مناسب تر است که ) که آب را نگهداري نمی کنند(ي شنی ها مینز شود   میگفته . بر کاهش جمعیت موثر است

  . سرانجام آبیاري در زمان ورود الروها به درون خاك، باعث مرگ و میر آنها شده و از شدت خسارت می کاهد. باید مدنظر قرار گیرد
  
  

 spp. )Bothynoderes=( Asproparthenis  سر خرطومی چغندرقند
 که درحالیست این ).11-2 شکل( دارد قند چغندر کوتاه خرطوم به زیادي شباهت شناسی زیست و ظاهري لحاظ به سرخرطومی این

ي هرز ها سرخرطومی چغندرقند از ریشه انواع چغندر و برخی علف .است شده گزارش ایران مختلف نقاط از جنس این از گونه چندین
خسارت این . شوند می به روي زمین ها مبرگ حمله کرده و با قطع کردن آن باعث افتادن برگاغلب به د   حشره کامل. کند می تغذیه

ي رویشی گیاه بوده و میتواند به ها قادر به تغذیه از همه قسمت ها الرو. سرخرطومی به ویژه در اول فصل ممکن است جبران ناپذیر باشد
  . گردد ها ندین الرو از ریشه ممکن است سبب از بین رفتن تمام بوتهتغذیه چ به طوري کهخوبی بر روي ریشه نیز مستقر شوند، 
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 Asproparthenis (= Bothynoderes) punctiventrisحشره کامل ) 11-2شکل 

https://www.zin.ru/animalia/coleoptera/eng/aspbotbl.htm  
  

  Chaetocnema tibialis (Illiger)     کک چغندرقند
  : اهمیت و پراکنش

 C. tibialis (Col.: chrysomelidae) غندرقندچ کک

   .خسارت وارد می سازد) به خصوص در اول فصل( مناطق کشورکه در اکثر بوده آفات مزارع چغندرقند  نیتر مهم از 
  :مشخصات ظاهري

بوده و ، رسند میبه نظر  یتونینور آفتاب سبز ز ریکه در ز ،براق اهیرنگ سبه  )متریلیم 2تا 5/1   طولبه ( شکل یتخم مرغحشرات کامل 
. رشد کرده و قدرت جهیدن را به آنها می دهد ها در کک یعقب يران پاها .دارند يموازطور ه ب نینقطه چ یخطوط ها پوشبال  يرو

 ردز يسر و پاهابا  رنگ دیالروها سف). 12-2شکل (شوند  دیده می   به رنگ زرد روشن )متریلیم 4/0 طول با(تخم مرغی شکل  تخمها
 فیبه شکل ق يدر محفظه ا متریلیم 5/1طول با شکم  يدو قالب در انتها يو دارا دیبه رنگ سف رهیشف. ندباش   میي به خاکستر لیما

  .شود می لیتشک

  
  )رازینی -ارده( حشره کامل کک) 12-2شکل 

   :زیست شناسی
این حشرات در بهار با . ي خاك سپري می کندها این آفت به صورت حشرات کامل زمستان را بر روي بقایاي گیاهی یا درون شکاف

  . ي جوان تغذیه می کنندها مساعد شدن شرایط محیطی شروع به فعالیت کرده و از برگهاي بوته

https://www.zin.ru/animalia/coleoptera/eng/aspbotbl.htm
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مرحله الروي به مدت حدود یک ماه درون خاك . شود   میقرار داده طوقه چغندرقند و نزدیکی  ها صورت انفرادي در کنار بوتهه ب تخم
ي ها حشرات کامل بعد ازخروج از بوته .ندشو   می )خاكدر نزدیکی سطح (سپس به مدت دو هفته وارد مرحله شفیرگی سپري شده و 

یک ) بسته به شرایط محیطی(براي این آفت  .ندشو   می چغندرقند تغذیه کرد و در پایان فصل و شروع سرما وارد مرحله زمستان گذرانی
    . تا دو نسل در سال گزارش کرده اند

   :خسارت
هاي گرد و  با تغذیه از برگهاي جوان سوراخنسل زمستان گذارن بوده که حشرات کامل بیشترین خسارت این آفت مربوط به 

ي ها این سوراخها در آلودگی شدید به هم وصل شده و حفره). 13-2شکل (ي خشکیده و قهوه اي رنگ ایجاد می کنند ها نامنظم با لبه
که  طوريه رسد، ب هم می% 90هاي جوان، رشد گیاه مختل و خسارت تا  در صورت حمله به بوته. می آورد بزرگتري را در برگ پدید

  .کند کشاورزان را مجبور به واکاري می
  

   
  )رازینی( ها آثار خسارت کک چغندرقند روي برگ) 13-2شکل 

  :مدیریت آفت
در (و کاسته شدن خسارت وارده  ها احل حساس رشد بوتهسبب سپري شدن مر  )اولین فرصت ممکن(کاشت زود هنگام چغندرقند 

در کاهش ) عالوه بر پایش جمعیت(ي چسبنده براي شکار حشرات کامل ها استفاده از تله. گردد می )ها زمان اوج جمعیت کک
مانند (هاي مناسب کشاما موثرترین راه کنترل، ضدعفونی بذر با حشره). 1384حق شناس، (تواند مفید باشد  خسارت می

  . در این شرایط خسارت آفت به حداقلرسیده ومبارزه شیمیایی با آن ضرورتی نخواهد داشت. دباش   می) نیونیکوتینوئیدها
 
   Baker)( tenellus Neoaliturus      چغندرقند   زنجرك 

 :اهمیت و پراکنش
از مناطق آنها، جنس  16گونه از  23تاکنون  هک باشد می Homopteraو راستھ  Cicadellidae متعلق به خانوادهچغندر قند زنجرك 

ها با تغذیه از شیره گیاهی زنجرك. چغندرکاري کشور شامل فارس، اصفهان، کرمان، کرج، خراسان، اهواز و قزوین گزارش شده است
عنوان مثال بیماري ه ب. به چغندرقند خسارت وارد می سازند) به صورت غیر مستقیم(، و با انتقال ویروسهاي گیاهی )به صورت مستقیم(

ترین بیماریهاي ویروسی چغندرقند از بسیار از به عنوان مهم (Beet curly top virus, BCTY)چغندرقند  ویروسی پیچیدگی برگ
در  ها البته چند گونه از زنجرك. گزارش شده است) ي اصفهان، خراسان، کرمان و همدانها استاناز جمله (مناطق چغندرکاري کشور 
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با این وجود مطالب ارائه شده در اینجا بیشتر در مورد . به هم شباهت دارند ها ند که از بسیاري جنبهباش   میچغندرقند فعال مزارع 
  . دباش   می) به عنوان گونه غالب tenellus Circulifer (Baker)خصوصیات گونه 

  :مشخصات ظاهري
ي بال و بدن آنها ها در کنارهاي بال نقش و نگارتیره رنگی در کنارهبدن در حشرات کامل به رنگ سبز کم رنگ تا خاکستري بود و 

بدن تقریبا تخم مرغی شکل بوده . دباش   می spp. Empoascaي جنس ها این نقش و نگارها تیره تر از گونه). 14-2شکل ( شود   میدیده 
ند که بالها در آنها در حال شکل باش   میشبیه به حشرات کامل  ي سنین پائین نیز تقربیاها پوره. در انتها بر روي هم قرار میگیرند ها و بال

  .گیري است

  
  )رازینی-ارده( حشره کامل زنجره) 14-2شکل 

 
  : خسارت

دند، بلکه بعضی ازآنها ناقل بیماري ویروسی کرلی گر   می زنجرکها نه فقط از شیره گیاه تغذیه می کنند و سبب ضعف و کندي رشد آن
به . خسارت وارد می سازد) به خصوص استان فارس(این بیماري در اکثر مناطق چغندر کاري کشور . ندباش   میتاپ در چغندرقند 

از این رو این . درصدي میزان محصول شده است 40سبب کاهش ) هادرصد آلودگی بوته 80با(که این بیماري در منطقه فسا  طوري
به طوري که با قرار گرفته استفاده قال بیماري کرلی تاپ در چغندرقند مورد براي کنترل زنجرکهاي عامل انت هاي مختلفی حشره کش

  ).1347خیري و علیمرادي، ( کاهش یافته استبیماري خسارت  ،ناقل بیماريکنترل آفت 
  

  :مدیریت آفت
غندر در زمینی بنابراین حداالمکان بایستی از کشت چ. کشت متوالی چغندرقند یکی از عوامل در باال رفتن جمعیت زنجرکهاست

به عالوه باید از کاشتن چغندر ریشه اي در مجاورت چغندر بذري خودداري . که سال قبل نیز در آن چغندر کشت شده، اجتناب کرد
براي کاهش جمعیت . گفته شده که شخم پس از برداشت کمک مؤثري به کاهش جمعیت زنجرکها در سال بعد می کند. شود

ند، نیز شو   می متري نصب 5/0که در ارتفاع ) در صورتیکه توجیه اقتصادي داشته باشد(زرد لیموئی  يها می توان از تله ها زنجرك
  .استفاده کرد
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     Pemphigus foscicornis Koch     شته ریشه چغندرقند
  :اهمیت و پراکنش

هاي فرعی مستقر شده  روي ریشه باشد که بر می Homoptera: Pemphigidae( P. foscicornis(ته ریشه شت چغندرقند اآفاز جمله 
این آفت تا چند سال پیش از اهمیت زیادي برخوردار نبود و . شوند می ها و با تغذیه از شیره گیاهی موجب کوتولگی و پژمردگی بوته

ن، کرج اما هم اکنون در اکثر مناطق چغندر کاري آذربایجان غربی، مغان، اصفها. گسترش آن محدود به برخی نقاط در کشور می شد
هاي اخیر آلودگی تا جایی که در سال. و تربت حیدریه در فصول مختلف سال بصورت حشره کامل و پوره جمع آوري شده است

     .ي لرستان و کرمانشاه، بیشتر شده و مشکالتی را براي کشاورزان ایجاد کرده استها استانمزارع چغندرقندبه شته، به ویژه در 
  :مشخصات ظاهري

ها، به رنگ سفید متمایل به زرد تا خاکستري و اغلب پوشیده از گرد سفید مومی  میلیمتر و همانند پوره 2بال حدود  مل بیي کاها شته
  . ندشو   می تیره و انتهاي بدن سفید متمایل به زرد تا خاکستري دیده ي بالدار با سر و سینه کامالًها در حالیکه شته. هستند

  زیست شناسی
کامل، بر روي بقایاي هاي  به شکل مادهسانتیمتري خاك و  30-10معموال در عمق  P. fuscicornisچغندرقند زمستانگذرانی شته 

ه ب( Asteraceaeو ) L. Chenopodum albumخصوص سلمه ترهه ب( Chenopodiaceae يها ههاي هرز خانواد ریشه علفگیاهی، 
  . شود   میسپري اي دوساله بذري روي چغندرقندهو حتی    ).Sonchus arvensis Lخصوص گونه 

هاي  ها همزمان با گسترش ریشه تولیدمثل شته. کنند شروع به فعالیت می ها شته) درجه سلیسیوس 9-7حدود (با گرم شدن خاك 
ر د. شود ها در اواخر مرداد و شهریور ماه مشاهده می یابد به طوري که بیشترین تراکم جمعیت آفت روي غده چغندرقند افزایش می

در سال نسل  13می تواند تا  سن پورگی بوده و 4این آفت داراي . هاي بالدار در مهر ماه قابل مشاهده است که حداکثر تراکم شته حالی
ورزي و حتی سطح زمین  از طریق خلل و فرج درون خاك، عملیات خاك ها پوره ).1375رضایی و  1374رضوانی، (داشته باشد 

هاي شنی و سبک شرایط ایجاد کلنی  که خاك طوريه گذارد ب رون خاك بر فعالیت این آفت بسیار تاثیر میشرایط د. ندشو   می پرکنده
به عالوه رطوبت باال براي فعالیت این آفت و . هاي سنگین و فشرده فعالیت آنها را محدود می سازد اما خاك. را بهتر فراهم می سازد

   .ددگر   می بیشتر این آفتخسارت و جمعیت سبب افزایش خشک  شرایط آب و هواییاما  .ها مضر است حرکت پوره
  :خسارت

این شرایط باعث . ندشو   می اصلی  هاي ثانویه، زرد شدن برگها و کاهش رشد ریشه ها با فعالیت بر روي ریشه سبب از بین رفتن ریشه شته
  ). 15-2شکل ( شود   می درصد 30قطع ارتباط غده با خاك، کاهش وزن ریشه و پائین آمدن عیار قند تا 

  
  )ارباب تفتی(محل استقرار و تعذیه شته ریشه چغندرقند ) 15-2شکل 
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ي باالتر جریان شیره کافی مختل شده و ممکن باعث ها تراکم پائین این آفت پژمردگی و زردي گیاه را در پی دارد در حالیکه در تراکم
خسارت زیادي را در پی دارد اما شروع آلودگی در پایان فصل براي گیاه قابل شروع آلودگی از اول فصل، . شود ها از بین رفتن بوته

انتشار شته ریشه در نواحیی که داراي از این رو  .هاي کم باران و خشک به مراتب بیشتر است خسارت این آفت در سال. تحمل است
ي وارد می بیشترخسارت  میزبان باشد،هاي هرز  د و داراي علفوش میرعایت نمناسب تناوب زراعی  ،شرایط آب و هوایی خشک بوده

  .سازد
  

  :مدیریت آفت
ي ها به عالوه حذف علفهاي هرز و چغندر .شود   میتناوب مناسب زراعی و آیش زمین براي کاهش جمعیت شته ریشه چغندرقند توصیه 

این آفت دارد، بر همین اساس در کاهش رطوبت خاك تاثیر قابل توجهی بر شدت خسارت . دوساله نیز باید در دستور کار باشد
هاي مختلف مزرعه متفاوت خواهد بود زیرا در  شوند، خسارت شته در قسمت آبیاري می) فارویی(هایی که به روش نشتی  کشت
کوتاه در این راستا . باشد تر کرت می هاي پایین کند، خسارت آفت کمتر از قسمت که آب بیشتري دریافت می  هاي اول کرت قسمت
میتواند مد نظر قرار کشت ارقام مقاوم در زمینه کنترل خسارت این آفت نیز  .شده استتوصیه براي مهار این آفت فواصل آبیاري  کردن
  . گیرد

به دلیل شرایط خاص زندگی شته در زیر خاك و تاثیر ترشحات سفید مومی شته بر عدم خیساندن خاك توسط محلول سم و همچنین 
آب در کنترل این آفت  براي کاربرد به صورت سیستمیک، استفاده از سموم شیمیایی به صورت خاكبه دلیل نبود یک سم خوب 

  .گردد توصیه نمی
که وجود ازت در شیره گیاه و خاك  طوريه ب. استفاده مناسب از کودهاي شیمیایی به ویژه کودهاي ازته نیز باید مد نظر قرار گیرد

. براین اساس، در مزارع آلوده مصرف کودهاي ازته باید با دقت بیشتري صورت گیرد. شود   می ها سبب فعالیت بیشتر و تراکم باالي شته
  . دلیل هدر رفتن آب قابل توصیه نیسته شد اما امروزه ب قبال آبیاري و غرقاب نمودن مزرعه براي کاهش تراکم شته توصیه می

  
     PanzPegomya hyoscyami         مگس چغندرقند

  اهمیت و پراکنش
از جمله ( شود   میکشت قند در تمام مناطقی که چغندرباشد که  می   :Dipteraو راسته  Anthomuiidae متعلق به خانواده این آفت

درصد محصول نیز گزارش شده  50خسارت این آفت در کشورهاي دیگر تا . مشاهده شده است) شیراز، کرمانشاه، اصفهان و خراسان
ت در کشور ما خسارت قابل توجهی ایجاد نمی کند، اما با توجه به پتانسیل و اهمیت آن در است، لیکن در حال حاضر این آف

  .کشورهاي دیگر الزم است که مورد توجه قرار گیرد
 

  مشخصات ظاهري
میلی متر طول، داراي سر قهوه اي، قفسه سینه خاکستري روشن و شکم زرد رنگ بوده و روي بدن آنها از  5 حشرات کامل با حدود

 ). 16-2شکل (شود  می شفاف و پاها به رنگ زرد و خاکستري دیده ها بال .پوشیده شده استوهاي کوتاه و بلندي م
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فید مایل به سالروها . شود   میی روي آنها دیده شبکبوده و تزئیناتی م سفید شیري و به رنگ) حدود یک میلی متر(بیضی کشیده  ها تخم
 8طول الرو کامل به حدود . در ابتدا باریک و انتها بدن پهن هستند) ها نند اکثر الروهاي مگسما(رنگ بوده و بدن آنها  زرد تاسبز 

  .ندشو   می میلیمتر طول و به رنگ قهوه اي تا قرمز تیره و نوارهاي تیره رنگ دیده 5 استوانه اي شکل با حدود ها شفیره. میلیمتر می رسد  
 

 
 

 حشره کامل مگس چغندرقند) 16-2شکل 

  
  :ارتخس

ه که بهایی  داالن) مانند مینوزها(شده و با تغذیه از بین دو اپیدرم برگ  ینیروارد سطح زسوراخ با ایجاد  ها تخم ختفریالروها پس 
ي به ها این خسارت باعث کندي رشد و حساس شدن بوته). 17-2شکل ( کنند شوند، ایجاد می دیده می ها صورت تاولی شدن در برگ

   .دمصرف علف کش میشون

  
  )ارده-رازینی(محل فعالیت و نحو خسارت الرو مگس مینوز در برگ چغندرقند ) 17-2شکل 

  

   :زیست شناسی
مگس . گیرندخود را از سر مید و در مواقع گرم و آفتابی فعالیت نشو می مخفی ها و برگ ها زیر کلوخهدر ی دگبارن در زمان ها مگس

ي هرز ها ي چغندرقند و یا علفها در پشت برگ) تایی 20حداکثر (فرادي یا چند تایی ه صورت انرا ب ها ماده پس از جفتگیري تخم
شده و از بین دو سطح برگ تغذیه روز تفریخ و الروها وارد بافت برگ  3-5بعد از ) دماي محیطبسته به ( ها تخم. میزبان میگذارد

به ( شوند می روي افتاده و وارد مرحله شفیرگیبر  شده و از برگ خارج )روز 14الی  12(ي الرومرحله  پسي کامل ها الرو. میکند
و درون  به صورت شفیرهگذرانی آین آفت  زمستان. شته باشدنسل در سال دا 5تا میتواند شرایط مساعد این آفت در  ).روز 14مدت 
  .دباش   میخاك 

 

   :مدیریت آفت
شخم عمیق پس از برداشت محصول، . اري منظم بایستی انجام گیردبنابراین آبی. دباش   میکنترل رطوبت عامل مؤثري در کنترل آفت 

 .وجین علفهاي هرز و کاشت بموقع نیز در کنترل جمعیت آفت مؤثر دانسته شده است
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  .Thrips sppتریپس چغندرقند 
تقر شده و با قطعات هستند که در جوانه مرکزي چغندرقند مس Thysanopteraو راسته  Thripidaeاز خانواده حشرات ریزي  ها تریپس

این رفتار حشره باعث تغییر . کنند می ي جوان ایجاد خراش کرده و از ترشحات خارج شده شروع به تغذیهها دهانی خود در سطح برگ
به حالت  ها این شرایط، مانع باز شدن برگ). 18-2شکل (شوند  می رنگ از نقره اي متمایل به قهواه اي تا حالت سوختگی در مرکز بوته

     .تواند خسارت سنگینی در پی داشته باشد ها می طبیعی شده و به ویژه در مراحل ابتدایی رشد بوته

  
  آثار خسارت تغذیه تریپس بر روي برگ ) 18-2شکل 

http://www.kws-uk.com  
  
  

 Scop. Aphis fabae :سیا باقال ها شته
 و از طریق شدهفصل تابستان در مزارع چغندرقند مشاهده  معموال در طی هستند که Hemipteraو راسته  Aphididaeاز خانواده این شته 

ظهور و شدت این آفت نه تنها در مناطق مختلف بلکه در ). 12-2شکل (کند  ایجاد خسارت می ها و کاهش رشد بوته ها پیچیدگی برگ  
خسارت این آفت در . محصوالت میزبان داردکه بستگی مستقیم به شرایط محیطی و کشت سایر  ،ي مختلف با هم متفاوت استها سال

   .خواهد بوداستفاده از روش کنترل شیمیایی به  نیازبراي کنترل آن شرایط کم آبی، بیشتر و شدیدتر بوده و 
  

  
  

  )هوشمند(بوته چغندر قند آلوده به شته سیاه باقال ) 12-2شکل 
   .Lygus sppیگیاه هاي سن
طور پراکنده در مزارع چغندرقند ه باز آنها معموال چند گونه مختلف  باشند و می Hemiptera و راسته Miridaeها از خانواده   سن

 و حشرات کامل با فرو بردن خرطوم، بزاق خود به دورن بافت گیاه تزریق کرده و سپس شروع به تغذیه ها پوره. شوند می مشاهده

http://www.kws-uk.com
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، ایجاد غده بر روي ها ه و شامل پیچیدگی و پژمرگی برگخسارت وارده اغلب به دمبرگ و برگهاي جوان محدود بود. کند می
ي از بین رفته، شروع به استفاده از ها ي چغندرقند براي ترمیم بافتها بوته). 20-2شکل (شود  می و سیاه شدگی جوانه مرکزي ها دمبرگ

نیست که نیاز در حدي  به محصولبا این حال شدت خسارت وارد . کند که سبب کاهش عیار قند غدها خواهد شد ذخیرهاي غذایی می
  . به مبارزه شیمیایی با این آفت باشد

  
 

  يها آثار خسارت تغذیه سن) 20-2شکل 
  

 spp. Agriotes    ي مفتولیها کرم

درون خاك فعالیت کرده و با تغذیه از ریشه چغندرقند، باشند که  می Coleopteraو راسته  Elateridaeاز خانوداه ي مفتولی ها کرم
بدن الروها استوانه اي، . تواند خسارت جبران ناپذیري را در پی داشته باشد می ي جوانها تغذیه الروها از بوته. کنند می اد خسارتایج

 مرحله الروي درون خاك سپري شده و حدود دو تا سه سال طول). 21-2شکل (باشد  می سخت و به رنگ زرد تیره تا قهوه اي
حشرات کامل، با . باشد می صورت الرو یا حشرات تازه خارج شده از شفیرهه ت درون خاك و بزمستان گذارنی این آف. کشد می

در عمق ) اما نزدیک به هم(صورت انفرادي ه ي خود را بها مساعد شدن شرایط در فصل بهار، شروع به جفت گیري کرده و سپس تخم
 چهار هفته تفریخ شده و الروها به جستجوي غذا درون خاك بعد از سه الی ها تخم     .دهند می سانتی متري خاك قرار12الی  2

 . پردازند می

  
 

  
  

 الروهاي کرم مفتولی درون خاك) 21-2شکل 

http://www.daylilies.org/ahs_dictionary/wireworms.html      

http://www.daylilies.org/ahs_dictionary/wireworms.html
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  )مسعود اربابیدکتر (    Koch Tetranychus uritica      ايکنه دو نقطه
  اهمیت و پراکنش

هاي میزبان از گیاهان باغی، زراعی، زینتی، گلخانه اي، علف 960حدود بین اي داراي دامنه میزبانی وسیعی در تن دو نقطهکنه تار
  .فعالیت دارد ،شود می هرز و گیاهان غیر مثمر بوده و در تمام مناطقی که کشت چغندر انجام

  
  مشخصات ظاهري

هاي ماده مدور یا کنهدر و شکل انتهاي بدن بوده تر هاي نر بزرگاز کنه ،میکرون 550الی  400حدود اندازه  اهاي ماده بکنه
تخم . )22-2شکل (     باشدمی Vي نر تقریبا بصورت عدد هفت فارسی یا بشکل حرف انگلیسی ها کنهلی در و Uبشکل حرف انگلسیی 

 . شودو متراکم گذاشته میکه در زیر شبکه تار در سطح زیرین برگ بصورت انفرادي باشد میبشکل کروي کنه 

  
  
  
  

  
  

  
  ايبالغ تارتن دو نقطه) راست(و کنه ماده ) چپ(کنه نر  )22-2 شکل

  
هاي ماده و یک شود و سپس داراي دو مرحله نمفی یا پورگی در کنهي سه جفت پا میاکنه در مرحله الروي دار ،با تفریخ تخم

ها پس از مرحله کنه. ر مرحله فعال رشدي کنه یک مرحله استراحت وجود داردبین ه. باشد می هاي نرمرحله نمفی یا پورگی درکنه
هاي سبز در صورت لکهه هاي تارتن و انباشته شدن آن مواد بتغذیه از سبزینه برگ توسط کنه .الروي داراي چهار جفت پا هستند

  . دواي معرفی شکنه تارتن دونقطهاین کنه با نام  موجب شده است تاهاي رنگی مختلف در حاشیه بدن و بین پاهاي دوم تا چهارم طیف
  

  :خسارت
موجب  هاي سطح زرین برگ و خالی نمودن محتویات آنها، در ابتداسلولشیرة جمعیت مراحل فعال کنه تارتن با تغذیه از 

سوزنی شکل تجمیع  هايو با افزایش تغذیه و شدت خسارت، لکه شودمیهاي سوزنی شکل زرد رنگ درسطح فوقانی برگ لکهبروز 
در اثر افزایش نور شود که مشاهده میزرد شامل سبز روشن تا  یرنگاي از تغییرات دامنهسطح برگ عالئم خسارت بصورت در شده و 

اي با کنه تارتن دو نقطه. )23-2شکل ( شوندو دچار ریزش زود هنگام میشده اي قهوهنکروزه و سیب دیده آهاي برگ ،خورشید
شرایط بهتري دور از تابش نور خورشید براي  ،و غبار و ایجاد پناهنگاه براي جمعیت تخم و مراحل نابالغ فعال و جذب گردتنیدن تار 

جهت یافتن منابع غذایی جدید اقدام به تنیدن بیشتر تار در  ،هاي تارتن با کاهش میزان سبزینه برگکنه. کندمراحل فعال خود ایجاد می
   .دنجمعیت داشته باش يد تا با استفاده از وزش باد منابع غذایی جایگزین براي حفظ بقانکنغندر میهاي فوقانی چحاشیه برگ
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  اي در برگ چغندرقند بصورت زردي و خشک شدن برگ خسارت کنه دو نقطه )23-2 شکل
  

  :زیست شناسی
گذرانی ها زمستانها و تنه درختان و درختچهو شکاف شاخههاي هرز و درز این آفت به صورت افراد ماده بالغ در بقایاي گیاهی، علف

الي تارهاي تنیده ه ب ها و در الگذارن ابتدا کمی تغذیه نموده و سپس در پشت برگهاي زمستاندر بهار با گرم شدن هوا، کنه. نمایدمی
ی با گرم و خشک شدن هوا از اواخر بهار و در باشد ولها کند میدر بهار بدلیل خنک بودن هوا دوره رشد کنه. نمایندریزي میتخم

دوره زندگی یک . نمایندها به روش دخترزایی و دوجنسی تولید مثل میطول تابستان شرایط براي رشد و تکثیر کنه فراهم بوده و کنه
هاي متعددي از این کشد و از اینرو در طول یک فصل نسلروز و در صورت تغذیه مناسب یک هفته طول می 7الی  5نسل کامل حدود 

  . شودآفت روي گیاه تولید می
  :مدیریت آفت 

صورت ماده بالغ در بستر مزارع آلوده چغندرقند، استفاده از شخم زدن و زیروروکردن خاك ه گذرانی این کنه ببا توجه به زمستان
مدیریت آفت  درسطح و حاشیه مزرعه  هاي هرز پهن برگ ازحذف علف. نماید می اي از جمعیت زمستان گذران را کنترلبخش عمده

-درصد نمونه برگ 30که آلودگی در  ي میانی مزرعه و در صورتیها با انجام نمونه برداري تصادفی از حاشیه و قسمت. کنه موثر است

ی سموم در ساعات اولیه پاش زمان محلول .توان اقدام به مبارزه شیمیائی نمودکنه از مراحل فعال مالحظه شود می 7الی تا  5ها با میانگین 
هاي قارچی در منطقه و روي گیاه صبح و استفاده از آب پاشی در ساعات روز براي کنترل جمعیت مراحل فعال در صورتیکه بیماري

  . تواند اثر بخش باشدخسارتزا نباشند می
هاي خاکی حاشیه مزارع و کنار جادهو معموال بیشترین آلودگی در  جرا گردداعه ي آلوده مزرها بایست در قسمت می پاشی محلول
ا از کنه یفقط یک بار در یک فصل زراعی،  با غلظت نیم در هزار و) ابرون(هاي آلی اسپیرومیسفن کشاستفاده از کنه. شودمالحظه می

نیک بایومایت کش ارگاکنه ،با غلظت یک در هزار) امایت(با غلظت نیم در هزار، کنه کش پروپارژیت ) نئورون(کش برموپروپیالت 
کش مصرف شده خودداري پاشی، الزم است از تکرار مجدد کنهدر صورت نیاز به تکرار سم. توصیه شده استدر هزار  5/1با غلظت 

استفاده از گوگود براي کنترل همزمان سفیدك و کنه تارتن در شرایطی که . کش نشودشود تا موجب مقاومت به ترکیبات آن کنه
نمونه با استفاده از روش در صورتی که آلودگی در سطح مزرعه چغندرقند  .ه سوزي نشود قابل توصیه خواهد بوددماي محیط باعث گیا
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حاشیه نواحی در که اکثرا مزرعه  هاي آلودهبراي بخشو فقط اي پاشی بصورت لکهالزم است عملیات سممشاهده نشود، برداري 
  . اجرا شوداست، هاي خاکی مجاور جادهو مزارع 
هاي گیاهپزشکی منطقه شود از طریق مشورت با کارشناسان مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزي یا کلینیکوصیه میت

. آنها اطالع کسب شودصحیح هاي کاربرد هاي مجاز و غلظت موثر تجویز شده علیه این کنه و روشکشمربوطه از جدیدترین آفت
اند ولی هنوز ارقام تجاري چغندرقند مقاوم به این آفت به در برابر این آفت شناسایی شدههاي چغندرقند مقاوم اگرچه برخی ژنوتیپ

 . استبازار معرفی نشده

هاي فراوانی از جمله تعداد نسبتا زیاد آفات در مقایسه با اشاره شده است، کشت چغندرقند با چالش فصلهمانگونه که در ابتدا این 
لذا براي آشنایی بیشتر کارشناسان با این آفات که در شرایط خاص قادر به ایجاد خسارت . سایر محصوالت زراعی روبرو است

و ) 2-2جدول (ها ، کنه)1-2جدول (باشند، فهرستی از این عوامل شامل حشرات اقتصادي قابل توجهی در مزارع چغندرقند می
  . در انتهاي این فصل ارائه شده است) 3-2جدول (پستانداران 
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  مزارع چغندرقند گزارش شده اند    حشراتی که در منابع به عنوان آفت ) 1-2 جدول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حشرات گزارش شده به عنوان آفات چغندر قند از ایران* 

  توضیحات  نام علمی خانواده راسته رده

Arthropoda 
 (insecta) 

 

Collembola 

Onychiuridae Onychiurus sp.  پادمان؛ حشرات ریزي هستند که از بقایاي گیاهی تغذیه میکنند و در
 .Sminthuridae Sminthurus sp  هایچغندر قند نیز تغذیه کنندتراکم باال ممکن است از ریشه 

Orthoptera 

Gryllotalpidae Gryllotalpa gryllotalpa 
است همانند طوقه برها ایجاد  آبدوزك؛ حشره گیاه خوار بوده و ممکن

 خسارت کند

Acrididae Dociostaurus maroccanus 
هاي چغندرقند تغذیه و  د از برگتوانن ها از جمله ملخ مراکشی می  ملخ

 ایجادخسارت کنند

Forficulidae Forficula auricularia کوش خیزك نیز میتواند با تغذیه از برگ هاي جوان ایجاد خسارت کند 

Thysanoptera Thripidae 
Thrips angusticeps 
Thrips tabaci 
Caliothrips spp. 

از شیره گیاهی خارج شده  ها با خراش بر روي برگ و تغذیه تریپس
 .کنند می) به ویژه در مراحل اولیه رشدي گیاه(ایجاد خسارت     

 Hemiptera Miridae 

Calocoris norvegicus 
Lygus ruglipennis 
Lygocoris pablinus 
Piesma cinerea 
Piesma quadratum 

سن هاي گیاهی؛ با فرو بردن خرطوم درون بافت گیاه بزاق خود را 
 تغذیه میکنند.ح کرده و ازشیره گیاهیتشر
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  )ادامه)  (1-2جدول 
  توضیحات  نام علمی خانواده راسته رده

Arthropoda 
 (insecta) 
 

Hemiptera 

Aphidae 

Myzus persicae 
Aphis fabae* 
Macrosiphum euphorbiae 
Pemphigus foscicornis * 
Pemphigus betae 
P. fuscicornis 

ها شده و   ها با تغذیه از شیره گیاهی باعث ایجاد ضعف و زردي در بوته  شته
مهمترین شته فعال بر روي قند شته . شوند سبب کاهش محصول و عیار قند می

  .ریشه بوده که در خاك و بر روي ریشه مستقر شده و ایجاد خسارت میکند

Cicadellidae Paratanus exitiosus 
اما مهمترین خسارت ایجاد شده . ها از شیره گیاهی تغذیه میکنند  زنجرك

  .باشد توسط آنها، انتقال بیماري ویروسی به ویژه بیماري کرلی تاب می

Arctiidae 

Neoaliturus tenellus * 
Macrosteles laevis 
Ocnogyna baetica  
O. loewi 

بالپولکداران از قسمت هاي مختلف بوته هاي چغندر قند تغذیه الرو راسته 
با این حال برخی از آنها داراي اهمیت زیاد . کرده وایجاد خسارت میکنند

از جمله میتوان به طوقه برها، برگ . بوده و باید خسارت آنها کنترل شوند
  .ها و لیتا اشاره کرد  خوار

Lepidoptera 

Gelechiidae 
Hyphantria cunea 
Estigemenae acrea 
Scrobipalpa ocellatella* 

ها و حشرات کامل   در بین سخت بالپوشان نیز خسارت مهم مربوط به الرو
ها داراي   براي مثال در ابتداي فصل خسارت کک. باشد ها می  برخی گونه
از جمله خرطوم کوتاه، (ها   باشد و در طول فصل سرخرطومی اهمیت می

خسارت قابل مالحظه را به بار ) خرطومی چغندر قندخرطوم بلند و سر
ها در شرایط خاص ایجاد خسارت   با این وجود برخی از گونه. آورند می
 نمایند مانند الرو و حشرات کامل سوسک هاي کرم مفتولی می

Gelechiidae Hulstia undullatella 

Pyraliade 
Margaritia sticticalis 
M. similes 
M. commixtalis 

Caradrinidae Hydraecia micacea 

Noctuidae 

Agrotis segetum * 
Euxoa spp. 
Spodoptera exigua* 
Spodoptera littoralis * 

  حشرات گزارش شده به عنوان آفات چغندر قند از ایران* 
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  )ادامه)  (1-2جدول 
  توضیحات  نام علمی خانواده راسته رده

Arthropoda 
 (insecta) 

 

Coleoptera 

Elateridae Agriotes spp.* 
Limonius spp. 

ها و حشرات کامل   در بین سخت بالپوشان نیز خسارت مهم مربوط به الرو
ها داراي   براي مثال در ابتداي فصل خسارت کک. باشد ها می  برخی گونه
، از جمله خرطوم کوتاه(ها   باشد و در طول فصل سرخرطومی اهمیت می

خسارت قابل مالحظه را به بار ) خرطوم بلند و سرخرطومی چغندر قند
ها در شرایط خاص ایجاد خسارت   با این وجود برخی از گونه. آورند می
 نمایند مانند الرو و حشرات کامل سوسک هاي کرم مفتولی می

Chrysomelidae 

Cassida spp. 
Chaetocnema tibialis* 
Chaetocnema concinna 
Systena spp. 

Curculionidae 

Tanymecus palliates 
Lixus incanescens*** 
Lixus junci 
Philopedon plagiatus 
Otiorhynchus spp. 
Bothrynoderos punctiventris* 
(=Asproparthenis spp.) 

Silphidae Conorhynchus brevirostris* 
Conorhynchus mendicus 

Scarabaeidae 
Aclypea opaca 
Melolontha amphimallon 
solstitialis 

Carabidae Phyllopertha horticola 
Clivina fossor 

Diptera 

Tipulidae 
Atomaria linearis 
Tipula paludosa 
T. oleracea 

توانند  هاي ریشه می ها بصورت مینوز و گاهی با تغذیه از به قسمت  مگس
 *Anthomyidae Pegomya hyoscyami  .کنند ایجاد خسارت 

Liriomyza spp. 

Bibionidae Psilopa leucostoma 
Bibio hortulanus 

  حشرات گزارش شده به عنوان آفات چغندر قند از ایران* 
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  .اندي گیاهی که به عنوان آفت براي چغندرقند در منابع ذکر شدهکنه ها) 2-2جدول 

  توضیحات  نام علمی خانواده راسته  رده
Arachnida 
 Acari Tetranychidae 

Tetanops myopaeformis ها ایجاد  با تغذیه از شیره گیاهی و ایجاد زردي بر روي برگ
 *Tetranychus urticae .کنند خسارت می

  هاي گزارش شده به عنوان آفات چغندر قند از ایران کنه    * 
  

  .توانند در جمعیت هاي باال و شرایط مناسب به مزرعه چغندرقند وارده شده و ایجاد خسارت نمایندپستاندارانی که می) 3-2جدول 
  توضیحات  نام علمی خانواده راسته رده

Mammalia  

Artiodacyla Suidae Sux scrofa تواند خسارت زا باشد اي تعدادش زیاد شود میدر منطقه گراز وحشی؛ اگر.  

Rodentia 
Cricetidae 

Microtus spp. گویند به آنها ول می(ها؛ به ویژه آفت کشاورزي هستند موش(.  

Cricetus cricetus تواند آفت باشد می همستر اروپایی؛.  
Muridae Rattus rattus هاي کشاورزي و شهري استطموش سیاه؛ آفت و مخرب مهم محی.  

Logomorpha Leporidae 

Oryctolagus cuniculus 
تواند آفت  می ،خرگوش اهلی؛ در صورت افزایش زیاد از حد جمعیت و طغیان

  .)به ندرتالبته ( باشد

Lepus capensis 
 تواند آفت باشد در صورت افزایش زیاد از حد جمعیت و طغیان می خرگوش؛

 )تبه ندرالبته (

Rodentia Myocastoridae Myocaster coypus 

براي محیط زیست به که گونه مهاجم و غیر بومی ؛ )نوعی پستاندار آبزي(نوتریا 
براي گردد ولی محسوب میتخریب کننده و گونه مهاجم یک عنوان 

  .کشاورزي به طور خاص آفت نیست
  .تهیه شده است) تحقیقات گیاهپزشکی کشور تحقیقات جانورشناسی موسسه بخش(مطالب جدول فوق به کمک آقاي مهندس کیانوش جعفري * 
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  :منابع
 Lixus     ارزیـابی میـزان خسـارت خرطـوم بلنـد دمبـرگ      . 1384. ارباب تفتـی، رویـا، علیـزاده، شـمس الـدین، تقـی زاده، مسـعود        -1

incanescens Boh. (Col. :Curculionidae) گـزارش نهـائی   . غربی، اردبیـل و تهـران  هاي آذربایجان  روي چغندرقند در استان
 .)30295کشاورزي شماره سند مرکز اسناد (موسسه تحقیقات گیاه پزشکی . طرح تحقیقاتی

. نشریه آفات و بیماریهاي گیاهی. در شیراز) .Spodoptera exigua Hb( بیواکولوژي برگخوار چغندرقند . 1367. اقتدار، عباداله -2
 .63-57صفحات . 2و1هاي  ، شماره56جلد 

   615آفات مهم گیاهان زراعی ایران، انتشارات مرکز نشر یادبود، چاپ سوم ص  .1371 .براهیما .بهداد -3
در اسـتان   .Lixus incanscens Bohبررسـی سوسـک خرطـوم بلنـد چغندرقنـد      . 1366. پرویزي، رحـیم و جوانمقـدم، هوشـنگ    -4

 .8-1صفحات . 2و1هاي  ره، شما55جلد . نشریه آفات و بیماریهاي گیاهی. آذربایجان غربی

نشـریه  ). کرلی تـاپ (هاي چغندرقند ایران و نقش آنها در انتقال بیماري ویروسی  زنجره. 1347. خیري، محمد و علیمرادي، ایرج -5
  .صفحه 50. بنگاه اصالح و تهیه بذرچغندرقند

آفات و بیماریهاي گیاهی، شـماره   نشریه مؤسسه بررسی. بررسی عوامل مؤثر در طغیان برگخوار چغندرقند. 1355. خیري، محمد -6
 .15-1صفحات . 42

. بررسی لیتاي چغندرقند در کشور     .1358. خیري، محمد، نعیم، عزیزاله، فاضلی، محمدجواد، جوانمقدم، هوشنگ، اقتدار، عباداله -7
 .40-1صفحات . 48، جلد 1نشریه مؤسسه بررسی آفات و بیماریهاي گیاهی، شماره 

هـاي نـر    هـاي فرمـونی بـراي شـکار پروانـه      تعیین مناسبترین ارتفاع در نصـب تلـه  . 1379. نژادیان، ابراهیمرنجی، حسین و سلیمان  -8
دومین همایش ملی توسعه ي کاربرد مواد بیولوژیک و استفاده ي بهینه از کود و سم در . Spodoptera exigua     برگخوار چغندرقند

 .44صفحه . کشاورزي

 .51-45صفحات . جلد پانزدهم. نامه انجمن حشره شناسان ایران. ریشه چغندرقند در ایرانهاي  شته. 1374. رضوانی، علی -9

پایـان نامـه   . و بررسی بیولـوژي شـته چغندرقنـد در اسـتان اصـفهان      .Pemphigus spهاي جنس  فون شته. 1375. رضائی، ولی اله -10
 .صفحه 120.کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزي دانشگاه شهید چمران اهواز

گـزارش  . هاي چسبنده با رنگهاي مختلف در جلب کک و سایر آفـات چغندرقنـد   بررسی کارائی تله. 1384. شناس، علیرضا حق -11
 )23605کشاورزي شماره سند مرکز اسناد . (موسسه تحقیقات گیاه پزشکی     نهائی طرح تحقیقاتی،
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  فصل سوم

  هاي چغندرقندبیماري
  

  )االسالمییار شیخدکتر مه(  هاي مهم قارچی بیماري - الف
  

این دو شکل، حمله عوامل بیماري زا به اندام هاي زیـر  . به طور کلی چغندر قند به دو شکل مورد حمله عوامل بیماري زا قرار می گیرند
هاي  ریشه. در ابتدا عوامل بیماري زاي ریشه مورد بحث قرار می گیرند. زمینی و همچنین حمله به اندام هاي هوایی و شاخ و برگ است
. دنـ به این دلیل هدف مناسبی براي عوامل بیماریزا بشـمار مـی رو   هستند و در حال رسیدن یا رسیده چغندرقند حاوي مواد غذایی فراوان

پایـانی   ومراحل میـانی  حمله عوامل بیماري زا به ویژه قارچ ها از زمان کاشت بذر تا . قارچها از اهمیت ویژه اي برخوردارند ،در این بین
  :مهمترین بیماري هاي قارچی ریشه در چغندر قند به شرح زیر است. ادامه داردغندرقند رشد چ

  
  مرگ گیاهچه چغندر قند

هاي گیاهچه چغندر قند که عالیم بیماري. گیردچغندر قند از ابتداي مرحله کاشت در معرض عوامل بیماریزاي قارچی خاکزاد قرار می
  شکل( شود از اهمیت ویژه اي برخوردار استگ گیاهچه قبل و بعد از ظهور نمایان میآن بصورت فساد بذر، پوسیدگی ریشه و مر

ابتدا   Rhizoctonia solaniقارچ .ها گزارش شده استهاي مختلفی از نقاط مختلف جهان بعنوان عوامل اصلی این بیماريقارچ. )3-1 
هاي این قارچ داراي گروه. ر قند از آمریکا گزارش شده استبعنوان عامل مرگ گیاهچه و پوسیدگی ریشه و طوقه چغند 1915در سال 

  ;1377عباسی مقدم و رستگار،(اند از روي چغندر قند گزارش شده 2-2و 5 ،4هاي ختلفی است که در ایران گروهآناستوموزي م
 شودمزمن ریشه می ها و آلودگیاست که سبب مرگ گیاهچه  Aphanomyces cochlioidesگونه دیگر قارچ ).  1379ارزنلو، 

)Mukhapadhyay,1987 .(قارچ  Phoma betae هاي مختلفی ایجاد در مراحل مختلف رشد چغندرقند بیماريبوده و یک قارچ بذرزاد
  آلودگی به . )Mukhapadhyay,1987( پوسیدگی ریشه و پوسیدگی انباري است کند که شامل مرگ گیاهچه، لکه برگی،می

Pythium ultimum   شود و مرگ گیاهچه پس از جوانه زنی ممکن است تحت شرایط منجر به مرگ گیاهچه قبل از جوانه زنی میابتدا
هاي گرم و بسیار مرطوب به در دماي باال فعال است و تنها در خاك  P. aphanidermatumقارچ . رطوبت باالي خاك ایجاد شود

  . )Mukhapadhyay,1987(گیاهچه چغندر قند حمله می کند 
ها باعث توقف این قارچکش. استعفونی بذور با سموم شیمیایی محافظت کننده عمده ترین روش مبارزه با بیماري مرگ گیاهچه ضد

در . )Rush, 1991, 1992( گردندیا کاهش رشد قارچ به صورت بذرزاد و یا خاکزاد شده و در نتیجه باعث کاهش خسارت بیماري می
در بحث . )Rush, 1992( براي این هدف مورد استفاده قرار گرفته اند  PCNBم، متاالکسیل وتیرا-کشور ما قارچکشهاي کربوکسین

 استفاده از سوشهاي بیولوژیک پژوهشگران با استفاده از قارچها و باکتریهاي آنتاگونیست موفق به کنترل موثر مرگ گیاهچه گردیده اند

)Defago & Hass, 1990 ; Rush, 1991( .باکتریهایی که بطور موفقیت آمیزي در این رابطه مورد استفاده قرار  از جمله قارچها و
 , Pseudomonas fluorescenceهمچنین باکتریهاي  و Trichoderma harzianum, T.virideگرفته اند می توان به قارچهاي 

P.putidae, Burkholderia cepacia  وBacillus subtilis  نترل بیماري مرگ گیاهچه گردیده اشاره کرد که یه طور موثري باعث ک



 

 
 

33

بر اساس تحقیق شهیري طبرستانی و   (Defago & Hass, 1990 ; Heydari & Misaghi, 1998  ; Shah-Smith & Burns, 1997) اند
بر  یا اضافه کردن آنها به خاك T. harzianumدر آزمایش هاي گلخانه اي ، پوشش دادن بذر چغندر قند با قارچ ) 1384(همکاران

  .روز بعد از کاشت تاثیر چشمگیري در مقایسه با شاهد آلوده داشته است 30کاهش میزان مرگ و میر گیاهچه ها در فاصله 
  

  
  Rhizoctonia solaniعالیم بیماري مرگ گیاهچه توسط  -1-3 شکل

 
  :پوسیدگی ریشه چغندر قند

  : پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه چغندر قند
یی ریشه و طوقه چغندرقند یکی از خطرناکترین و رایج ترین بیماریهاي این محصول زراعی در مناطق بیماري پوسیدگی ریزوکتونیا

مرگ گیاهچه، پوسیدگی ریشه و طوقه و . بیماریهاي ایجاد شده توسط این بیمارگر در مورد چغندرقند متنوع هستند .مختلف دنیا است
. (Sneh et al., 1996)اریهاي ریزوکتونیایی چغندرقند به حساب می آیند شده از بیم بارانپوسیدگی ریشه هاي  و شانکر خشک ریشه

طی بررسیهاي خود ) 1989(ویندل و نابن  .گروههاي آناستوموزي مختلفی از روي ریشه هاي پوسیده چغندرقند گزارش شده است
هاي  دند اما براساس گزارشرا از چغندرقند گزارش کر AG-5 و AG-4, AG-3, AG-2-2, AG-2-1, AG1ي زموواستنگروههاي آ

( موزي شدیدتر است وبر روي چغندرقند از دیگر گروههاي آناست AG-2-2 و  AG-4موزيوبیماریزایی گروههاي آناست ،مختلف
عالیم ناشی از پوسیدگی ریزوکتونیایی ناشی از گروه آناستوموزي  .)Windels & Nabben, 1989) (1379،عباسی مقدم و رستگار

AG-4  عالیم پوسیدگی خشک در قسمت هاي مختلف ریشه است که در ابتدا به صورت بروز نقاط و لکه هاي کوچک به صورت
  ). 2-3شکل (شود هاي وسیعی از ریشه به صورت پوسیده خشک مشخص مییابد و قسمتها گسترش میفرورفته که به تدریج این لکه
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  .شودایجاد می R. solani AG-4سط عالیم پوسیدگی خشک روي ریشه چغندر قند که تو -2-3شکل 

 
اي در سطح ریشه که بر روي آن آثار عالیم پوسیدگی روي ریشه به صورت تغییر رنگ قهوه AG-2-2در مورد گروه آناستوموزي 

م اي در زیر بافت بیمار بدون وجود عالیهایی برش داده شوند عالیم تغییر رنگ قهوهاگر چنین ریشه. شودترك خوردگی دیده می
 AG-2-2داراي دو گروه فرعی است که شامل  R. solani AG-2-2قارچ ). 4-3و  3-3شکل ( پوسیدگی خشک قابل مشاهده است

IIIB  وAG-2-2 IV قارچ .باشدمیAG-2-2 IIIB  تواند گندم، ذرت و برنج را مورد حمله قرار دهد و همچنین درمیoC35  رشد می-

اگرچه این بیماري ها در  .تواند گندم یا ذرت را مورد حمله قرار دهدکند و نمیجه رشد نمیدر 35در  AG- 2-2 IVکند در حالی که 
 . )Jacobsen , 2005( تر استهاي سنگین با زهکشی ضعیف شایعافتد با این حال در خاكها اتفاق میهمه خاك
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.  
 R. solani AG-2-2 عالیم تغییر رنگ و ترك خوردگی در سطح ریشه در اثر خسارت  -3-3شکل 

 

  
  R. solani AG-2-2برش عرضی ریشه مبتال به پوسیدگی ریشه توسط قارچ  -4-3شکل 

 
  :پوسیدگی هاي تر چغندر قند

در مزارع با بافت سنگین خاك و رطوبت بیش از معمول مشاهده  P. drechslari ،P. aphanidrmatumمیست دو قارچ واز قارچهاي او
 اثبــات رســیده اســت بــه هــا در منــاطق مختلــف کشــور،ایــن قــارچ یدر ایــران بیمــاریزای). Whitney & Duffos, 1986(مــی شــوند 



 

 
 

36

بعنوان مهمترین عامل پوسیدگی ریشه چغندرقند در استان سمنان معرفی  P. aphanidermatum قارچ .)1355حبیبی ؛ 1370فصیحیانی،(
کاشــی و (ســیدگی ریشــه چغندرقنــد در اســتان همــدان بــه عنــوان یکــی از عوامـل ســبب پو  P. ultimum همچنــین ).1379امتــی،(شـد  

به صورت پژمردگـی   P. aphanidermatumعالیم خسارت ناشی از  .گزارش شده است) 1379ارزنلو،(و منطقه کرج ) 1379همکاران،
 .Pگونـه   همچنـین ). 5-3شـکل  ( کنـد شود که به سمت طوقه پیشروي میاي تیره تا سیاه در انتهاي ریشه مشخص میو پوسیدگی قهوه

deliense قند گزارش شده استه عنوان عامل پوسیدگی ریشه چغندربا گستردگی و شدت کمتر ب )Rush, 1987( . هـاي  پایداري قـارچ
پیتیوم در خاك عمدتا به صورت اووسپور است که پس از گذشت زمستان و گرم شدن هوا در صورت وجـود میزبـان و دمـاي مناسـب     

درجـه   27شرایط مناسب براي آلودگی و توسعه بیماري دمـاي بـیش از   . شودرخه زندگی قارچ تکرار میزنند و چمی اووسپورها جوانه
 هاي محلول و سدیم قابـل تبـادل اسـت   اع، خاك قلیایی و سطوح باالي نمکساعت و شرایط رطوبتی اشب 12حداقل به مدت سانتیگراد 

)Hine & Ruppel, 1969; van Bretzel et al., 1988(  . 

  

  
  .جدا گردید  P. aphanidermatumعالیم پوسیدگی ریشه چغندر قند که از آن قارچ  -5-3کل ش

 
شیخ االسالمی و (در منابع مختلف به عنوان عامل پوسیدگی تر ریشه چغندر قند معرفی شده است  Phytophtora drechsleriگونه 

- ه ریشه در خاکی با رطوبت بیش از حد است مورد حمله قرار میمعموال این گونه نیز چغندر قند را در شرایطی ک). 1384همکاران ، 

به عنوان  P. drechsleriرا عالوه بر  P. nicotianae  ،P. cryptogeaهاي گونه) 1377(بنی هاشمی ). Whitney & Duffos,1986( دهد
هاي رشد یافته چغندر قند زج ریشهبه عنوان عامل پوسیدگی ل  P. megaspermaهمچنین. عامل پوسیدگی ریشه در فارس گزارش کرد

به صورت پوسیدگی نرم و لزج با بوي  P. drechsleriعالیم پوسیدگی ناشی از ). Hull,1960( در مزارع اشباع از آب معرفی شده است
حاشیه معموال در حد فاصل بافت سالم و آلوده یک . کندروع شده و به سمت طوقه پیشروي مینامطبوع است که از نوك انتهایی ش

بهترین شرایط براي ایجاد بیماري وجود رطوبت اضافی در مزرعه در زمانی است که درجه ). 6-3شکل (شود مشخص مشاهده می
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هاي فیتوفتورا به صورت اووسپور و همچنین کالمیدوسپور در خاك صورت نهپایداري گو. استدرجه سانتیگراد  32تا  28حرارت بین 
 .کنندها جوانه زده و چرخه زندگی قارچ را تکرار میري و کسب رطوبت کافی در دماي مناسب این اندامگیرد که پس از انجام آبیامی

  .ارائه شده است 7-3در غده چغندر در شکل  R. solani AG-4و قارچ  P. drechsleriتفاوت عالیم خسارت ناشی از قارچ 
  

  
 .جدا گردید  P. drechsleriگونه قارچ  آنعالیم پوسیدگی ریشه که از  -6-3شکل 

  

  
 )چپ( R. solani AG-4در مقایسه با عالیم خسارت گونه ) راست( P. drechsleriمقایسه عالیم خسارت گونه  -7-3شکل 
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  :پوسیدگی ذغالی ریشه چغندر قند
سال  در مریکاي آکالیفرنیاایالت از مناطق گرم  ،است Macrophomina phaseolinaقارچ بیماري پوسیدگی ذغالی که عامل آن  

بیماري سبب کاهش راندمان این  .)Whitney & Duffos,1986(درصد برآورد گردید  30تا  8گزارش شد و خسارت آن  1938
درصد متغیر است  30تا  اگرچه میزان خسارت از صفر. یابدکاهش میها ود و همچنین قدرت انبارداري ریشهشمحصول و درصد قند می

و تنش رطوبتی شدید ) درجه سانتیگراد 31 حدود(هاي باال دهد که چغندرقند تحت درجه حرارتی رخ میهاي شدید زماناما خسارت
هاي روي لکه. میرنداي شده و میها قهوهعالیم اولیه بیماري پژمردگی خفیف شاخ و برگ است که متعاقبا بوته. شودکشت و کار می

شوند و هاي کهنه به تدریج از هم باز میزخم. شوندعموال در ناحیه طوقه دیده میو م اي و نامنظم هستندریشه سیاه متمایل به قهوه
نواحی پوسیده داخل ریشه در ابتدا زرد تیره هستند که بتدریج زرد لیمویی . شوندهاي سیاه و ذغالی رنگ مشخص میمیکرواسکلروت

ها ها در حفرهشود و توده اسکلروتاي میمتمایل به قهوهدر مراحل پیشرفته بیماري بافت ریشه سیاه ). 9-3و  8-3شکل (شوند می
قارچ به صورت اسکلروت در خاك یا بافت گیاهی میزبان براي . شوندهایی نهایتا فشرده و مومی میچنین ریشه. شوندشاهده میم

به، ذرت، سیب زمینی، سورگوم، سویا، میکرواسکلروت ها در چغندر قند یا سایر میزبان ها نظیر لوبیا، پن. حداقل دو سال زنده می ماند
 . )Collins et al., 1991; Su et al., 2001( شوندتوت فرنگی، آفتابگردان و سیب زمینی شیرین تشکیل می
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  در برش عرضی ریشه Macrophomina phaseolinaعالیم پوسیدگی ذغالی توسط قارچ  -9-3شکل 

 
  :پوسیدگی ریزوپوسی ریشه چغندر قند

پوسیدگی ریشه توسط ریزوپوس توسط دو . وس استپهاي مختلف از جنس ریزوزاي چغندرقند گونهیکی دیگر از عوامل خسارت
عالئم پوسیدگی  ،چغندرقندهاي رسیدهدرصد  60در ایالت آریزوناي آمریکا . شودایجاد می R. stloniferو  Rhizopus arrhizusگونه 

 & Stangellini( جدا شد R. arrhizus هادادند و از این ریشهدر حال پیشروي بود را نشان میطوقه که به سمت انتهاي ریشه 

Kronland,1979( . 1378ی مقدم در سال سو عبا 1379در سال  شیخ االسالمی و همکاران،  1355حبیبی در سال R. arrhizus بعنوان  را
شاخ و برگ  هاي دیگر ریشه عالیم اولیه پژمردگییر بسیاري از بیمارينظ. اندوسیدگی ریشه چغندرقند معرفی کردهیکی از عوامل پ

اي کمرنگ با ها داراي پوسیدگی قهوهدر این بیماري ریشه. شوندعا پژمرده شده و خشک و شکننده میها سریاست که این شاخ و برگ
ست که به اي رنگ در قسمت طوقه اشروع پوسیدگی قهوه R. arrhizusها توسط مشخصه آلودگی ریشه. ه هستنده سرکبویی شبی

هاي معمول هستند و به عنوان بیمارگرهاي ضعیف هر دو گونه ریزوپوس ساپروفیت). 10-3شکل (کند سمت نوك ریشه پیشروي می
هاي محیطی نظیر رطوبت کنند که استرستنها زمانی چغندر قند را آلوده می ها هوازاد هستند واسپورانژیوم. آیندریشه به حساب می
 30( درجه حرارت باال R. arrhizusدر مورد . ها آسیب بزندهاي مکانیکی یا تغذیه حشرات نظیر پروانه لیتا به ریشهاضافی ریشه، صدمه

  . مطلوب رشد قارچ هستنددرجه سانتیگراد  16تا  14د هاي حدودرجه حرارت R. stoloniferو در مورد  )درجه سانتیگراد 40تا 
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 R. arrhizusقارچ عالیم پوسیدگی ریشه توسط  –10-3شکل 

  
 .Fusarium sppپوسیدگی ریشه چغندر قند توسط 

 Whitney and(انـد  گونه هاي مختلف فوزاریوم نیز به عنوان عوامل پوسیدگی و پژمردگـی ریشـه چغندرقنـد در آمریکـا معرفـی شـده      

Duffos,1986( . پوسیدگی فوزاریومی ریشه توسطFusarium oxysporum f.sp. radis-betae   شـود و در منـاطق مختلـف    ایجـاد مـی
هـاي آذربایجـان غربـی ، خراسـان و     استان در هاي فوزاریومهمچنین بیماریزایی گونه. )Frank et al., 2001( آمریکا مشاهده شده است

،  F. solaniهاي گونه). 1379ارزنلو،؛ 1379عباسی مقدم و رستگار،؛ 1374ایرانی و ارشاد ، (شده است  بر روي چغندرقند گزارش البرز
F. oxysporum ،F. moniliforme  شـده اسـت   هاي رسیده چغندرقند به عنوان عوامل پوسیدگی انباري چغندرقند معرفیبر روي ریشه 

ها چون معموال به صورت بک ترکیب همراه با سایر بیماري ،شودنادیده گرفته می این بیماري غالبا. )1377شیخ االسالمی و همکاران، (
اما . شوددیده می Fusarium oxysporum f.sp. betaeنظیر پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه و طوقه، ریزومانیا و زردي فوزاریومی توسط 

ط سـایر عوامـل خسـارت زاسـت     ه معمـوال محـل آسـیب توسـ    هاي پراکنده در اطراف ریشه کال عالیم این بیماري به صورت لکهمعمو
عامل این بیماري توسط کالمیدوسپور تا مدت هاي طوالنی بدون وجود میزبان در داخـل خـاك دوام   ). 11-3 شکل(  شودمشخص می

  .)Harveston & Rush, 1997( گیردانجام میدرجه سانتیگراد  27توسعه بیماري در دماي بیش از . می آورد
  

  عوامل پوسیدگی ریشه چغندر قند با اهمیت کمسایر 
 & Whitney(انـد  بعنوان عامل پژمردگی آوندي چغندرقند در دنیـا معرفـی شـده    V. albo-atrum و  Verticillium dahliaeهاي گونه

Duffos,1986(.  قارچ  1379ارزنلو در سالV. dahliae اریزایی آن را اثبـات  بیمـ  وسازي جدا ،هاي چغندرقند در منطقه کرجرا از ریشه
در آمریکـا گـزارش    1929شـود در سـال   ایجـاد مـی   Aphamomyces cochlioidesبیماري پوسیدگی سیاه ریشه که توسط قارچ . نمود

 Phoma betaeاز عوامل دیگر مولد پوسیدگی ریشـه  . ولی تا بحال از ایران گزارش نشده است) Whitney and Duffos,1986(گردید 
 .)Cormack and Moffatt,1961( زا استق سردسیر خسارتاست که در مناط
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  Fusarium oxysporum f.sp. radis-betaeقارچ عالیم خسارت ناشی از  -11-3شکل 

  
  ,P. drechsleri, R. solani, P. aphanidermatum, P. betaeهــاي قــارچســیلو  ریشــه درقــارچی در مــورد عوامــل پوســیدگی 

M. phaseolina , Aspergillus niger, Penicillium verrocusom, P. claviforme, Fusarium spp. زایی آنها اند و بیماريجدا شده
در کانادا به عنوان بیمارگر غالب در انبـار شـناخته شـده اسـت      P. betae قارچ). 1377شیخ االسالمی و همکاران، ( به اثبات رسیده است

)Cormack & Moffatt,1961( .  
  

 : هاي پوسیدگی ریشه چغندر قندل بیماريمدیریت کنتر

  .را کاهش داد هااین پوسیدگی توان خسارتبطور کلی از دو طریق می
که در شرایط رطوبتی اشباع و دماي بـاال   P. aphanidermatum و P. drechsleriدر مورد بیمارگرهایی نظیر : هاي به زراعیروش

عـدم   هایی از مزرعه،به خاطر عدم توقف آب در بخش صحیح آبیاري، تسطیح اراضی اعمال مدیریتفعالیت شدید بیماري زایی دارند 
-مـی با توجه به گرمادوست بودن این عوامـل  آبیاري در ساعات گرم روز  منجااورود آب از مزارع آلوده به مزارع سالم و خودداري از 

ورد بیمارگرهایی در مهمچنین   Macrophomina phaseolinaدر مورد بیماري پوسیدگی ذغالی توسط . تواند مانع توسعه بیماري شود
خشکی،  هايارد کنترل تنشکه زخم و خراش در شروع بیماري نقش اساسی د .Rhizopus sppو  .Fusarium sppهاي نظیر انواع گونه

شـود  ریشـه چغندرقنـد    و هطوقـ  بـه ایجاد صدمه  زروشی که مانع ا هاي هرز در خانواده کنوپودیاسه و هرکاشت زودهنگام، کنترل علف
 .در کاسـتن از خسـارت بیمـاري مـوثر اسـت     دهنـد و یـا جونـدگان    نظیر کنترل حشراتی نظیر لیتا که قسمت طوقه را مورد حمله قرار می

کـه بطـورکلی میـزان پوسـیدگی ریشـه چغندرقنـد در        ه اسـت بررسی تأثیر عملیات زیر شکن بـر پوسـیدگی ریشـه چغندرقنـد نشـان داد     
در تیمـاري  . کمتر بود ،ه زیرشکن استفاده شد از تیمار شاهد که در آن فقط شخم معمولی در بهار و پاییز اعمال گردید بودتیمارهایی ک

بـا  . دشـ شکر مشاهده  وکمترین میزان پوسیدگی و بیشترین عملکرد ریشه  ،سانتی متر اعمال گردید 40-50که در آن زیر شکن به عمق 
از  نتوانـد در کاسـت  اریخ کاشت و تراکم بوتـه در پوسـیدگی ریشـه چغندرقنـد تـراکم کـافی بوتـه مـی        توجه به نتایج طرح بررسی اثر ت
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سانتیمتر در این مـورد قابـل توصـیه     50فاصله بین خطوط  مترسانتی 15ها روي خطوط خسارت پوسیدگی مؤثر باشد بطوریکه فاصله بوته
   .)1383فصیحیانی و همکاران، ( است
هاي انجام شده تعداد زیادي جدایـه بـه دسـت آمـد کـه فقـط       در سیلو در نمونه برداري ل بیماریزاي چغندرقندیابی خسارت عوامزار در

 .بودنـد   R. solaniو .Fusarium sp. ،Phytophthora spشـامل  تعدادي از آنها توانایی بیماریزایی در ریشه چغندرقند را دارا بودند که 
توانـایی ایجـاد    R. solani و P. aphanidematum  ،Phythphthora drechsleriهـاي  یمـاریزایی نشـان داد کـه فقـط جدایـه     آزمـون ب 

با توجه به اینکه اغلـب  . ها جهت نفوذ نیاز به وجود زخم دارندهستند و سایر گونه اهاي سالم بدون ایجاد زخم را دارپوسیدگی در ریشه
سیلو سبب آلودگی بیشتر می توانند در صورت انتقال به  ،فیتی برخوردارندقابل مالحظه ساپرو تواناییهاي بسیار بیماریزاي ریشه از قارچ

هـاي  هاي سالم تفکیک و تنها ریشـه هاي بیمار قبل از سیلو کردن از ریشهریشه گرددمیبه این ترتیب توصیه  .هاي سالم شوندسایر ریشه
هـا  هاي ناشی از فعالیـت قـارچ  ها شود در کاستن از خسارتشهاقدامی که مانع از زخم شدن ری همچنین هر. سالم در انبارها ذخیره شوند

  . مؤثر است
حتی در تر است اما هاي سنگین با زهکشی ضعیف شایعاگرچه بیماري در خاك R. solaniقارچ در مورد  :هاي به نژاديروش

شاهده بود و این موضوع نشانگر این واقعیت بیماري با شدت باال قابل م ،مزارعی که داراي شرایط مناسبی از نظر کاشت و آبیاري بودند
لویت وکنترل بیماري امیدوار بود و بنابراین استفاده از ارقام مقاوم یا متحمل ا به توانهاي به زراعی به تنهایی نمیاست که با اعمال روش

هاي مورد آزمایش ن داد که در بین ژنوتیپاي در برابر ریزوکتونیا نشاهاي ارقام در شرایط گلخانهدر این ارتباط نتایج ارزیابی. دارد
 .مقاومت مناسب دست یافت پالسم چغندر در برابر این بیمارگر به ارقامی با سطحتوان با ارزیابی ژرممی و وجود دارددار معنیاختالف 
نشان  AG-2-2موزي وستاگروه آنمتعلق به  R. solaniرقم و الین در شرایط گلخانه و مزرعه در برابر بیماریزاترین جدایه  20ارزیابی 

هاي اخیر بررسی در سال .از سطح مقاومت باالتري نسبت به سایر ارقام برخوردار بودند BP2و  RT 41 ،R 37 هايداد که ارقام و الین
منابع بدست  وغربال ژنوتیپ هاي مختلف براي این بیماري در همدان شروع شده و نتایج بدست آمده بسیار امیدوار کننده است واز بین

ها و ارقام تجارتی هاي اخیر غربال الینهمچنین درسال. اري نشان داده اندآمده ژنوتیپ هایی وجود دارد که مقاومت خوبی نسبت به بیم
 ها و ارقام تجارتیدر موسسه تحقیقات چغندرقند انجام شده و نتایج نشان داده است که الین R. solaniبیماري پوسیدگی ریشه ناشی از 

  هاي مقاوم به ر این آزمایش مشخص گردید که الیند. اندنشان داده R. solaniزاي متفاوتی نسبت به دو جدایه بیماريالعمل عکس
M. phaseolina  نسبت بهR. solani هاي مقاوم به خشکی نسبت به نیز مقاومت نشان دادند، اما الینR. solani در این . دندبو حساس

  ).Mahmoudi & Ghashghaie, 2012(نسبت به هر دو جدایه مقاومت خوبی نشان داد  Line B8618آزمایش الین 
ایج خـوبی در  هاي تولید بذر اروپایی ارقام تجاري چغندر قند مقاوم به هر دو بیماري ریزومانیا و ریزوکتونیا تولید و به بازار عرضه کرده اند که نتـ شرکت

گیـري  هاي مقاومت به این دو بیماري بـا بهـره  هاي حامل ژندر این راستا و با هدف تهیه گرده افشان .ان داده اندمناطق آلوده به هر دو بیماري از خود نش
یـک روش مناسـب   ). 1386 ،محمـودي (هایی تولید و در شرایط گلخانه و مزرعه با آلودگی طبیعی ارزیابی شدند از منابع مقاوم موجود در ایران، الین

برگـی و یـا در زمـانی     8تـا   4هاي کشت در زمان ها در ردیفکشکارگیري ارقام نیمه مقاوم و استفاده از قارچبراي مدیریت بیماري، ب
کـش مـورد اسـتفاده آزوکسـی     در ایـن شـرایط بهتـرین قـارچ     .درجه اسـت  24تا  20متري بین سانتی 10ت که درجه حرارت در عمق اس

   هــاي آلــودگی طبیعــی و مصــنوعی نشــان داده اســت     و آزمــایشاســتروبین بــوده اســت کــه بهتــرین ســطح کنتــرل را در هــر د       
)Kiewiek et al., 2001; Jacobsen et al., 2005( .  
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  بیماري هاي قارچی مرتبط با اندام هاي هوایی چغندر قند
  لکه گرد چغندر قند

محیطی گرم و  که تحت شرایطبرگی سرکوسپورایی چغندرقند مهمترین بیماري برگی این محصول در مناطق گرمسیر است  بیماري لکه
بیماري مزبور در تمـام منـاطق   . )Skaracis and Biancardi, 2000(کند  مرطوب بیشترین خسارت را به محصــــول چغندرقنـد وارد می

در ایـران بیمـاري   . )Holtschulte, 2000(شود اما خسارت آن در مناطق گرم و مرطوب قابل توجه اسـت  کشت چغندر قند مشاهده می
هاي دریاي خزر، اردبیل، ارومیه، خوي، بجنورد، بندرعباس و کازرون گزارش شـده اسـت    برگی سرکوسپورایی از خوزستان، کرانه کهل
 55این خسـارت در بلغارسـتان تـا    . بسته به شرایط آب و هوایی خسارت این بیماري در مناطق مختلف جهان متغیر است). 1389ارشاد، (

درصد، در آمریکا  40تا  )Agatev, 1980(و قــزاقـستــان  )Wolf et al., 1995(، در آلمان )Mikhailov and Vrbanov, 1976( درصد
گزارش شده  )Yoshimura et al., 1992( درصــد 8و در ژاپن با توجه به برودت هوا تا  )Smith and Martin, 1978(درصد 30 -35تا 

عملکرد شکر خام در شرایط شـدید بیمـاري لکـه    Smith and Martin, 1978; Smith and Rupple, 1973) (بر اساس تحقیقات . است
  . استدرصد برآورد گردیده  50تا ) Skaracis and Biancardi, 2000(درصد و در تحقیقات دیگر  42گرد تا 

مناطق خیلـی  در . )Rathaiah,1976(شود و ممکن است با تولید اپرسوریوم همراه باشد هاي برگ فراهم مینفوذ بیمارگر از طریق روزنه
، Beta ،Spinacia ،Amaranthusهاي هاي هرز میزبان از جنسلفع. ها و استروما بر روي بذرها تشکیل شودآلوده ممکن است کنیدي

Atriplex ،Chenopodium  وPlantago  زنـی   از طریـق مایـه  . شـوند ولـی اهمیـت زیـادي ندارنـد     نیز از منابع زادمایه قارچ محسوب مـی
در درجه  16 در روز ودرجه سانتیگراد  32تا  27درجه حرارت ). Vestal, 1933( اند گونۀ گیاهی به این بیماري آلوده شده 24وعی مصن

 قنـد مناسـب اسـت   بـراي تولیـد کنیـدي و آلـودگی چغندر    سـاعت در هـر روز    18تا  15حداقل به مدت % 60شب توام با رطوبت نسبی 
)Ruppel, 1995( . در مرحله اول بیمـارگر در شـرایط حرارتـی و    . دهد دو مرحله گیاه چغندر قند را تحت تاثیر قرار میعامل بیماري در

ه گیاهـانی کـه بـ   . رونـد ها از بین میها برگگسترش یافته و با توسعه این لکه هاایجاد لکه برگی به سرعت روي برگ رطوبتی مناسب با
هـا روي چنـین گیاهـانی    د و در غالـب مـوارد انبـوهی از بـرگ    کننـ زایی میه برگاند مجددا شروع باین صورت مورد حمله قرار گرفته

یـا بیمـاري آناناسـی     pineapple diseaseها روي این گیاهان این بیماري در این مرحلـه بنـام   برگ به دلیل تشکیل انبوه. شودتشکیل می
جـه آن افـت عملکـرد    اي گیاه همراه است کـه در نتی د ذخیرههاي جدید با مصرف مواتولید برگ .)Rossi et al., 2000(شود نامیده می

  کننـد تري را پیـدا مـی  هـا نسـبت بـه عوامـل مولـد پوسـیدگی ریشـه حساسـیت بیشـ         افتـد و در عـین حـال ایـن ریشـه     محصول اتفـاق مـی  
 )Rossi et al., 2000( .اي هـ  سـبت بـه بـه پوسـیدگی    هـاي چغنـدر ن    برگی سرکوسپورایی، غده همچنین در اثر ابتالء ریشه به بیماري لکه

  .)Smith and Rupple, 1971( یابد کنند و به این ترتیب قابلیت انبارداري آنها کاهش میانباري حساسیت بیشتري پیدا می
  عالیم بیماري

انی رنگ اي تا ارغوو با حاشیه قرمز متمایل به قهوه میلی متر 5-2هاي گرد کوچکی به قطر هاي بیماري ظهور لکهترین نشانهشاخص
ها ابتدا پراکنده و جدا از هم بوده ولی تدریجاً بر حسب شدت و سرعت پیشرفت قارچ بیمارگر لکه. تر میزبان استهاي مسنروي برگ
ه ظاهر شده و با هاي آلود بافت استروما به صورت نقاط سیاهرنگ در زمینه لکه. گیردصل شده و تمام سطح برگ را فرا میبه هم مت

عالئم  .)Ruppel, 1995(آید  ها به رنگ خاکستري در می هاي بیمارگر، این لکه برها و کنیدي اي از مجموعه کنیديیرهتشکیل پوشش ت
خسارت عامل بیماري ). 12-3شکل(هاي فوق است  هایی کشیده مشابه لکه ها و ساقه گل دهنده به صورت لکهبیماري بر روي دمبرگ

 هایی از ریشه که از سطح خاك بیرون مانده، گزارش شده است آبسوخته در قسمت هاي مدور بر روي ریشه نیز به صورت لکه
)Giannopolitis, 1978(.  
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  عامل بیماري
 Barnett and( باشد هاي ناقص، راسته مونیلیال و از تیره دماتیاسه می متعلق به قارچ .Cercospora beticola Saccقارچ بیمارگر به نام 

hunter, 1972 .(قارچ بیمارگر به صورت . یابدیدرم و پارانشیم میزبان گسترش میهاي اپاي رنگ قارچ در بین سلولهوههاي قریسه
ها به مدت یک تا چهار ماه دوام دارند اما استروماي قارچ اگرچه کنیدي. ماندقایاي آلوده گیاه میزبان باقی میکنیدي و استروما در ب

  ). Ruppel, 1995( ممکن است به مدت یک تا دوسال باقی بماند
  

  
  ها و ساقه گل دهندهاري لکه گرد سرکوسپورایی روي برگعالیم بیم -12-3شکل 

  مدیریت کنترل بیماري
یک تناوب دو تا سه ساله با گیاهان . کش استفاده نمودهاي زراعی، ارقام مقاوم و قارچتوان از تلفیق روشبراي کنترل بیماري می

. )Windels et al., 1998( ي محصول تاثیر مهمی در حذف مایه تلقیحی بیمارگر داردفن بقایاي آلودهزراعی غیر میزبان همراه با د
باید حتی االمکان از مصرف بیش . شوداجراي شخم عمیق سبب تشدید تجزیه بقایاي گیاه و در نهایت منجر به مرگ قارچ بیمارگر می

زیرا منجر به انتخاب یا توسعه نژادهاي مقاوم عامل بیماري به این  ،داري شودها خودمیدازولهاي سیستمیک نظیر بنزیکشاز حد قارچ
هاي سیستمیک و استفاده متناوب از قارچ کش. )Ioannidis and Karaoglandis, 2000 ; Rupple and Scott,1974( شودترکیبات می

اگر چنانچه بذر از مزارع مشکوك . اندازدا به تاخیر میها رژادهاي مقاوم بیمارگر به قارچ کشغیر سیستمیک یا مخلوط آنها توسعه ن
هاي همچنین ضدعفونی با قارچ کش. برددقیقه قارچ را از بین می 20درصد به مدت  5/2تهیه شده باشد ضدعفونی بذر با فرمالین 

  .کاپتان و تیرام نیز در کنترل بیماري موثر است
  

  سفیدك پودري چغندر قند
 Mukhapadhyay(شـود  هاي قارچی چغندرقند در مناطق مختلف کشت آن در جهـان شـناخته مـی   ن بیماريسفیدك پودري از مهمتری

بیمـاري   .دهـد را مـورد حملـه قـرار مـی      Betaکـه منحصـراً جـنس     Erysiphe betae (Vanha) Welzienعامل بیماري قـارچ   .)1987,
تغییرات . وفیل بعلت این بیماري استمزپایین آمدن سطح الیه سفیدك پودري باعث کاهش میزان فتوسنتز شده که این کاهش ناشی از 
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فسفات کربوکسیالز رابطه دارد کـه آنهـم بـا میـزان سـطح پـایین        سبی 1-5وفیل بشدت با کاهش فعالیت آنزیم ریبولوز مزدر ساختمان 
عملکرد در اثـر بیمـاري سـفیدك    کاهش . )Gordon,1982( یابدهاي آلوده کاهش میعملکرد فتوسنتز در برگ. شودآنزیم مربوط می
هر چه زمان آلودگی و شدت آن بیشتر باشد افت عملکرد ریشه و شکر بیشتر خواهد بود . شدت آلودگی بستگی دارد و پودري به زمان

)Ahrens,1979( .  درصـد گـزارش شـده اسـت     5/1کاهش عملکرد ریشه تا حدود شش تن در هکتار و کاهش عملکرد شکر تا حـدود 
)Rupple et al.,1975( .درصد عملکرد شکر را  27نشان داد که سفیدك سطحی تا  ،نیا در آمریکا انجام شدلیفرهایی که در کاآزمایش

نتـایج   .درصـد محاسـبه گردیـد    60در اطراف ایستگاه طرق مشهد میزان آلودگی  1351در سال . )Hills et al ., 1975(دهد هش میکا
   .)1352احمدي نژاد ، (دهد درصد کاهش می 8/16درصد ، تولید قند را تا حدود  5/57ها نشان داد که آلودگی آزمایش

  عالیم بیماري
هاست کـه بـه تـدریج و بـا     هاي هوایی چغندرقند به ویژه برگعالیم این بیماري به صورت ایجاد یک پوشش پودري سفید بر روي اندام

ها ظاهر هاي قارچ عامل بیماري است در متن سفید رو یا پشت برگپز سیاه رنگ که مربوط به آسکوکاررسیدن به پایان فصل نقاط ری
هـا یـا   شـروع اولیـه بیمـاري ندارنـد ولـی ریسـه       و در سفیدك پـودري چغندرقنـد آسکوسـپورها نقشـی در بقـاء      ).13-3شکل (شود می

مل انتشار آلودگی در سال بعد عمل کنند توانند به عنوان عاچغندرقند یا خویشاوندان وحشی می هايهاي باقیمانده روي بوتههوستوریوم
)Asher,1987, 1991(. اي دور دسـت  هـ تفسـا مگیرد که توسط باد در ها صورت میتکثیر و انتشار بیماري روي چغندر توسط کنیدي

در مـاه  بـوده و  ) تیرمـاه (عالیـم بیمـاري در اروپـا در اواسـط جـوالي       آغاز پیـدایش . )Ruppel & Tomasovic ,1977( شوندجابجا می
فروردین (اولین عالیم بیماري در اوایل آوریل پیدایش در ایاالت متحده  .)Asher,1992(رسد به حداکثر خود می) ماه مرداد(آگوست 

در ایران ظهور اولین عالیم بیماري در منطقه کرمانشاه دهه سوم تیرماه و حداکثر میزان آلـودگی در  . )Skoyen et al.,1975(است ) ماه
  ).1377 ،شیخ االسالمی و همکاران(ه گزارش شده است ما مرداد

  عامل بیماري
ذکـر شـده    Erysiphe polygoniعنـوان  بـا  است که در منـابع قـدیمی    Erysiphe betaeعامل بیماري سفیدك پودري چغندر قند قارچ 

در حـال حاضـر بـه عنـوان عامـل       E. betaeدهد عنـوان  اما با توجه به اینکه عامل بیماري منحصرا جنس بتا را مورد حمله قرار می ،است
  .شودبیماري ذکر می

  مدیریت کنترل بیماري
ل مـؤثرترین قـارچ کـش علیـه ایـن بیمـاري       وآریمـ تري قارچ کش  همچنیندر آزمایش قارچ کش هاي مختلف ترکیبات گوگردي و 

داده اسـت کـه کنتـرل شـیمیایی بیمـاري       تحقیقات در زمینه کنترل بیمـاري در دزفـول نشـان   . )1352احمدي نژاد ، ( گزارش شده است 
نتایج بررسیها در کرمانشـاه نشـان داده اسـت کـه      ).1355آبشاهی، (درصد شده است  20توسط گل گوگرد سبب افزایش بازده ریشه تا 

 دیـد درصد میزان قند ریشه نسبت به شـاهد سمپاشـی نشـده گر    2/2درصد عملکرد ریشه و  5/16سمپاشی با سم کالیکسین سبب افزایش 
ین سـموم گـزارش   رهاي بیترتانول و پرمیکونازول مؤثرتکشي انجام شده در هندوستان قارچهادر آزمایش ).1382بساطی و همکاران،(

درصـد افـت عملکـرد ریشـه را بـه       17ها دو هفته پس از ظهور عالیم در کالیفرنیا حـدود  مصرف قارچکش .)Sharma, 1981(شده اند 
در  يها بـا بیمـاري هـیچ اثـر    درصد گیاهان آلوده شدند مبارزه توسط قارچکش 50در شرایطی که  ،)Hills et al., 1975(همراه داشت 

براي کنترل مؤثر بیماري تطابق زمان سمپاشی با ظهور اولین عالیم آلودگی بسـیار حـایز   . )Paulus et al., 1975(کنترل بیماري نداشت 
  .)Asher,1987; 1992(اهمیت است 
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   Erysiphe betaeناشی از قارچ الیم بیماري سفیدك پودري ع -13-3شکل 

چغندرقند یکـی در حومـه شهرسـتان     همزرعدو  ،چند قارچکش در مبارزه با بیماري سفیدك پودريتاثیر مقایسه یک بررسی جهت در 
در نظـر گرفتـه    1380و  1379هـاي  در سـال ) اسـتان کرمانشـاه  (در ایستگاه تحقیقاتی ماهیدشت  و دیگري )آذربایجان غربی(میاندوآب 

  :تیمارهاي مورد آزمایش عبارت بودند از . شدند
  با دز مصرفی یک کیلوگرم در هکتار EC 50% )کاراتان(دینوکاپ 

  کیلوگرم  4با دز مصرفی  WP 80-90%) گوگرد وتابل(سولفور 
  کیلوگرم در هکتار 75/0با دز مصرفی   EC 75%) مورفدتري (کالیکسین 

  با دز مصرفی یک لیتر در هکتار SC 12.5%) ونازولاپوکسی ک(وپوس ا
  شاهد آب پاشی

دار شـاخص آلـودگی بـه بیمـاري     سـموم مـورد آزمـایش باعـث کـاهش معنـی       میتما در هر دوسال آزمایش،نتایج تحقیق نشان داد که 
از آن بـه ترتیـب دینوکـاپ و    قارچکش اوپوس بیشترین تأثیر را داشت و بعـد   در مجموع. سفیدك پودري در مقایسه با شاهد گردیدند

 13میزان عملکرد در تیمارهاي سمپاشی شده نسبت به شـاهد   همچنین. و گوگرد در ردیف سوم قرار گرفتند )در یک سطح(کالیکسین 
حیـدري و  ( هیچکدام از سموم باعث تغییر در میزان قند قابـل استحصـال ریشـه در مقایسـه بـا شـاهد نشـدند       . درصد افزایش داشت 15تا 

  .)1384اران، همک
اي براي باالبردن مقاومت بـه سـفیدك   اي نشان داد که سلکسیون تودههاي گلخانهآزمایشدر بحث مقاومت به بیماري سفیدك پودري 

همین تحقیقات نشان داده کـه  . اي تا حدودي بیشتر از مزرعه بوده استافزایش مقاومت در سلکسیون گلخانهپودري مؤثر بوده و شدت 
 Whitney et(هاي مورد بررسی منشـاء ژنتیکـی دارد   الف مربوط به واکنش نسبت به آلودگی سفیدك پودري در جمعیتبیشترین اخت

al., 1983.( هـاي مختلـف   مقاومـت بـه سـفیدك پـودري در واریتـه     اي از لحـاظ  تنوع قابل مالحظهB. maritina    گـزارش شـده اسـت .
توانـد سـطوح بـاالي    گیـاه چغندرقنـد مـی   توده در صورت وارد شدن به   B. maritima  هايات نشان داده است که بعضی واریتهتحقیق

هاي ارسالی از مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیـه بـذر   در کرمانشاه حاصل غربال کردن ژنوتیپ .)Whitney,1989( مقاومت را ایجاد کند
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ات متفاوتی از مقاومت به بیماري را از خـود نشـان   ها درجاین ژنوتیپ. هاي مقاوم سفیدك بودچغندرقند طی چندین سال یافتن ژنوتیپ
 گیرنـد ر حال حاضر مورد استفاده قرار مـی د) رقم مقاوم به سفیدك پودري تولید(اي اصالحی هو بعنوان منابع مقاومت در برنامه  ندداد

  ).1375کولیوند و شیخ االسالمی ، (
  

   سفیدك داخلی چغندر قند
توسط ابراهیمی و میناسیان از رامین  1353توسط شهیدي از مناطق بجنورد و در سال  1349ل در ایران سفیدك داخلی چغندر در سا

این بیماري توسط اعتباریان روي چغندر لبوئی و  .اهواز و بعداً از اصفهان در روي چغندر لبوئی توسط شیرازي گزارش شده است
  . )1389الهی نیا، ( چغندر برگی در مناطق شهر ري، ورامین و گرمسار مشاهده شده است

  بیماري عالیم
شوند، رنگشان  ها مبتال می ها و گیاهچه موقعی که کوتیلدون. هاي فوقانی بوته چغندر ممکن است به این بیماري مبتال گرددتمام اندام

زیر برگ پوشش گردند و در شرایط مرطوب در  هاي آلوده به طرف پایین متمایل میاندام. رسد تر از حالت طبیعی به نظر می روشن
تر از قسمتهاي دیگر به وجود  سانتیمتر و به رنگ سبز روشن 4هائی به قطر حداکثر  ها لکهدر سطح فوقانی برگ. شود قارچی تشکیل می

در شرایط آب و . آید هاي عامل بیماري به رنگ خاکستري کرکی بوجود می هاست که کنیدیوفر و کنبدي آید و در زیر همین لکه می
-ها ممکن است به رنگ قرمز پریده در آید، در شرایط مرطوب اواخر پاییز ، پوشش قارچی روي تمام برگحاشیه برگ هوائی خشک

هاي  گردند اگر ریشه می تر از معمول و حاشیه آنها به طرف پایین بر هاي مبتال کوچک و ضخیمبرگ. پوشاند هاي جوان و دمبرگ را می
رشد . گردد هاي مبتال به بیماري ظاهر می هاي گلدار بوته اند، در بهار سال بعد عالئم روي ساقهچغندر براي بذرگیري در زمین باقی بم

گردند و در شرایط  ها متورم میپیچند، کاسبرگ هاي گلدار کوتاه مانده و می ساقه. شوند ها متوقف شده پیچیده و ضخیم میتمام برگ
ها به صورت جاروي جادوگر در گل آذین متراکم شده و برگ. شود یل میهاي مبتال تشکمرطوب پوشش قارچی بر روي تمام قسمت

  .)14-3شکل ( آید می
  عامل بیماري

بیمارگر به صورت سیستمیک درون برگ هاي . باشد می Peronospora farinosa f.sp. betae عامل بیماري سفیدك داخلی چغندر
شود اي میهاي تغییر شکل یافتهت منجر به کاهش رشد و پیدایش برگالکند که این حه می یابد و رشد برگ را متوقف میجوان توسع

اپتیموم براي تشکیل  درجه حرارت. براي ایجاد اپیدمی شدید شرایط خنک و مرطوب ضروري است. پیچندسمت داخل میکه به 
درجه  10تا  4 ه زنی اسپورانژیومدماي مناسب براي جوان. درصد است 85و رطوبت نسبی مناسب درجه سانتیگراد  12ها اسپورانژیوم
ساعت مرطوب ماندن برگ براي ایجاد  6حداقل . احتمال آلودگی اندك استدرجه سانتیگراد  20در دماي باالتر از. ستسانتیگراد ا

م در سپور یا میسلیوووبه صورت ا تواندیم کند ورا گونه هاي جنس بتا را آلوده میقارچ عامل بیماري منحص. آلودگی ضروري است
  .)Koike et al.,2007( ها و یا در بذر زمستان گذرانی نماید ریشه

  بیماري کنترلمدیریت 
 ریشه تولید مزارع از متر 1500حداقل) اشتکلینگ(چه ریشه تولید مزارع یا بذرگیري مزارع بایستی بیماري گسترش کاهش براي

ها به منظور ایجاد تهویه و فاصله کافی ردیف زهکشی س بتا،با محصوالت غیر از گیاهان جن تناوب زراعی .باشد جدا چغندرقند
در . به محض دیدن اولین عالئم صورت گیردمانکوزب در هزار  2سمپاشی با غلظت  ،کاشت بذور از مناطق عاري از بیماريمناسب، 

  .شی شروع شودسمپابایستی  گیاه برگ حقیقی در ظهور اولینهاي قبل بیماري شدید باشد به محض صورتی که در سال
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  هابه صورت پیچیدگی و تغییر شکل برگعالیم سفیدك داخلی چغندر قند  -14-3شکل 

  
  گال زگیلی چغندر قند

در ایـران  . )Spegazzini,1909( گـزارش شـد   1894به نام تومور یا گال چغندر اولین بار از کشـور الجزایـر در سـال    بیماري گال زگیلی 
ایـن بیمـاري در اروپـا و آمریکـا اگرچـه گسـترش       ). 1370میناسیان، (بوده است  1370اولین گزارش بیماري از استان خوزستان در سال 

در ایران هم این بیماري تنها در استان خوزستان مشاهده شده . )Whitney,1970( جه نیستزیادي دارد ولی اهمیت اقتصادي آن قابل تو
در مورد خسـارت بیمـاري، درصـد    ) 1376( طبق تحقیقات محمودي. است و در سایر مناطق چغندرکاري گزارشی از این بیماري نیست

ها کمترین میزان قند و بیشـترین میـزان امـالح معـدنی     ه و گالدار کاهش یافتقند و امالح محلول در شیره در اثر بیماري به صورت معنی
میـزان آلـودگی در   . دار مشـاهده نشـد  ه از نظر عملکرد ریشـه تفـاوت معنـی   اما بین تیمارهاي سالم و آلود. محلول در شیره را دارا بودند

  ). 1376محمودي و همکاران، ( درصد متغیر بود 5تا  3مزارع خوزستان بین 
  عالیم بیماري

هاي صورتی، قرمز یا قهوه اي مایل بـه سـبز روي دمبـرگ و پهنـک بـرگ بـا       هایی به رنگعبارت از ظهور گالبارز این بیماري عالیم 
شـود امـا خسـارت    ها رگ ممکن است منجر به خشک شدن برگتشکیل گال روي دمب). 15-3شکل (اندازه حدود یک سانتیمتر است 

هـا بـه یـک    سـانتی متـر کـه گـاهی وزن گـال      10ود هاي روي طوقه بزرگتر با اندازه حدگال. هاي روي طوقه استاصلی مربوط به گال
هش قنـد در هکتـار،   هاي روي طوقه اسـت کـه سـبب کـا    مربوط به گال خسارت اصلی بیماري هم). 16-3 شکل( رسدنیز میکیلوگرم 

ها ها در صورت تماس با زمین توسط انواع قارچم، گالعالوه بر خسارت مستقی. شودها و تا حدودي عملکرد ریشه میافزایش ناخالصی
  .شوندگیرند و فاسد میها مورد حمله قرار میو باکتري
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  هاعالیم بیماري گال زگیلی روي برگ -15-3شکل 

  

  
  هاعالیم بیماري گال زگیلی روي ریشه -16-3شکل 

  
  عامل بیماري

پورهاي شـکل پایـدار قـارچ اسـ    . اي کیتریدیومیسـت اسـت  هـ رد کـه از گـروه قـارچ   نام دا Urophlyctis leproidesقارچ عامل بیماري  
زئوسپورهایی با یک پس از تجزیه گال در خاك رها شده و پس از جوانه زدن تولید . شوندها تشکیل میاستراحتی است که درون گال

هـا  پـس از تجزیـه گـال   . شـوند تشـکیل مـی   هـا پورهاي اسـتراحتی اسـت کـه درون گـال    بقاء قارچ به صورت اس. کنندتاژك شالقی می
ا زئوسـپورها خـارج   کنند کـه از درون آنهـ  د رطوبتی تولید زئوسپورانژیوم میاسپورهاي استراحتی در خاك رها شده و در شرایط مساع

 وایل بهمن استمعموال آزاد شدن زئوسپورها در استان خوزستان مصادف با ا. کنندهاي برگ و دمبرگ و طوقه حمله میشده و به اندام
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 با توجه به اینکـه قـارچ عامـل بیمـاري    . اي استبیماري در استان خوزستان تک چرخه. شودبیماري در اوایل اسفند مشاهده میو عالیم 
کند یکی از فاکتورهاي اساسی در اشاعه بیماري وجود آب آزاد پیرامون گیاه است که بـه گسـترش بیمـاري کمـک     زئوسپور تولید می

  .کندمی
  یریت کنترل بیماريمد

اگر مزرعه بر اساس نیاز گیـاه آبیـاري شـود    . با توجه به ماهیت قارچ عامل بیماري وجود آب آزاد نقش مهمی در گسترش بیماري دارد
همچنین بـا توجـه بـه اینکـه تنهـا چغنـدر و       . درصد آلودگی بسیار کمتر از زمانی است که مزرعه به صورت سنتی و غرقابی آبیاري شود

 تناوب با محصوالت زراعی غیر میزبان و حـذف چغنـدر وحشـی اهمیـت زیـادي دارد      ،وحشی میزبان قارچ عامل بیماري هستند چغندر
  ).1376محمودي و همکاران، (
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  )مهندس ابوالقاسم قاسمی(  هاي مهم باکتریایی بیماري -ب
  

شـامل بـاکتري عامـل پوسـیدگی و      هـا ایـن بـاکتري   .عوامل باکتریایی متعددي به عنوان بیمارگر در چغندرقنـد گـزارش گردیـده اسـت    
 .Pseudomonas syringae pv(، لکـه برگـی و بالیـت باکتریـایی چغندرقنـد      ) Pectobacterium betavascularum(نکروزآونـدي  

syringae ( و)P. syringae pv. aptatae(    پژمردگـی باکتریـایی چغنـدر قنـد ،)Curtobacterium flacumfaciens pv. betae (  و لکـه
که از اهمیت کمتري برخوردار بوده و پذیرش وجود باکتري عامل لکه برگـی ناشـی از    Xanthomonas campestris(برگی باکتریایی 
Xanthomonas بطور قطع در تحقیقات بعدي به اثبات نرسیده است .  

  
  پوسیدگی و نکروز آوندي باکتریایی چغندرقند

بـوده و باعـث پوسـیدگی، لکـه برگـی و نکـروز       پوسیدگی و نکروز آوندي باکتریایی د بیماري از مهمترین بیماري باکتریایی چغندر قن
هـاي مولـد پوسـیدگی نـرم کـه باعـث       یکی از باکتري Pectobacterium betavascularumباکتري . گردند آوندي روي چغندرقند می

راي اولین بار از کالیفرنیا و سپس از واشنگتن، آیـداهو و  باشد که بپوسیدگی نرم و سیاه در دمبرگ و نکروز آوندي غده چغندر قند می
در ایـران  . باکتري مـذکور در منـاطق گـرم از جملـه مخـرب تـرین بیمارگرهـاي چغنـدر قنـد هسـتند          . آریزوناي آمریکا گزارش گردید

هـاي  بافـت امـانی از  آن توسط مشاهده و عامل توسط زالپور از مزارع ممسنی شیراز  1346پوسیدگی باکتریایی ریشه چغندر قند در سال 
  . نیز مجددا از فارس گزارش گردید 1372این باکتري در سال . سازي و شناسایی شدبیمار جدا آلوده

ي بـه   بـاکتري عامـل بیمـار   . اما گاهی تنها در ریشه توسعه مـی یابـد  . شوند گیاه دیده میاي و ریشه ذخیرهبیماري در بخش هوایی عالئم 
هـاي سـیاه رنگـی روي     رگـه عامل بیماري باعث ایجـاد  . شود کند و سبب پوسیدگی شدید می یشه ها حمله میبافت آوندي دمبرگ و ر

این پوسیدگی در ریشه ها به دو شکل . شود گیاه پژمرده می، ها ریشه در آلودگی شدید. یابند ها ادامه می رگبرگشده و در طول ها  برگ
 در. )17-3شـکل  ( شـود  ها تغییر رنگ یافته و بافت آوندي نکروزه مـی  ندي ریشهدستجات آو. شود می ظاهرپوسیدگی نرم و یا خشک 

بـه رنـگ   در مـدت زمـان کوتـاهی    هـا   شوند، نواحی اطـراف آن  ها مشاهده می هاي آوندي نکروتیک در آن ها، حلقه برش عرضی ریشه
  . شود ها می ریشهخالی شدن باعث تو، بلکه نبردهاز بین را گیاهان این بیماري . یابد صورتی تا قرمز تغییر می

درجـه سـانتیگراد بـراي گسـترش سـریع       30تا  25ضروري است و دماي اي هاي ریشهها و آسیب، زخمبراي نفوذ باکتري به داخل ریشه
سیدن بارزترین نشانه بیماري پوسیدگی باکتریائی ریشه چغندر این است که ریشه از قسمت انتهاي تحتانی شروع به پو. تبیماري الزم اس
 . گردد گیرد و موجب فساد آنها می پوسیدگی بتدریج توسعه یافته، تمام بافتهاي ریشه چغندر را فرا می. کند و سیاه شدن می

شـوند و وجـود زخـم در     باران و یا آبیاري بارانی باعـث خسـارت بیشـتر مـی    . حساسیت به این بیماري در گیاهان بالغ و مسن بیشتر است
هاي ازته و رشد سریع آن به دلیـل   شیوع بیماري با افزایش استفاده از کود. هاي گیاه براي آلودگی الزم است رگها، طوقه و یا ب دمبرگ

هاي ریخته شده در طوقه گیاه بر اثر اقدامات کشاورزي، آبیاري  انتقال آن احتماال از طریق خاك. یابد فاصله بیشتر بین گیاهان تشدید می
، عدم ایجاد صدمه به گیاهان، مصـرف مناسـب و متعـادل    با حساسیت کمتربا استفاده از ارقام بیماري  ترلکن. گیرد و یا حشرات انجام می

  . کودهاي ازته، کشت زود هنگام و تنظیم فاصله کشت صورت می گیرد
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  بیماري پوسیدگی نرم و نکروز آوندي در برش عرضی غدهعالئم  -17-3شکل 
  

  قند بیماري سوختگی برگ چغندر
هـا بـدون حاشـیه، بـه     لکه. شودها ظاهر میاي تا تیره در حاشیه و متن برگهاي کوچک قهوهسوختگی برگ چغندر قند به صورت لکه
با گرم شدن هـوا بیمـاري   . )18-3شکل ( گرددیابد و گاهی منجر به خشک شدن کل برگ میشکل نامنظم بوده و بتدریج گسترش می

از اواخر شهریور با خنک شدن هوا در برگ هـاي بـاالیی بوتـه مجـددا     . دهندعالیم بیماري را نشان نمیهاي جدید متوقف شده و برگ
عالیم بیماري هم در مزارع با آبیاري بارانی و هم غرقابی، در فصل خنک مشاهده شده است، خنک بـودن  . شودعالیم بیماري شایع می

ــادي دارد    ــت زی ــاري اهمی ــعه بیم ــوا در توس ــه. ه ــااز بوت ــه       ه ــاکتري از گون ــک ب ــا ی ــاییز غالب ــداي پ ــار و ابت ــر به ــار در اواخ   ي بیم
Pseudomonas syringae pv. syringae هاي مرکزي، آذربایجان غربی و کرمانشاه اصـفهان،  این بیماري در استان. جداسازي می شود

ه برگی یـا سـوختگی بـرگ از آسـیا، اروپـا،      این بیماري به نام هاي لک. خراسان رضوي و چهار محال و بختیاري جدا و شناسایی گردید
عامـل   1385عربی و همکاران نیز در سـال  . گزارش شده است 2003استرالیا و بسیاري از ایاالت آمریکا از جمله ایالت کالیفرنیا در سال 

  . گزارش نمودند P. syringae pv. aptataبیماري را در مازندران 
ــوص ت    ــه در خصـ ــام گرفتـ ــات انجـ ــاس تحقیقـ ــر اسـ ــی از    بـ ــایی ناشـ ــی باکتریـ ــه برگـ ــوختگی و لکـ ــودگی سـ ــدت آلـ ــین شـ   عیـ

 pv. syringae Pseudomonas syringae  2 چنـاران ، %5/1اطـراف   به ترتیب در مشهد ودر مزارع چغندر قند استان خراسان رضوي% ،
در اسـتان  . بـوده اسـت  % 7/1 و اطـراف فـاروج   %2سـبزوار   و جـوین ، %2 نیشابور وحومه، %3تربت حیدریه ، %5/1جلگه رخ ، %3 قوچان

. بیشـترین آلـودگی در مـزارع شهرسـتان اراك بـود     . ها متغیـر بـود  درصد و با میانگین هفت درصد بوته 40مرکزي آلودگی بین صفر تا 
، 8آبـاد  در کرمانشاه شدت این بیماري در منـاطق، اسـالم  . آلودگی در شهرستان هاي شازند، دلیجان و محالت کم یا بدون آلودگی بود

در . ها عالئم بیماري باکتریایی در مزرعـه داشـتند  درصد بوته 15حدود ) نقده(درصد بود و در آذربایجان غربی  6و بیستون  4چمچمال 
  . شدها را شامل میدرصد بوته 20تا  6اصفهان بین 
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باکتري اه با پوسیدگی بوده است و که بیشتر نکروز همر Pseudomonas syrinage (a&b)عالئم بیماري ناشی از باکتري  -18-3شکل 

Pantoea ananatis (c&d) که نکروزه و خشک بودند، جمع آوري شده از اراك(a&b) کرمانشاه ،(c)  و اصفهان(d)  

  
   Pseudomonas syringaeمقاومت ارقام چغندر قند نسبت به باکتري

اد بیماري سوختگی باکتریایی بـرگ چغنـدر قنـد از اهمیـت     اي در ایستگاه تحقیقات کشاورزي اراك نشان دنتایج آزمایش هاي مزرعه
براساس نتایج، شدت بیماري در ژنوتیپ هاي مختلف چغندر قند در مزرعه آلوده اختالف معنی داري نداشتند و . باالیی برخوردار است

ختگی باکتریایی بسـیار حسـاس   هاي چغندر قند بررسی شده نسبت به بیماري سوتمام ژنوتیپ. همگی در یک گروه آماري قرار گرفتند
به دلیل اهمیت کم بیماري در سایر کشورها تاکنون در زمینه مقاومت ارقام چغندر قند به بیماري تحقیقات زیـادي انجـام   . ارزیابی شدند

وي ارقـام و  این بیماري در تحقیق انجام گرفته در مزرعـه آزمایشـی ر  . لذا تاکنون رقم مقاومی به بیماري گزارش نشده است. نشده است
درصد شد و درصد قند در مزرعـه آلـوده    27هاي مختلف باعث کاهش عملکرد در مزرعه آلوده نسبت به سالم بطور متوسط تا ژنوتیپ

  . کاهش داشت درصد 7/32درصد و عملکرد قند ناخالص بطور متوسط  8نسبت به سالم بطور متوسط حدود 
  

  مدیریت بیماري لکه برگی و بالیت باکتریایی
هاي بررسی شده، مدیریت این بیماري در فصول خنک بـا اسـتفاده از ترکیبـات مسـی در     ا توجه به حساس بودن تمامی ارقام و ژنوتیپب

در مناطقی که این بیماري شایع باشد مـی تـوان از   . اواسط بهار و اواخر شهریور براي جلوگیري از کاهش عملکرد قند قابل توصیه است
  . ا اکسی کلرور مس دو در هزار براي پیشگیري و توسعه این بیماري در مزارع محلول پاشی نمودمخلوط بوردو نیم درصد ی
به عنـوان عامـل لکـه برگـی در      X. campestris pv. betaeهاي هوایی چغندر قند، باکتري هاي باکتریایی اندامدر رابطه با دیگر بیماري

از عارضه سوختگی برگ مزارع چغنـدر قنـد در اصـفهان یـک     ) 1377( رحیمیان در ایران سماواتیان و. از برزیل گزارش شد 1981سال 
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را جدا کردند که خصوصیات باکتري و عالیم بیماري و نقوش الکتروفورزي آن با بـاکتري گـزارش    Xanthomonas باکتري از جنس 
 . شده از برزیل مطابقت نداشت

هاي برگی بوده و کمتر طوقه و ریشه هاي شایع باکتریایی بیشتر از نوع بیماريهاي انجام گرفته در استان اصفهان بیماريبر اساس بررسی
لکه برگی چغندرقند که عمدتاً باعث سیاه شدگی  الئمهایی با عاز کشت بافت. توسط بیمارگرهاي باکتریایی مورد حمله قرار می گیرند

د که با توجه به نتایج بدست شجدا   Pseudomonasجنس د یک باکتري از یها و پیشرفت آن به سمت داخل برگ می گردحاشیه برگ
در مزارع چغندرقند چهارمحال بختیـاري هـم ایـن بـاکتري از شـیوع      . نسبت داد Pseudomonas syringaeتوان آن را به گروه آمده می

  یـک از مـوارد بـاکتري    هـاي کشـت چغنـدر قنـد انجـام شـده اسـت در هـیچ         اما در تجقیقی کـه در بیشـتر اسـتان   . بیشتري برخوردار بود
X. campestris pv. betae باشـد و تنهـا بـه یـک     ارع چغنـدر قنـد بـا ابهـام همـراه مـی      جداسازي نشده است و حضور این باکتري در مز

 . گزارش کوتاه اکتفا شده است
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  )صدیقه فاطمیدکتر ( چغندرقند انگل نماتدهاي مهم  -ج
 

-کنند، در خاك و بافت گیاهان یافت میپی هستند که از ریشه گیاهان تغذیه میوسکوهاي گرد میکرنماتدهاي انگل گیاهی جزو کرم

و نیازهـاي محیطـی و عالئـم     دداراي دامنه وسیع میزبانی هسـتن  .هاي متعددي ممکن است در یک مزرعه وجود داشته باشندشوند وگونه
  .خسارت مختلفی دارند
% 11که سالیانه حدود ،)1-3جدول (اند گونه نماتد انگل گیاهی در مزارع چغندر قند مشاهده و شناسایی شده 60در دنیا تاکنون بیش از 

 دهنـد نسـبت مـی   Heterodera schachtii این خسارت را تنها به نماتـد سیسـت چغندرقنـد   % 90محصول چغندرقند را کاهش میدهند و 
)Sasser, 1989 .( در مناطق بسیار آلوده  .تخمین زده شده است% 10میزان خسارت سالیانه نماتدها به چغندرقند در ایاالت متحده حدود

ندرقند باشد و در اروپاي مرکزي کاشت متناوب چغبه نماتد در ایاالت متحده، از بین رفتن همه محصول چغندرقند امري غیر عادي نمی
  ).Weischer and Steudel, 1972( شده است% 25باعث کاهش محصول بیش از 

  
 :اند ط با چغندرقند در دنیا گزارش شدهکه در ارتبا نماتدهایی .1-3جدول 

Belonolaimus gracilis M. incognita Paratylenchus projectus 
Ditylenchus dipsaci M. javanica Pratylenchus scribneri 
D. destructor M. hapla Radopholus similes 
Heterodera latipons   M. naasi Rotylenchulus reniformis 
H. schachtii Nacobbus aberrans   Trichodorus sp 
H. trifolii N. batatiformis T. cylindricus 
Helicotylenchus microlobus N. sorsalis T. primitivus   
Hemicycliophora similis Neotylenchus abulbosus T. viruliferus 
Longidorus attenatus Paratrichodorus anemones Tylenchorhynchus dubius 
L. caespiticola   P. minor    
L. elongates P. pachydermus  
Meloidogyne arenaria P. pachydermus    
M. chitwoodi P. teres  

  
گـزارش  جداسازي و نماتدهاي مختلفی  ،دنباشدر ایران تاکنون از خاك مزارع چغندرقند که اغلب با سایر محصوالت نیز در تناوب می

  .ارائه شده است 2-3که فهرست آنها در جدول شده است 
  

 نماتدهاي گزارش شده از مزارع چغندر قند در ایران. 2-3جدول 
Pratylenchus brachyurus    Helicotylenchus dihystera       Ditylenchus acutus 
P. neglectus H. pseudorobustus         D. dipsaci 
P. thornei H. crucifereae D. destructor 
P. scribneri Heterodera schachtii D. longicauda   
Pratylenchoides alkani H. trifolii D longimatricalis 
Rotylenchus cypriensis Meloidogyne javanica D. kheiri 
Tylenchorhynchus dubius Merlinius brevidens D. medicaginis 
T. mashhoodi M. microdorus Geocenamus brevidens 
 Pratylenchus sp. G. rugosus 
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بـدلیل   H. schachtiiنماتـد سیسـت چغندرقنـد     .باشـد ارتباط بیما ریزایی و خسارت اکثر نماتـدهاي فـوق روي چغندرقنـد روشـن نمـی     
هاي اصفهان، آذربایجـان غربـی، خراسـان و فـارس تحقیقـات      گستردگی، آلودگی باال و خسارت شدید به محصول چغندرقند در استان

  .بیشتري را بخود اختصاص داده است
  

   Heterodera schachtii  ست چغندرقندینماتد س
یک انگل مهم چغندرقند است که در تراکم باال موجـب کـاهش شـدید محصـول در       Heterodera schachtii ست چغندرقندینماتد س

یـن نماتـد   اشـمیت ا  1871در آلمان مشاهده شد و در سال  1859نماتد اولین بار توسط هرمان شخت در این . شودمناطق تحت کشت می
افزایش یافته در نتیجـه جمعیـت و   نیز با توسعه کارخانجات قند در اروپا کشت چغندرقند . نام گذاري نمود  Heterodera schachtiiرا 

ایـن نماتـد حـدود    . منجر به توقف کشت این زراعت گردیدبدلیل شدت خسارت پراکندگی نماتد در اروپا رو به افزایش نهاد که نهایتا 
در ایاالت متحده شناسایی گردید، افزایش جمعیت نماتد باعث کاهش کشت این محصـول در انگلسـتان    1895گلستان و در در ان 1920

در ایران این نماتد . )Steel, 1984(هاي زیر کشت چغندرقند در غرب آمریکا نیز منجر به ورشکستگی صنایع قند گردید شد و در زمین
هـاي آذربایجـان،   و سـپس از اسـتان  شـد  ع چغندرقنـد تربـت حیدریـه در اسـتان خراسـان گـزارش       براي اولین بار از مـزار  1348در سال 

  .)1986دامادزاده، (کرمانشاه، فارس، و اصفهان، کهکیلویه و چهار محال، مرکزي و همدان گزارش گردید 
  نشانه هاي بیماري

گیاهـان  ). 19-3شکل (اهان داراي رشد کم ظاهر شوند هایی باگیاست در همه مزرعه و یا بصورت لکهدر مزرعه عالئم آلودگی ممکن 
ممکن است قبل از جوانه زنی در صورت آلودگی به این نماتد بمیرند، تاخیر در جوانه زنی داشته باشند، و یا بعـد از جوانـه زنـی در اثـر     

است دمبرگ درازتر از گیاهـان سـالم    گیاهچه هاي جوان آلوده به نماتد ممکن. حمله مستقیم نماتد یا سایر بیمارگرهاي خاکزي بمیرند
در ساعات گرم روز حتی با وجود رطوبت کـافی برگهـاي بیرونـی    . داشته باشند، و نیز ممکن است تا زمان برداشت کوچک باقی بمانند

ز یـا زرد  بسته به میزان آلودگی برگهاي گیاهان آلوده ممکن است سـب ). 20-3شکل (پژمرده میشوند و در غروب دوباره شاداب میشوند 
. بشوند، غده هاي گیاهان آلوده ممکن است رشد کم، ریشه هاي فرعی زیاد و همچنین زخم هـایی در نقـاط حملـه نماتـد داشـته باشـند      

حمله زود هنگام نماتد اغلب باعث چند شاخه شدن غده هاي زیر زمینی میشود، از هفته ششم بعـد از کاشـت مـاده هـاي لیمـویی شـکل       
  ). 22-3و  21-3اشکال (ایان میشوند روي ریشه هاي فرعی نم

معموال از منطقه جوانه زنی در پشت کالهک ریشه، محل زخم و منافذ حاصـل از ظهـور    H. schachtiiدر میزبان حساس، الرو سن دو 
نماتـد  ریشه هاي فرعی معموال هدف اصلی حمله هستند ولی غده هاي چغندر قند نیـز مـورد حملـه    . ریشه هاي فرعی وارد ریشه میشود

پس از ورود به ریشه، الرو سن دو در منطقه کورتکس موازي با محور طولی ریشه قرار گرفتـه و یـک ناحیـه سـلولهاي     . قرار می گیرند
بفاصله چند ساعت بعد از ورود در ریشه، حجم سلولهاي ریشه در اطراف سـر الرو افـزایش   . تغذیه اي در مجاورت آوندها ایجاد میکند

طی چند روز دیواره سلولها شروع بـه اضـمحالل کـرده، و    . پالسم متراکم دانه اي با هسته و هستک هاي بزرگ میشودیافته، داراي سیتو
توسـعه  . سلولهاي تغذیه اي سینکیتیال چند هسته اي با دیواره ضخیم سلولی بخصوص در مجاور آونـد هـاي چـوبی تشـکیل مـی گـردد      

میکند در نتیجه تشـکیل سـلولهاي اونـدي چـوب و آبکـش ثانویـه را متوقـف میسـازد          سینکیتیال سلولهاي پارانشیم دورتر را هم در گیر
   .میلیمتر در طول محور ریشه توسعه پیدا کنند 2-1هاي سینکیتیوم ممکن است سلول). 23-3شکل (
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 Heterodera  پژمردگی برگهاي چغندر آلوده به. 20-3شکل  Heterodera schachtii مزرعه آلوده به نماتد. 19-3شکل 

schachtii در هواي گرم حتی با جود رطوبت کافی  

 
 

رشد ریشه هاي فرعی زیاد و چند شاخه شدن غده . 22-3شکل  با سالم ) راست( Heterodera schachtiiبه مقایسه چغندر آلوده . 21-3شکل 
  آلوده به نماتد سیست چغندر قند

     
 توم اطراف سر الرو نماتد سیست چغندر قندسلولهاي تغذیه اي سینکی.  23-3شکل 
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  چرخه زندگی
بعد از تخم گذاري ماده، الرو سن یک و سپس الرو سن دو در داخل تخم تشکیل میشود، در صورت رطوبت کافی در خاك الرو سن 

الروها و خـارج شـدن    ترشحات ریشه گیاه میزبان باعث تحریک وتفریخ. دو تفریخ می شود در غیر اینصورت به حالت کمون می رود
بعد از ورود به ریشه الرو مسافت کوتاهی را در بافت کورتکس طی کرده و . آنها از سیست و سپس نفوذ در ریشه میزبان مناسب میشود

روز پس از نفوذ الرو سـن   16حدود . مرحله رشد الروي و پوست اندازي دیگر صورت میگیرد 3به انگل ساکن تبدیل میشود، در ادامه 
بعد از پوست اندازي چهارم، ماده ها بزرگتر میشـوند و بـا   . به ریشه، نر بالغ از ریشه خارج شده و با ماده جوان جفت گیري می نمایددو 

روز  30نزدیک به ). 24-3شکل (پاره کرده ریشه بدن شیري رنگ و لیمویی شکل آنها روي سطح ریشه هاي نازك قابل مشاهده است 
تعدادي تخم خارج از بدن و چسبیده به آن درون ماده ژالتینی ترشح . ه ریشه، داخل بدن ماده با تخم پر میشودپس از نفوذ الرو سن دو ب

ماده میمیرد، پوسته بدن آن بتدریج سخت شده و تبدیل به یک سیست قهوه اي داراي تعداد کم یـا بـیش   . شده توسط ماده قرار میگیرند
   .زمان الزم براي رشد و تکامل ماده بسیار متغیر و بسته به دما و سایر عوامل محیطی دارد). 26-3و  25-3اشکال (تخم میشود  600از 

دوره . درجه است 24-20درجه شروع به فعالیت میکنند و حداکثر فعالیت آنها در دماي  10خاك الروها در دماي % 20-10در رطوبت 
تعداد نسل نماتد در سال بستگی به دماي  ).Raski, 1949(یکشد روز طول م 57حدود  C ○18روز و  23مدت   C ○ 29کامل زندگی در

نسـل تشـکیل    5-3و در کالیفرنیـا   (Anon, 1992)نسـل   3، در آلمـان  (Whitehead, 1998)نسـل   3-2محیط دارد، در انگلسـتان داراي  
دامـادزاده،  (نسـل در سـال دارد    3 در ایران در شرایط خراسان، فارس، اصفهان و اذربایجان غربی. (Thomason & Fife, 1962)میدهد 

1386.(  
  پراکندگی

کشور مختلف در آمریکاي شمالی و جنوبی، اروپا، افریقا، خاورمیانه، استرالیا، نیوزیلند و هـاوایی گـزارش    40در حال حاضر حداقل از 
سـمنان، فـارس، کهکیلویـه و بـویر      در ایران نماتد از استانهاي آذربایجان غربی، اصفهان، خراسان، مرکـزي، ). Steel, 1984(شده است 

  ).1386دامادزاده، (احمد، کرمان، همدان و چهارمحال و بختیاري گزارش شده است 
  پایداري در خاك

میـزان کـاهش سـالیانه تخـم هـاي      . تخم و یا الروهاي درون سیست ممکن است در مزارع آبیاري شده تا چندین سال زنده بـاقی بماننـد  
 ,Steel)تخمین زده میشود و ممکن است در آیش هاي دراز مدت هـم از بـین نرونـد    % 60تا  40ب حدود درون سیست ها در طول تناو

، نـوع خـاك و دشـمنان انگلـی و شـکاري در      )شامل گیاهان زراعی و علف هاي هرز(دما و رطوبت خاك، حساسیت گیاهان  . (1984
  . ندخاك از عوامل تاثیر گذار روي بقا و میزان کاهش طبیعی نماتد هست

تخـم در گـرم خـاك، در خـاك سـنگین لـومی رسـی         134جمعیت باالي نماتد در مزارع چغندرقند در خاك سبک لومی شنی حدود 
تخم در گرم خاك  200و نزدیک به  (Gray et.al., 1992)تخم در گرم خاك از بعضی ایالت هاي کشور آمریکاي شمالی  200حدود 

در خاکهاي با سابقه طوالنی آلودگی، نماتد در طول پروفیل خاك از سطح تا عمق . (Akhiany et al., 2001)از ایران گزارش شده اند 
  .سانتیمتري ایجاد میگردد 25-5سانتیمتري پیدا میشود، بیشترین تراکم در عمق  60
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  ندر قندماده هاي شیري انگل نیمه داخلی و ساکن نماتد سیست چغندر قند روي ریشه هاي فرعی چغ.  24-3شکل 

  

  تخمهاي داخل سیست. 26-3شکل   ماده هاي شیري و سیست هاي قهوه اي. 25-3شکل 

 

  

 Pochonia آلوده به قارچ  Heterodera schachtiiتخم هاي . 27-3شکل 
chlamydosporia var. chlamydosporia 

آلوده به  Heterodera schachtiiسیست  .28-3 شکل
 .Pochonia chlamydosporia var  قارچ

chlamydosporia 
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  دامنه میزبانی
گونـه   218حداقل . نماتد سیست چغندرقند داراي دامنه میزبانی نسبتا وسیعی از گیاهان زراعی، سبزیجات، زینتی و علف هاي هرز است

، چغندرقنـد از جمله  Chenopodiaceae و Brassicaceaeگونه هاي % 80خانواده میزبان هستند و حدود  23جنس و  95گیاهی متعلق به 
 دنباشـ یمچغندرلبویی و علوفه اي، کانوال، اسفناج، شلغم، خردل ها، کلم ها، شاهی، تربچـه و گوجـه فرنگـی از میزبانهـاي زراعـی مهـم       

)Steel, 1984 .(  بجز چغندرقند علف هاي هرز از خانواده هـايAmaranthaceae, Capparidaceae, Caryophyllaceae, Labiatae,  

Leguminosae, Phytolaccaceae, Polygonaceae, Portulacaceae, Primulaceae, Resedaceae, Scrophulariaceae, 
Solanaceae, Tropaeolaceae,Umbelliferae, Urticaceae در ایران علف هاي هرز تاج خروس . بعنوان میزبان نماتد گزارش شده اند

دومه، کلزا، انواع کلم، کیسه کشـیش، بـوالغ اوتـی، انـواع تربچـه، خـردل، خاکشـیر،        وحشی، اسفناج وحشی، انواع چغندر، سلمه تره،ق
  ، 1386دامـــادزاده، (خرفــه، هفــت بنــد، ترشــک، ریـــواس، ســیب زمینــی وحشــی و گزنــه بعنـــوان میزبــان شناســایی شــده انــد             

  ).  1378؛ احمدیان یزدي، 1379،؛ پاکنیت1377؛پرویزي، 1379احمدي، 
  

  خسارت اقتصادي 
تخـم در   1در کالیفرنیا، حد تحمل چغندرقند، تعـداد  . خسارت نماتد بستگی به میزان جمعیت و طول شرایط مناسب محیطی داردمقدار 

، در ایتالیـا،  (Cooke & Thomason, 1979) در خـاك معـدنی   % 37گرم خاك در شرایط گلدانی و میزان کاهش محصول چغندرقنـد  
، در انگلستان و هلند آستانه خسارت (Greco et al., 1982)% 19ارت با کاهش محصول تخم در گرم خاك میکروپالت آستانه خس 8/1

  متغیـر بـوده اسـت   % 14-1تخم در گرم خاك در شرایط مزرعـه، و کـاهش محصـول در خـاك آلـی در انگلسـتان بـین         20بین صفر تا 
 (Jones, 1945; Cooke, 1984; Heijbroek, 1973) .یابداتد افزایش میدر خاك هاي گرم آسیب رسانی نم )Weischer & Steudel, 

1972; Cooke & Thomason, 1979; Griffin, 1981( . اختالفات فیزیولوژیکی در جمعیت هاي نماتد و وجود دشمنان طبیعی میتواند
  . یکی از عوامل مؤثر در این گزارشات متغیر باشد

کی از عوامل بازدارنده کشت اقتصادي چغندرقنـد در مـزارع   ت، یدر حین فصل کش تخم درگرم خاك 150در ایران تراکم هاي باالي 
تن محصول غده در بعضـی مـزارع بـا سـابقه کشـت       10ر یباشد و کاهش زیجان غربی میآلوده استانهاي خراسان، اصفهان، فارس، آذربا

در شـرایط  . ) ;Parvizi et al., 1993 Kalali and Farivar-Mahin, 1979( ن نماتـد نسـبت داده شـده اسـت    یـ چغندرقنـد بـه ا   طـوالنی 
تخم در گرم خاك در آذربایجان غربی تخمین زده شده است،  8/0متوسط  H. schachtiiمیکروپالت میزان تحمل چغندرقند نسبت به 

گـردد  %80و  50، 20توانـد موجـب کـاهش محصـول بترتیـب      تخم در گرم خـاك مـی   40و  14، 5هاي قبل از کشت بترتیب و جمعیت
(Fatemy et al., 2007).  

  نمونه برداري
شناسایی نماتد، تعیین حد آستانه خسارت، و نیز انتخاب تاکتیک صحیح مدیریتی و زمان انجام آن که بر اساس تراکم نماتـد در خـاك    

نمونـه خـاك توسـط     25بدلیل لکه اي بودن آلودگی ها در مزرعه برداشتن . صورت میگیرد، به نحوه صحیح نمونه برداري بستگی دارد
نمونه ها ازخاك ناحیه . وسیله مناسب مانند اگر یا بیلچه در پاییز، هنگامیکه خاك زیاد خیس، خشک یا یخ زده نباشد توصیه شده است

نمونه ها در کیسه هاي مقاوم به رطوبت قرار داده شده و تا زمان رسیدن به آزمایشگاه . سانتیمتر گرفته شود 30ریشه تا عمق شخم حدود 
  . دور از آفتاب مستقیم نگهداري شوند در محلی خنک و
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  مدیریت نماتد 
موثر ترین برنامه هاي مـدیریتی معمـوال شـامل ترکیبـی از روش     . تصمیمات مدیریتی معموال بعد از ایجاد مشکل آلودگی اتخاذ میگردد

  . هاي زراعی، ارقام مقاوم، گیاهان تله مقاوم و کنترل شیمیایی است
  پیشگیري

عدم انتقال خاك آلوده به مزارع غیر آلوده توسط ماشـین آالت،  . به نماتد اقتصادي ترین روش مدیریت آن است جلوگیري از آلودگی
عدم استفاده از آب آبیاري آلوده، در صورت چراي دام در مزرعه آلوده، کمپوست کردن مدفوع تازه دامی قبـل از اسـتفاده در مـزارع    

جلوگیري از عبور دام از مزارع آلوده به سـالم، اسـتفاده از بـذر تمیـز بـدون باقیمانـده گیـاهی و        نماتد هاي زنده را احتماال از بین میبرد، 
  . خاك که ممکن است حامل نماتد باشند

  روش هاي زراعی
خسارت ناشی از نماتدهاي گیاهی را میتوان با اعمال ترکیبی از روش ها مثل تناوب، کنترل علف هاي هـرز، زود کاشـت، کـود آلـی و     

  .هی بموقع کاهش دادکود د
  تناوب

در مـزارع آلـوده بسـته بـه شـدت      . ارزان ترین و آسان ترین راه کنترل نماتد سیست چغندر قند تناوب چغندر با گیـاه غیـر میزبـان اسـت    
آلودگی و شرایط محلی که روي تغییرات جمعیت نماتد تاثیر گذار است، یک برنامه گردش زراعی مناسب کشت چغندر قند را هر سه 

سـاله حـداقل دوره    2سـاله و در منطقـه سـالیناز ولـی، کشـت       3در کالیفرنیا در منطقه امپریال ولی تناوب . سال یکبار ممکن میسازد 7ا ت
طول دوره تناوب بر اساس میـزان سـالیانه تفـریخ نماتـد در غیـاب میزبـان و       . تناوب براي کاهش آلودگی نماتد به سطح قابل قبول است

تخم  15و آلودگی زمان کشت % 40براي مثال چنانچه میزان کاهش سالیانه جمعیت نماتد . ر خاك محاسبه میشودمیزان جمعیت نماتد د
  .تخم در گرم خاك برسد 4/0سال طول میکشد تا جمعیت نماتد به  7در گرم خاك باشد با کاشت گیاه غیر میزبان یا آیش 

از، یـ پنبه، گندم، جـو، ذرت دانـه اي، سـورگم، پ   ساله با گیاهانی مانند  6وب در استانهاي اصفهان، خراسان، آذربایجان غربی و فارس تنا
توانسـته محصـول چغندرقنـد را     ایـ لوب و ار، گوجـه، بادمجـان، طـالبی، نخـود    یلی، خیونجه، شبدر، آفتابگردان، کدوي آجینی، یب زمیس

  ). 1386دامادزاده، (افزایش و جمعیت نماتد را کاهش دهد 
  تاریخ کاشت 

موجب استقرار و قوي شدن سیستم ریشه گیاه شده و از خسارت اقتصادي که بـا گـرم    C ○15 د رس چغندر قند در دماي زیرکاشت زو
آلودگی در مراحل اولیه رشد خسـارت بیشـتري   . شدن خاك و افزایش تفریخ، حرکت و حمله الروها اتفاق می افتد می تواند فرار کند

در . ست بذرها با قارچکش مناسـبی علیـه قارچهـاي عامـل مـرگ گیاهچـه ضـدعفونی گردنـد        در کاشت زود رس بهتر ا. را وارد میکند
ر در یخسـارت نماتـد و تـاخ   باعث افـزایش محصـول و کـاهش    چغندرقند  هنگام جان غربی، کاشت زودیآذربا خراسان و ی دراتشیآزما

  )1378؛ پرویزي، احمدیان یزدي، 1377زي،یپرو(د شده است یکشت موجب خسارت شد
  هاي آلیکود

کودهـاي  . کاربرد کودهاي آلی غیر آلوده ممکن است آلودگی هاي نماتد را با افزایش فعالیت دشمنان طبیعی در خـاك کـاهش دهـد   
لـی کیفیـت فیزیکـی    کـود آ . آلی گیاهی در حال تجزیه، غلظت هاي باالیی از سولفید کربن و اسید هاي سمی نماتـدکش آزاد میکننـد  

  . شوداعث افزایش رشد و تحمل گیاه نسبت به نماتد میبخشد که بخاك را بهبود می
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  حاصلخیزي خاك
کوددهی صحیح و تغذیه مناسب گیاهان چغندر قند قاعدتا باید اثر خسارت ناشی از نماتد را کاهش دهد، افـزایش نسـبی کـود کـاهش     

  . شودن تر میخسارت نماتدها در شرایط تنش نمایا. کندمحصول ناشی از الودگی کم نماتد را جبران می
  ارقام مقاوم 

واریته مقاوم ماننـد  /چندین رقم . استH. schachtii استفاده از ارقام مقاوم چغندر قند یکی از اصول موفقیت یک برنامه مدیریت نماتد 
  .معرفی شده اند و مطالعه روي معرفی ارقام جدید و بازار پسند ادامه دارد B-18RR4Nو  B-19RR1Nنماکیل، 

  ه مقاومگیاهان تل
. و در نتیجه کوتاه کردن دوره تنـاوب اسـت   H. schachtii هدف از تلفیق گیاهان تله در برنامه تناوب، ایجاد اختالل در سیکل زندگی 

مقـاوم بـه نماتـد     (Sinapis alba)و خردل سفید  (Raphanus sativus spp. Oleifera)کار برد گیاهانی مانند واریته هاي تربچه روغنی 
ترشحات ریشه گیاه تله مقاوم مانند ریشه گیـاه  . یاه تله براي کاهش آلودگی نماتد سیست چغندر قند بسیار مؤثر واقع شده استبعنوان گ

میزبان با تحریک و تفریخ تخم هاي درون سیست الروها را بداخل ریشه جذب میکنند، و بـدلیل رشـد نامناسـب سـلولهاي تغذیـه اي و      
گیاه تله در اواخر تابستان یا اوایل پائیز بعد از برداشت محصول .گی میمیرند و تولید مثل صورت نمیگیردتغذیه نامناسب الروها از گرسن

در صورت مقاوم نبودن گیاهان تله، تـاخیر  . ماه بعد و یا قبل از کشت گیاه اصلی، زیر خاك شخم زده میشوند 2کاشته میشوند و حدود 
ت را بطـور  یـ توانسـته جمع استفاده از گیاهـان تلـه در تنـاوب،    . یاد جمعیت نماتد میشوددر تخریب و یا زیر خاك کردن آنها موجب ازد

 نیت زمـ یسبز تقو از دیگر مزایاي کاشت گیاهان تله، بصورت کود. و نیاز به سمپاشی را نیز کم کند کاهش دهد% 70تا  50ن یمتوسط ب
 اهـان یگ،کاشـت  جـان غربی یخراسان، اصفهان، فارس و آذرباقات انجام شده در استان هاي یتحقدر  .و کاهش فرسایش خاك می باشد

کـاهش داده اسـت   % 99را تـا   ت نماتـد یجمع، بعضی ارقام  H. schachtiiدر خاك آلوده به  تلهبه منظور گیاه  Brassicaمقاوم خانواده 
  ).1386دامادزاده، (

  کنترل شیمیایی
-را کنترل می H. schachtiiدیکلروپروپن هستند بخوبی -3اراي ا، سموم گازي حاوي هیدروکربورهاي هالوژنه بخصوص آنهایی که د

کنند هر چند همیشه بدست آوردن نتیجه مطلوب آسان نیست زیرا عوامل مختلفی مانند عمق سمپاشی، رطوبت و دماي خـاك ، سـختی   
قبـل از کشـت در زیـر پوشـش     ) واپـام  با نـام تجـاري  (متام سدیم . خاك و مقدار مواد الی کارآیی این سموم را تحت تاثیر قرار میدهند

سمومی مانند آلدیکارب و کاربوفیوران در زمان کشت از تفریخ الروها ممانعت کرده و الرو کاربرد . پالستیک یا خاك استفاده میشود
در مرودشـت  . ندها را غیر فعال میکند عالوه بر اینکه این سموم بدلیل سیستمیک بودن تکامل الروهاي درون ریشه را نیز مختل می ساز

 5/1کیلوگرم در هکتار زمـان کشـت چغنـدر قنـد، عملکـرد را       50آلدیکارب علیه نماتد سیست چغندر قند به میزان % 10فارس گرانول 
  ).1386دامادزاده، (برابر شاهد افزایش داده است 

ایی بـدالیل مسـائل زیسـت محیطـی آخـرین      هر حال اگر سایر روش هاي مدیریت نا موفق و یا قابل اجرا نباشند استفاده از سموم شـیمی ب
  . راهکار قابل توصیه براي کنترل نماتد میباشند و کاربرد آنها در بسیاري کشورها ممنوع شده است

  کنترل بیولوژیک
،  Catenaris auxilaris نــام بــرده شــده انــد ماننــد  H. schachtiiقــارچ هــاي متعــددي در ارتبــاط بــا کــاهش طبیعــی جمعیــت نماتــد 

Nematophthora ginophila   ،Cylindrocarpon,  ،Pochonia و Paecilomyces .    قارچها ماده ها و تخم هـاي درون آنهـا را از بـین
 ,Pochonia, Paecilomyces, Fusariumدر ایــران نیــز قــارچ هــایی ماننــد. (Stirling, 2011; Kerry & Hirsch, 2011)میبرنــد 
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Verticillium, Acromonium,  Gliocladium, Cladosporium, Cylindrocarpon, Embellisia,    و بسیاري دیگر در ارتباط با نماتد
 Paecilomycesو   Pochonia chlamydosporia var. chlamydosporiaجدایـه هـایی از   . سیسـت چغندرقنـد گـزارش شـده انـد     

lilacinus  زمینی و نماتدهاي گره ریشه در خاك داشـته  کار آیی قابل توجهی در کاهش آلودگی سیست نماتدهاي چغندر قند و سیب
 ;Fatem & Ahmadian- Yazdi, 1997; Fatemy, 1998; Fatemy et al, 1999; Fatemy, 2000) (28-3و  27-3اشـکال  (انـد  

Fatemy et al., 2005;Ayatollahi et al. 2008; Ayatollahi & Fatemy, 2010 .(  
هیچ کدام از روش ها بـه تنهـایی قابلیـت الزم بـراي     . خاك، آیش و کود سبز اشاره نمود از دیگر روش هاي کنترل میتوان به آفتابدهی

پایین آوردن تراکم هاي باالي نماتد به زیر حد آستانه خسارت را ندارند و تلفیقی از تاکتیک هاي مختلـف در مـدیریت نماتـد سیسـت     
  . چغندر قند موثر تر واقع خواهد شد

 
   Heterodera trifolliiنماتد سیست شبدر  

در ایران از مزارع چغندر قند استان هاي مختلـف ماننـد خراسـان، اصـفهان، فـارس، لرسـتان،         Heterodera trifollii نماتد سیست شبدر
خسارت   Heterodera trifolliiتراکم هاي باالیی از نژاد چغندر قند ). 1391قادري و همکاران،(کرمانشاه و همدان گزارش شده است 

  .به محصول وارد میاوردشدیدي 
  نشانه هاي بیماري

 تـا  29-3شـکلهاي  (از بین رفتن گیاهچه، کم رشد، زردي برگهاي بیرونی و پژمردگی شدید گیاهان آلوده از آثار بیماري بشمار میروند 
ود هنگـام تعـداد   حملـه ز . غده هاي آلوده کوچک و ممکن است داراي سیستم ریشه چنگالی با ریشه هاي فرعی فـراوان باشـند  ). 3-31

  . زیاد نماتد میتواند منجر به از دست رفتن کل محصول چغندر قند شود
  چرخه زندگی

، ماده هاي نژاد چغندر قند نماتد بصورت ) H. lespedezae  و H. trifollii  )H. galeopsidisهمانند سایر نژادها و گونه هاي کمپلکس 
است، الرو سن دو مرحله آلوده کننده است و  H. schachtiiچرخه زندگی شبیه نماتد . اندپارتنوژن تولید مثل نموده و نر ها دیده نشده 

بر خالف نماتد سیست چغندر قند ماده نماتد شبدر قبـل از تشـکیل   ). 31-3شکل (در ریشه سلولهاي تغذیه اي سینکیتوم را ایجاد میکند 
 ,Steel( )33-3شـکل  (قهـوه اي اسـت    H. schachtiiانند ولی رنگ سیست م) 32-3شکل (سیست داراي یک مرحله زرد رنگ است 

1984( .  
  مدیریت

  هاي اختصاصی کنترل ایـن نماتـد، شـاید بتـوان بـا همـان راهکارهـاي قابـل توصـیه بـراي نماتـد           بدلیل اطالعات کم موجود روي روش
 H. schachtii ،نماتدH. trifolii   ي کـه ژن مقاومـت بـه    هاي اصالح نـژاد متاسفانه الین. نیز مدیریت نمودراH. schachtii   را از گونـه

  . مقاوم نیستند  H. trifoliiگرفته اند نسبت به  Beta procumbens چعندر وحشی
  
  



 

 
 

68

  

    
  پژمردگی و زردي چغندرقند آلوده به نماتد .  29-3شکل 

Heterodera trifolii  
داراي رشد کم،  Heterodera trifoliiغده هاي آلوده به . 30-3شکل 

  ریشه چنگالی، ریشه هاي فرعی زیاد

 

  

در حال تغذیه از سلولهاي  Heterodera trifoliiماده جوان . 32-3شکل  Heterodera trifoliiمزرعه چغندر قند آلوده به . 31-3شکل 
  سینکیتوم

    
  ي قهوه ايروي ریشه فرعی چغند ر قند و سیست ها Heterodera trifoliiماده هاي شیري و زرد . 33-3شکل 
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   Meloidogyne  نماتدهاي گره ریشه
  هايگونه شناسایی شده گونه 60از بیش از . در خاك اکثر مناطق گرمسیري وجود دارند .Meloidogyne sppنماتدهاي گره ریشه  

 M. arenaria, M. hapla, M. naasi, M javanica, M. incognita  وM. chitwoodi   انـد ولـی بیشـترین     از چغندر قند گزارش شـده
از چغندرقنـد منطقـه    M. javanicaدر ایـران  . روي چغندر قنـد وارد آورده انـد   M. incognita و   M. javanicaخسارت را گونه هاي 

 M. javanica, M. arenaria, M. hapla, M. incognita, M. cruciani, M. thamesiو گونه هـاي  ) 1375مهدیخانی مقدم، (خراسان 
  ).1386دامادزاده، (ت مختلف گزارش شده اند از محصوال

  نشانه هاي بیماري
. ممکن است محدود به لکه هایی پراکنـده و یـا در تمـام سـطح مزرعـه وجـود داشـته باشـد         .Meloidogyne sppآلودگی چغندر قند به 

احتمـال دارد در خاکهـاي   ). 34-3 شکل(گیاهان آلوده ممکن است داراي برگهاي زرد یا کوچک باشند و یا موفق به جوانه زنی نشوند 
نماتدهاي گره ریشه معمـوال روي  . سبک یا هواي گرم و خشک گیاهان بسیار آلوده پژمرده شوند، بیافتند و یا همه محصول از بین برود

حمله ). 36-3و  35-3اشکال (ریشه هاي فرعی نازك و ریشه اصلی ایجاد گال میکنند، هر گال ممکن است داراي یک چند نماتد باشد 
گالها در اثر بزرگ شـدن و افـزایش تعـداد سـلولها     . و نفوذ به قسمت هاي غده اي ریشه ممکن است ظاهر پینه بسته و زخمی ایجاد کند

، یا در هم ادغام شده تـورم  M. naasi، کشیده یا حلقوي مثل M. haplaایجاد میشوند، بسته به گونه نماتد ممکن است ظاهري گرد مثل 
آلودگی ممکن است با پوسیدگی شدید ریشه ناشی از آلودگی هاي . بخود میگیرند M. incognitaل مانند آلودگی به هاي گرز ي شک

 . (Steel, 1984) ثانویه باکتریها یا قارچها همراه باشد
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  نماتد و گیاهان آلوده به ) چپ(چغندر سالم . 34-3شکل 

Meloidogyne hapla  
اهچه هاي جوان چغندر قند توسط تشکیل گال روي گی. 35-3شکل 

Meloidogyne spp. 

 

  

 تشکیل گال روي ریشه هاي فرعی و غده چغندر قند توسط. 36-3شکل 
Meloidogyne javanica 

  نماتد و سلولهاي تغذیه غول آسا. 37-3شکل 

  

    

داخل ریشه و توده تخم  Meloidogyneاده نماتد م. a. 39-3شکل   Meloidogyneماده گالبی شکل و توده تخم خارج از بدن . 38-3شکل 
  روي سطح ریشه) برنگ قرمز(توده هاي تخم . b. چسبیده به ماده

  

a b 
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  چرخه زندگی 
رشد . ممکن است زمستان را بصورت تخم یا الرو سن دوم در خاك یا گال یا بافت ریشه سال قبل بگذراند  .Meloidogyne sppنماتد 

الرو سن دوم از تخم خارج شده، به ریشه هـاي  . مرحله تا زمان بلوغ است 5 مرحله پوست اندازي و 4داراي  آنها مانند نماتد هاي دیگر
در حین تغذیه، سلول هاي اطراف سر نماتد تقسیم و بزرگ . جوان چغندرقند حمله نموده و پس از ورود به ریشه غیر متحرك می شوند

الروها تغییر اندازه داده، و در حین پوست اندازي متورم و سوسیسی شکل ). 37-3شکل (شده و سلول هاي غول آسا را تشکیل میدهند 
تخم را در ماده ژالتینی بنام توده تخم می گذارد، و الرو سن دوم بعد از یـک پوسـت انـدازي بوجـود      1000تا  50هر ماده بین . میشوند

روز اسـت و در منـاطق گـرم در یـک      25-20ی بسته به دما بـین  چرخه زندگ). 39-3و  38-3اشکال (ید تا نسل دوم را ایجاد نماید آمی
  .(Steel, 1984)نسل ایجاد شود  5تا  4فصل ممکن است 

   دامنه میزبانی و پراکندگی
نماتدهاي گره ریشه از مهمترین آفات سبزیجات، گیاهان گلخانه اي، زراعـی و بـاغی در منـاطق گرمسـیري و معتدلـه جهـان بـه شـمار         

از گیاهان متنوعی چون چغندر قند، سیب زمینی، چاي، توتون، کلم، خیار،  Meloidogyneن نیز گونه هاي مختلف جنس در ایرا. میروند
-فلفل سبز، گوجه فرنگی، کیوي، زیتون، گیالس و بسیاري از سبزیجات، گل هاي زینتی و درختان میوه از مناطق مختلف گزارش شده

  ). 1386دامادزاده، (اند 
  اهمیت 
-که داراي مقاومت باالیی به نماتد سیست چغندرقنـد مـی   B. patellaris, B. procumbens, Beta webbianaرهاي وحشی همه چغند

در برخـی منـاطق    M. chitwoodi و M. hapla M. naasi ,هـاي گونـه . باشند نسبت به نماتدهاي گره ریشـه ذکـر شـده حسـاس هسـتند     
محصول را کاهش % 60کند و در بلژیک آلودگی شدید تا ها خسارت وارد مییاهچهبه گ M. naasiخسارت کم یا زیاد وارد می کنند، 

، 20، 10، 5میلی لیتر خاك، و جمعیت هاي قبل از کشت  250تخم در  M.incognita 2در کالیفرنیا حد تحمل چغندرقند به . داده است
در ایالـت  . کـاهش محصـول ایجـاد نماینـد    %  10و  8، 5، 2، 1میلی لیتر خاك، می تواننـد بترتیـب حـدود     250تخم در  200و  100، 50

هـم  % 50تواند تـا  می M. haplaآیداهو، در مناطق بسیار آلوده از بین رفتن کامل محصول دیده میشود؛ همچنین خسارت ناشی از نماتد 
  .(Steel, 1984) برسد 

  مدیریت
مربوط به گونه نماتد و حساسیت گیاهان مورد اسـتفاده در تنـاوب    بدلیل دامنه وسیع میزبانی، اعمال تناوب بسیار مشکل بوده و اطالعات

 5دیکلرو پروپن اثر دارند، هر چند مقدار  3، 1سموم فسفره و کاربامات روي چغندرقند ظاهرا کمتر از سموم تدخینی مثل . را الزم دارد
   .بوده است H. shcachtiiي مؤثرتر از رو M. javanicaکیلو گرم ماده مؤثره گرانول فنامیفوس در هکتار علیه 

  
  .Nacobbus sppنماتدهاي گره ریشه کاذب 

حمله نماتد با کوچکی و کم رشدي گیاهان همراه است، نام این نماتد بدلیل مشابهت گالهایش با گالهاي نماتدهاي گره ریشه می باشـد  
هستند که نام نماتد تسبیحی سیب زمینی هـم   Meloidogyneهاي نماتد با این تفاوت که این گالها مقداري با فاصله تر و مجزا تر از گال

زیست شناسی آن شـبیه بـه نماتـد گـره ریشـه ولـی مقـداري        ). 41-3و  40-3اشکال ( (potato rasary nematode)به آن اطالق میشود 
ایـن نماتـدها از ایـران    . دپیچیده تر است به این دلیل که بجز الرو سن دو، مراحل دیگر الروي هم قادر به حرکـت بـین ریشـه هـا هسـتن     

  .گزارش نشده اند
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بـومی منـاطق معتـدل و نیمـه گرمسـیري       Nacobbus aberrans. به چغندر قند حمله می کننـد   N. dorsalis  و N. aberransدو گونه  
با میزبانشان متمایز ظاهرا داراي نژادهایی است که . گونه گیاهی است 84دامنه میزبانی آن شامل حداقل . آمریکاي شمالی و جنوبی است

میزان کاهش محصول سیب زمینی، گوجه فرنگی، لوبیا و چغنـدر قنـد   . می شوند و شامل نژادهاي لوبیا، سیب زمینی و چغندر قند هستند
  .  (Steel, 1984)آلوده می تواند کامال سنگین باشد

  نشانه هاي بیماري
هم تغذیه می کنند و حالت پژمردگی در روزهـاي گـرم در مزرعـه نمایـان      نماتدها از ریشه هاي موئین و نیز ریشه هاي فرعی و غده اي

بـه   Heterodera schachtiiو   .Meloidogyne sppبـر خـالف الروهـاي    N. aberrans الروهاي در حال رشـد  ). 42-3شکل (میشود 
پوست اندازي به نماتدهاي  3بعد از بافت کورتکس چغندر قند حمله می کنند و حفره هایی متمایل به سمت آوندها تشکیل می دهند و 

در ریشـه لکـه هـاي نکـروزه و       N. aberransطی چند روز بعد از تغذیه سطحی یا نفـوذ الروهـاي   ). 43-3شکل (بالغ تبدیل می شوند 
لولهاي اضمحالل دیواره سلولی و اختالط پروتوپالست منجر به تشکیل سـ . هیپرتروفی در سلولهاي اپیدرم و کورتکس نمایان می شوند

  . (Steel, 1984)غول آساي چند هسته اي می گردد
  چرخه زندگی

  . شودروز تکمیل می 48طی C  25○در  N. aberransسیکل زندگی 
  دامنه میزبانی

کلم بروکلی، کلم برگ، هـویج، خیـار، کـاهو، نخـود، کـدو حلـوایی، تربچـه،          N. aberransعالوه بر چغندر قند سایر میزبانهاي مهم 
  .و گونه هایی از کاکتوس هستند Kochia scoparia, Chenopodium albumگی، شلغم و علف هاي هرز گوجه فرن
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  روي  aberrans Nacobbusنماتد گره ریشه کاذب . 40-3شکل 
  کندایجاد گالهاي مجزا و مستقل میکه هاي فرعی چغندرقند ریشه

   aberrans Nacobbus گیاهان آلوده به.  41-3شکل 

  aberrans Nacobbus ده هاي بالغ نماتد گره ریشه کاذبما.  43-3شکل   aberrans Nacobbusناشی از ) راست(پژمردگی چغندر . 42-3شکل 
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 Longidorus    و نماتد هاي سوزنی Trichodorus نماتدهاي گرزي 
از آفـات مهـم چغندرقنـد در بعضـی      Longidorus sppو نماتد سوزنی  Paratichodorus sppو  Trichodorus spp.نماتدهاي گرزي 

ــی        ــه شــمار م ــاالت متحــده ب ــل ای ــاطق دیگــر مث ــرا در من ــد و اخی ــل انگلســتان و هلن ــدکشــورها مث ــد گــرزي   . آین ــه نمات   شــش گون
(Trichodorus cylindricus , T.viruliferus , T. primitivus Paratrichodorus anemones, P. pachydermus, P. teres ) ار و چه

کننـد  به چغندر قنـد حملـه مـی   ) horasan, L. horasan, L. caespiticola, L. leptocephalus  Longidorus(گونه نماتدهاي سوزنی 
(Nickle, 1991) .هـا بـا چغندرقنـد    هاي مختلفی از هر سه جنس از مزارع و باغـات گـزارش شـده اسـت ولـی ارتبـاط آن      در ایران گونه

  ).1391مکاران، قادري و ه(مشخص نشده است 
  نشانه هاي بیماري

بصورت پارازیـت خـارجی مهـاجر روي چغنـدر قنـد       Longidorus sppو  Trichodorus spp ،Paratichodorus sppتغذیه نماتدهاي 
تـا   44-3اشکال (شناخته شده اند ) Docking disorder( صورت می گیرد و به تنهایی یا با هم در ارتباط با بیماري بنام عارضه داکینگ 

مزارع آلوده به عارضه داکینک ممکن است داراي لکه هایی با گیاهانی با رشد غیر یکنواخت باشند که عالئم کمبود نیتروژن یا ). 3-46
شدت بیماري داکینگ بعد از یک بهار مرطوب یا وجود تعداد زیاد نماتد در زمان جوانه زنـی در بسـتر بـذر تظـاهر     . منگنز نشان میدهند

ضه داکینگ بیشتردر خاکهاي قلیایی سبک با مواد الی فقیر نمایان میشود سـبک بـودن خـاك مناسـب فعالیـت ایـن نماتـدها        عار. میکند
احتمـال داردگونـه   . است، فشرده شدن خاك رشد چغندر قند را کم میکند و یا شاید مواد غذایی براحتی از این خاکهـا خـارج میشـوند   

وك ریشه ها را در زمان رشد گیاهچه بکشند و یا گره در انتهاي ریشـه هـاي فرعـی ایجـاد     ن  Paratrichodorusو   Trichodorusهاي 
ریشه هاي زنده مانده بد شـکل و چنگـالی میشـوند، قابـل     ) . 49-3تا  47-3اشکال (میرند مده و میآبکنند، که نهایتا برنگ قهوه اي در 

نماتـد گـرزي یـا     9000حـدود  . تن در هکتـار برسـد   8است به برداشت نیستند و در صورت آلودگی خیلی شدید محصول ریشه ممکن 
  . (Nickle, 1991)نماتد سوزنی در یک لیتر خاك در اطراف ریشه گیاهان کم رشد ممکن است یافت شود  2000

جـه  ناقل تریکودوروس ، و ویروس حلقه سـیاه گو نماتد با  Tobacco rattle virusتوتون اي جغجغهدو دسته ویروس خاکزي، ویروس 
ناقل النگیدوروس، در ارتباط با عارضه داکینگ هستند ولـی ظـاهرا بیمـاري شـدیدي روي     نماتد با  Tomato black ring virusفرنگی 

  . کنندچغندر قند ایجاد نمی
  مدیریت

ا کـم  کند و کودهاي حیـوانی، شـدت و خسـارت بیمـاري داکینـگ ر     افزودن کودهاي گرانول که ازت و مواد معدنی خاك را زیاد می
. همچنین جلوگیري از تضعیف گیاه از قبیل کاشت عمیق، سمپاشی زیاد علف کش و صدمه به بافت خاك پیشـنهاد شـده اسـت   . میکند

  .نابودي علف هاي هرز، کاربرد سموم تدخینی و گرانول در کاهش خسارت میتوانند مؤثر واقع شوند
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چغندرقند از  گداکینهاي کم رشد ناشی از عارضه لکه. 44-3شکل 
 در مزرعه چغندر قند  .Longidorus sppیا .Pratrichodorus spp نماتدهاي

 چغندرقند زردي برگ چغندر قند ناشی از عارضه داکینگ. 45-3شکل 
)Docking disorder(   

   
  نماتد و خسارت مستقیم) راست(چغندر سالم . 46-3شکل 

 Trichodorus primitivus  روي چغندر قند  
 حالت چنگالی شدن و کوتاهی نوك ریشه چغندر قند توسط. 47-3شکل 

Paratrichodorus spp. 

   
  هاي چغندر قند ازریشه صدمه دیده گیاهچه. 48-3شکل 

 Longidorus spp. 
   .Paratrichodorus sppگیاهچه هاي  چغندر قند آلوده به . 49-3شکل 
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 Ditylenchus destructorو نماتد پوسیدگی سیب زمینی  Ditylenchus dipsaciیاز نماتد ساقه و پ 
خسـارت  ناشـی از ایـن    . در برخی کشورهاي اروپایی آفت مهم چغندرقند و چغندرعلوفه اي مـی باشـد     Ditylenchus dipsaci نماتد

ایرلند، ایتالیـا، لهسـتان، سـوئیس، هلنـد گـزارش شـده       از بلژیک، کشورهاي شوروي سابق، انگستان، آلمان،  Beta vulgarisنماتد روي 
و از خـاك مـزارع چغندرقنـدگزارش گردیـده     ) 1366بـاروتی،  (نماتد مزبور از ایـران از میزبـان هـاي مختلـف     . (Nickle, 1991)است 

  ). 1391دري و همکاران، قا(ولی ارتباط و بیماریزایی آن با چغندرقند مورد بررسی قرار نگرفته است ) 1385خضري نژاد و همکاران، (
  نشانه هاي بیماري

جوانه انتهایی . به گیاهچه ها باعث تورم ساقه، رگبرگ هاي اصلی و بعضی اوقات تشکیل گال میگردد D. dipsaci نماتد حمله زودرس
ممکن است کاهش  گیاهانی که مورد حمله سنگین نماتد قرار گرفته اند. صدمه دیده و گیاه ممکن است کشته و یا رشدش متوقف شود

هواي خنک و بارانی در بهار شرایط . شدید رشد داشته باشند، داراي چند تاج متعدد باشند و یا اینکه گیاهچه ها ممکن است کشته شوند
در طول تابستان آثار خسارت کمتـر شـده و در اواخـر تابسـتان یـا      ). 53-3تا  50-3اشکال (مناسبی براي آلودگی نماتد فراهم می آورد 

بیمارگر هاي ثانویـه وارد بافـت هـاي صـدمه دیـده شـده و منجـر بـه         . ییز شانکر یقه روي گیاه ظاهر شده و بعد گسترش پیدا می نمایدپا
عالئمی شبیه شانکر یقه ایجاد می  D. destructorآلودگی چغندر قند به نماتد .  (Steel, 1984)پوسیدگی و تخریب همه غده می گردد

  .نماید
  انتشار
باقیمانده گیاهان حساس حاصل از کشت قبلی یا علف هاي هرز میزبان و یا هردو باشد و  D. dipsaciبه  یرسد که منبع آلودگی به نظر م

  .Steel, 1984) (ضمنا احتمال پراکندگی آن همراه بذر آلوده نیز رد نشده است 
  مدیریت

از کاشـت گیاهـان حسـاس بـراي حـداقل دو      . ر واقع میشوندتناوب، کنترل علف هاي هرز و رعایت اصول بهداشتی در کنترل نماتد مؤث
کشت چغندرقند بعد از چاودار، جو دوسر، ذرت، پیاز، هویج، لوبیا، خیار، آفتاب گردان یا سیب زمینی . سال در تناوب خودداري گردد

ي باشد میتواند در کنتـرل نماتـد   سمپاشی با نماتدکش هاي فسفره اگر اقتصاد. انجام نگیرد D. destructorدر صورت وجود آلودگی به 
  .(Steel, 1984)مؤثر واقع گردد 
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نژاد  Ditylenchus dipsaciو آلوده به ) چپ(چغندر سالم . 50-3شکل 
 چغندر قند

 Ditylenchus dipsaci پوسیدگی یقه چغندر قند آلوده به. 51-3شکل 
  نژاد چغندر قند

  
  

نژاد چغندر  Ditylenchus dipsaciغده چغندر قند آلوده به . 52-3شکل
 قند و پوسیدگی در منطقه یقه

نژاد چغندر قند روي غده  Ditylenchus dipsaci خسارت. 53-3شکل 
  چغندر قند
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  )Steel, 1984برگرفته از ( چغندر قند انگلکلید شناسایی نماتدهاي مهم 

  
  .هاي هوایی چغندرقند هستنداتدها روي اندامتوقف رشد، پژمردگی و حالت بیمار گونه از عالئم رایج خسارت نم

    سیست روي ریشه  .1
ماده هاي جوان شیري فاقد مرحله زرد رنـگ قبـل از تبـدیل بـه     .   الف  

  سیست قهوه اي هستند
  نماتد سیست چغندر قند

ماده هاي جوان شیري داراي مرحله زرد رنـگ قبـل از تبـدیل بـه     .   ب  
  سیست قهوه اي هستند

  شبدرنماتد سیست 

    گال روي ریشه   .2
  نماتدهاي گره ریشه  . الف  
  نماتدهاي گره ریشه کاذب  . ب  
    ریشه ها بدون سیست یا گال  .3
  )عارضه داکینگ(نماتدهاي گرزي   ریشه کلفتی . الف  
  نماتد ساقه و پیاز  گیاهان داراي یقه متورم. ب  
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  )شیرین فرزادفردکتر (     هاي مهم ویروسیبیماري - د
  

  بیماري پیچیدگی بوته چغندرقند 
  : آنعالئم بیماري و اهمیت 

زا در چغندر قنـد اسـت کـه    هاي بیماريترین ویروسیکی از مهم Beet curly top virus (BCTV)ویروس پیچیدگی برگ چغندر قند 
در آن نواحی گسترش یافت بطوریکه موجب توقف کشت  1920در نواحی غربی آمریکا مشاهده شد و در دهه  1888اولین بار در سال 

اي بـراي  ان مشاهده بیماري مطالعـات گسـترده  از زم) . Bennett, 1979(سازي را به ورشکستگی کشاند  چغندر قند گردید و صنایع قند
اولین ارتباط بین عامل بیماري و تغذیـه زنجـرك    1905هاي چغندرقند انجام گرفت و در سال یافتن ارتباط بین عامل بیماري و زنجرك

Circulifer tenellus  گردید  مشخص)Ball, 1917.(   
هـاي جـوان   عالیم بیماري بر روي برگ. ها به سمت داخل و یا خارج می شودها و پیچ خوردن آنیماري موجب کوچک ماندن برگب

-3شـکل  (ها در سطح زیرین برگ ها زبر و متورم شده و برآمدگی هاي خار مانندي روي آنها ایجاد مـی شـود   رگبرگ. شوددیده می
این ریشه ها کارآیی خود را از دست داده و گیاه در سـاعات  . چ خورده و بد شکل می شوندریشه ها کوچک شده و ریشک ها پی). 54

از دیگر بافت هاي گیاهی که تحت تاثیر عامل بیماري قرار می گیرد بافـت آونـد آبکـش اسـت کـه      . گرم روز دچار پژمردگی می شود
و ترشحات بافت روي ساقه ها و برگ ها نمایان می شود  و به تدریج شکاف هاي ایجاد شده توسعه یافته) 54-3شکل (نکروتیک شده 

)Whitney & Duffos,1986 .( درجـه اي بـه ازاي یـک     10بررسیهاي انجام شده در آمریکا نشان داده است که در یک مدل نمره دهی
  ). Strausbaugh et al., 2007(تن در هکتار کاهش یافته است  63/6تا  76/5واحد افزایش در نمره دهی بیماري میزان محصول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ها در پشت برگ و نیز نکروز آوندي هاي خار مانند روي رگبرگعالئم پیچیدگی برگ، متورم شدن و تشکیل برآمدگی -54-3شکل 
 )فرزادفراز عکس ( BCTVدر برش عرضی ریشه چغندر آلوده به ویروس 
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  : عامل بیماري

 Curtovirusدر حال حاضر در جنس . قرار دارد Geminiviridaeاز خانواده  Curtovirus تاپ چغندرقند در جنس یعامل کرل روسیو
و  Beet curly top virus-BCTV ،Beet sever curly top virus-BSCTV  ،Beet mild curly top virus-BMCTV: چهار گونه شامل

Horseradish curly top virus-HrCTV گیرند قرار می )Stanley et al., 2005 .( همچنینSpinach curly top virus-SCTV  و
جدید در این جنس معرفی شده  هاينیز به عنوان گونه  Beet curly top Iran virus-BCTIVویروس ایرانی پیچیدگی برگ چغندرقند 

  .)Loconsole et al., 2012; Baliji et al., 2004(است
هاي ایرانی ویروس پیچیدگی برگ  نشان داده که جدایه BCTVایرانی   جدایه 13پوششی مطالعه تبارزایی با استفاده از ناحیه ژن پروتئین 

جدایه ایرانی  13میزان یکنواختی نوکلئوتیدي در میان . گیرند قرار می BCTVهاي  چغندرقند در یک شاخه کامال مستقل از سایر جدایه
 99تا  1/91، بین BCTVهاي مختلف  هاي خارجی و گونه جدایه این میزان در مورد. درصد تعیین گردید 100-5/86مورد مطالعه بین 

با توجه به پیشنهاد . درصد تعیین شد 76تا  7/67جدایه خارجی  7جدایه ایرانی و  13در حالی که میزان یکنواختی بین . درصد است
، Curtovirus، در جنس )International committee on taxonomy of viruses, ICTV(ها کمیته بین المللی آرایه بندي ویروس

پس از تعیین . شوند درصد باشد، به عنوان یک گونه جدید در نظر گرفته می 80ها کمتر از  هایی که میزان یکنواختی ژنوم آن جدایه
به ) Beet curly top Iran Virus-BCTIV(ویروس ایرانی پیچیدگی برگ چغندرقند  2008هاي ایرانی از سال توالی کامل ژنومی جدایه

 2844هاي ایرانی این ویروس توالی کامل نوکلئوتیدي جدایه. عنوان یک گونه جدید در جنس کورتوویروس در نظر گرفته شده است
بدست آمده  HrCTVو  SpCTVبه ترتیب با  BCTIVبیشترین و کمترین یکنواختی توالی نوکلئوتیدي . نوکلئویتد طول دارند 2845تا 

در . تشکیل شده است C2و  C1و دو ژن مکمل  V1 ،V2 ،V3پیچیدگی برگ چغندرقند از سه ژن سنس  ژنوم ویروس ایرانی. است
-میزان یکنواختی سه ژن سنس این ویروس با ژن. یافت نشده است BCTIVدر  C4و  C3هاي هاي این ویروس ژنمقایسه با دیگر گونه

ارتباط  C2و  C1یین شده است در حالی که در مورد دو ژن مکمل درصد تع 9/79تا  7/72هاي دیگر بین هاي مشابه در کورتوویروس
هاي مشابه در جنس مسترویروس به نظر بیشتر مشابهت این دو ژن با ژن. ها بدست نیامده استمشخصی با دیگر کورتوویروس

)Mastrevirus (همچنین . باشدمیBCTIV  داراي دو ناحیه بین ژنی و یک توالیnonanucleotide ا توالی جدید ب)TAAGATT/CG (
در نتیجه نوترکیبی بین کورتوویروس و یک مسترویروس بوجود آمده  BCTIVدهد که احتماال آنالیزهاي تبارزایی نشان می. باشدمی

  ). Loconsole et al., 2012; Bolok Yazdi et al., 2008(باشد 
د در غرب ایاالت متحده آمریکا نشان دهنده وجود سه سویه همراه با بیماري پیچیدگی برگ چغندرقن BCTVهاي  روي جدایه مطالعه

هاي  و تولید عالیم در بعضی میزبان DNAبوده است که از نظر توالی  Worlandو  California/Logan ،CFH: مشخص شامل) استرین(
هاي شدید این ویروس  سویه). Stenger, et al., 1990; Stenger, & McMahon,1997( اشندب می  خصوص با یکدیگر متفاوته ب
)CFH-strain ( وBCTV-Logan شوند که با رگبرگ روشنی مشخص  موجب عالیم شدیدي روي چغندرقند می)typically vein 

clearing ( شروع شده و بدنبال آن تورم رگبرگ)vein swelling( توته ،)enation (ضخیم شدن برگ  و)thickening (آید بوجود می .
عالیم آلودگی مشابه دو سویه باال، ولی در  BCTV-Worlandهاي آلوده با سویه  در بوته. مانند لوده از رشد باز میآ اًهاي شدید بوته

نوع عالیم روي میزبان و نیز  سبر اسا Loganو  Californiaهاي  جدایه) . Briddon et al., 1998(باشد  تر می ها خفیف مقایسه با آن
 3/96همچنین در این دو جدایه مشابهت توالی کل ژنوم در حد ) Stenger et al., 1990(اند  شدهدامنه میزبانی از یکدیگر تفکیک 

در حد  BCTVدرصد ولی با  2/80میزان یکنواختی کل ژنوم در سطح نوکلئوتید  BMCTVو  BSCTVدر مورد . باشد درصد می
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درصد با یکدیگر مشابهت توالی  80ها تا حدود  هگرچه این سوی). Stenger & Ostrow, 1996(باشد  درصد متفاوت می 9/82-79
ها، این سه  زایی آن کند و نیز اختالف در شدت بیماري ها را از یکدیگر متمایز می دارند، ولی با در نظر گرفتن نواحی از ژنوم که آن

، سویه BCTVبه عنوان گونه  California/Loganبه این ترتیب سویه . اند گذاري شده و مجدداً نام ردهسویه تا حد گونه ارتقاء پیدا ک
CFH  به عنوان گونهBSCTV- Beet severe curly top virus  و سویهWorland  به عنوانBeet mild curly top virus-BMCTV 

هاي  ها پیشنهاد نمودند که جدایه آن) 1957 سور،یبنت و تانر(توسط  هبر اساس مطالعات انجام گرفت). Stenger, 1998(نامیده شدند 
نشان ) 1998(و همکاران  دونیهمچنین کارهاي انجام گرفته توسط بر. اند منشا گرفته خاورمیانهاحتماالً از منطقه  BCTVآمریکایی 

 Bennett & Tanrisever,1957; Briddon( باشد می BSCTVها داراي بیشترین یکنواختی با  دهد که جدایه ایرانی مورد بررسی آن می

et al., 1998( .ویروس از نوع  مژنوDNA  تک رشته اي و حلقوي شکل است)Frischmuth et al., 1993 .(  
  : هاي انتقال ویروس و گسترش بیماريروش

به سختی انجام می گیرد اما مامفورد توانسته است با ) از طریق مایه زنی عصاره گیاه آلوده روي گیاه سالم(انتقال مکانیکی ویروس 
عامل  ویروس). Mumford, 1982( درصد انتقال بدست آورد 38روزه،  40ه طوقه بوته هاي چغندر قند تزریق عصاره گیاه آلوده ب

) 55-3شکل ( به صورت پایا منتقل می شود C. opacipennisو  Circulifer tenellusبیماري در طبیعت توسط دو گونه زنجرك  
)Kheyri & Alimoradi, 1968 .(باشد و بیماري در مزارع دچار آب و هواي گرم و خشک می هابهترین شرایط براي این زنجرك

ها محدود آبیاري بارانی به دلیل افزایش رطوبت در محیط، شرایط را براي فعالیت زنجرك. آبی شدت بیشتري داردتنش خشکی و کم
  . باشدبرخوردار مینموده و از اینرو بیماري در مزارعی که تحت آبیاري بارانی منظم قرار دارند، از فراوانی کمتري 

حداقل زمان الزم جهت . ساعت است که راندمان انتقال با افزایش زمان بیشتر می شود 4تا  2مدت زمان الزم جهت اخذ ویروس حدود 
مدت زمان الزم پس از اخذ ویروس توسط ناقل تا انتقال مجدد به گیاه سالم ). Bennett, 1979( باشدمیویروس یک دقیقه  الانتق

  . ساعت می باشد 4 درحدود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زنجرك ناقل بیماري پیچیدگی بوته چغندرقند -55-3شکل 
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  : وضعیت بیماري در ایران

براي اولین بار در مزارع چغندر قند مرودشت و زرقان استان فارس گزارش  1967در سال  BCTVقند  پیچیدگی بوته چغندر ویروس
هاي دیگر این  هاي خراسان، اصفهان، کرمان و نیز از میزبان س از مزارع چغندرقند استانوقوع این ویرو). (Gibson, 1967 شده است

-آل). Briddon et al., 1998; Kiumarsi & Karimi Roosbahani, 1995; Monsef & Kheyri, 1992(ویروس گزارش شده است 

گونه گیاهان زراعی و غیر زراعی متعلق به  34از روي آلودگی به ویروس پیچیدگی بوته چغندرقند را  1995یاسین و همکاران در سال 
،  Cucumis sativusخیار ، Chenopodium album ،Ch. quinoaعلف سلمک ، Brassica rapaشلغم(خانواده از جمله  11

. )Ale-Yassin & Izadpanah, 1995( اند گزارش نموده) Solanum lycopersicumفرنگی ، گوجهHelianthus annusآفتابگردان 
 درصد نشان داده است 90، میزان آلودگی مزارع چغندرقند در ممسنی استان فارس را تا Gibsonهاي انجام گرفته توسط  بررسی

)Gibson, 1967 . (درصد تخمین زده اند  100در فسا تا را ویروس  اینمیزان آلودگی به  يریهمچنین منصف و خ)Monsef & 

Kheyri, 1992 .(هایی که زمستان مالیم است، بسیار وسیع بوده و موجب خسارت زیادي  در استان اصفهان و در سال انتشار این بیماري
جاللی، (برآورد گردیده است  درصد 70تا  66در مناطقی مانند مهیار و برخوار بین  BCTVمیزان آلودگی به . گردد به زارعین می

  . مشاهداتی از شیوع این بیماري دیده نشده است در مناطق کشت پاییزه از جمله در خوزستان،). مکاتبات شخصی
هاي ویروس پیچیدگی برگ چغندرقند مشخص شده است که  انجام گرفته روي ژن پروتئین پوششی برخی جدایه يها اخیرا در بررسی

به این ترتیب به  وباشد  درصد می 5/76تا  1/72هاي ایرانی این ویروس با دیگر اعضاي جنس کورتوویروس بین  میزان همولوژي جدایه
 ;Loconsole et al., 2012(تواند به عنوان یک گونه جدید در نظر گرفته شود  یم روسیو نیا یرانیا يهاهیرسد جدا ینظر م

Heydarnejad et al., 2007( .  
درصد  90از  توسط گیبسن در ایران انجام گرفت نشان داد که درصد آلودگی مزارع در ممسنی فارس بیش 1967که در  هاییبررسی

کاهش محصول برآورد گردیده % 40بوته ها آلوده بوده اند % 80میزان خسارت بیماري در مزارعی که تا ). Gibson, 1967(است بوده
در یک بررسی در استان اصفهان مزارع چغندرکاري مورد نمونه برداري قرار گرفت و کانون ). Kheyri & Alimoradi, 1968( است

همچنین عالوه بر آلودگی چغندرقند، عالیم آلودگی در برخی از گیاهان زراعی دیگر از . ن استان شناسایی شدندهاي آلودگی در ای
گردید که گیاه منداب به عنوان میزبان زمستانه ویروس در منطقه  علومدر این تحقیق م. جمله کنجد، لوبیا چیتی و خیار مشاهده گردید

   ).1383 ،یجالل(عمل می کند 
ها، عملکرد ریشه چغندرقند چهار درصد درصد آلودگی بوته 10ارت بیماري در فارس نشان داده است که به ازاي هر بررسی خس
نتایج این تحقیق سه ساله نشان داد که اگر در منطقه آلوده از ارقام مقاوم یا متحمل به این بیماري استفاده شود، درصد . یابدکاهش می

- روزه علیه زنجرك 15دهد، در حالیکه اگر همین مزارع بطور مرتب با فواصل درصد کاهش نشان می 40تا  20آلودگی بطور میانگین 

هاي همچنین مشخص شد که درصد آلودگی در تاریخ. یابددرصد کاهش می 30پاشی شوند، درصد آلودگی بطور متوسط ها سم
با توجه به اینکه زمان ظهور . درصد بود 25و  24، 22، 19 کشت نیمه اسفند، نیمه فروردین، نیمه اردیبهشت و نیمه خرداد به ترتیب

باشد، لذا کشت دیرتر از این تاریخ موجب افزایش خسارت ناشی از بیماري ها در استان فارس نیمه دوم فروردین ماه میزنجرك
  . پیچیدگی برگ چغندرقند خواهد شد

استان مهم کشت چغندرقند از  10در ) Beet curly top virus-BCTV(ویروس پیچیدگی برگ چغندرقند ) هاي( بررسی پراکنش گونه
شیوع بیماري ناشی . شده بوده استآوري هاي تصادفی جمع تاپ در نمونه درصدي ویروس کرلی 18جمله کرمانشاه نشان دهنده شیوع 
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، کرمانشاه )8/19(%، اصفهان )3/26(%هاي خراسان  درصد بیشترین و پس از آن به ترتیب استان 7/44فارس با   از این ویروس در استان
. قرار گرفتند) 4/6(%و همدان ) 8/7(%، خوزستان )7/9(%، زنجان )8/11(%، قزوین )1/12(%غربی  ، آذربایجان)4/15(%، سمنان )6/15(%

اي با ناقل ه ترین ویروس در اکثر مناطق کشت چغندرقند کشور حضور داشته و یکی از مهم BCTVدهد که ویروس  این نتایج نشان می
  ).1388فرزادفر، (باشد  هوازاد در چغندرقند می

  : مدیریت بیماري
در . مورد تأثیر تاریخ کاشت و میزان مقاومت گیاه چغندرقند در برابر بیماري کرلی تاپ در جهان مطالعات فراوانی انجام یافته است در

کند و در طول سال روي میزبان تغذیه می C.tenellusغرب آمریکا شش منطقه جغرافیایی مشخص شده است که زنجرك ناقل 
هاي ناقل بدلیل وجود در مناطقی که جمعیت زنجرك). Douglass & Cook, 1954(باشد می Pidium allysoidesمهمترین میزبان آنها 

بدلیل وجود تاریخ چندانی در کاهش آلودگی نخواهد داشت بلکه  هاي هرز میزبان ویروس باالست زود کاشتن چغندر قند تأثیرعلف
  ). Creamer et al., 1996; Gidding, 1942( اختیار ناقل قرار دارد درهاي جوان و حساس همیشه بوته) overlapping( هاي متعددکشت

ها اصوالٌ حشراتی هاي چغندرقند در مراحل اولیه بستگی دارد زیرا زنجركجمعیت زنجرك ناقل و میزان بیماري به سرعت رشد بوته
-ها و همبنابراین سرعت رشد بوته. دهندپوشانی دارند ترجیح میدیگر همهایی که با همهاي منفرد را به بوتههستند و بوته وستاب دآفت

البته اجراي یکنواخت و یکپارچه تاریخ کشت در یک منطقه ). Bennett ,1979( ها در کاهش آلودگی موثر استپوشانی سریع آن
-تاریخ کشتبدلیل  ،تداخلولی نامنظم و مهاي زود هنگام کشتصورت اجراي در زان رعایت گردد، زیرا بایستی از طرف کشاورمی

انتخاب تاریخ عالوه ب. ه و عمال منبع ویروسی بتدریج در مزارع پخش خواهد گردیددفراهم شهاي متعدد دسترسی ناقل به میزبان جوان 
دلیل پایین بودن درجه ه برعت رشد مناسبی داشته باشند، در غیراینصورت ها سبایستی بنحوي باشد که بوتهکشت زود هنگام می

 شودهاي ناقل فراهم میها به تأخیر افتاده و شرایط براي فعالیت زنجركپوشانی آنکند و همبیش از حد معمول ها حرارت، رشد بوته
)Cook, 1967 .(امنظم، بدلیل تاخیر رشد گیاهان، میزان بیماري و بر همین اساس، در مزارع زودکاشت ولی با آبیاري و رسیدگی ن

با رعایت نکات فوق در استان اصفهان، کشت نیمه اسفند، درصد آلودگی کمتري از کشت نیمه خرداد . شدت خسارت باال خواهد بود
  . استدرصد عمکرد ریشه را افزایش داده 25داشته و تا حدود 

ارقام مقاوم شدت  هاي گیاهان چغندر نشان داده است کهفته 6لوده به ویروس در مرحله ها از طریق رها سازي حشرات آزنی بوتهمایه
متوسط اشرف منصوري در فسا گزارش نمود که  .)Wintermantel & Kaffka, 2006(بیماري کمتري نسبت به شاهد حساس داشتند 

ترتیب ه ب 1382و  1381، 1380هاي در سال RASOULو  IC, ZARGHANهاي چغندرقند در ارقام حساس شامل شدت آلودگی بوته
همچنین در . باشدهاي مختلف، متفاوت میبوده است و این نشان دهنده این است که دامنه گسترش بیماري در سال% 35و % 50، 90%

-F-20489Dillon  ،F-20488HM-2980  ،F-20311-9825 ،Fهاي فسا مشخص گردید که الینشهرستان هاي مقاوم در ارزیابی الین

20511Chinook  ،F-20512Ranger  ،F-20510Bronco ،F-20634-H2301  وH5505  کمترین درصد آلودگی به بیماري ویروسی
هایی که در در بررسی). 1385 ،1382اشرف منصوري، ( ها نسبت به ارقام حساس بیشتر بودداشتند و عملکرد ریشه آنرا کرلی تاپ 

نسبت  16404و  16403، 16402، 16396 يهاالینبع مقاومت به این بیماري انجام شد، معلوم گردید که هاي قبل به منظور تعیین مناسال
  ).1370نژاد و همکاران، یفارس( به بیماري متحمل هستند

-باالیی میخیلی حد  هاي ناقل ویروس دردر مناطقی که جمعیت زنجركمشخص گردید فسا هاي بعمل آمده در شهرستان در بررسی

هاي کشآفتزود و دیر تفاوت قابل مالحظه اي ندارند، اما ضدعفونی بذر با  هايهاي چغندرقند در کاشتد، درصد آلودگی بوتهباشن
کش آفتهمراه با سمپاشی با  )گرم براي یکصد کیلو بذر 100به مقدار  FS35%مانند کروزر (نئونیکوتینوئیدي جذبی از ریشه 
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). 1384اشرف منصوري، (دهد گیري شدت آلودگی را کاهش مینحو چشمه در طول دوره رویش بروز  15تا  10 دیمیتوات به فاصله
هاي توصیه شده جهت ضدعفونی بذر یا کاربرد پاششی در مزارع کششود جهت اطالع از فهرست جدیدترین آفتتوصیه می

پرشکی مجاز استان مراجعه هاي گیاها کلینیکچغندرقند هر منطقه، به کارشناسان مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزي و ی
  . شود

تاپ ژرم که از مقاومت خوبی نسبت به بیماري کرلی، چهار ژنوتیپ دیپلویید مولتیدر کرجهاي چغندرقند پالسمدر ارزیابی ژرم
هاي فوق ید متحمل، ژنوتیپهاي تتراپلویبه منظور تهیه توده. )1383آقایی زاده و اشرف منصوري، ( برخوردار بودند شناسایی شدند

فسا واقع در استان فارس  نهاي تتراپلویید حاصل تحت شرایط آلودگی طبیعی در شهرستاتوده. تحت فرآیند تتراپلوییدي قرار گرفتند
ویید نتایج حاصل نشان داد که چهار توده تتراپل. هاي داخلی و خارجی مورد ارزیابی قرار گرفتنددر کنار تعدادي دیگر از ژنوتیپ

و  25905 -81توان از دو توده مقاوم شاهد مقاوم آزمایش عمل نمودند و میارقام هاي بدست آمده در بسیاري از موارد در حد و اندازه
در  ).1383زاده و اشرف منصوري، آقایی(به عنوان گرده افشان جهت تولید هیبریدهاي تریپلویید مقاوم استفاده کرد  25906 -81

اي هستید که بیماري پیچیدگی بوته چغندرقند تقریبا شیوع نسبی سالیانه دارد، توصیه به زراعت چغندرقند در منطقه صورتی که مجبور
شود قبل از تهیه بذر، جدیدترین فهرست ارقام چغندرقند مقاوم یا متحمل در برابر این بیماري و مناسب آن منطقه را از طریق می

  . ورزي یا کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي استان دریافت نمودمشورت با محققان مراکز تحقیقات کشا
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  چغندرقند ) ریزومانیا(بیماري ریشه ریشی 
  :عالئم بیماري و اهمیت آن

متوجه رشد ضـعیف محصـول چغندرقنـد در     1952ابتدا وي در سال . گزارش گردید) Canova )1959بار توسط  بیماري ریزومانیا اولین
. طوریکه در بسیاري از مزارع شدت خسارت به حدي بود که منجر به حذف و از بین رفتن کامـل محصـول گردیـد   شمال ایتالیا گردید ب

 Canovaبه همین دلیل . هاي سیاه رنگ بودند از ریشه) abnormal proliferation(این محصوالت داراي رشد بیش از حد و غیر معمول 
از زمان کشف ابن بیماري تـا کنـون، ریزومانیـا    . را انتخاب نمود root madnessنیا یا براي بیماري مشاهده شده نام ریزوما 1966در سال 

  . استدر غالب نواحی کشت چغندرقند در سراسر اروپا و نیز ناحیه خاورمیانه مورد ردیابی و گزارش شده
باشد که معموال در اوایـل فصـل    عه میهاي سبز روشن تا زرد و پراکنده در مزر اولین عالئم مشخصه این بیماري در مزرعه بصورت لکه

شویم کـه در ناحیـه    هاي چغندرقندي روبرو می تر نواحی زرد رنگ در مزرعه با بوته با بررسی دقیق). 56-3شکل (گردند  رشد ظاهر می
 root(شـی  ری هاي فرعی فراوان است کـه همـان مشخصـه عالئـم ریشـه      ریشه رشد غیر معمول داشته و قسمت انتهاي ریشه مملو از ریشه

madness ( در بیماري ریزومانیا است) (مطالعات پروتوئومیکس ). 56-3شکلproteomic (هـاي آلـوده بـه     جدید انجام شده روي ریشه
BNYVV هاي گیاهی مانند آبسزیک اسید و اکسین بوده است که احتماال در بـروز عالئـم    نشان دهنده تحریک تولید برخی از هورمون

هـاي   در گیاهان شدیداً آلوده، بخش انتهاي ریشه و نیز ریشـه ). Larson et al., 2008(باشند  ي ریزومانیا الزم میریشی خاص بیمار ریشه
در ). Brunt and Richards, 1989(گردد  اي ایجاد می میرند، همچنین در بافت آوندي تغییر رنگی به رنگ قهوه جانبی نکروز شده و می

گردد که به دلیـل کـاهش جـذب آب و     هاي هوایی می هاي ریشه منجر به ایجاد عالئم در اندام خشبیشتر موارد، خسارت وارد شده به ب
ها انواعی از عالئـم برگـی    سیستمیک شده و روي برگ BNYVV، ولی در برخی شرایط )Stevens et al., 2006(باشد  مواد غذایی می

گـذاري ایـن بیمـاري     ، که براي نام)56-3شکل (گردد ده می، پژمردگی و زردي رگبرگ مشاه)crinkling(شامل، زردي، چروکیدگی 
 ). Tamada, 2002; Tamada and Baba, 1973(مورد استفاده قرار گرفت  Tamadaتوسط 

خسارت ناشی از بیماري ریزومانیا بسیار قابل توجه است و چنانچه آلودگی در اوایل فصـل رشـد رخ دهـد میـزان خسـارت روي ریشـه       
پتانسیل نهایی تولید محصول به میزان بسیار . یابد و به این ترتیب راندمان تولید محصول و نیز محتوي شکر کاهش می بسیار افزایش یافته

درصد غیـر   50تا 10زیادي بستگی به فاکتورهاي رقم و شرایط آب و هوایی دارد بطوریکه در نتیجه آلودگی کاهش محصول شکر بین 
کـاهش  ). Asher, 1993; Henry, 1996(درصد نیـز گـزارش شـده اسـت      80ش محصول تا باشد، حتی در برخی موارد کاه ممکن نمی

درصد  48تا  8میزان وزن غده در نهایت منجر به کم شدن میزان شکر استحصالی شده و این میزان با توجه به میزان و زمان آلودگی بین 
) Heijbroek, 1989(سطح سدیم در چغندرقند شـده   موجب افزایش BNYVVهمچنین، آلودگی با ). Henry, 1996(باشد  متفاوت می

دهـد تـا بـه ایـن ترتیـب خسـارت ناشـی از ایـن بیمـاري همچنـان افـزایش یابـد              و به این ترتیب میزان دوره انبارداري غده را کاهش می
)Strausbaugh et al., 2008.(  
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و نکروز ) وسط چپ(، زردي و نکروز رگبرگ )وسط، راست(، ریشه ریشی )باال(ي در سطح مزرعه اعالئم زردي لکه -56-3شکل 
  ناشی از بیماري رایزومانیا در چغندرقند) پایین(آوندي در برش عرضی ریشه 
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  : عامل بیماري
بار توسط  تعلق دارد و اولین Benyvitusنام داشته که به جنس  Beet necrotic yellow vein virus-BNYVVعامل این بیماري ویروس 

Tamada  وBaba )1973( ژنـوم ویـروس رگبـرگ زرد نکروتیـک چغندرقنـد      . توصیف گردیده است)BNYVV (    عضـو تیـپ جـنس
Benyvirusهاي  طول پیکره. باشد نانومتر می 20اي شکل به قطر  هاي میله اي بوده و این ویروس داراي پیکره اي تک رشته.ان.، از نوع آر

و یـک دنبالـه    5́هـاي ویروسـی داراي یـک کالهـک در انتهـاي       اي.ان.هر یـک از آر . نانومتر متغییر است 390تا  80ویروس از اي  میله
-RNA1(اي .ان.داراي چهار نوع آر BNYVVهاي  همه جدایه). Richards and Tamada, 1992(باشند  خود می 3́آدنین در انتهاي   پلی

RNA4 (اي شماره یک این .ان.آر. باشند نیز می 5اي شماره .ان.هاي این ویروس در آسیا و اروپا داراي آر ایهالبته برخی از جد. باشند می
نوکلئوتید داراي شش قاب خواندنی باز  4612اي شماره دو، بطول .ان.آر. نماید مراز را کد می اي پلی.ان. ویروس، پروتئین مربوط به آر

که دو پروتئین اصـلی مربـوط بـه    ). Bouzoubaa et al., 1986, 1987; Richards and Tamada, 1992; Hehn et al., 1997(باشد  می
اي ویروس در  هاي مزرعه زنی جدایه بار مایه در نتیجه چندین. نماید را کد می P. betaپروتئین پوششی و پروتئین الزم براي انتقال توسط 

اي شـماره  .ان.، منجر به حذف قاب خواندنی شماره دو از آرTetragonia expansaو  Chenopodium quinoaاي روي  شرایط گلخانه
هـاي بیشـتر    بررسی). Koenig, 2000; Tamada and Kusume, 1991(دهد  دو شده و به این ترتیب قدرت انتقال با ناقل را از دست می

نوکلئوتید  1775ه این ویروس داراي اي شماره س.ان.آر. بود که براي انتقال ویروس توسط ناقل حیاتی است KTERدهنده موتیف  نشان
همچنین این . ها دخالت دارد هاي هوایی برخی از میزبان نماید که در ایجاد عالئم در بخش کیلودالتونی تولید می 25بوده و یک پروتئین 

 ;Koenig et al., 1991(باشـد   ها طی آلودگی طبیعی چغندرقند توسط این ویروس الزم مـی  ریشه) proliferation(زایی  ژن براي ریشه

Tamada et al., 1999 .(اي شماره سه این ویروس به عنوان تعیین کننده بیمارگري این ویـروس و پـروتئین   .ان.ها، آر بر اساس این یافته
p25 باشد  مسئول ایجاد عالئم بیماري ریزومانیا می)Chiba et al., 2008; Tamada, 2002 .(ئـم  هـا عال  زنی مکـانیکی بـرگ   پس از مایه

 ,.Vetter et al(به هر دو بخش سیتوپالسـم و هسـته سـلول میزبـان دسترسـی یافتـه باشـد         p25شود که  شدید نکروتیک زمانی ظاهر می

2004 .(  
 31قـاب خوانـدنی اصـلی یـک پـروتئین      . باشـد  نوکلئوتید بـوده و داراي دو قـاب خوانـدنی بـاز مـی      1431اي شماره چهار داراي .ان.آر

 5/6قـاب خوانـدنی دیگـر یـک پـروتئین بـوزن       . الزم اسـت  P. beateنماید که براي انتقال موثر ویـروس توسـط    میکیلودالتونی تولید 
سد که داراي وظـایف دیگـري نیـز     ر کیلودالتون به نظر می 31پروتئین . نماید که وظیفه آن هنوز مشخص نشده است کیلودالتون کد می

در این میزبان مشاهده شده است . باشد می Nicotiana benthamianaها از جمله  یزباندر برخی از م BNYVVافزایش بیان عالئم : مانند
نمایـد   اي شماره سه در بروز افـزایش شـدت عالئـم در ریشـه از طریـق خاموشـی ژن عمـل مـی        .ان.اي شماره چهار بیش از آر.ان.که آر

)Rahim et al., 2007 .(هاي  رسد که پروتئین به نظر میp41  وp31 ور بازدارنده خاموشی ژن به ترتیـب در بـرگ و ریشـه عمـل     به منظ
  . نمایند می
 ,.Koenig et al(، فرانسـه  )Koenig and Lennefors, 2000(در آسـیا   BNYVVهـاي   اي شماره پنج، تنهـا در برخـی از جدایـه   .ان.آر

نوکلئوتید بـوده   1347تا  1342ندنی باز با اي داراي یک قاب خوا.ان.این آر. یافت شده است) Harju et al., 2002(و انگلستان ) 1997
در میـان  ) p26(کیلودالتـون   26طـول ایـن پـروتئین بـوزن     ). Kiguchi et al., 1996(نمایـد   اسیدآمینه را کـد مـی   228و یک پروتئین با 

رسد کـه بـه سـمت     ظر میو به ن) Koenig et al., 1997; Miyanishi et al., 1999(هاي اروپایی و ژاپن با یکدیگر متفاوت است  جدایه
اي .ان.که داراي این آر BNYVVهایی از  رسد جدایه به نظر می). Link et al., 2005(گردد  هایی از هسته سلول میزبان متصل می بخش

 ;Heijbroek et al., 1999(باشـند   اي یـک تـا چهـار هسـتند، بیمـاریزاتر مـی      .ان.هایی که تنها داراي آر هستند در مقایسه با دیگر جدایه
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Tamada et al., 1989, 1996a .(برداري ویروس توسـط   ها ممکن است مربوط به افزایش رونوشت افزایش میزان بیماریزایی این جدایه
p26  باشد)Link et al., 2005 .(رسـد کـه در    اي شماره سه نیز ارائه شده است، بنابراین به نظر مـی .ان.البته همین نتیجه در مورد نقش آر

باشـند   اي مـی  ها داراي وظایف جداگانه اي الزم و ضروري باشد، هر چند که هر یک از آن.ان.بیماریزایی وجود هر دو آر مورد افزایش
)Tamada et al., 1996a.(  

هـاي   این سه تیپ با نـام . تاکنون سه تیپ اصلی از این ویروس توصیف شده است که از طریق سرولوژیکی از یکدیگر قابل تمایز نیستند
 restriction fragment length(هـاي هضـم آنـزیم محـدوداالثر      تـوان از روش  ها مـی  اند که براي تمایز آن شناخته شده Pو  A، Bتیپ 

polymorphism ( یا نقوشsingle strand conformation polymorphism-SSCP هـاي یـک تـا چهـار      اي.ان.در مورد هر یک از آر
 ;Koenig et al., 1995; Kruse et al., 1994(گردد  تفکیک سه تیپ از یکدیگر استفاده میبراي  PCRهمچنین از روش . استفاده نمود

Schirmer et al., 2005 .( دو تیپA  وB  این ویروس از گسترش بیشتري برخودار بوده و بویژه تیپA    این ویروس در همه جـاي دنیـا
این ویـروس   Bهرچند، تیپ . ر محدود به فرانسه، آلمان و ژاپن استاین ویروس بیشت Bرسد تیپ  گردد، در حال که به نظر می  یافت می

 Koenig et(رسد که از منابع مختلـف وارد شـده باشـد     از دیگر کشورهاي دنیا مانند انگلیس و سوئد نیز گزارش شده است و به نطر می

al., 1995; Lennefors et al., 2000; Miyanishi et al., 1999 .(  
 ,Koenig and Lennefors(درصـد اسـت    99تـا   96ها بین  باشد بطوریکه میزان یکنواختی آن زیاد نمی Bو  Aهاي  پمیزان تنوع بین تی

2000; Meunier et al., 2003a; Saito et al., 1996 .(  به عبارت دیگر، ناحیه پروتئین پوششی دو تیـپA  وB    ویـروس رگبـرگ زرد
البتـه وجـود تنـوع در ناحیـه     ). Schirmer et al., 2005(باشـد   بسیار حفاظت شده می نکروتیک چغندرقند در تمامی مناطق مختلف دنیا

TGB اي شماره دو به ما امکان استفاده از روش .ان.مربوط به آرPCR هاي  را براي تفکیک تیپBNYVV   سـازد   فـراهم مـی)Ratti et 

al., 2005 .( برخی از محققان معتقدند که از نظر بیماریزایی بین دو تیپA  وB  تفاوتی وجود ندارد)Rush et al., 2006(   ولـی برخـی ،
 Bاین ویروس روي ارقام چغندرقند در مقایسـه بـا تیـپ     Aبر این باورند که بیماریزایی تیپ ) 1999(و همکارن  Heijbroekدیگر مانند 

  . باشد تاحدودي بیشترمی
هـا   بـر اسـاس گـزارش آن   . فرانسه گزارش گردید Pithiviersطقه در من) 1995(و همکاران  Koenigبار توسط  این ویروس اولین Pتیپ 
ایـن  . اي شماره پنج بودند.ان.داراي آر  )1989(و همکاران  Tamadaهاي ژاپنی توصیف شده توسط  هاي این منطقه همانند جدایه جدایه

البتـه همـواره وجـود    . زارش شـده اسـت  گـ ) Koenig and Lennefors, 2000(و قزاقسـتان  ) Harju et al., 2002(نوع تیپ از انگلستان 
هاي منطقه شرق آسـیا تـا    اي با جدایه.ان.باشد ولی میزان یکنواختی این آر این ویروس الزم نمی Pاي شماره پنج براي تعیین تیپ .ان.آر

هـاي   مربوط به جدایه  مطالعه توالی). Koenig et al., 1997; Miyanishi et al., 1999; Ward et al., 2007(باشد  درصد می 96حدود 
A  وP  ویروسBNYVV  نشان داده است که میزان نزدیکی دو تیپA  وP      بـه یکـدیگر بسیاربیشـتر از تیـپB    باشـد   ایـن ویـروس مـی
)Koenig and Lennefors, 2000; Meunier et al., 2005; Ratti et al., 2005; Schirmer et al., 2005 .( بر اساس شواهد موجود به

ایـن   Pو تیـپ  ) Tamada et al., 2002(هـاي بسـیار قـدیم از یکـدیگر جـدا شـده        این ویروس در زمان Bو  Aکه دو تیپ  رسد نظر می
  . آن تکامل یافته است Aویروس اخیرا از تیپ 

تـر از دو تیـپ دیگـر     مشخص شده است که میزان و سرعت حرکت آن در گیاه حتی در میان ارقام مقـاوم بسـیار سـریع    Pدر مورد تیپ 
 ,.Heijbroek et al(هـاي انتهـایی ریشـه ردیـابی نمـود       توان در بخـش  باشد و در گیاهان آلوده درصد باالتري از این نوع تیپ را می می

هـاي   باشـد مربـوط بـه پاسـخ ایـن نـوع بـه سیسـتم         رسد علت اینکه این تیپ بیش از دو تیپ دیگر بیماریزا می همچنین به نظر می). 1999
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بنابراین، این انتظار وجود دارد که این تیپ از گسترش و فراوانی بیشـتري در اکثـر   ). Klein et al., 2007(باشد  میواکنشی دفاع میزبان 
  . مناطق مختاف دنیا برخوردار گردد بویژه اگر تنها روش مقابله با این بیماري استفاده از ارقام مقاوم باشد

  : هاي انتقال ویروس و گسترش بیماريروش
 Fujisawa and(یابد  که یک پارازیت پالسمودیوفوري است، انتقال می Polymyxa betaeریزومانیا، توسط ناقل خاکزي  عامل بیماري

Sugimoto, 1977 .(  درصـد از اسـپورهاي اسـتراحتی و بصـورت داخلـی       15تـا   10این ویروس توسـط)internally (  گـردد   حمـل مـی
)Tuitert, 1990(وکلوم و ظرفیت اینوکلوم واقعی از جمعیت ، هرچند، رابطه بین پتانسیل اینP. betae ویـروس  . باشد هنوز نامشخص می

بـا توجـه بـه    . تواند براي مدت زمان طـوالنی دوام آورد  رگبرگ زرد نکروتیک چغندرقند با توجه به دیواره ضخیم اسپور استراحتی می
، بنابراین در شـرایط  )Abe and Tamada, 1986(قی بماند هاي آلوده با هاي طوالنی در خاك تواند براي سال همین موضوع ویروس می

در شـرایط مناسـب، اسـپور    ). Wisler and Duffus, 2000(مانـد  طبیعی چنانچه یک مزرعه آلوده شود، براي همیشه با ویروس آلوده می
هاي کوتاه بوده تـا بـه یـک     افتشود که قادر به حرکت در مس ، جوانه زده و منجر به آزادي زئوسپور دو تاژکی میP. betaeاستراحتی 

ساعت با ریشه در تماس بوده و طی ایـن مـدت بـه شـکل      2تا  1پس از رسیدن زئوسپور به میزبان مناسب، به مدت . میزبان مناسب برسد
dagger-like  نمایـد   درآمده و به درون سلول میزبان نفوذ کرده و زئوسپور سیتوپالسم خود را به درون میزبان تزریق مـی)Keskin and 

Fuchs, 1969 .( با تزریق سیتوپالسم آلوده ویروسBNYVV پس از ورود به سلول میزبان، . گردد به درون سلول گیاه میزبان تزریق می
نماید، که حاوي تعداد بسـیار زیـادي زئوسـپور     توسعه یافته و سپس ژئوسپورانژیاهاي متعددي را تولید می P.beate با تشکیل پالسمودیا

انتشار بیماري ریزومانیا ابتدا از طریق جابجایی خـاك توسـط وسـایل    . نمایند این زئوسپورهاي ثانویه به عنوان ناقل عمل می. تثانویه اس
همچنین آب و آبیاري نیز از عوامل بسیار . گیرد هاي برداشت شده آلوده صورت می مکانیکی و ادوات کشاورزي و یا از جابجایی ریشه

قـبال تصـور بـر ایـن بـود کـه       ). Asher, 1993; Heijbroek, 1987(اي ایـن بیمـاري و ناقـل آن دارد     لکـه  هاي مهم در گسترش آلودگی
BNYVV رسد کـه   تواند در ناقل خود تکثیر پیدا کند، ولی بر اساس شواهدي که اخیرا بدست آمده است، به نظر می نمیBNYVV  در

بــا اســتفاده از روش ایمونــوالکترون میکروســکوپی ).Verchot-Lubicz et al., 2007(یابــد  ناقــل پالســمودیوفوري خــود تکثیــر مــی
از درون اسـپورهاي اسـتراحتی و    BNYVVپیکره ویروسی و نیز جابجایی ویروس ) مونتاژ(هاي الزم در همانندسازي، گردایش  پروتئین

هـاي ویروسـی در درون ناقـل نیـز رخ      ندهد که ترجمه و تولید پـروتئی  این شواهد نشان می. تعیین شده است P. betaeنیز زئوسپورهاي 
نماید و یا تنها یک محـل بـراي    خود نیز به عنوان میزبان ویروس عمل می P. betaeنکته مهم در این خصوص این است که آیا . دهد می
  ). Rush, 2003(باشد  داري و انتقال ویروس می نگه

  : وضعیت بیماري در ایران
آن زمان بـه   زا. از مزارع چغندر قند استان فارس گزارش شد 1375ن توسط ایزدپناه و همکاران در سال یماري ریزومانیا اولین بار از ایراب

تـا   1380اولین بررسی در مورد انتشار این بیماري در کشـور در سـال   . گزارش گردیدهاي کشور  بعد آلودگی این بیماري درسایر استان
در  BNYVVبیشترین وقوع مزرعه انجام شد که بر اساس نتایج حاصله  103از  آوري شدهنمونه ریشه چغندرقند جمع 3972روي  1382

، )1/50(%، سـمنان  )4/51(%، قـزوین  )7/61(%، زنجان )2/70(%، اصفهان )6/71(%و بدنبال آن استان هاي فارس  1/72%استان خراسان با 
 گردیـد نردیـابی  ایـن بیمـاري   خوزسـتان   ولـی در اسـتان  ه تعیین گردیـد ) 3/4(%و همدان ) 5/22(%، آذربایجان غربی )7/28(%کرمانشاه 

اسـتان کشـور مـورد     12مزرعه چغندرقنـد از   636آوري شده از   نمونه جمع 6558تعداد  1385در یک بررسی در سال  .)1388فرزادفر، (
تحقیق دیگري درصـد   در). 1385فرزادفر، (درصد برآورد گردید  5/25بررسی قرار گرفت و متوسط میزان وقوع آلودگی این ویروس 

مـورد بررسـی قـرار گرفـت      1390تـا   1388مزارع آلوده به این بیماري در پنج اسـتان مهـم کشـت چغندرقنـد کشـور در طـول سـالهاي        



 

 
 

92

، %)8/41( اشـنویه ، %)2/34( ارومیـه آذربایجان غربـی شـامل   که بر اساس نتایج حاصله، درصد مزارع آلوده در استان  )1394پوررحیم، (
، %)6/41( مهابـاد ، %)20( مـاکو ، %)3/31( شوط، %)3/45( سلماس، %)3/30( خوي، %)5/55( چایپاره، %)1/28( پیرانشهر، )%100( بوکان

 تربـت حیدریـه  ، %)29( تربت جام، %)50( تخت جلگه، %)صفر( تایبادخراسان رضوي شامل ؛ استان %)6/40( نقدهو %) 3/42( میاندوآب
، %)40( ســرخس، %)6/13( ســبزوار، %)9/42( رشــتخوار، %)2/18( درگــز، )5/22( چنــاران، %)8/38( جــوین، %)40( جغتــاي، %)6/30(

، %)4/17(؛ اسـتان خراسـان شـمالی شـامل بجنـورد      %)7/41( نیشـابور و %) صفر( کاشمر، %)4/15( قوچان، )25( فیروزه، %)3/33( فریمان
و ) 3/56(آباد غرب و در استان کرمانشاه شامل اسالم%) 16(ند ؛ دراستان خراسان جنوبی شامل بیرج%)3/14(و اسفراین %) 6/13(شیروان 
  . برآورد شد) 7/41(بیستون 

ایـن ویـروس در مـزارع     Aحـاکی از شـیوع تیـپ     1382هـا در سـال   هاي این ویروس در کشور، اولین بررسـی در خصوص حضور تیپ
ویروس را نیز در برخی مناطق کشت چغندرقند کشور  این Bتحقیقات بعدي حضور تیپ ). 1388فرزادفر، (چغندرقند کشور بوده است 

هـاي خراسـان رضـوي،    این ویروس در مـزارع اسـتان   Pهاي اخیر حضور نوعی از تیپ در سال). Sohi and Maleki, 2004(تایید نمود 
 ). Mehrvar et al., 2009(خراسان شمالی، اردبیل، آذربایجانغربی و کرمانشاه گزارش شده است 

هاي متعددي در زمینه اصالح و تهیه ارقام مقاوم با متحمل در برابر این بیماري انجام شده گسترش بیماري در کشور، پژوهشبا توجه به 
هـاي نـرعقیم حاصـل از    کـراس هـاي مقـاوم بـه رایزمانیـا و سـینگل     افشـان در یک بررسی با تالقی بین گـرده . باشدو نیز در حال اجرا می

یه هیبریدهاي دیپلوئید نسبتا مقاوم گردید که یکی از این ترکیبات به نام رقم زرقـان بـا مقاومـت نسـبی در     هاي قبلی، منجر به تهپژوهش
همچنین گیاهان چغندرقند تراریخت حاوي ژن پـروتئین  ). 1384مصباح، (شرایط آلودگی کم خاك، متوسط عملکرد بسیار خوبی دارد 

در منطقـه   1381تا  1379هاي در یک بررسی که در سال). 1384و مصباح، هاشمی (در کشور تولید شده است  BNYVVپوششی ویروس 
و  Dorothea ،Rhizofort ،Avantageهاي مورد آزمایش، مشخص شد کـه ارقـام خـارجی    زرقان استان فارس اجرا شد، از بین ژنوتیپ

FD0005  1382زاده، آقائی(بهترین عملکرد را در مناطق آلوده به این بیماري داشتند .(  
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  : مدیریت بیماري
هاي تـدخین   کش البته مشخص شده است که با برخی از آفت. معرفی نشده است P. betaeکش موثري علیه ناقل  تاکنون هیچ نوع آفت

این روش در کنترل ناقل بیمـاري  . کلروپروپان کنترل بیماري ممکن است دي/کلروپروپن مانند متیل بروماید یا دي) فومیگاسیون(شونده 
تـن در   9/6تن تـا   1/2و ) Martin and Whitney, 1990(تن در هکتار در آمریکا  3/7تن تا  3/1ایش میزان محصول چغندرقند از و افز

علیـرغم ایـن تـاثیر و افـزایش میـزان محصـول اسـتفاده از ایـن نـوع مـواد           . موثر بوده است) Richard-Molard, 1984(هکتار در فرانسه 
هـاي جـایگزین دیگـري را بـراي      بنـابراین، بایـد روش  . رساند باشد و به محیط زیست آسیب می پذیر نمی هشیمیایی از نظر اقتصادي توجی

هاي بیولوژیکی با استفاده از عوامل باکتریایی و قارچی ممانعت کننده از کلـونیزه شـدن    از روش. کنترل بیماري ریزومانیا در نظر گرفت
کـه بصـورت     Pseudomonas fluorescenceنتایج نشان داده است که بـاکتري . ه استنیز استفاده شد P. betaeریشه چغندرقند توسط 

هـاي   هـر چنـد انـواع مختلفـی از گونـه     ) Resca et al., 2001(باشد  تیمار بذري مورد استفاده قرار گرفته بود، قادر به کنترل بیماري نمی
Trichoderma کاهش سـطح بیمـاري گردنـد    درصد موجب  68تا  21توانند بین  اند که می نشان داده)Jakubikova et al., 2006 .(  هـر
  . رسد که بتوان از این روش براي کنترل بیماري ریزومانیا در آینده استفاده نمود چند، به نظر نمی

اجراي قوانین پس از گسترش شدید این بیماري در اروپا و فقدان مواد شیمیایی مناسب براي کنترل این بیماري در گام اول الزم بود تا با 
هـاي   توان به کنتـرل مـواد و خـاك    هاي می از جمله این روش. اي از ورود عامل بیمار به دیگر مناطق غیر آلوده جلوگیري گردد قرنطینه

وارداتی، جستجو براي یافتن و ردیابی بیماري، کشت جداگانه نواحی داراي آلودگی، جداسازي ابزارهایی که در نـواحی آلـوده مـورد    
هـاي آلـوده و ممانعـت از بازگشـت بقایـاي       هاي آلوده گیاهی، تناوب زراعـی در زمـین   اند، امحا و از بین بردن بخش قرار گرفته استفاده

البتـه اجـراي قـوانین    ). Asher, 2002; Dunning et al., 1984; Richard-Molard, 1985(هاي غیـر آلـوده اشـاره نمـود      آلوده به زمین
هـا در   همچنین چگونگی تعیـین میـزان تـاثیر هـر یـک از روش     . ري ریزومانیا در سطح وسیع غیر ممکن استاي براي کنترل بیما قرنطینه

مـدل ریاضـی بـر اسـاس حملـه و      ). Asher, 2002(باشـد   نیـز بسـیار مشـکل مـی     BNYVVکاهش و کند نمودن توسعه بیماري ناشی از 
اي  کننـده  اي مربوط به گسترش چنـین بیمـاري بسـیار آلـوده     اسبههاي مشخصی از مشکالت مح گسترش بیماري در انگلستان داراي نشانه

). Stacey et al., 2004(شـود   اي دیده نمی گونه عالئم قابل مشاهده دهد که هیچ باشد بویژه زمانی که گسترش بیماري زمانی رخ می می
هاي کنترلی دیگـري افتادنـد، کـه یکـی از      استراتژيهاي چغندرقند به فکر استفاده از  ها و تولید کنندهبا توجه به این مشکالت، کارخانه

  . ها استفاده از ارقام مقاوم بود آن
سال طول کشید تا اولـین منبـع    10آغاز شده است ولی مدت  1970از سال  BNYVVجستجو براي یافتن مقاومت به بیماري ریزومانیا و 

 Holly Sugarدر آمریکا نیز کمپـانی  ). Biancardi et al., 2002; Scholten and Lange, 2000(مقاومت به این بیماري گزارش گردد 
 ,.Lewellen et al(را به این ویروس معرفی نمود  Hollyیافتن به رقم مقاوم به این ویروس بود و به این ترتیب رقم مقاوم  به دنبال دست

کـه در  ) Lewellen et al., 1987; Scholten et al., 1996(فراهم شده بـود   Rz1این مقاومت توسط یک مقاومت غالب با ژن ). 1987
هرچند، گیاهان داراي این ژن از خـود مقاومـت   ). Paul et al., 1992a(داد  برابر تکثیر ویروس در گیاه مقاومت بسیار باالیی را نشان می

مقاومـت تنهـا بـا یـک ژن غالـب      داد که در شرایط آلودگی بسیار شـدید   دادند ولی برخی از مشاهدات نشان می بسیار باالیی را نشان می
  ). Lewellen, 1995; Paul et al., 1993b(باشد  تواند کافی  نمی

 Beta vulgaris spp. maritimaدر ارزیابی گیاهـان   BNYVVنسبت به ) partial resistance(تعدادي از منابع مختلف مقاومت جزیی 
که در مزرعـه مـورد کشـت قـرار گرفتنـد در مقایسـه بـا ارقـام          BNYVVنسل اول ارقام مقاوم به ). Lewellen, 1997(یافت شده است 

، ولـی در مـزراع فاقـد    )Winner, 1988(بطور متوسط تـا کـم کـاهش پیـدا کـرد       BNYVVها به  حساس بهتر بوده و میزان آلودگی آن
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بـه سـرعت شـرایط      ح نباتـات البتـه متخصصـان اصـال   . هـاي حسـاس، کمتـر بـود     آلودگی، میزان عملکرد این ارقام در مقایسه بـا واریتـه  
را بـراي آزمـایش    BNYVVارقام مقاوم بـه  ) 2002(و همکارن  Asherآگرونومیکی ارقام مقاوم را بهبود بخشیدند، بطوریکه زمانی که 

م حساس هاي بسیار آلوده در مقایسه با ارقا در انگلستان مورد استفاده قرار دادند، مشخص گردید که میزان عملکرد ارقام مقاوم در خاك
هاي عاري از ویروس داراي عملکـردي مشـابه بـا ارقـام      در خاك BNVYYهمچنین چندین الین مقاوم به . باشد دو تا سه برابر بیشتر می

این تحقیقات ادامه پیدا کرد و پس از آن مشخص گردید که ارقـام بـا دو ژن   . هاي غیر آلوده بودند حساس با بیشترین عمکلرد در خاك
Rz1  وRz2 هاي  قایسه با جدایهدر مBNYVV  شکننده مقاومت ارقامی که تنها داراي یکی از دو ژن مقاومت بودند، از آلودگی کمتري

هـایی کـه قـادر بـه شکسـتن       و نیز جدایه Pهاي پرآزار مانند تیپ  بهرحال با وجود جدایه). Liu and Lewellen, 2007(برخوردار بودند 
 ;Heijbroek et al., 1999(ت براي یافتن منابع مقاومت در برابر این ویروس الزم و ضروري است باشند، لزوم ادامه تحقیقا مقاومت می

Liu et al., 2005 .( استفاده از ارقام مقاوم با یک ژنRz1 هاي ویروسی شکننده ایـن نـوع مقاومـت د رآمریکـا      منجر به شناسایی جدایه
هاي خویشاوند در حجم وسیع، موجب شـده اسـت تـا     هاي انواع چغندر و گونه غربال ژرم پالسم). Acosta-Leal et al., 2008(گردید 

. باشـد  احتمـاال محـدود مـی    BNYVVمقاومـت بـه     لوکـوس   البتـه، ). Luterbacher et al., 2005(منابع جدیدي از مقاومت بدست آید 
یاهان تراریخت مقاوم نیز براي ایجاد مقاومـت در  هاي دیگر از جمله تولید گ چنانچه منابع مقاومت دائمی در دسترس نباشد باید از روش

  . برابر این ویروس استفاده نمود
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  هاي ویروسی زردي چغندرقند بیماري
  :هاي عامل زرديکلستروویروس -1

  : عالئم بیماري و اهمیت آن
موجـب شـفاف شـدن     BYV هـاي شـدیدا بیمـاریزاي   برخـی سـویه  . باشـد بسته به نوع سویه ویروسی، شدت عالئم زردي نیز متغییـر مـی  

شفاف شدن رگبرگ ممکن است بـا زردي خیلـی   ). 57-3شکل (شوند هاي آلوده میهاي جوان بوتهرگبرگ یا زرد شدن آن در برگ
-بافـت . دهنـد ها غالبا فرورفته و عالئم نکروز بافتی را نشان مـی هاي ثانوي و میانی برگرگبرگ. روشن یا نکروزه شدن آن همراه باشد

با توسعه بیماري، عالئـم شـاخص آن شـامل زردي    . شونداي ضخیم میها بطور قابل مالحظهیلی برگ بدلیل هیپرتروفی سلولهاي مزوف
هـا ضـخیم، چرمـی و شـکننده     این بـرگ . نمایدتر بروز میهاي مسنهایی از برگ در برگپریدگی تمام پهنک یا بخشعمومی و رنگ

گاهی نقاط ریز سبزرد یـا نکـروزه در   . باشدها به هم میها و نزدیک شدن سلولگی دیوارهشوند که چرمی شدن بافت ناشی از فشردمی
اي یـا طویـل از عالئـم مشخصـه و     نواحی نکروتیک نقطـه . دهدآید که ظاهري برنزي به سطح برگ میهاي مسن بوجود میروي برگ

  . شودچغندرقند محسوب می هاي شناخته شده عامل زردي دراز سایر ویروس BYVمتمایز کنندة آلودگی 
اگرچـه آلـودگی اواخـر فصـل تـاثیر کمتـري روي کـاهش        . شـود موجب کاهش محصول شـکر مـی  ) BYV(ویروس زردي چغندرقند 

درصـد کـاهش داده و خلـوص شـربت را نیـز       47توانند محصول را تـا  هایی که در اول فصل بروز نمایند میمحصول دارد ولی آلودگی
  ). Heijbroek 1988 ،Smith and Hallsworth, 1990(کاهش دهند 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عکس () وسط و چپ(و مراحل پیشرفته ) راست(مراحل اولیه آلودگی  ،در برگ چغندرقندکلستروویروسی عالئم زردي  -57-3شکل 
  )از فرزادفر

  
  : عامل بیماريویروس 

 Coffin and( دارنـد  عضـو احتمـالی   12مشـخص و   عضـو  10هاي گیاهی هسـتند کـه    ها یک گروه خسارتزا از ویروس کلستروویروس

Couts, 1996; Fauqute et al., 2005 .( اعضاي این گروه داراي یک پیکره رشته اي انعطاف پذیر)flexuous (  با تقارن مارپیچی بـوده
قطــر  ). Bar-Joseph and Murant, 1982; Bar-Joseph and Hull, 1974(اي تشکیل شـده اسـت    اي تک رشته.ان.ها از آر و ژنوم آن

هاي ویروسی اعضاء جـنس   پیکره. باشد ها مطابق با جنس و گونه متفاوت می نآ باشد ولی طول نانومتر می 12اعضاء این خانواده   پیکـره
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Closterovirus  وAmpelovirus )Xibing et al., 2003) (جـنس  ولـی اعضـاي   . نانومتر طول دارند 1250-2000،)اي با ژنوم یک قطعه
Crinivirus )(باشـند   نـانومتر مـی   700-900و  650-800داراي دو نوع طول ) اي با ژنوم دو قطعهFauquet et al., 2005 .(  ایـن  اعضـاي

ها با روش مکـانیکی   برخی از آن. یابند و بصورت نیمه پایا انتقال مییا شپشک سفید  مگس ،با شته بوده و به آوندآبکشخانواده محدود 
  ).Wisler et al., 1998(ند نیز قابل انتقال هست

 1200-2000هاي بلند با طولی بـین   تیپ: بندي، اعضا کلستروویروس ها بر اساس طول پیکره به دو زیر گروه تقسیم شدند در اولین طبقه
بروش نیمه پایـا  هایی که داراي طول بلند هستند بوسیله شته ها و  کلستروویروس. نانومتر 700-800هاي کوتاه با طولی بین  نانومتر و تیپ

بنـدي ویـروس هـا، بعضـی      با پیشرفت آرایه. یابند هاي سفید انتقال می توسط مگس) اي دو پیکره(و آنهایی که داراي طول کوتاه هستند 
براي آنهـایی کـه بـا شـته      Closterovirusجنس . ویژگی هاي جدید به این خانواده اضافه گردید و اعضا آن به دو جنس تقسیم شدنــد

 ).Wisler et al., 1998(شـوند   براي آنهایی کـه دو پیکـره اي بـوده و بـا مگـس سـفید منتقـل مـی         Crinivirusمی شوند وجنس منتقل 
 Closteroviridaeاطالعات بدست آمده بر اساس مطالعات بیولوژي و مولکولی، موجب بـازنگري در سـاختمان آرایـه بنـدي، خـانواده      

 Ampelovirusجدا شده و در یک جنس جدیـد بـه نـام     Closterovirusها از جنس  با شپشک هاي منتقل شونده بویژه، گونه. شده است
شـامل سـه جـنس     Closteroviridaeبه این ترتیب، خانواده . اند قرار گرفته) باشد که نام یونانی انگور می ampelosگرفته شده از کلمه (

Closterovirus ،Ampelovirus با ژنوم یک بخشی و Crinivirus چهـار گونـه نیـز بـدون اینکـه بـه جـنس         و باشد ا ژنوم دو بخشی میب
  . (Martelli et al., 2002)اند  خاصی تعلق داشته باشند در این خانواده قرار گرفته

کـه در چغندرقنـد ایجـاد     Closteroviridae، پنج ویروس مهـم از خـانواده    ICTVبندي ارائه شده توسط در حال حاضر بر اساس آرایه
-Beet yellows virus-BYV ،Beet yellow stunt virus-BYSV ،Lettuce infectious yellows virusمـی کننـد، عبـارت از     بیمـاري 

LIYV  ،Lettuce chlorosis virus-LCV وBeet pseudo-yellows virus-BSYV باشندمی .  
تفاوت مولی اندازه ژنوم  مشابهتقریبا یولوژیکی هاي ب ویژگیبوده، داراي  Closterovirus، متعلق به جنس  BYSVو  BYVدو ویروس 

 Karassev et al., 1994 .(BYV(اسـت   کیلوباز تعیین شده 1/16کیلوباز و  5/14به ترتیب  BYSVو  BYVهاي  ژنوم ویروس. ندباش می
تـاکنون  . زارش شـده اسـت  گـ ) اروپا، آسیا، شمال و جنوب آمریکـا، آفریقـا و اسـترالیا   (شود  تقریبا در هر جایی که چغندرقند کشت می

گونـه تیـپ جـنس کلسـتروویروس از      BYV. چندین اپیدمی از این ویروس در اروپا و در مناطق اصلی کشت چغندرقند رخ داده اسـت 
میزان قنـد  ، بطوریکه باشد هاي عامل زردي در چغندرقند از نظر اقتصادي می بوده و یکی از مهمترین ویروس Clesterovirideaخانواده 

مربوط به کـاهش تـدریجی وزن ریشـه و بـرگ      BYVخسارت ناشی از ). Wisler et al., 1998(هد د یدرصد کاهش م 50حدود را تا 
درصد میزان بـرگ سـبز،    21درصد میزان محصول،  29تواند  این ویروس می. باشد چغندرقند، میزان شکر و کیفیت شکر استحصالی می

درصـد   16و  47و وزن هـزار دانـه بـه ترتیـب      اثر ابتال به این ویروس میزان تولید بذر همچنین در. درصد میزان شکر را کاهش دهد 4/1
در . باشـد  متفاوت مـی  ویروساین میزان خسارت وارد شده توسط  ،به زمان وقوع آلودگی در هر مزرعه و در هر ساله بست .دهدکاهش 

منتقـل   Myzus persicae سـبزهلو ور مـوثري بـا شـته    هـا بـه طـ    که هر دوي آن BYVو  BMYVانگلستان چغندرقند توسط دو ویروس 
مطالعات انجام گرفته نشان داده اسـت کـه   ). Smith et al.,1991(گردند  درصد می 50شده و موجب خسارتی تا حدود آلوده شوند  می

 ;Russell, 1965( دباشـن  مـی  .Beta sppگذران چغنـدر   هاي زمستان گونه ،قند منبع اصلی این دو ویروس براي آلودگی محصول چغندر

Duffus, 1965(.   
برخالف دیگـر بیمارگرهـاي ویروسـی، عالئـم     ). Russell, 1970(است  Chenopodiceaeمحدود به خانواده دامنه میزبانی این ویروس 

BYV هاي بـرگ  هاي مسن از قسمت نوك برگ و حاشیه خارجی لبه عالئم زردي در برگ. شود هاي مسن تر ظاهر می ابتدا روي برگ 
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 هـاي گیاهـان شـدیداً    و بـرگ  کـرده سطوح کلروز برگ حالـت چرمـی پیـدا    . کند شروع شده و سپس به سمت قاعده برگ حرکت می
ها شکننده شده و زمانیکه خـم شـوند قطعـات کـوچکی از      پهنک برگ. افتند واگرفته همگی زرد و خشک شده و در صورت تماس می

هـاي آبکشـی    میزان قنـد در سـلول  . میرند شوند، می  آلودههایی که در اوائل فصل  برگ. خورد ها جدا شده و برگ ترك می برگ از آن
تـا بـه حـال    ). Sutic et al., 1999(شـوند   هـا شـکننده مـی    به همین دلیل برگ، کند ها تجمع پیدا می کاهش پیدا کرده و نشاسته در برگ

و ) vein- etching(سیاه شـدن رگبـرگ    ،شدید تا خفیف چندین استرین از این ویروس در چغندرقند گزارش شده است که عالئم زرد
 Chenopodium. perfoliata ،C. capitatum ،Tetragoniaتـوان بـا اسـتفاده از     ها را می نمایند این استرین نکروز برگ را ایجاد مینیز 

expansa و  Nicotiana. clevelandii وژیکی بسـیار نزدیکـی بـا یکـدیگر     هـا داراي رابطـه سـرول    این استرین. از یکدیگر تفکیک نمود
  ). Stevens et al., 1997; Smith et al., 1991( باشند می

از  Beet mosaic virus-BtMV ، هـا  از لوتئـوویروس  Beet western yellows virus-BWYVاکثرا همراه بـا   BYVدر آمریکا ویروس 
وارد شده و میـزان خسـارت آن    BYVشترین خسارت از طریق از میان این چهار ویروس بی. است گزارش شده LIYVو ها  ویروس پوتی

 Myzusولـی دو شـته   . انـد  گونه شته به عنوان ناقل یا ناقل احتمـالی شـناخته شـده    24تا به حال . رسد درصد می 50در آمریکا به بیش از 

persicae و Aphis fabae ه در برخی مناطق آمریکا تغییـري در  سال گذشت 25طی . عهده دارند هرا بنقش اصلی ، در انتقال این ویروس
 A. fabae اي هـاي منطقـه   اسـت و اخیـرا در کالیفرنیـا برخـی از جمعیـت      صورت گرفتـه  A. fabae به M. persicaeجمعیت ناقل مؤثر از 

  ).Limburg et al., 1997( اند دادهکارایی انتقال بیشتري از خود نشان  M. persicaeدرمقایسه با 
  میزبــان طبیعــی ایــن ویــروس گیــاه . گــردد قنــد موجــب بیمــاري شــدیدي مــی روي دو محصــول کــاهو و چغنــدر ،BYSVدر کالیفرنیــا

Sonchus oleraceus    هـاي  اي توسـط شـته   بـوده و در شـرایط مزرعـه Hyperomyzus lactucae (Linnaeus)  وMyzus persicae 

(Sulzer) باشد، ولی در مناطقی کـه   پایین می اًمیزان وقوع این ویروس روي این دو محصول عموم. شود منتقل میS. oleraceus   بـدون
و  BYV دو ویـروس . درصـد روي کـاهو گـزارش شـده اسـت      85گردد، میزان خسارت ایجاد شده توسط این ویروس تـا   توجه رها می

BYSV به یکدیگر نزدیک می باشند  و نیز ناقل جغرافیایی، دامنه میزبانی توزیع از نظر)Reed and Falk, 1989 .(  
  و Beet pseudo–yellows virus-BPYV ، Lettuce infectious yellows virus-LIYVویروســـــــهاي 

Lettuce chlorosis virus-LCV  متعلق به جنسCrinivirus  و طـول  ، توسـط مگـس سـفید منتقـل گردیـده      اي بـوده  ژنـوم دو قطعـه  با
). Wisler et al., 1998; Tomassoli et al., 2003(شـوند   نتقل مـی هایی است که با شته م ها تقریبا نصف کلستروویروس هاي آن پیکره

تعلق دارند، ویروس هاي در حـال ظهـوري هسـتند کـه بـراي       Crinivirusکلستروویروس هاي منتقل شونده با مگس سفید که به جنس 
 Tzanetakis and(ب می گردند محصوالت مختلف اعم سبزي، زینتی و درختان میوه در سراسر دنیا یک عامل مهم تهدید کننده محسو

Martin, 2004a,b; Tzanetakis et al., 2003, 2006; Wintermantel, 2004a,b; Wisler et al., 1998; Ramirez et al., 2008 .(
در سـال  اولـین بـار   که توصیف شده و است سفید  اولین کلستروویروس قابل انتقال با مگس )BPYV(ویروس زردي دروغی چغندرقند 

اسـت   شـده فرانسه، هلند، استرالیا، ایتالیـا و بلژیـک نیـز گـزارش     کشورهاي از و پس از آن هاي کالیفرنیا  از گلخانه Duffusتوسط  1965
)Wisler et al., 1998( .سفید  مگسTrialeurodes vaporariorum  استتنها ناقل این ویروس .BPYV  داراي دامنه میزبانی وسیعی در

اسـفناج، خیـار، چغندرقنـد، کـاهو، کـدو،      توان بـه   هاي آن می است و از میزبان هاي هرز و گیاهان زینتی لفمیان محصوالت زراعی، ع
. نمـوده اسـت   واردکدوئیان در آمریکا، اروپا و آسیا به این ویروس خسارت بسیار زیادي را . اشاره نموداي  تکمه و گل هویج، گل آهار

سـپس تمـامی نـواحی     شـده، ها ظاهر  اي کلروتیک زیر سطح برگ هاي زاویه ئم بصورت لکهابتدا عال ،به این ویروسآلوده کدوئیان  در
. ماننـد  هاي جوان به نظر سالم باقی می شود ولی برگ کل گیاه زرد می بیماري،پیشرفت با . شوند میسبزرد  بین رگبرگی بجز رگبرگ ها
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 whitefly transmitted(شـوند   سـفید منتقـل مـی    مگـس هـایی کـه بـا     عالئـم ایجـاد شـده توسـط ایـن ویـروس، هماننـد سـایر ویـروس         

closteroviruses-WTCs(      ،ممکن است با عالئم ناشـی از کمبـود موادغـذایی و اخـتالل فیزیولـوژیکی ،pH   خـاك، کمبـود   نامناسـب
از سـایر عالئـم    بنـابراین تشـخیص ایـن آلـودگی ویروسـی     . شود  ها، پیر شدن طبیعی و یا خاصیت فیتوتوکسی اشتباه گرفته میکروالمانت
تواند این ویروس را از سـایر عوامـل فـوق الـذکر جـدا نمایـد، ضـخیم شـدن و شـکنندگی           هایی که می یکی از ویژگی. باشد مشکل می

کـه ایـن ویـروس بـه روش نیمـه پایـا       رسـد   به نظر می. دهند صدا می ،ها با دست شد که هنگام خرد کردن برگبا دار می هاي عالئم برگ
   .)Wisler et al., 1998( شود منتقل می

این . باشد می LIYVشود،  هاي هرز که از طریق مگس سفید منتقل می و علف هاي مهم عامل زردي در چغندرقند از ویروسدیگر یکی 
این ویروس از کلستروویروس هاي دو جزیی بوده .از نواحی خشک کالیفرنیا و آریزونا گزارش گردید ،1981در سال  ویروس اولین بار

 45نیز داراي دامنه میزبانی وسیعی بوده و نه تنها کـاهو بلکـه    LIYVویروس  BPYVهمانند ویروس . باشد می Crinivirusیپ جنس و ت
 1981در سـال  ). Wisler et al., 1998; Karassev et al., 1996( شـوند  توسط این ویروس آلوده میخانواده گیاهی  14گونه میزبان از 

میلیـون دالر بـرآورد    20چغندرقند در نتیجه آلودگی به این ویروس فقط در یک فصـل  و  محصوالت کاهو میزان خسارت وارد شده به
این ویـروس توسـط مگـس    . درصد کاهش پیدا کرد 30تا  20درصد و میزان محصول چغندرقند  75تا  50میزان محصول کاهو . گردید
. شود منتقل می B. tabaciاشاره نمود که توسط  LCVروه می توان به هاي این گ از دیگر ویروس. شود منتقل می Bemisia tabaciسفید 

ولی یک اختالف مهـم میـان ایـن دو ویـروس ایـن      ، باشد می LIYVعالئم ایجاد شده توسط این ویروس روي چغندرقند و کاهو مشابه 
ها بـه دو   بروز اپیدمی توسط این ویروس باید در نظر داشت که براي). Wisler et al., 1998( کند کدوئیان را آلوده نمی LCVاست که 

هاي  در میان کلستـروویروس). Wisler, et al., 1998(باشد  هرزي نیاز می هاي زارعی و علف سفید و میزبان فاکتور مهم یعنی ناقل مگس
طـور جزئـی تعیـین    نیـز ب  Tian et al., 1996( .BPYV( بطـور کامـل تعییـن تـوالی شـده اسـت    LIYVشونـد تنهـا  یکه موجب زردي م

نیزتوالی  2009در سال ). Tian et al. 1996(باشد  خصوصیات شده و اطالعات محدودي در مورد توالی نوکلئوتیدي آن در دسترس می
  ). Salem et al., 2009(منتشر شده است  LCVاي از کامل جدایه

  هاي انتقال ویروس و گسترش بیماريروش
روز پـس از   4هاي آلوده تـا  به روش نیمه پایا منتقل شده و شته) 58-3شکل (گونه شته  22توسط حداقل  BPYVو  BYVهاي ویروس

شته شبز هلو و شته سیاه باقال مهمتـرین ناقـل ایـن    ). Sylvester, 1956(باشند کنندگی میتغذیه از گیاه آلوده قادر به حفظ قدرت آلوده
 6دقیقه بوده و حداکثر میزان انتقال بین  10تا  5یروس یا انتقال آن به میزبان حداقل زمان تغذیه براي اخذ و. شوندها محسوب میویروس

ویروس از طریق تخم به نتاج شته منثل نشده و شته پس از تعویض جلد، عـاري از ویـروس   . گیردساعت پس از تغذیه صورت می 12تا 
بعبـارت  . گـردد اي ویروس میها موجب گسترش حاشیهانتشار ویروس توسط شته. شودویروس به روش مکانیکی منتقل نمی. گرددمی

زیاد بوده ولـی بـا افـزایش فاصـله از منبـع آلـودگی،       ) گیاهان یا مزارع آلوده(دیگر میزان وقوع بیماري در نواحی مجاور منابع آلودگی 
موثري براي جلوگیري از گسـترش  کیلومتري موانع  3تا  2در شرایط آمریکا فواصل ). Duffus, 1963(یابد میزان بیماري نیز کاهش می

  . ویروس عامل زردي در بین مزارع چغندرقند گزارش شده است
هاي چغندرقند باقی مانده از زراعت سال قبـل و چغنـدرهاي   هاي انجام شده در کشورهاي اروپایی و آمریکا، بوتهبر اساس نتایج بررسی

گردد، غالبا ر بسیاري از مناطق بعنوان یک زراعت فصول سرد کشت میاسفناج که د. شوندبذري از مهمترین منابع ویروس محسوب می
هاي جدید چغندرقند در اواخر زمستان یا اوایل بهـار بعنـوان منـابع آلـودگی     شوند و براي زراعتدر همان اوایل رشد در پاییز آلوده می

 ,Russell(ري در یـک ناحیـه نقـش مهمـی دارنـد      ها و حفظ مانـدگاري بیمـا  هاي هرز در زمستانگذارنی این ویروسعلف. نمایندعمل
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هاي هرز نقش مسـتقیم چنـدانی در شـیوع و اپیـدمی شـدن ایـن       باشند، علفهاي نسبتا سرد میولی در مناطقی که داراي زمستان) 1965
  .ها ندارندویروس

  
  
  
  
  
  
  
  
  

از ناقلین ) سمت چپ( )Myzus persica(و شته سبز هلو )سمت راست( )Aphis faba(کلنی شته سیاه باقال  -58-3شکل 
  مهم بیماریهاي ویروسی زردي در چغندرقند

  
  : وضعیت بیماري در ایران

تا در ایران صورت گرفته است و  هاي عامل زردي چغندرکلستروویروسو تعیین پراکنش  شناساییتاکنون تحقیقات کمی در خصوص 
نهاونــد، اراك، قــزوین، همــدان و مشـهد گـزارش      . رمانشاه، بروجرد،از کرج، ک) BYV(تنها ویروس زردي چغندرقند ، 1380قبل از 

هاي آلوده کننده چغندرقند در  به منظور تعیین کلستروویروس 1385و  1384هاي طی یک بررسی در سال. )Hemmati 1969(بود شده 
وزائیـک، سـبزردي، زردي، رگبـرگ    شـامل م (دار  نمونـۀ عالئـم   511نمونـۀ تصـادفی و    1796استان مهم کشت این محصول، تعداد  10

با استفاده از روش االیزا مـورد  ) BYV(آوري و از نظر آلودگی به ویروس زردي چغندرقند  جمع) روشنی، نکروز رگبرگ و کوتولگی
دار بـه  مهاي بترتیب تصادفی و عالئـ درصد از نمونه 7/28و  3/14نتایج نشان داد که بطور متوسط ). 1388فرزادفر، (آزمون قرار گرفتند 

هـاي خراسـان    و پـس از آن بـه ترتیـب اسـتان    ) 8/50(%غربـی بـا    در آذربایجـان  BYVبیشترین وقوع ویـروس  . این ویروس آلوده بودند
(% ، خوزسـتان  )0/7(% ، اصـفهان  )6/8(% ، سـمنان  )7/10(% ، قـزوین  )1/12(% ، کرمانشـاه  )8/12(% ، همدان )8/13(% ، فارس )6/17(%
و سـه ویـروس    BYSVدر تحقیق فوق بمنظور ردیابی کلستروویروس ). 1388فرزادفر و همکاران، (قرار گرفتند ) 3/5(% و زنجان ) 2/6

BPYV ،LIYV  وLCV   متعلق به جـنسCrinivirus   دار بـا اسـتفاده از روش   نمونـه عالئـم   29نمونـه تصـادفی و    111تعـدادRT-PCR 
نمونـه بترتیـب از اسـتانهاي خراسـان و      1و  2نمونه تصادفی، تعداد  111از بکمک آغازگرهاي اختصاصی مورد بررسی قرار گرفتند که 

اسـتان  (دار تعـداد دو نمونـه   نمونـه عالئـم   29و از  BPYVو یک نمونه تصادفی از استان خراسان بـه ویـروس    BYSVسمنان به ویروس 
تـوالی  ). 1388فرزادفـر،  (آلودگی داشـتند   BPYVبه ویروس ) استان خراسان(و یک نمونه  BYSVبه ویروس ) خراسان و استان سمنان

است که آنالیز آن نشان دهنده بیشترین شباهت این از مزارع چغندرقند سبزوار و اصفهان تعیین شده BYVژن پروتئین پوششی دو جدایه 
 ,.Tabejamaat et al، 1394گرامـی و همکـاران،   (اي از کشـور اوکـراین بـوده اسـت     با جدایـه ) درصد 3/98و  8/94بترتیب (ها جدایه

2013 .(  
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  : مدیریت بیماري
هاي چغندرقند بذري مهمترین منبـع ویروسـی بـراي زراعـت جدیـد      در غالب موارد چغندرقندهاي باقی مانده از زراعت سال قبل یا بوته

). Duffus, 1978(د دارهاي چغندر زمستانگذارن در کاهش گسترش بیماري نقش مهمینمایند و از اینرو حذف بوتهچغندرقند عمل می
تاثیرگـذار بـوده اسـت     BYVهاي ناقل در کاهش میزان آلودگی به ویروس ها در اروپا جهت کاهش جمعیت شتهکشاستفاده از حشره

)Dewar, 1988 .(نمایـد ها تا سطوح پایینی تنزل میدر بعضی نواحی کشور، با گذشت زمان از شروع فصل زراعی، تراکم جمعیت شته .
بایـد  . شـود ها منتج به زردي کمتر و کاهش خسارت مـی ایطی به تعویق انداختن تاریخ کشت به منظور اجتناب از پرواز شتهدر چنین شر

هـاي رایزومانیـا،   توجه داشت این افزایش محصول احتماال بسته به شرایط محیطـی منطقـه در مقابـل افـزایش خسـارت ناشـی از بیمـاري       
  . متعادل خواهد شد) بدلیل تاخیر در کشت(تی پیچیدگی بوته چغندرقند یا نماتد سیس

  
  هاي عامل زرديلوتئوویروس -2

  عالئم بیماري و اهمیت آن
ها به گیاه چغندرقند، اولین عالئم حدود دو تا سه هفته بعد بصورت نقاط زرد کم رنگ در نـواحی بـین   بدنبال انتقال ویروس توسط شته

تر شـده و اکثـر نـواحی    با پیشرفت بیماري، میزان زردشدگی بیشتر و پررنگ. آیدد میها بوجورگبرگی و در اکثر اوقات در نوك برگ
تر ضخیم و شکننده شده و تقریبا تمام سطح برگ به غیر از نواحی  اطراف هاي مسنبرگ). 59-3شکل (گیرد بین رگبرگی را در بر می

برگـی ماننـد   هاي عامل لکهموال نسبت به آلودگی توسط قارچچنین گیاهانی مع). Duffus, 1960(شوند ها کامال زرد رنگ میرگبرگ
ها بسته به سویه ویـروس، حساسـیت رقـم و بـویژه سـن گیـاه در زمـان وقـوع         میزان کاهش درصد قند غده. باشندتر میآلترناریا حساس

هـاي شـیره قنـد نیـز     ناخـالص درصـد کـاهش یافتـه و     30در صورت وقوع آلودگی در اوایل فصل، محصول تا . باشدآلودگی متغییر می
در کاهش عملکرد و درصـد قنـد غـده تـاثیر اقتصـادي مهمـی       ) نیمه تابستان به بعد(هاي اواخر فصل یابد در حالیکه آلودگیافزایش می

  ). Smith and Hallsworth, 1990(ندارد 
  : عامل بیماري
  :عبارتند ازها  این گونه. اند هتقسیم شدسه گونه به هاي بیمارگر چغندرقند  پولروویروسدر حال حاضر، 

  )Beet mild yellowing virus-BMYV(ویروس زردي خفیف چغندرقند  -1
  )Beet western yellows virus-BWYV-USA(ویروس زردي غربی چغندرقند  -2
  اســت هبــه ایــن جــنس اضــافه شــد اخیــراًبــه عنــوان عضــو جدیــد، ) Beet chlorosis virus-BChV(ویــروس ســبزردي چغندرقنــد  -3
 )Fauquet et al., 2005; Hauser et al., 2000; Herrbach et al., 1991 .(  

. باشـد  مـی ) ORF(کیلوبازي تشکیل شده است که داراي شش قاب باز خواندنی باز  7/5اي .ان.ها از یک مولکول آر ژنوم پولروویروس
باشد، داراي مشـابهت بسـیار    می 7و  6سه، چهار، پنج و احتماال هاي خواندنی  خود که شامل قاب 3'ها بویژه در انتهاي  ژنوم این ویروس

. شود ها استفاده می از نواحی مشابه ژنومی، براي تشخیص این ویروس). Ashoub et al., 1998; Hauser et al., 2002(باشند  باالیی می
هـاي   بـادي  همچنـین آنتـی  . تشـخیص هسـتند  قابـل  ) کلنـال  پلی(اي  هاي چندهمسانه بادي توسط آنتی BChVو  BMYVهاي  تمامی سویه

بـادي   با هـر دو ویـروس و آنتـی    MAFF-24بادي  آنتی. ها از یکدیگر تولید شده است اي براي تفکیک برخی از این ویروس همسانه تک
BYDV-PAV-IL-1  تنها باBMYV دهد  واکنش می)Stevens et al., 2004 .(ک اي بـراي تفکیـ   همسـانه  بـادي تـک   تاکنون هیچ آنتی

BChV بـا اسـتفاده از   . ها از مشابهت بسیار کمتري برخوردار اسـت  این پولروویروس 5'ژنوم، انتهاي  3'برخالف انتهاي . تهیه نشده است
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 ,.Hauser et al(را از یکدیگر تفکیک نمود  BWYV-USAو  BMYV ،BChVهاي  س توان ویرو طراحی آغازگر براي این ناحیه، می

2000 .(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ویروسی در برگ چغندرقندلوتئو) تصاویر چپ و راست(و زردي ) فرزادفر-تصویر وسط(عالئم سبزردي  -59-3شکل 
  

  : هاي انتقال ویروس و گسترش بیماريروش
ترین  بدون شک یکی از مهم ،توصیف شده است 1964در سال  Duffusتوسط  رکه اولین با )BWYV(ویروس زردي غربی چغندرقند 

حـداقل  ایـن ویـروس   . )Sutic et al., 1999( باشد که در تمام نقاط دنیا گسترش دارد گیاهی عضو جنس پولروویروس میهاي  ویروس
دقیقه تغذیه از گیاه آلوده ویروس را کسب و طی مـدت   5در این روش شته طی حداقل . شودگونه شته به روش پایا منتقل می 8توسط 

 24تـا   12) کمون(شته بعد از کسب ویروس به یک دوره نهفتگی . نمایدم، ویروس را منتقل میدقیقه تغذیه از گیاه سال 10زمان حداقل 
روز داراي قدرت آلوده کنندگی بوده و این توانـایی را بعـد از پوسـت انـدازي نیـز       50ها پس از کسب ویروس، تا شته. ساعته نیاز دارد

  . ندنماینمایند ولی ویروس را به نتاج خود منتقل نمیحفظ می
). Jones et al., 1991(نمایـد   اي داشته و خسارت زیادي را وارد می و دولپه اي لپه این ویروس دامنه میزبانی وسیعی در میان گیاهان تک

 ;Sutic et al., 1999( کلـم و چغندرقنـد اشـاره نمـود     توان به کلـزا، کـاهو، اسـفناج، تربچـه، بـاقال،      هاي این ویروس می از جمله میزبان

Stevens et al., 1994.( هایی از جمله در خردل، تربچه وحشی، زلف پیر هاي هرز نیز داراي میزباناین ویروس در بین علف)Senecio 

vulgaris( پنیرك صحرایی ،)Malva parviflora (هایی از جنس و گونهAmsinckia )باشدمی) از خانواده گاوزبان .  
ها موجب کاهش محصـول   داراي دامنه میزبانی محدودتري بوده و هر دوي آن BWYV-USAنسبت به  BChVو  BMYVدو ویروس 

 در مـورد  و)  Smith and Hinncks 1985(درصـد   29تقریبـا   BMYVخسـارت وارد شـده توسـط    . شوند میزان قند چغندرقند مینیز و 
BChV، 5  در نتیجه آلودگی با . است درصد گزارش شده 40تاBMYV ، برآورد گردیـده   درصد 40تا  5 ینب قندکاهش میزان محصول
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ها به  که هر دوي آن) Beet yellows virus( BYVو  BMYVچغندرقند توسط دو ویروس  ،در انگلستان). Hauser et al., 2002( است
 Smith(گردنـد   درصد مـی  50شده و موجب خسارتی تا حدود آلوده  ،شوند منتقل می) Myzus persicae(سبز هلو طور موثري با شته 

and Hallsworth, 1990 .(      قنـد  مطالعات انجام گرفته نشان داده است که منبع اصلی ایـن دو ویـروس بـراي آلـودگی محصـول چغنـدر، 
وجـود دارد،  هاي چغندرقنـد   پولروویروسعلیرغم روابط خویشاوندي که در میان . باشند می .Beta sppگذران چغندر  هاي زمستان گونه

بسـیار محـدودتر بـوده و تنهـا      BMYVدر مقایسـه بـا    BChVبه عنوان مثـال دامنـه میزبـانی    . شود ها دیده می هایی نیز در میان آن تفاوت
را آلـوده   Chenopodium capitatumماننـد   Chenopodiaeceaeهـاي نزدیـک بـه آن از خـانواده      تواند چغندرقند و برخی از گونه می

 Senecio(پیرگیـاه  ، )Capeslla bursa-pastoris(کشـیش   ا ماننـد کیسـه  هـاي دیگـري ر   توانـد میزبـان   می BMYVدر حالی که . نماید

vulgaris( ،  گنـدمک)Stellaria media (خشـخاش  و )Papver rhoeas (   را آلـوده نمایـد)Stevens et al., 1994; Hauser et al., 

هـاي   باشد و وجود این میزبان میهاي هرز هاي متعددي در میان علف داراي میزبان BMYVویروس ، BChVهمچنین بر خالف ).2002
هـا توسـط    انتقال آن همچنین توانایی ).Vigano and Stevens, 2007(ند نمای می ایفانقش مهمی در بقا و انتشار این ویروس  ،نگه دارنده

، BMYVمل شـا (سـه گونـه   ایـن  دقیـق و قابـل اعتمـاد جهـت تمـایز       یابزارهـاي تشخیصـ  وجود بنابراین . باشد ناقل متفاوت میهاي  شته
BWYV  وBChV (ها  و مطالعات مربوط به اپیدمیولوژي آنهاي زردي  بیماريایجاد ها در  یکدیگر به منظور تعیین نقش این ویروس از

   ).Vigano and Stevens, 2007; Hauser et al., 2000(رسد  ضروري به نظر می
و  Luteoviridaeبه عنوان یک گونـه جدیـد از خـانواده    ، )1999(و همکاران  Liuبار توسط  اولین) BChV(ویروس سبزردي چغندرقند 
نام این گونه از عالئمی کـه روي چغندرقنـد    .گردیدمعرفی  سکا، تگزاس و کالیفرنیااقند در کلرادو، نبر ندرغنیز به عنوان عامل زردي چ

از ایـن ویـروس،    ویهدو سـ . اسـت  شـده  هاي موضعی نکروزه روي برگ گرفتهو لکه سبزرديرگبرگی، شامل زردي بین ،کند ایجاد می
شناسـایی  ) BChV-CRیا  BChV-California(از شمال آمریکا هایی  شامل جدایهدیگر گروه و ) BChV-2a(هاي اروپایی  شامل جدایه

  ). Hauser et al., 2002(اند  مورد بررسی قرار گرفتهو 
  : وضعیت بیماري در ایران

اسـتان   10دار چغندرقند در سـطح   نمونۀ عالئم 511نمونۀ تصادفی و  1796در مجموع تعداد  ،1385و  1384هاي در یک بررسی در سال
موزائیک، سبزردي، زردي، رگبرگ روشنی، بافت مردگی رگبـرگ و کوتـولگی از عالئـم مشخصـه     . کشور مورد بررسی قرار گرفت

در ) chlorosis(و سـبزردي  ) yellows(ن عالئـم، زردي  از میـان ایـ  . هاي ویروسی بود که در مزارع مورد بازدید مشاهده گردید بیماري
-Tissue blot immunoassayبـر اسـاس نتـایج حاصـل از آزمـون سـرولوژیکی       . مقایسه با دیگر عالئم از شیوع بیشتري برخودار بودند

TBIA کلنال پلی(اي  بادي چندهمسانه به کمک آنتی ( مربوط بهBWYV-USA 240، تعداد  )2/37( 190تصادفی و   نمونه) درصد 4/13 
هاي تصادفی، بیشترین درصد آلودگی مربوط به اسـتان  در مورد نمونه. بادي واکنش مثبت نشان دادند دار با این آنتینمونه عالئم) درصد

، )9/5(%، فارس )8/11(%، سمنان )6/13(%، اصفهان )6/16(%، کرمانشاه )3/17(%هاي خراسان رضوي  درصد بود و استان 6/30قزوین با 
همچنین در مـورد  . هاي بعدي قرار گرفتند به ترتیب در رتبه) 1/2(%و همدان ) 0/3(%غربی  ، آذربایجان)1/3(%، خوزستان )2/3(%زنجان 
، فـارس  )4/57(%هاي خراسـان رضـوي    درصد بوده و استان 7/62دار، بیشترین درصد آلودگی مربوط به استان قزوین با هاي عالئمنمونه

و ) 0/12(%، همــــدان )5/12(%، زنجــــان )3/13(%، خوزســـتان  )2/29(%، ســــمنان )5/31(%، کرمانشــــاه )8/38(%هان ، اصـــف )2/41(%
 111الذکر تعداد  به منظور تعیین درصد هر یک از سه پولروویروس فوق. هاي بعدي قرار گرفتند بترتیب در رتبه) 1/9(%غربی  آذربایجان

مـراز   اي پلـی  برداري برگـردان و سـپس واکـنش زنجیـره     ، انتخاب و به کمک رونوشتTBIAنمونۀ تصادفی با واکنش مثبت در آزمون 
)RT-PCR ( و استفاده از نقشه تحدید)restriction analysis(نتایج حاصل از تعیین نقشۀ تحدید این قطعات . ، مورد ارزیابی قرار گرفتند
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هـاي   ها به ترتیب تنها با یکـی از ویـروس   درصد از این نمونه 1/8و  5/13، 1/54نشان داد که  Rsa Iو  Sma Iهاي برشی  به کمک آنزیم
BMYV ،BWYV-USA  وBChV ها به ترتیب داراي آلودگی توام بـا   درصد از این نمونه 9/0و  9/0، 6/3، 1/17همچنین . آلوده بودند

BMYV/BWYV-USA ،BMYV/BChV ،BWYV-USA/BChV  وBMYV/BWYV-USA/BChV نشـان   نتایج تحقیق فوق. بودند
  ). 1388فرزادفر، (باشد  ها از شیوع بیشتري در مزارع چغندرقند کشور برخودار می در مقایسه با دیگر پولروویروس BMYVداد که 

هـاي ایرانـی ویـروس زردي خفیـف چغندرقنـد       جدایـه  بیولوژیکیبه منظور تعیین خصوصیات مولکولی و  1386در بررسی که در سال 
)BMYV ( آوري و از نظـر   استان مهم کشت این محصول جمع 6مزرعه چغندرقند در  33دار از سطح  نمونۀ عالئم 212بعمل آمد، تعداد

  از نمونه) درصد 41( 87بر اساس نتایج به دست آمده، تعداد . مورد بررسی قرار گرفت ELISA، با استفاده از روش BMYVآلودگی به 
نمونه انتخاب شده و بـا اسـتفاده از آغازگرهـاي اختصاصـی بـه کمـک        33ن از بین همچنی. بادي واکنش مثبت نشان دادند ها با این آنتی

و  BMYV ،BChVنمونـه بترتیـب داراي آلـودگی بـه      4و  7، 21اي پلیمراز و تعیـین تـوالی مشـخص گردیـد کـه      روش واکنش زنجیره
BMYV/BChV نتایج تحقیق فوق نشان داد که در منـاطق مـورد بررسـی، ویـروس     . بودندBMYV ر مقایسـه بـا   دBChV   داراي شـیوع

و ) ORF3(، بکمک توالی نوکلئوتیدي ژن پروتئین پوششـی  BMYVبررسی خصوصیات مولکولی شش جدایه ایرانی . باشدبیشتري می
و ها در یک زیر شاخه مستقل قرار گرفتـه  و آنالیز درخت تبارزایی ژنی آنها نشان داد که این جدایه) ORF0(نیز قاب خواندنی باز صفر 

هـاي لهسـتان مـی باشـند     از جمله جدایـه  BMYVهاي اروپایی داراي بیشترین درصد یکنواختی با توالیهاي گزارش شده در مورد جدایه
  ). 1389فرزادفر، (

  : مدیریت بیماري
ه اسـت کـه از   توصـیه شـد  . باشـد ها مشـکل مـی  بدلیل دامنه میزبانی نسبتا وسیع و نیز روش انتقال پایا توسط شته  BWYVکنترل ویروس 

کشت چغندرقند در مجاورت مزارع آلوده خودداري شود ولی با توجه به دامنـه میزبـانی ویـروس، چنـین روشـی از کـارایی محـدودي        
  . برخوردار است

 ها براي کشـت در منـاطق  توان از آناند که میاصالح و ارائه شده BWYVبرخی ارقام چغندرقند نیمه مقاوم و متحمل در برابر آلودگی 
  . داراي آلودگی باال استفاده نمود

  
  بیماري موزائیک چغندرقند 

  عالئم بیماري و اهمیت آن
باشـد کـه   ترین عالئم این بیماري شامل تغییرات رنگی در برگ بصورت ظهور نواحی سبز روشن در متن سبز طبیعی بـرگ مـی  شاخص

هـاي  در برگ) مایل به زرد(ولیه آنها بصورت نقاط سبز خیلی روشن ها نامنظم بوده و ظهور ااین لکه. شوداصطالحا موزائیک نامیده می
درجـات  . )60-3شـکل  ( آینـد هـاي نـامنظم در مـی   باشد که بتدریج با رشد و بزرگ شدن پهنک برگ این نقاط به شکل لکـه جوان می

. باشـند رقم چغندرقنـد متفـاوت مـی    ویروس و نوع واکنش )سویه(شود که بسته به نژادها مشاهده میمتنوعی از حالت موزائیک در برگ
باشد که در غالب منـاطق کشـت ایـن گیـاه در دنیـا      هاي ویروسی در چغندرقند میترین بیماريترین و گستردهاین بیماري یکی از شایع

  . انتشار دارد
ایـن  . یشـتري برخـوردار اسـت   باشـند، از فراوانـی ب  هاي چغندرقند داراي حالت همپوشانی زمانی میمیزان بیماري در مناطقی که زراعت

-شوند، بیشتر دیده مـی کشت می) مانده از سال قبل(حالت معموال در مناطقی که مزارع تولید غده در مجاورت مزارع بذري چغندرقند 

شود ولـی  در صورتی که آلودگی اواسط تا اواخر فصل زراعی بروز نماید، در غالب ارقام خسارت اقتصادي به محصول وارد نمی. شود
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درصـد نیـز گـزارش شـده اسـت       10در صورت وقوع آلودگی در ابتداي فصل زراعی روي گیاهـان بـا سـن کـم، کـاهش محصـول تـا        
)Bennett, 1964 .(2یابد، بطوریکه آلودگی در سن هر چقدر سن گیاه در زمان وقوع آلودگی کم باشد، میزان خسارت نیز افزایش می 

این بیماري روي عملکرد تولید بذر نیز در مزارع چغندرقنـد بـذري تـاثیر    . شودریشه می درصدي عملکرد 21برگی منجر به کاهش  4تا 
 7درصد و در صـورت وقـوع آلـودگی بعـد از دوره سـرمادهی تـا        40گذاشته و در صورت بروز آلودگی در قبل از شروع سرمادهی تا 

  . شودهاي آلوده میدرصد منجر به کاهش تولید بذر در بوته
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عکـس از  (موزائیـک چغندرقنـد   در برگ چغندرقند آلوده به ویـروس  ) نواحی نامنظم سبز روشن و تیره(عالئم موزائیک  -60-3ل شک
 )فرزادفر

  
  : عامل بیماري

اي کـه داراي پیکـرة رشـته    Potyviridaeاز خـانواده   Potyvirusمتعلـق بـه جـنس     Beet mosaic virusعامل بیماري ویروسی است بنام 
باز تشـکیل شـده    9500اي بطول حدود .ان.ژنوم ویروس از یک مولکولی آر. باشدنانومتر می 13و عرض  730بطول حدود  خمش پذیر

  . شودنوع پروتئین توسط آن کد می 10است که 
  : هاي انتقال ویروس و گسترش بیماريروش

ین روش شته قادر است در کمتر از یک دقیقه تغذیه از در ا. شودها به روش ناپایا منتقل میهاي زیادي از شتهاین ویروس توسط گونه
هاي آلوده تا شته. تر از یک دقیقه انتقال دهدویروس را کسب و بالفاصله آنرا از طریق تغذیه روي گیاه سالم در زمانی کوتاه  گیاه بیمار،

رع چغندرقند، بیماري به سرعت گسترش ها در مزاباشند و در صورت شیوع شتهچندین ساعت قادر به حفظ آلودگی در بدن خود می
- قابل انتقال می) مالش عصاره گیاه بیمار روي گیاهان سالم(زنی مکانیکی این ویروس در شرایط آزمایشگاهی به روش مایه. یابدمی

  . باشند
از . باشدناسه و لگومینوزه میخانواده گیاهی عمدتا از اسفناجیان، سوال 10این ویروس داراي دامنه میزبانی نسبتا گسترده در بین اعضاي 

همچنین . توان به اسفناج اشاره نمودتواند ویروس را در زمان نبود میزبان اصلی چغندرقند حفظ نماید میهایی که میجمله زراعت
ق کشت هاي چغندرقند بجامانده از سال قبل، از مهمترین منابع حفظ و نگهداري آلودگی این ویروس در مناطگیاهان حاصل از غده
  . شوند و از اینرو این بیماري غالبا در مزارع بذري سال دوم شیوع بیشتري داردچغندرقند محسوب می
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  : وضعیت بیماري در ایران
و بتدریج از سـایر منـاطق کشـور گـزارش     ) Manouchehri, 1968(از استان فارس و تهران  1347این بیماري در ایران اولین بار در سال 

هـاي  از دیگر میـزان . نحوه انتقال ویروس از طریق شته، بیماري در غالب مناطق مهم کشت چغندرقند شیوع و انتشار داردبا توجه به . شد
اشاره ) Sonchus arvensis(و شیرتیغک  )Amaranthus retroflexus(توان به تاج خروس علفی شناخته شدة این بیماري در کشور می

  ). Jalali and Mosahebi, 1995(نمود 
 

  : مدیریت بیماري
هـاي  پوشـانی زمـانی بـین زراعـت    جهت مدیریت این بیماري توصیه شده است تا برنامه کشت چغندرقند بنحوي تنظیم شود تا حالت هم

بعبارت دیگر سـعی شـود تـا مـزارع بـذري و مـزارع تولیـد غـده         . حادث نگردد) ايعمدتا شامل چغندر بذري و چغندر غده(چغندرقند 
کیلـومتر بـین    15در شرایط ایالت کالیفرنا در آمریکا، ایجاد فاصله حداقل . همزمان در مجاورت یکدیگر احداث نشوند چغندرقند بطور

شود تـا گیاهـان چغندرقنـد    همچنین توصیه می. استاي کمک نمودهچنین مزارعی به کاهش بیماري موزائیک در مزارع چغندرقند غده
خروس، کیسه کشیش هاي هرز میزبان این بیماري از جمله تاجه از زراعت سال قبل و نیز علفهاي بجاماندناخواستۀ حاصل از رشد غده

هـایی کـه بعنـوان    همچنین از احداث مزارع چغندرقند در مجاورت زراعت. و شیرتیغی از داخل و پیرامون مزارع چغندرقند حذف شوند
-هاي زیادي از شته در اوایل فصل ظهور میمناطقی که هر ساله جمعیتدر . باید خودداري نمود) مانند اسفناج(نمایند پل سبز عمل می

ها در مزرعه مستقر شـده  شود تا کشت چغندرقند با کمی تاخیر انجام شود تا گیاهان جوان پس از زمان اوج ظهور شتهنمایند، توصیه می
  . باشند

و ارقام مقـاوم چغندرقنـد در برابـر    ) Lewellen, 1973 ،Friesen et al., 2006(منابع ژنتیکی مقاومت در برابر این بیماري شناسایی شده 
شود تا از این ارقام براي باشد، توصیه میدر مناطقی که فشار بیماري موزائیک چغندرقند شدید می. انداین بیماري اصالح و عرضه شده

  . باشدد کشاورزي هر استان قابل دسترسی میجهت جدیدترین فهرست از این ارقام از طریق سازمان جها. احداث مزارع استفاده شود
  

  :هاي ویروسی خاکبرد چغندرقندسایر بیماري
در مزارع چغندرقند کشور ) بردخاك(هاي ویروسی فوق، تاکنون چندین ویروس بیماریزاي قابل انتقال از طریق خاك عالوه بر بیماري

 Beet black scorch virus-BBSVو  Beet virus Q-BVQ ،Beet soil borne virus-BSBVاند که عبارت از شناسایی و گزارش شده
  ). Farzadfar et al., 2002, 2005 ،Koenig and Valizadeh, 2008(باشند می

استان کشور از نظر  14مزرعه در  184نمونه چغندرقند از سطح  2870، تعداد 1384تا  1380هاي هاي بعمل آمده در طول سالدر بررسی
مورد ارزیابی قرار گرفتند که بر اساس نتایج حاصل، فراوانی آلودگی بترتیب برابر   BVQو  BNYVV ،BSBVهاي یروسآلودگی به و

در بررسی فوق مشخص شد که حـداقل یکـی از ایـن سـه ویـروس در      ). Farzadfar et al., 2007(است درصد بوده 4/1و  8/9، 4/52با 
حضور دارد و تنها در استان خوزستان هیچیک از ایـن  ) به غیر استان خوزستان(ر کشور هاي مهم کشت چغندر دمزارع چغندرقند استان

ریشـی  همچنین مشاهده شد اگرچه برخی از گیاهانی که عالئم ریشه. هاي ویروسی در مزارع چغندرقند مورد بررسی ردیابی نشدبیماري
-د ولی این موضوع عمومیت نداشته و تعداد دیگـري از نمونـه  بودن BVQیا  BSBVدادند، داراي آلودگی به هاي خود نشان میدر غده

-است که غالب سویهگزارش شده. ریشی در غده بودند، فاقد هر گونه عالئم ریشهBVQیا  BSBVرغم آلودگی به هاي چغندرقند علی

ها بصورت نهـان و بـدون عالئـم    آنباشند و آلودگی به تنهایی قادر به ایجاد عالئم بارز یا شدید در چغندرقند نمی BSBVهاي ویروس 
  ). Kaufmann et al., 1993(باشد خاص می
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باشد ولی هنوز در مورد هاي کشت چغندرقند کشور میدر غالب استان BBSVهاي محدود انجام شده حاکی از وجود آلودگی بررسی
ها اطالعات دقیقـی در دسـترس   ت ناشی از آنهاي ایرانی این ویروس و میزان خسارفراوانی، نقشه پراکنش و خصوصیات زیستی جدایه

ها و ارقام چغندرقند مقاوم یا متحمل در برابر این عوامل بیمـارگر ویروسـی در حـال    تحقیقات علمی در زمینه اصالح و تهیه الین. نیست
  .ها به بازار معرفی نشده استانجام است ولی هنوز ارقام تجاري مقاوم در برابر این ویروس

  
و ) Cucumber mosaic virus-CMV(تـوان بـه ویـروس موزائیـک خیـار      هاي بیماریزا در مزارع چغندرقند کشـور مـی  روساز سایر وی

)Chickpea chlorotic dwarf virus-CCDV ( استنشدهتعیین و گزارش ها خسارت اقتصادي در مورد آنهنوز اشاره نمود که .  
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  : منابع
انتشارات  پروژه پژوهشی،گزارش نهائی . تهیه رگه هاي تتراپلوئید مقاوم به کرلی تاپ. 1383. و اشرف منصوري ، غ. ی زاده ، میآقا

  .ص 15، کرج، تهیه بذر چغندر قند موسسه تحقیقات اصالح و
در ) زراعی و وحشی(پالسم موجود دستیابی به منابع مقاومت از طریق ارزیابی ژرم. 1382. هاشمی، مو بنی. ، دارابی، س.آقایی زاده، م

ص، انتشارات موسسه تحقیقات اصالح و تهیه  33. شرایط مزرعه و گلخانه و بانک ژن جهانی و منابع خارجی براي بیماري رایزومانیا
 . بذر چغندرقند، کرج

لی دستیابی به منابع مقاومت از طریق ارزیابی ژرم پالسم موجود در شرایط مزرعه و گلخانه براي بیماري کر. 1382. اشرف منصوري، غ
 . ص 18. گزارش نهایی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی فارس. تاپ

گزارش . تاثیر تاریخهاي مختلف کاشت درکاهش خسارت بیماري کرلی تاپ برروي محصول چغندرقند. 1384. اشرف منصوري، غ
  . ص 38. نهایی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی فارس

گزارش نهائی . چغندرقند براي مقاومت به بیماري ویروسی کرلی تاپ) داخلی و خارجی(ارقام ارزیابی. 1385. اشرف منصوري، غ
 .ص20.مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی فارس

ردیابی و تعیین پراکنش ویروس رگبرگ زرد . 1394. ، محمودي، ب.، فرزادفر، ش.نژاد، م، کاکوئی.، افضلی، ح.پوررحیم، ر
گزارش . در مزارع چغندرقند پنج استان مهم کشت این محصول) Beet necrotic yellow vein virus-BNYVV(نکروتیک چغندرقند 

  . ، انتشارات موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران.ص 22، 47076نهایی پروژه تحقیقاتی، شماره 
اپ و نوسانات جمعیت زنجرك هاي اثر تاریخ کاشت شش رقم چغندر قند روي میزان آلودگی ویروس کرلی ت. 1383. جاللی، ص

  .ص 19. مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی اصفهان. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی. ناقل
مجله . بررسی تعیین مقاومت الینهاي انتخابی چغندرقند به بیماري کرلی تاپ .1370. ، و ارجمند، ن.ا. ، منصف، ع.فارسی نژاد، ك
  .27)1-4: (127ت کارشناسان بیماریهاي گیاهی ایران نشریه جمعی. بیماریهاي گیاهی

در ) BCTV(عامل بیماري پیچیدگی بوته چغندرقند ) Curtovirus( جنس هاي پراکنش گونهو تعیین شخیص ت. 1388. فرزادفر، ش
  .صفحه، انتشارات موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران 31، 83049گزارش نهایی پروژه پژوهشی . ایران
گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی، شماره . هاي بیماریزاي چغندرقند در ایرانشناسایی و تعیین پراکنش کلستروویروس. 1388. فر، شفرزاد

  . ، انتشارات موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران.ص 38، 35629
گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی، شماره . رانهاي بیماریزاي چغندرقند در ایشناسایی و تعیین پراکنش لوتئوویروس. 1388. فرزادفر، ش

  . ، انتشارات موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران.ص 27، 32554
گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی، شماره . هاي ایرانی ویروس زردي خفیف چغندرقندتعیین خصوصیات جدایه. 1389. فرزادفر، ش

  .کشور، تهران، انتشارات موسسه تحقیقات گیاهپزشکی .ص 33، 44993
گزارش نهایی پروژه . در ایران) رایزومانیا(هاي عامل بیماري ریشه گنایی چغندرقند بررسی و شناسایی تیپ. 1388. فرزادفر، ش

  . ، انتشارات موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران.ص 31، 32456تحقیقاتی، شماره 
 Beet(اي از ویروس زردي چغندرقند سایی و بررسی مولکولی جدایهشنا. 1394. عقل، محمدگرامی، محدثه؛ مهروز، محسن؛ زکی

yellows virus (59-55، ص 1، شماره 29نشریه حفاظت گیاهان جلد . استان خراسان رضوي .  
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  فصل چهارم
  هاي هرز در چغندرقندعلف

  )دکتر حسین نجفی(
  مقدمه 

در بین گیاهان زراعی مختلف، چغندرقند به دلیل ماهیت محصول تولیدي و ارتباط ویژه آن با صنعت از جایگاه ویژه اي در کشور 
هزار  9/154،  معادل و بسته به سیاست هاي حاکم بر کشورسال گذشته  45طی شت این گیاه سطح زیر ک. برخوردار بوده است

 80/21تن در هکتار در دامنه  18/29میانگین عملکردریشه آن طی دوره یادشده معادل و   04/51هکتار با دامنه تغییرات 
بیشترین میزان تولید هزار هکتار و  105ن گیاه سطح زیر کشت ای 1394در سال . است در تغییر بوده) 1394( 22/53تا ) 1365(

میلیون  569/0(، اصفهان )میلیون تن 915/0(، خراسان )میلیون تن 398/1(غربی  هاي آذربایجان ترتیب به استان ریشه آن به
قاط تفاوت در عملکرد محصول تولیدي در ن. تعلق داشت) میلیون تن 436/0(و کرمانشاه ) میلیون تن 445/0(، فارس )تن

در بین عوامل مختلف، نقش مدیریت زراعی در تولید محصول چغندرقند . مختلف کشور به عوامل متعددي ربط داده شده است
هاي تحقیقاتی کشور حاکی از وجود  نتایج آزمایشات ارقام چغندرقند در ایستگاه. بسیار پر رنگ واز اهمیت ویژه اي برخوردار است

این امر بیانگر پتانسیل قابل توجه محصول در شرایط . باشد ي تولید و مزارع کشاورزان می ن شرایط بهینهتفاوت زیاد عملکرد این گیاه بی
امروزه . هاي موجود مرتفع شود تواند از طریق مدیریت صحیح زراعی و به حداقل رساندن محدودیت این نقیصه می. کشاورزان است

قند از جمله  باید توجه داشت، چغندر. گیرد هرز موجود در مزارع قرار می هاي فقند در سطح کشور شدیداً تحت تأثیر عل تولید چغندر
هاي هرز،  دهند که با افزایش تراکم علف هاي انجام شده نشان می بررسی. محصوالتی است که از قدرت رقابت پائینی برخوردار است

هرز متفاوت و در مجموع  قند بر حسب نوع علف چغندرهرز به  هاي خسارت علف. یابد میزان خسارت وارده به کشاورزان افزایش می
هاي هرز با  هاي رقابتی علف از این جهت، شناخت بیولوژي و جنبه. هاست هرز پهن برگ بیشتر از باریک برگ هاي خسارت علف

  . قند بسیار با اهمیت خواهد بود چغندر
این در حالی است که در سالهاي . مرکزي کشور بود هاي سرد و معتدل در طول سالهاي گذشته تمرکز کاشت این گیاه اقلیم  

اخیر و به دلیل مشکل کمبود آب، کشت پاییزه چغندرقند مطرح و مناطق گرم و یا معتدلی همچون خوزستان، ایالم، گلستان، اصفهان و 
متفاوت و مدیریت آنها نیز طبیعتا ترکیب و آلودگی این مناطق به علف هاي هرز . فارس براي توسعه کشت چغندرقند انتخاب شده اند

  .  آنچه در تمامی این مناطق اهمیت دارد انتخاب زمان و شیوه مدیریتی مناسب علف هاي هرز در هر منطقه است. مختلف خواهد بود
   

  قند هرز به چغندر هاي خسارت علف
مزارع چغندرقند یافت  گونه در 60هرز مهم وجود دارد که از این بین حدود  گونه علف 250در سرتاسر جهان حدود   

 100تا  45تواند از  این مقدار می. قند ارائه شده است هرز در مزارع چغندر هاي آمارهاي متفاوتی از میزان خسارت علف). 23(شوند  می
ه هاي هرز به مزارع چغندرقند و در زمانی که هیچگون طی برآوردي، میزان خسارت اقتصادي علف). 26و3،15(درصد در تغییر باشد 

هاي  این در حالی است که حتی در بهترین نظام . میلیون دالر عنوان شد 350هاي هرز استفاده نشده بود  کشی براي کنترل علف علف
هاي هرزي که همزمان  علف). 29(میلیون دالر برآورد شده است  60هاي هرز باز هم خسارت ناشی از وجود این گیاهان  مدیریت علف

درصد موجب کاهش عملکرد چغندرقند  90کنند، می توانند تا و در طول دوره رشد این گیاه را همراهی میبا چغندرقند جوانه زده 
هرز نگه داشته شود، میزان کاهش عملکرد  برگی حقیقی عاري از علف 2این درحالی است که وقتی مزرعه چغندرقند تا مرحله . شوند
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 8تا  6درصد و در زمانی که مزرعه چغندرقند تا مرحله  25ه جوانه می زنند به هاي هرزي که بعد از این دور زنی علف ناشی از جوانه
در واقع عملکرد کامل چغندرقند زمانی . درصد کاهش خواهد یافت 10هرز نگه داشته شود میزان خسارت به زیر  برگی عاري از علف

خسارت  ).23(هاي هرز پاکسازي شود  ز وجود علفا) برگی چغندرقند 10تا  8(هفته پس از کاشت  10حاصل خواهد شد که مزرعه تا 
مطالعات . هرز و نوع نظام تناوب زراعی نیز قرار دارد هرز، تراکم علف هرز به محصوالت زراعی تحت تأثیر نوع گونه علف هاي علف

) 15(ارد می کنندقند و ها خسارت کمتري به محصول چغندر هرز باریک برگ نسبت به پهن برگ هاي مختلف نشان داده است که علف
هفته پس از کاشت  10هرز تا  هاي آسیب پذیري چغندرقند از علف. هاي باریک برگ نیز قابل توجه است اما در هر حال، خسارت گونه

هرز در امان خواهد بود که برگهاي آن کامالً زمین را پوشش دهد و فرصتی براي  هاي ادامه دارد و این محصول زمانی از گزند علف
کند و با  هرز در مزرعه برداشت محصول را دچار مشکل می هاي عالوه بر این، وجود علف). 13(هاي مزاحم باقی نگذارد نهرویش گو

این گیاهان به عنوان میزبان آفات و عوامل بیمارگر . دهد هاي بعد را افزایش می تولید بذر و ریزش آن میزان آلودگی مزرعه در سال
در مزارع آلوده تعداد عملیات . دهند زا را افزایش میزان آلودگی مزرعه به عوامل خسارتعمل می کنند و از این جهت، می

یابد و در نهایت سالمت انسان و دام به خطر افتاده و بازده نیروي کار مزرعه  هرز افزایش می هاي ورزي مورد نیاز براي کنترل علف خاك
  . آورد را پایین می
 5تا  1زنی حدود  هاي هرز، باز هم جوانه ف وقت و هزینه زیاد براي کنترل علفباید توجه داشت، حتی در صورت صر  

هاي هرز موجود در مزرعه براي  علف). 23(تواند شرایط الزم براي رقابت با گیاه زراعی را فراهم سازد  هاي هرز می درصد از علف
رآسیبی آنها نیز نقش قابل توجهی در کاهش رشد و پردازند و اثرات دگ کسب آب، نور و مواد غذایی با چغندرقند به رقابت می

  و 1-4هاي جدول(هرز و تراکم آنها متفاوت است میزان تأثیر پذیري چغندرقند از رقابت بسته به نوع علف. عملکرد خواهند داشت
با این حال، . و عمل نمود هرز غالب مزرعه و تراکم آن، شیوه مدیریتی مناسب را انتخاب و از این جهت باید بر اساس نوع علف) 4-2 

 اي دیگر از قدرت رقابت باالیی برخوردار نباشد هرز در یک منطقه رقیبی قوي محسوب شود ولی در منطقه ممکن است یک علف
هرز و منطقه به  هاي کنترل باید با شناخت کامل از علف هرز و کاهش هزینه هاي از این رو، به منظور موفقیت در مدیریت علف). 21(

  .هاي کنترلی اقدام نماییم رنامهیم بتنظ
  
  

  قند هرز بر عملکرد چغندر تأثیر گونه علف -1-4 جدول

 هرز علف تراکم  هرز گونه علف
  )متر طول 10گیاه در (

کاهش عملکرد 
  (%) قند چغندر

  Setaria viridis(  10(دم روباهی 
30  

9  
19  

  Avena fatua(  10(یوالف وحشی 
30  

14  
22  

  )Sinapis arvensis(خردل وحشی 
  

4  
8  

19  
26  

  Kochia scoparia(  5(جارو 
15  

33  
61  

  Mesbah, et al.. 1994: منبع
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  قند هرز در مزرعه چغندر هاي تراکم قابل تحمل برخی علف -2-4 جدول

  تراکم قابل تحمل  گونه گیاهی
  )متر طول 30بوته در (

  Heliantus sp.(  1(آفتابگردان
  Kochia scoparia(  3(جارو
  Chenopodium album(  5(تره هسلم
  Amaranthus retroflexus(  5(خروس ریشه قرمز تاج

  Sinapis arvensis(  5(خردل وحشی
  Hibiscus canabinus(  9(گاو پنبه
 Solanum nigrum(  15(تاجریزي

 Echinocloa crus- gali(  10(سوروف

 Setaria spp.(  15(هاي دم روباهی گونه

 Avena fatua( 15(یوالف وحشی

  Morishita et al. 2000: منبع
 

هاي پهن  هاي هرز یک ساله از قدرت رقابت باالتري برخوردار بوده و در این بین گونه مطالعات مختلف نشان داده است که علف
ر گشته و به شوند از ارتفاع بیشتري نسبت به این گیاه برخوردا برگی که همزمان و یا در مدت زمان کوتاهی پس از چغندرقند سبز می

برابر  3تا  2تواند در اواسط تابستان به  هاي هرز می ارتفاع این دسته از علف. کنند اندازي می هاي چغندرقند سایه شدت بر روي بوته
هاي چغندرقند بیشتر باشد، ضمن کاهش شدت فتوسنتز گیاه،  هاي هرز بر بوته اندازي علف هر چه میزان سایه). 23(چغندرقند نیز برسد

و میزان ذخیره قند ) هاي هرز در رقابت بر سر نور جهت مقابله با علف(هاي هوایی اختصاص یافته ش بیشتري از ماده خشک به اندامبخ
هاي هرز،  البته، باید توجه داشت که وسعت کاهش عملکرد بستگی به قدرت رقابت چغندرقند و علف). 23(یابد ها کاهش می در غده

  . دت رقابت آنها با گیاه زراعی داردهاي هرز و طول م تراکم علف
. هرز با چغندرقند از جمله موارد دیگري است که در کاهش عملکرد این گیاه نقش به سزایی دارد هاي طول مدت زمان رقابت علف

ضور تداوم ح. شود ها شروع می هاي پهن برگ زودتر از باریک برگ هرز در حضور گونه هاي دوره تأثیر پذیري چغندرقند از علف
  . تواند منجر به نابودي کامل محصول شود هرز و عدم کنترل آنها می هاي علف

یکی از موثرترین . باشد هرز می هاي ترین راهکارهاي غیرشیمیایی مدیریت علف افزایش قدرت رقابت چغندرقند از جمله مهم
هاي چغندر در آن یکنواخت  اي که توزیع بوته مزرعه. هاي افزایش قدرت رقابت چغندرقند سبز شدن یکنواخت آن در مزرعه است راه

  ).21(باشد نسبت به مزرعه اي که به دلیل بد سبزي بذور چغندرقند فضاهاي خالی دارد، از قدرت رقابت باالتري نیز برخوردار است
یستم کامل ریشه س. سیستم ریشه چغندرقند از جمله دیگر مواردي است که در جریان رقابت براي آب و عناصر غذایی اهمیت دارد

اطالع از چگونگی توزیع سیستم ریشه ). 3(اي، عموماً پراکنده هستند هاي ذخیره در چغندرقند عمیق و به جز در فاصله نزدیک ریشه
هرزي با  هاي با توجه به نیاز آبی باالي چغندرقند، وجود علف. هرز را نشان خواهد داد هاي هرز ضرورت حذف علف هاي چغندر و علف

هرز در جذب آب بیشتر است،  هاي افزاید و با توجه به اینکه معموالً کارآیی علف ریشه مشابه چغندرقند بر شدت رقابت آب میسیستم 
  . هاي استقرار ریشه چغندر تلف شده و سهم کمتري به این گیاه خواهد رسید مقادیر بیشتري از آب موجود در الیه
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به عنوان مثال، طی یک بررسی مشخص شد که تأثیر . شیمیایی نیز متفاوت استهاي گیاهی مختلف به کودهاي العمل گونه عکس
تره بر زیست توده تولیدي توسط چغندرقند و در شرایطی که کود نیتروژن در اول فصل مصرف  هرز خردل وحشی و سلمه دو علف

تر  ذب کود مصرفی در اول فصل، موفقهرز خردل وحشی در جریان رقابت براي ج در این شرایط علف. شود، کامالً متفاوت است می
فوق نشان می دهد که در   بررسی). 37(دهد کاهش می) تره نسبت به سلمه(بوده و تجمع ماده خشک در چغندرقند را به مقدار بیشتري 

الب باشد، هرز غ تره علف هرز خردل وحشی در مزرعه، کود نیتروژن دیرتر مورد استفاده قرار گیرد و چنانچه سلمه صورت وجود علف
  ).  37(تواند در اول فصل استفاده شود کود نیتروژن می

  
  قند هرز مزارع چغندر هاي شناخت علف

به طور ). 23و 3(شوند گونه در اکثر نواحی زیر کشت چغندر یافت می 60هاي هرز موجود در کشور حدود از مجموع علف  
هاي  درصد علف 70، به طوري که حدود )25و 23(ها کمتر است  هاي هرز باریک برگ در مقایسه با پهن برگ معمول، اهمیت علف

هاي  علف). 23(ها هستند درصد آنها نیز باریک برگ 30یابد و  هاي پهن برگ اختصاص می هرز موجود در مزراع چغندرقند به گونه
هاي  در هر حال، برخی از علف. باشند بند می هاي چغندرقند، کاسنی و هفت هرز پهن برگ موجود در مزارع چغندرقند عمدتاً از خانواده

هاي مقاوم به  توان به بیوتایپ  از این مورد می. توانند به چغندرقند خسارت جدي وارد سازند هرز خانواده گندم و اویارسالم نیز می
 Echinocloa crus-galli (L.)(زنند  هایی که دیر جوانه می ، گونه).Alopecurus myosuroides Huds(کش  علف

Beauv., Setaria sp. بدین ترتیب، در هر منطقه از مناطق چغندرکاري کشور و بر اساس شرایط اقلیمی و . نیز اشاره کرد)و غیره
قند را تحت تأثیر قرار داده و با این گیاه به رقابت  هرز تولید چغندر هاي هاي مختلفی از علف نوع نظام زراعی غالب در منطقه، گونه

  .هاي هرز موجود در مزارع چغندرقند معرفی می شودمهمترین علف در ادامه. پردازند می
  

  )Malva parviflora( پنیرك
هاي نابجایی که از  جاي داشته و توسط بذر و یا ریشه Malvaceaeپنیرك گیاهی است یک ساله یا چند ساله که در تیره   

  شکل(هاي منشعب و کرکدار است  ده بر زمین بوده و داراي ساقهاین گیاه خوابی. یابد شوند، تکثیر می هاي نیمه خزنده تولید می ساقه
هاي گرد  هاي حقیقی آن متناوب، مدور و در حاشیه داراي دندانه هاي کوتیلدونی پنیرك سه گوش و یا قلبی شکل و برگ برگ). 4-1 

اي  فندقه مرکب و بذرهاي آن قهوه هاي این گیاه سفید تا سوسنی، میوه آن گل. باشند هاي پنیرك منشعب و کرکدار می ساقه. است
این . رسند دهد و بذور آن از اواسط تابستان تا اوایل مهر می هرز در بهار جوانه زده، در تابستان گل می این علف. متمایل به قرمز است

غندرقند در آنها کشت هایی که چ ساز بوده ولی به طور پراکنده در سایر استان گیاه بیشتر در مزارع چغندرقند استان خوزستان مشکل
  .  شود شود نیز دیده می می
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  پنیرك) راست(و میوه ) چپ(ها  ، گل)وسط(ها  برگ: 1-4 شکل

  
  )Convolvulus arvensis( پیچک

هاي آن داراي انشعابات زیاد  علفی که ساقهگیاهی است . باشد یم) Convolvulaceae( خانواده از ساله چند گیاهی صحرایی پیچک
. پیچک صحرایی قابلیت تکثیر و گسترش زیادي از طریق بذر و ریزوم دارد. باشد وخوابیده بر سطح زمین ویا پیچیده به دور گیاهان می

براي کسب  آنراح و عمق خاك قدرت در سط ي این گیاهها گستردگی ریشه. متر خواهد رسید 5/2متر تا  سانتی 5هاي آن از  طول ریزوم
  . دهد آب و مواد غذایی افزایش می

بلنـد   آنهـا  ها سبزه تیره و دمبـرگ  رنگ این برگ. )2-4شکل ( گرد و قائده آنها فرورفته است کوتیلدونی این گیاههاي  نوك برگ
همچنـین   .ه و رنـگ آنهـا سـبز تیـره اسـت     هاي عمیق بـود  هاي حقیقی سه گوش، نوك تیز و در قاعده داراي لوب اولین برگ. باشند می

. رسـد  متـر نیـز مـی    5/1اندازه ساقه آن تا . باشند هاي کوتاه و ظریف می هاي آن منشعب، باریک، صاف و کم و بیش داراي کرك ساقه
 معمـوال  ل برگشک. هستند دار و گوشوارك بوده داراي دمبرگ نسبتاً بلند و متر طول دارند سانتی 5تا  5/1هاي متناوب آن حدود  برگ

صورت ه شیپوري هستند که بو سفید تا صورتی روشن  ي پیچکها گل .باشد هاي عمیق می سه گوش، نوك تیز و در قاعده داراي لوب
  . )3-4شکل (منفرد بر روي دمگل باریکی قرار دارند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  گیاهچه پیچک: 2-4شکل 
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  پیچک صحرایی اندامهاي رویشی و زایشی :3-4 شکل

  

 عدد 300تا  25تعداد بذر در هر گیاه بین . باشد اي تیره تا سیاه بوده و داراي سطحی ناهموار می میوه این گیاه کپسول و به رنگ قهوه
  . )18(شود میلیون بذر در هر هکتار تولید می 20تا  50000در یک مزرعه کامالً آلوده به پیچک صحرایی حدود . متغیر است

  
  )spp Amaranthus. ( خروس تاج

 .A) (یا ایستاده(خروس ریشه قرمز و تاج) A. blitoides(خروس خوابیده  هاي تاج هاي مختلف، گونه در بین گونه  
retroflexus (تاج خروس گیاهی یک ساله و . شوند از درجه اهمیت بیشتري برخوردار بوده و در اکثر مناطق چغندرکاري دیده می

خوابیده بر زمین است،  A. blitoidesگونه . یابد جاي داشته و توسط بذر تکثیر می Amaranthaceaeتابستانه است و در خانواده 
 3تا  5/1به طول (هاي این گونه کوچک  برگ. دهد باشد و پس از مدتی به قرمز و یا ارغوانی تغییر رنگ می در ابتدا سبز رنگ می

هاي این گیاه خوابیده بر زمین، علفی،  ساقه). 13(رنگ استهاي آن سفید  ، چرمی، متناوب، واژ تخم مرغی و رگبرگ)متر سانتی
هاي سبز تا قرمز است که در  خروس خوابیده شامل دستجاتی از گل گل آذین تاج). 4-4شکل (باشند متر می سانتی 50منشعب و به طول 

  .شوند ها معموالً در شهریور تا مهر ظاهر می این گل. باشند ها مستقر می کناره برگ
هرز مزارع چغندر بوده و به دلیل ساختار رویشی و زایشی، از  هاي ترین علف از مهم) A. retroflexus(س ریشه قرمز خرو تاج

هاي  برگ. متر نیز برسد سانتی 200تواند به  ارتفاع این گونه در شرایط مساعد می. کنندگی باالیی برخوردار است قدرت رقابت و آلوده
سطح فوقانی این ). 5-4شکل (باشد بدون کرك دارد که رنگ آن متمایل به قرمز تا صورتی می اي چههخروس ساق کوتیلدونی تاج

  .باشد ها سبز تا قرمز و سطح زیرین آنها قرمز کم رنگ تا صورتی می برگ
  

  
  تاج خروس خوابیده: 4-4شکل 
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هاي کوتاه یا بلند و به رنگ سبز کم  ده از کركهاي این گیاه منشعب و پوشی ساقه. باشد هاي حقیقی در این گیاه متناوب می اولین برگ
هاي آن در بخش زیرین برگ برجسته و تا  خروس ایستاده داراي دمبرگ بلند و رگبرگ هاي تاج برگ. باشند رنگ یا مایل به قرمز می
   ). 5-4شکل (خروس سنبله متراکم است و در انتهاي ساقه قرار دارد گل آذین تاج. باشند حدودي سفید رنگ می

  

   
  )چپ(و گیاه بالغ آن) راست(خروس ریشه قرمز  گیاهچه تاج: 5-4شکل 

  
این . چک سیاه براق و به قطر یک میلی متر استبذر این گیاه، مدور، کو. هاي این گیاه سبز و میوه آن کپسول است رنگ گل

  . رسند دهند و قبل از شروع سرماي پاییزه می بذرها در بهار جوانه زده، در تابستان گل می
  )Solanum nigrum( تاجریزي
. یابد که توسط بذر تکثیر می) Solanaceae(تاجریزي گیاهی است یک ساله، تابستانه، علفی و از خانواده سیب زمینی   

  . شود انتشار آن در کشور وسیع بوده و در اغلب مزارع چغندرقند دیده می
ها تخم مرغی شکل بوده و  این برگ. هاي کوتیلدونی این گیاه سبز رنگ و سطح زیرین آنها ارغوانی است سطح باالیی برگ  
. باشند ي صاف، کرکدار، و سبز تیره میهاي حقیقی تاجریز اولین برگ). 6-4شکل (هاي کوتاه هستند  ها پوشیده از کرك در حاشیه

 .ها نیز ارغوانی کم رنگ است سطح زیرین این برگ
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
  

  تاجریزي) چپ(و گیاه بالغ) راست(گیاهچه :  6-4شکل 
 

انشعابات  دار، کرکدار یا فاقد کرك و داراي هاي آن گرد یا زاویه متر داشته و ساقه سانتی 60تا  30هاي تاجریزي ارتفاعی بین بوته
. باشند دار و به رنگ سبز تیره می هاي این علف هرز متناوب، تخم مرغی شکل یا سه گوش، صاف یا دندانه برگ. منظم یا نامنظم هستند

. شوند ها ابتدا سبز و سپس سیاه رنگ می این میوه). 6-4شکل ( هاي تاجریزي کوچک و سفید یا زرد رنگ و میوه آن سته است گل
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موسم گلدهی . بذر کرم رنگ است 60تا  15هر میوه حاوي . باشند متر می میلی 10تا  6یزي کروي شکل و به قطر هاي تاجر میوه
  .باشد تاجریزي اردیبهشت تا تیر می

  )Xanthium strumarium( توق
 120تا  15اند بین تو ارتفاع این گیاه بسته به شرایط رشد می. است) Asteraceae( هاي هرز یک ساله خانواده کاسنی توق از علف

  .یابد این گیاه از طریق بذر تکثیر می. متر در تغییر باشد سانتی
هاي فوقانی متناوب و در  ها در بخش برگ. هاي برجسته است هاي این گیاه داراي دمبرگ بلند و پهنک آن داراي رگبرگ برگ

شکل (باشد هرز می هاي این علفایین ساقه از مشخصههاي پ هاي کوچک و سیاه بر روي بخش وجود لکه. هاي پایین متقابل است قسمت
). 8-4شکل (متر است  میلی 30تا  12هاي توق کوچک و نامشخص و میوه آن فندقه، خاردار، محکم، چوبی و به اندازه  گل). 4-7

اخل هر میوه دو بذر در د). 7-4شکل (شود خارهاي میوه قالبدار و عاملی براي اتصال به بدن حیوانات و انتقال بذر آن محسوب می
  .ماند زنی دارد و دومی به مدت چند سال در خواب باقی می اي رنگ است که یکی از آنها قابلیت جوانه قهوه

  .رسند گیرد و زمان گلدهی آن تیر تا مرداد ماه است و میوه هاي آن در پاییز می زنی این گیاه در بهار و تابستان صورت می جوانه
  

  
 

 میوه  توق گیاهچه و: 7-4شکل 

  

             
  

  اندامهاي رویشی و زایشی در توق: 8-4شکل 
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  )Kochia scoparia(جارو 
، ایستا،  Chenopodiaceaeعلف هرزي است یک ساله از تیره   Schral.Kochia scoparia (.L)جارو با نام علمی   

این علف هرز در مزارع چغندرقند استان آذربایجان غربی و . یابد توسط بذر تکثیر می متر که سانتی 210تا  50علفی و به ارتفاع 
با توجه به تاج گسترده جارو، میزان . کند هاي خراسان مشکالت قابل توجهی براي چغندرکاران ایجاد می هایی از مزارع استان بخش
  .باشد قوي براي دریافت نور میهاي چغندر زیاد و از این جهت رقیبی  اندازي آن بر روي بوته سایه

ها سبز تیره و سطح زیرین آنها  سطح فوقانی این برگ. برابر پهناي آن است 4تا  3هاي کوتیلدونی جارو باریک و طول آنها  برگ  
ا در ه این برگ. هاي نرم است هاي حقیقی جارو متمایل به خاکستري و پوشیده از کرك اولین برگ). 9-4شکل ( متمایل به قرمز است

هاي طویل و نرم  هاي جارو صاف، سبز رنگ، داراي انشعابات فراوان و پوشیده از کرك ساقه. باشند مراحل اولیه به شکل روزت می
اي شکل  هاي این گیاه متناوب، باریک و سرنیزه برگ). 9-4شکل ( دهد اي می انشعابات فراوان جارو به آن ظاهري درختچه. هستند
هاي هوایی و تاج گیاه قرمز  در این زمان کل اندام. آیند فصل پاییز و در مراحل رسیدگی به رنگ قرمز در میها در  این برگ. هستند

  . باشند کننده قوي براي آب و مواد غذایی می شوند و از این جهت رقابتهاي اصلی جارو در عمق خاك مستقر می ریشه. شود رنگ می
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

  جارو) چپ(ه بالغو گیا) راست(گیاهچه : 9-4 شکل
  

بذرهاي این علف هرز . اند ها قرار گرفته هاي جارو کوچک، متمایل به سبز و به صورت منفرد یا دو تایی بوده و در محور برگ گل   
شود ولی در مجموع  هر چند در خصوص زمان گلدهی این گیاه تنوع زیادي مشاهده می. باشند اي، تخم مرغی شکل و پهن می قهوه

  . رسند جارو تیر تا مهر ماه بوده و بذور آن در شهریور تا آبان می موسم گلدهی
  

  )Tribulus terrestris( خارخسک
باشد و توسط بذر تکثیر  می) Zygophylaceae(هاي هرز یک ساله و خوابیده بر زمین و از تیره قیچ  خارخسک از جمله علف

  . یابد می
هاي  اولین برگ). 10-4شکل (دم برگ آن کوتاه، سفید و گوشتی استهاي کوتیلدونی خارخسک گوشتی، قاشقی شکل و  برگ

ها سبز تیره و سطح  سطح باالیی برگ. باشند اي شکل و نوك تیز می جفت برگچه سرنیزه 6تا  4حقیقی این گیاه مرکب و پري و شامل 
 . زیرین آنها خاکستري است
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  گیاهچه خارخسک: 10-4 شکل

  

جفت برگچه مستطیلی شکل و  8تا  5هاي این گیاه مرکب و شامل  برگ. باشند رزدار و از قاعده منشعب میهاي خارخسک پ ساقه
خار  5تا  2هاي آن فندقه و مجهز به  هاي این علف هرز زرد رنگ، کوچک و میوه گل). 11-4شکل (هاي لطیف است  پوشیده از کرك

بذر خارخسک کوچک، تخم مرغی و به رنگ . بذر است 4تا  2ا و شامل میوه این گیاه ناشکوف. باشند مثلثی شکل و نوك تیز می
 .موسم گلدهی خارخسک خرداد تا شهریور ماه است. اي روشن است قهوه

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  خارخسک) چپ(و گل ) راست(بوته کامل : 11-4شکل 

  
  ) spp. Sinapis( خردل وحشی

مطالعه انجام . آید به حساب می) Brassicaceae= Cruciferae(هاي هرز خانواده شب بو ترین علف خردل وحشی از جمله مهم
عملکرد این  ،هاي چغندرقند بوته خردل در هر متر طولی ردیف 4/0شده روي رقابت چغندرقند با خردل وحشی نشان داد که حضور 

گرمسیر و حتی گرمسیر دنیا به عنوان  این گیاه در بسیاري از مناطق معتدل تا نیمه). 18(دهد میدرصد کاهش  22گیاه زراعی را به میزان 
هاي گلستان، مازندران،  رستنگاه این گیاه در ایران استان. باشد هاي پاییزه و گاهی اوقات بهاره مطرح می هرز مهم در کشت یک علف

گزارش  و خوزستان گیالن، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، همدان، لرستان، هرمزگان، فارس، خراسان، اصفهان، یزد، تهران، قزوین
  ). 18( شده است

متر است که توسط بذر تکثیر  سانتی 250تا  30، علفی، ایستا و به ارتفاع ساله زمستانه یک یگیاه )S. arvensis(خردل وحشی 
ر هاي حقیقی آن چماقی شکل، د اولین برگ. دنباش اي شکل و بدون کرك می پهن و قلوه خردل وحشی هاي کوتلیدونی برگ .یابد می
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). 12-4شکل (دمبرگ آن کرکدار است هاي نامنظم بوده و سطح فوقانی برگ و دار و داراي دندانه راس گرد، حاشیه آن کمی لب
  . اي هستند هاي عمیق ویا دندانه ها و سطح پائینی برگ داراي لب ژه روي رگبرگیوه ب ,متناوب، کرکدار این گیاههاي اصلی  برگ

هرز  موسم گلدهی این علف. )13-4شکل ( باشد هاي زرد روشن می نتهایی و محوري با گلاي، ا خوشه خردل وحشی گل آذین
باشند  میبدون کرك، خشک، شکوفا و از نوع خورجین  هرز خردل وحشی علفهاي انتهایی  میوه. اردیبهشت تا خرداد ماه است

 . باشند اي متمایل به سیاه می وهمتر و به رنگ قهمیلی 5/1تا  1به اندازه , صاف، بدون کرك خردل وحشی يبذرها
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  گیاهچه خردل وحشی: 12-4شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  خردل وحشی) راست(و گل و میوه ) چپ(نماي کامل : 13-4شکل 
  

  )Portulaca oleracea( خرفه
. یابد توسط بذر تکثیر میکه  Portulacaceaeخرفه گیاهی است یک ساله، تابستانه، ایستا یا خوابیده بر زمین و از خانواده 

هاي کوتیلدونی این گیاه بیضی کشیده، گاهی چماق مانند، گوشتی و  برگ. زنند بذرهاي خرفه در فروردین و یا اردیبهشت جوانه می
هاي حقیقی مستطیلی شکل و در قسمت باال گرد  اولین برگ). 14-4شکل ( اي است سطح زیرین آنها بنفش یا سبز متمایل به قهوه

  .آیند گیاهچه ابتدا ایستاده و سپس به صورت خوابیده روي سطح زمین در می. اشندب می
انشعابات خرفه معموالً قرمز رنگ و گاهی . باشند متر می سانتی 30تا  15هاي خرفه گوشتی، بدون کرك، منشعب و به طول  ساقه

هاي  گل. و براق، واژتخم مرغی و بدون دمبرگ هستندهاي این علف هرز گوشتی، آبدار، متناوب، صاف  برگ. باشند داراي شیرابه می
میوه این علف هرز ). 15-4شکل (باشند هاي انتهایی ساقه مستقر می خرفه بسیار کوچک، زرد رنگ، منفرد یا گرزن، و در بخش
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یر تا شهریور به گل و در ت. باشد موسم گلدهی خرفه تیر تا مهر می. و محتوي تعداد زیادي بذر سیاه رنگ و براق است) مجري(کپسول
 .رسد رفته و بذر آن در پاییز می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  گیاهچه خرفه: 14-4شکل 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  خرفه) چپ(هاي  و گل) راست(نماي کامل : 15-4شکل 
  

  )Hibiscus trionum(دیوکنف 
خانواده هرزي است یک ساله و ایستا که در  علف .Hibiscus trionum Lدیو کنف یا کنف وحشی با نام علمی 

  . متر نیز برسد 1تواند به  این گیاه علفی بوده و ارتفاع آن می. جاي دارد) Malvaceae(پنیرك
هاي حقیقی کنف وحشی متناوب، داراي  برگ. باشند هاي کوتیلدونی دیوکنف سبز روشن، براق، گرد و قلبی شکل می برگ

ها گرد و  لبه کلیه برگ. باشند لوب می 3هاي باالیی داراي  و برگ هاي عمیق و دوتایی هاي پایینی داراي لوب تقسیمات نامنظم، برگ
هاي این علف  گل. باشند هاي دیوکنف راست، کرکدار و داراي انشعابات پراکنده می ساقه. هاي نامنظم است حاشیه آنها داراي دندانه

میوه ). 16-4شکل (شوند هاي فوقانی دیده می گتایی و یا به صورت منفرد در بغل بر 4تا  2هرز زرد رنگ بوده که به صورت دستجات 
 .باشند این گیاه کپسول و شامل تعدادي بذر گرد یا سه گوش یا کلیوي شکل می
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  هاي رویشی و زایشی دیوکنفاندام: 16-4شکل 

  
  )Senecio vulgaris( زلف پیر

خانواده کاسنی ) گاهی دو ساله و به ندرت چند ساله(یک ساله  هاي هرز از جمله علف Senecio vulgarisزلف پیر با نام علمی 
)Asteraceae (باشند هاي کوتیلدونی زلف پیر کشیده و داراي نوك مدور می برگ. باشد می) هاي حقیقی  اولین برگ). 17-4شکل

هاي آن  متر و برگ سانتی 60گیاه ارتفاع این . باشند دار بوده و سومین و چهارمین برگ آن لوبدار می این گیاه بطور خفیف دندانه
  .باشند هاي فوقانی فاقد دمبرگ می دار و برگ هاي پایینی دمبرگ برگ. متناوب و لوبدار هستند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  گیاهچه زلف پیر: 17-4 شکل

  
تولیدي در هر گیاه  تعداد بذر). 18-4شکل ( گل لوله اي زرد رنگ هستند 20تا  15اي و شامل  گل آذین این گیاه کاپیتول، استوانه

  . موسم گلدهی این گیاه فروردین ماه است. باشند اي رنگ و مجهز به پاپوس می عدد و بذرها باریک، قهوه 1000
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  نماي کامل و گل آذین زلف پیر: 18-4 شکل
  

  )Rumex crispus(ساق ترشک 
هاي هرز  این گیاه از جمله علف .جاي دارد) Polygonaceae( در خانواده هفت بند Rumex crispusساق ترشک با نام علمی 

عالوه بر این ساق ترشک توسط بذر نیز تکثیر . گیرد اي منشاء می هاي متمایل به قهوه اي است که رشد مجدد آن از روي ریشه چند ساله
  . یابد می

اي  هاي قاعده برگ). 19-4 شکل( باشند یهاي حقیقی آن تخم مرغی تا گرد م هاي کوتیلدونی ساق ترشک ظریف و اولین برگ برگ
اي تا  هاي انتهایی کوچک و سرنیزه برگ. ها موجدار است تر و در حاشیه اي و باریک و در قسمت وسط عریض ساق ترشک سرنیزه
ه رنگ میوه ساق ترشک سه گوش و ب. باشد هاي آن سبز متمایل به قرمز می آذین این گیاه خوشه و گل گل. باشند مستطیلی شکل می

موسم گلدهی ساق ترشک خرداد . هزار بذر تولید کند 4تا  3بذر این گیاه سه گوش و هر گیاه قادر است . اي متمایل به قرمز است قهوه
  .تا مهر ماه است

  
  ساق ترشک) چپ(و گیاه بالغ) راست(گیاهچه  :19-4 شکل

   
ها و نهرهاي آب  هاي زراعی، علفزارها، مراتع و حاشیه جاده دهد و بیشتر در زمین علف هرز ساق ترشک نواحی مرطوب را ترجیح می

  . شود یافت می
  



 

 
 

129

  )Chenopodium album( تره سلمه
اي است که در خانواده چغندر  هاي یک ساله از جمله گونه .Chenopodium album Lبا نام علمی تره  سلمه

)Chenopodiaceae (هاي آن عمودي، ستبر و کوتاه است و  گیاه ایستاده و ریشه این. یابد جاي گرفته است و از طریق بذر تکثیر می
   .رسد متر نیز می سانتی 200باشد ولی تا  متر می سانتی 100تا  30ارتفاع آن بین . انشعابات زیادي دارد

متر یلیم 8تا  7طول آنها ). 20-4شکل ( باشند دار می تره بیضی شکل با نوك گرد و کم و بیش دمبرگ هاي کوتیلدونی سلمه برگ
هاي کامل تخم مرغی تا سه گوش،  برگ .است در باال سفید آرديو  تیرهقرمز  ها ین این برگسطح زیر. برابر عرض آنها است 6تا  4و 

  .شوند هاي حقیقی به صورت دوتایی ظاهر می اولین برگ باشند، ولی دار و متناوب می بطور نامنظم دندانه
  

  
  تره گیاهچه سلمه: 20-4 شکل

هاي بعدي تخم مرغی تا سه گوش، متناوب و  تره به صورت متقابل و داراي پهنک کامل تخم مرغی و برگ اي پایینی سلمهه برگ
به و دار  به حالت پودري و شوره سلمه تره ها و ساقه برگ. باشند اي شکل می هاي نزدیک گل آذین سرنیزه برگ. باشند دار می دندانه

  . باشند دار و بصورت افراشته می تره کلفت، گوشه سلمههاي  ساقه. رنگ خاکستري روشن است
هاي این گیاه کوچک، بدون پایک و خاکستري متمایل به سبز  گل. تره اجزاء گل با چشم مسلح قابل رویت است در سلمه

نگ و بذرهاي آن تره سبز ر میوه سلمه. باشد و هرمی شکل می و غیر انتهایی) پانیکول(گل آذین آن خوشه گرزن ). 21-4شکل (هستند
تره به طول  بذر سلمه. تره عدسی شکل بوده و سطح آن زبر و فاقد کرك و غده است بذر سلمه). 21-4شکل (باشند  اي و سیاه می قهوه

  . متر استمیلی 3/1تا  1متر و قطر میلی 5/1تا  3/1متر و عرض میلی 7/1تا  5/1

  
  تره هاي زایشی سلمه اندام: 21-4 شکل
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  )Abutilon theophrasti(گاوپنبه 
) Malvaceae(علف هرزي است تابستانه، یک ساله و ایستا که در خانواده پنیرك  Abutilon theophrastiگاو پنبه با نام علمی 

  . گیرد جاي می
هاي حقیقی گاوپنبه قلبی شکل،  اولین برگ). 22-4شکل ( هاي کوتیلدونی این گیاه مدور و در قاعده قلبی شکل هستند برگ

ساقه آن . رسد متر نیز می سانتی 220این علف هرز توسط بذر تکثیر یافته و ارتفاع آن به . باشند دار می ها دندانه متناوب و در حاشیه
. باشند دار می هاي آن نوك تیز و دمبرگ هاي باال منشعب، کل گیاه پوشیده از کرك هاي مخملی و کوتاه و برگ راست، در بخش

  .متر نیز برسند سانتی 25توانند به  متر است ولی در شرایط مطلوب می سانتی 12تا  5ل ها بطور معمو عرض برگ

  
  گاو پنبه) چپ، پایین(و گلهاي) راست(، نماي کامل)چپ، باال(گیاهچه: 22-4 شکل

  

میوه این گیاه  .شوند ها ظاهر می و در بغل برگ) 22-4 شکل(باشند  اي کوتاه می هاي گاوپنبه زرد رنگ و مستقر بر روي پایه گل
موسم گلدهی گاوپنبه خرداد . باشند اي متمایل به خاکستري می بذر قهوه 15تا  5اي خاردار و محتوي فندقه، فنجانی شکل، داراي حلقه

  .تا مرداد ماه است
  

  )Sonchus arvensis(شیر تیغی 
این گیاه متمایل به قرمز  گیاهچه . باشد یهاي هرز خانواده کاسنی م از دیگر علف Sonchus arvensisشیر تیغی با نام علمی 

هاي آن  برگ. باشد هاي فوقانی منشعب می هاي توخالی و صاف است و در بخش هرز ایستا و داراي ساقه این علف). 23-4شکل ( است
در صورت قطع . دباشن هاي فوقانی ساقه آغوش می هاي قاعده اي این گیاه لوبدار و داراي دمبرگ و برگ برگ. به رنگ سبز براق است

 شکل( باشند هاي آن زرد رنگ می گل آذین این گیاه کالپرك و گل. شود اي سفید رنگ از آن خارج می هاي شیر تیغی، شیرابه ساقه
  .میوه شیرتیغی فندقه و بذرهاي آن داراي پاپوس هستند). 4-23
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  شیرتیغی ) وسط(هاي  و گل) راست(نماي کامل  ،)چپ(گیاهچه: 23-4 شکل

  
  )Polygonum aviculare( ت بندهف

هفت بند گیاهی یک ساله است و به . در خانواده هفت بند جاي دارد Polygonum aviculareهرز هفت بند با نام علمی  علف
 دسانتی متر می باشن 10تا  3هاي هفت بند ظریف، با ساقه هاي بلند و خزنده به طول  گیاهچه. زند محض گرم شدن دما در بهار جوانه می

  ). 24-4شکل (

  
  گیاهچه هفت بند: 24-4 شکل

  
  هاي هفت بند نماي کامل و گل:  25-4 شکل

  
هایی  هایی پایینی و نزدیک سطح خاك ساقه توان تولید  ریشه گره. ساقه هاي این گیاه علفی، بلند و معموال خوابیده بر زمین هستند 

هایش نسبتا کلفت و پهن هستند و در قسمت پایین آنها غالف پارانشیمی  رگاي شکل و دمب هاي هفت بند  باریک و نیزه برگ. را دارند
در محل اتصال برگ به ساقه  وکوچک و متمایل به سفید  آن هاي گلها به حالت متناوب قرار دارند و  برگ. دور ساقه گیاه را پوشانیده

هر بوته . دهد کند و گلدهی در اواسط تابستان رخ می یاین علف هرز در بهار و تابستان رویش پیدا م ).25-4شکل ( شوند مشاهده می
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متر  میلی 5/2تا  2اي تیره تا سیاه، براق و صاف است و طول آنها  کند، رنگ این بذور قهوه بذر  تولید می  800تا  200طور متوسط  به
   .است

  
  )spp Cyperus. ( اویارسالم

جاي ) Cyperaceae(اي است که در خانواده جگن  هرز چند ساله هاي ترین علف از مهم .Cyperus sppبا نام علمی  اویارسالم
 4تا  2این گیاه سه ردیفه، ساقه آنها توپر و داراي مقطعی مثلثی شکل است و در قاعده هر گل آذین   هاي مستقر در قاعده برگ. دارد

 . براکته طویل و برگ مانند وجود دارد
، 18(یابد  متر و بدون انشعاب که توسط بذر و غده تکثیر می سانتی 90تا  25ارتفاع  اویارسالم گیاهی است چند ساله، ایستا، به

هاي اولیه در این گیاه همانند  برگ .کند ها مستقر هستند رشد می هایی که روي غده اویارسالم عمدتاً از طریق رویش جوانه). 33و20
باشند  ه ردیفه، کشیده و خطی، لطیف، غشایی و به رنگ سبز روشن میها دو یا س این برگ. باشند هاي گیاه بالغ اما کوتاهتر می برگ

  ).26-4 شکل(

  
  

  اویارسالم) چپ(و غده هاي ) وسط(، گیاه کامل) راست(گیاهچه: 26-4 شکل
  ارتفاع ساقه در گونه . باشند هاي این گیاه ایستاده، صاف و بدون کرك، سفت، تو پر، بدون انشعاب و سه گوش می ساقه

C. rotundus  ارتفاع ساقه در گونه . رسد متر نیز می سانتی 70متر و گاهی  سانتی 40تا  36بهesculentus .C 10 متر  سانتی 90تا
ها بوده و قادرند تا عمق  ها و ریزوم هاي اویارسالم غده منشاء ریشه. هاي این گیاه فیبري و به طور متراکم منشعب است ریشه. باشد می

-4شکل (پیوندد زنی گیاهچه به وقوع می هفته پس از جوانه 6تا  4ها  در اویارسالم تشکیل غده. نفوذ کنندمتري در خاك  سانتی 130
اي متمایل به قرمز و یا ارغوانی،  اي و یا قهوه به رنگ قهوه .rotundus Cها در گونه  گل آذین در این گیاه خوشه و سنبلچه). 26

  ها در گونه  گل. گیرند متر که به صورت خوشه در انتهاي ساقه گلدهنده قرار میمیلی 2متر و پهناي  سانتی 5/3مسطح باریک به طول 
C. esculentus 6)(26-4 شکل( اي و گل آذین آن شبیه چتر است به رنگ زرد و یا طالیی متمایل به قهوه .(  

تولید . کنند ه گل دهنده و گل میشود و در اواخر بهارتولید ساق رویش اویارسالم در بهار و با شروع گرم شدن هوا آغاز می
  . باشد می) زنی هفته پس از جوانه 8حداکثر  و 6تا  4(ها در اویارسالم  هاي جدید همزمان با تشکیل گل غده

  
  )spp Bromus .(علف پشمکی 

 این. گیرد جاي می) Poaceae(گیاهی است یک ساله و علفی که در خانواده گندمیان ) Bromus tectorum(پشمکی علف
  . شود هاي بایر یافت می ها و زمین راه گیاه بیشتر در حاشیه مزارع، آب
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زنی وجود نداشته باشد،  این گیاه در بهار  پشمکی  گیاهی زمستانه است اما هنگامی که در پاییز رطوبت کافی براي جوانه علف
پهنک اولین . د و غالف برگ بسیار کرك دار استاي این گیاه در مراحل اولیه حالت لوله شده دارن هاي گیاهچه برگ. زند جوانه می

پشمکی باریک، به رنگ سبز روشن، نوك تیز، معموالً  علف هاي برگ. برگ حقیقی باریک، نوك تیز، زائده دار و داراي کرك است
. باشد متر میمیلی 4تا  2متر و عرض آنها  سانتی 16تا  4ها  طول این برگ. هایی زبر است هاي نرم و نسبتاً بلند با حاشیه داراي کرك

ها داراي گره، منفرد و یا دسته اي بوده و به ارتفاع  ساقه. باشد هاي ریز می هاي این گیاه ضعیف، فاقد کرك و یا پوشیده از کرك ساقه
ر، آویزان، غیر مت سانتی 20تا  5پشمکی پانیکول، به رنگ سبز یا ارغوانی کم رنگ، به طول  گل آذین علف. باشند متر می سانتی 60تا  10

در این گیاه ریشک ها ). 27-4 شکل(شود ها ختم می اي است که به سنبلک متراکم، یک سویه و داراي انشعابات باریک و شکننده
اي تغییر  در زمان رسیدگی رنگ پانیکول از سبز به بنفش و سپس قهوه). 4(ها متصل هستند باشند و به گلچه ظریف، راست و طویل می

  .یابد می
  

  
  هاي آویزان علف پشمکیسنبله: 27-4 شکل

  

رنگ بذرها کاهی، خرمایی و یا  .باشدمتر میمیلی 20تا  16پشمکی باریک و بلند هستند و ریشک آنها به طول  بذرهاي علف
  . اي سیر است قهوه

   
  )Spp Lolium. ( چچم

هاي رویشی  ساختار اندام. انواده گندمیان استهاي هرز یک ساله و یا چندساله کوتاه عمر خ از جمله دیگر علف Loliumجنس  
ها صاف و بدون کرك  هاي چچم زبر و غالف برگ سطح برگ). 28-4 شکل(باشد متر می سانتی 60تا  45این گیاه علفی و ارتفاع آن 

یی است که در دو ها گل آذین این گیاه سنبله، نسبتاً طویل، باریک و داراي سنبلک. باشند هاي چچم فیبري و ظریف می ریشه. است
بذرهاي چچم بیضی، . باشند هاي این گیاه کوچک و مسطح می سنبلک). 28-4 شکل(گیرند ردیف مقابل محور اصلی سنبله قرار می

  . اي است باریک و کشیده و رنگ آنها قهوه
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  و نماي کامل علف هرز چچم) وسط(، سنبله )چپ(ساقه : 28-4 شکل

  
  )spp Setaria. ( دم روباهی

عمدتاً در مناطق معتدل  ).Setaria spp(دم روباهی  انواع. باشد می Poaceaeتیره از  Setariaجنس علف هرز متعلق به  این
این گیاه . هرزدر مناطق گرم بسیار زیاد است میزان آلودگی به این علف. شوند رویند، اما در مناطق سرد و نیمه گرمسیر نیز دیده می می

  ).18(شوند غالت مخلوط می  معموالً این بذور با بذربذر زیادي تولید کرده که 
. یابد باشد و توسط بذر تکثیر میمی متر سانتی 100تا  10ارتفاع  به تابستانه، علفی و ساله، یک یگیاه) S. viridis(دم روباهی سبز 

 -هاي این گیاه کشیده گبر ).29-4شکل ( هاي اولیه این گیاه بدون کرك ولی حاشیه غالف کرکدار است غالف و پهنک برگ
پهنک برگ صاف و نوکدار، سبز روشن و داراي  .باشد اي، به رنگ سبز علفی و در مرحله بلوغ به رنگ سبز مایل به قرمز می تسمه

زبر  ن آنیریزسطح باالي برگ زبر و سطح  .است هاي مشخص اما رگبرگ وسطی به صورت برجسته و سفید یا سبز کمرنگ گربگر
 10راست و به ارتفاع ) S. viridis( ها در دم روباهی سبز ساقه .است گوشواركغالف برگ در دم روباهی فاقد .ستا یا بدون کرك

  . باشند متر می سانتی 100تا 
  

  
  روباهی دم) چپ(و گیاه کامل) وسط(، سنبله)راست(گیاهچه: 29-4 شکل
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در  میوه. )29-4 شکل( که معموالً پرتراکم و سیخ مانند هستندد باشمیهاي باریک و انتهایی  شامل پانیکولسبز،  دم روباهی آذینگل
- میلی 3/1تا  1 آن و عرض مترمیلی 2/2تا  8/1حدود  S. viridisمیوه در گونه   طول .باشد میبه صورت گندمه  Setariaهاي  گونه

  .باشد تیر تا شهریور می معموالً از Setariaهاي مختلف  موسم گلدهی در گونه .متر است
    
  )galli -crus Echinochloa( سوروف

) Poaceae(از خانواده گندمیان  ،ساله تابستانه یک گیاهی Echinochloa crus-galli (L.) Beauv سوروف با نام علمی
 است گیاهی سوروف. روز نیازمند است 200تا  160یخبندان  زباشد و به یک دوره عاري ا از گیاهان مناطق گرم میسوروف . است
هاي آن بدون کرك، اغلب  ساقه. یابد تکثیر میبذر که از طریق تابستانه  ساله و یک باریک برگ، ،متر سانتی 180تا  50به ارتفاع  ،ایستا

  .دار است منشعب و در قاعده ریشه
ه رشد در مراحل اولی سوروف گیاهچه. شود می ظاهر آن زده و گیاهچه جوانههمراه با گرم شدن هوا و سوروف در فصل بهار بذر

در اغلب مواقع، . باشد غالف برگ به ساقه می اتصالدر محل ) Ligule(باشد و تنها راه تشخیص آن عدم وجود زبانک  شبیه برنج می
سبز متمایل به خاکستري یا سبز تیره ، به رنگ هاي حقیقی فاقد کرك اولین برگ. شود هم در سوروف دیده نمی) Auricle(گوشوارك 

  . )30-4شکل ( دودي ارغوانی رنگ استوساقه آن پهن و تا ح
  

  
  سوروف) چپ(و سنبله ) راست(بوته تازه روئیده : 30-4شکل 

  
صاف، بدون کرك، زبر و زمخت  ،در قاعده قرمز تا ارغوانی ها ساقه .باشند رنگ سبز روشن، راست و قوي میه ب هاي سوروف ساقه
که است متر  سانتی 25طول ه هایی غیرمتراکم ب پانیکول و به شکل سنبله گیاهاین  گل آذین .دنشو و از قاعده یا طوقه منشعب می هستند

میوه سوروف مانند سایر گیاهان تیره گرامینه از . باشد می منشعبرنگ سبز تا ارغوانی و ه و ب) 30-4 شکل( در انتهاي ساقه قرار دارد
   .است اي رنگ اکستري تا قهوهخ و ، براقمترمیلی 5/3تا 5/2طول ه ب بذر سوروف. باشد نوع گندمه می

  
  )Dactylis glomerata(علف باغ 

هرز توسط  این علف. شود هاي هرز چندساله خانواده گندمیان محسوب می از علف .Dactylis glomerat Lعلف باغ با نام علمی 
هاي علف باغ به رنگ سبز روشن  گیاهچه. یابد هاي زیرزمینی تکثیر و گسترش می زنی مجدد از روي ساقه بذر و یا از طریق جوانه

 120تا  30گیاه بالغ ایستا، بین ). 31-4 شکل( باشند هاي حقیقی این گیاه فاقد  گوشواره اما در قاعده داراي لیگول می برگ. باشند می
پهنا دارند و  مترمیلی 6ا ت 3ها باریک بوده و  این برگ. شوند هاي آن از روي ساقه و یا قاعده گیاه ظاهر می متر ارتفاع دارد و برگ سانتی

  . باشند هاي علف باغ متعدد، متراکم، صاف و بدون کرك می ساقه. سطح آنها زبر است
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  ساقه و برگ علف باغ: 31-4  شکل

تایی  4تا  2هاي  ها به صورت خوشه و متراکم که به شکل دسته گل. متر طول دارد سانتی 15تا  10گل آذین علف باغ سنبله، منشعب و 
  .موسم گلدهی این گیاه اردیبهشت تا تیر ماه است. اند یک سمت و در انتهاي انشعابات واقع شده در
  

  )Sorghum halepense(قیاق 
. جاي دارد) Poaceae( که در خانواده گندمیان) L. Pers. Sorghom halepense(با نام علمی  ،گیاهی است چند سالهقیاق 

این دو ویژگی ریشه کن کردن این . شود در صورت مصرف توسط دام از بدن آنها خارج میقیاق داراي ریزوم و بذرهایی است که 
بیشتر خاص نواحی با شرایط آب و هوایی  ،هاي مختلف رغم گسترش زیاد این علف هرز در اقلیم علی. گیاه را مشکل ساخته است

  . استوایی و زیر استوایی است ،معتدل
هاي حقیقی  اولین برگ. یابد مترکه توسط بذر و ریزوم تکثیر می سانتی 400تا  50و به ارتفاع ایستاده  ،قیاق گیاهی است چند ساله

پهنک برگ لیگول  هدر قاعد. )32-4شکل ( باشد ها سفید و کامالً برجسته می این گیاه خشن، به رنگ سبز روشن و رگبرگ میانی برگ
   .شود در این بخش گوشواره مشاهده نمی. لطیف استهاي  اي با حاشیه مشخص وجود دارد که پوشیده از کرك  صفحه

  
  و گیاه کامل قیاق) راست،پایین(، ریزوم)راست،باال(گیاهچه: 32-4 شکل

   

و  راست، قويها خشن،  این ساقه .گیرند متري خاك منشاء می سانتی 30هاي موجود در الیه  این گیاه از روي ریزوم هاي هوایی ساقه
تا  5/1متر و عرض  سانتی 65تا  20طول  به بلند و کشیده، ،متناوب ي قیاق به رنگ سبز روشن،ها برگ. تندهس داراي تعداد زیادي برگ
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حاشیه  و ، شیاردارکركغالف برگ صاف، بدون  .اند و به صورت متناوب برروي ساقه قرار گرفته باشند می و صاف متر سانتی 3
تا سبز ارغوانی  متمایل به قرمز، به رنگ با انشعابات متعدد،متر،  سانتی 60تا  15طول  ، بهباز پانیکولذین قیاق آگل  .استها زبر  برگ

اما تولید  ،یابد زنی و تا پاییز ادامه می تولید گل در این گیاه از حدود هفت هفته پس از جوانه .است کركو پوشیده از کم رنگ 
به رنگ  ،نوك تیز ،بذر قیاق تخم مرغی شکل. باشد ن تا اوایل پاییز میپانیکول در این گیاه طی دو مرحله، اوایل تابستان و اواخر تابستا

بذر قیاق در بهار و یا اوایل تابستان جوانه زده . استمتر میلی 6تا 2بذر طول . باشد و سطح آن کرکدار می اي مایل به قرمز  سیاه و یا قهوه
  .نماید هاي هوایی و ریزوم می و تولید اندام

  
  ).Cuscuta Spp(سس 

جاي ) Cuscutaceae(هاي انگل است که در خانواده سس  ترین گونه از جمله مهم C. compestrisسس و به خصوص گونه 
هرز در ایران و عمدتاً در  این علف). 27(هرز سس به محصول چغندرقند از کشورهاي مختلف گزارش شده است خسارت علف. دارد

  ). 33-4شکل (سان رضوي مشکالت زیادي ایجاد کرده استمزارع چغندرقند استان آذربایجان غربی  و خرا
 
  

  
  
  
  

  
  

  هرز سس مزارع چغندرقند با آلودگی شدید به علف: 33-4شکل 
   

هایی وجود دارند که انشعابات ساقه از آنجا خارج  هاي این گیاه گره بر روي ساقه. باشند هاي سس فلس مانند و کوچک می برگ
جام ). 34-4شکل (کاسبرگ تشکیل یافته است 5یا  4ي گل از  کوچک و سفید رنگ و کاسه هاي سس گل). 34-4شکل ( شوند می

موسم گلدهی سس بسته به . باشند گل چهار یا پنج گلبرگ دارد و به شکل استوانه و یا زنگوله بوده و سفید یا رنگین و اغلب صاف می
  ).27( گیرد در این گیاه عمدتاً در اواخر تابستان و پاییز صورت می زنی از اردیبهشت تا پاییز است اما تولید بذر گونه و زمان جوانه
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  اندامهاي زایشی و ساقه هاي سس: 34-4شکل 

  
  قند هرز در مزارع چغندر هاي مدیریت علف

ه نوع سیستم زراعی حاکم بر منطقه، درج. باشند هاي مختلف قابل کنترل می قند به روش هرز موجود در مزارع چغندر هاي علف
هاي هرز غالب در منطقه و تراکم آنها، نوع تناوب  هاي علف مکانیزاسیون نظام زراعی، شرایط آب و هوایی و خاك منطقه، نوع گونه

هرز را تحت تأثیر قرار  هاي ترین عواملی هستند که مدیریت علف زراعی متداول در منطقه و شرایط اقتصادي کشاورز از جمله مهم
هرز زمانی به وقوع خواهد پیوست که کشاورزان با شناخت کامل از عوامل فوق اقدام به تنظیم  هاي علف مدیریت پایدار. دهند می

عالوه بر این، به منظور جلوگیري از گسترش آلودگی و بروز مشکالت جدید باید بسته به شرایط منطقه، تلفیقی . هاي خود نمایند برنامه
  .هاي مختلف بکار گرفته شود از روش

  
  هرز در مراحل قبل از کاشت هاي علفمدیریت 

  انتخاب مزرعه 
سازي همچون قیاق،  هرز مشکل هاي قند باید نسبت به عدم آلودگی زمین به علف در زمان انتخاب زمین براي کاشت چغندر

 ،ل استقند مشک هرزي که کنترل آنها در مزرعه چغندر هاي خروس و سایر علف سس، چغندر وحشی، توق، پیچک، تاج اویارسالم،
ها در زمین زراعی باید مورد توجه کشاورزان قرار گیرد، چرا که حتی عالوه بر این، سابقه کاربرد علف کش). 20(اطمینان حاصل کرد

قند را در کشت بعدي  تواند براي مدتها در خاك باقی مانده و چغندر هاي قبلی میها در کشت کش مصرف مقادیر کم از برخی علف
 از قبیل تریفلورالین  )Dinitroaniline(هاي خانواده دي نیترو آنیلین ها  کش قند به مقدار زیاد به علف چغندر. هدتحت تأثیر قرار د

)Trifluralin(، ترفالن )Treflan (و یا پندیمتالین )Pendimethalin ( پروالو )Prowl (هرز در  هاي که به منظور کنترل علف
هاي  کش در صورتی که علف. گیرند، حساس است وجه فرنگی و یونجه مورد استفاده قرار میهاي پنبه، آفتابگردان، لوبیا، گ زراعت

در صورت استفاده از . قند در این مزرعه خودداري کرد فوق در سال قبل مورد استفاده قرار گرفته باشد، باید از کشت چغندر
ت و سورگوم نیز باید در فاصله زمانی کوتاه از در مزرعه ذر )Aatrex( اترکسو  )Atrazine( هایی همچون آترازین کش علف

  ). 20( کشت چغندرقند اجتناب ورزید
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  گیريپیش
هرز به شمار  هاي هاي مدیریت علف ترین و در عین حال موثرترین روشترین، کم هزینه ترین، ساده گیري یکی از ابتداییپیش

ها و سهولت  کش و کشاورزان و حتی کارشناسان به دلیل وجود علفاین در حالی است که این روش به فراموشی سپرده شده . رود می
گیري از آلودگی یک مزرعه به پیش. کنند هاي جلوگیري از آلودگی مزارع خود نمی هرز توسط آنها توجهی به راه هاي کنترل علف

آالت کشاورزي، چراي دام، آلوده بودن  ابزار و ماشین. سازد هاي کنترل، مدیریت آنها را آسان تر می هرز ضمن کاهش هزینه هاي علف
هرز به یک منطقه جدید  هاي هاي تکثیر رویشی علف هاي انتقال بذر و اندام ترین راه هاي آبیاري و در نهایت انسان از جمله مهم کانال
 .هاي هرز تشریح شده استگیري از آلودگی مزارع به علفدر ادامه، مهمترین راههاي پیش. باشند می

هرز موجود در فصل زراعی قبل از دست کشاورز فرار کرده و  هاي باید توجه داشت، همواره تعدادي از علف: وم مزرعهپایش مدا
براي جلوگیري . هرز براي آلوده کردن زمین زراعی در فصل جدید کافی خواهند بود همین تعداد علف. پاشند بذر خود را در زمین می

 و تابستان )هرز زمستانه هاي عمدتاً براي بررسی علف( زمستانفصل خر هاي آ طی ماه و ر سالحداقل دو بار داز گسترش آلودگی باید 
هرزي که از محصول قبل فرار کرده و قادر به ریزش  هاي مزرعه را مورد بازدید قرار داده و علف) هرز تابستانه هاي براي بررسی علف(

  . مبارزه پرداخت بذر خود هستند را مورد شناسایی قرار داد و با آنها به
در بسیاري از موارد، . هاي آبیاري است هرز به داخل مزرعه، کانال هاي هاي انتقال بذر علف ترین راه یکی از مهم :اقدامات بهداشتی

منبع آب آبیاري مزارع در فواصل دورتري نسبت به مزرعه قرار داشته و از این بابت، مسیر حرکت آب از حاشیه مزارع مختلف خواهد 
از این جهت، باید مسیرهاي حرکت آب در . هرز مزارع باالدست به مزرعه مورد نظر خواهد شد هاي این امر موجب انتقال بذر علف. ودب

  . هرز پاك سازي شوند هاي مزارع از وجود علف
پراکنش بذر و  کودهاي دامی، ماشین هاي کشاورزي، ورود دام به داخل مزرعه و همچنین کارگران مزرعه از جمله دیگر عوامل

در این ارتباط نیز باید کشاورزان مقررات بهداشتی را رعایت کرده . باشند قند می هرز به داخل مزارع چغندر هاي هاي رویشی علف اندام
  . هرز به داخل مزرعه را مسدود نمایند هاي هاي ورود علف و راه

  
  هرز هاي هاي غیر شیمیایی مدیریت علف روش

کنترل زراعی و مکانیکی . هاي مختلف استفاده کرد هرز باید از روش هاي به منظور موفقیت در کنترل علف قند و در زراعت چغندر
توانند از طریق تناوب زراعی، آرایش  هرز هستند که می هاي هاي غیر شیمیایی مدیریت علف هرز از جمله مهمترین روش هاي علف

خاب رقم مناسب، مدیریت کود و آب و استفاده از ادوات مکانیکی در مزرعه کاشت، تراکم گیاه زراعی، تهیه مناسب بستر بذر، انت
  .صورت گیرند

 4ها باید یک قطعه زمین بیش از  کش هرز به علف هاي به منظور جلوگیري از گسترش آلودگی و بروز مقاومت علف: تناوب زراعی
هایی است که در بسیاري  ترین راه مناسب در آن از جمله مهمهاي زراعی  تناوب و انتخاب گونه. قند اختصاص نیابد سال به کشت چغندر

  . شودها در این گیاهان میهاي هرز و مهار پدیده مقاومت به علف کشموارد موجب کاهش جمعیت علف
در این ارتباط، ). 19و  17(هاي هرز در خاك استهاي جلوگیري از گسترش بانک بذر علف ترین راه تناوب زراعی از جمله مهم

درصد کاهش  96هرز یک ساله را به میزان  هاي ساله، میزان بذر علف 6گزارش کردند که اجراي یک تناوب ) 1984(شوارتز و زیمدال 
  . دهد می
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این امر به خصوص در . هرز است هاي هاي غلبه این گیاه بر علف قند از جمله راه افزایش قدرت رقابت چغندر :آماده سازي بستر بذر
زنی و پوشش سریع زمین توسط گیاه زراعی دو عامل  افزایش سرعت جوانه. اي بر خوردار است از اهمیت فوق العاده اوایل فصل رشد

این دو عامل تحت تأثیر رقم، شیوه آماده سازي بستر بذر و فواصل خطوط کاشت . باشند مهم در باال بردن قابلیت رقابت این گیاهان می
  ). 17(هرز نیز موفق خواهند بود هاي کافی به این امر نمایند در مدیریت علف قرار داشته و چنانچه کشاورزان توجه

در اغلب مناطق این زمان بهار و معموالً نیمه دوم . در برخی مناطق، زمان آماده سازي بستر بذر از درجه اهمیت باالیی برخودار است
ز و کاشت آن در اولین فرصت ممکن در بهار از جمله دیگر روش اردیبهشت ماه است اما تهیه بستر بذر چغندرقند به طور کامل در پائی

هاي هرز زمستانه کاشت چغندرقند را تحت هرچند ممکن است در این روش وجود علف. هایی است که مزایاي خاص خود را داراست
ماییم زمینه خسارت علف هاي هرز هاي هرز سبز شده نتاثیر قرار دهند اما چنانچه قبل از کاشت چغندرقند در بهار اقدام به حذف علف

در . هاي عمومی گلیفوسیت و یا پاراکوات میسر خواهد شدکشاین عمل از طریق کاربرد علف. به چغندر به حداقل خواهد رسید
زنی اي مالچ مانند سطح زمین را پوشش داده و جوانه هاي هرز فوق و پس از انجام عملیات سمپاشی، الیهصورت باال بودن تراکم علف

  ). 12(هاي هرز در طول دوره رشد چغندرقند را کاهش خواهد دادهاي هرز بهاره و متعاقب آن زیست توده تولیدي توسط علفعلف
  

 مدیریت مزرعه در مراحل کاشت و داشت
ا ها ر هرز موجوداتی فرصت طلب هستند و به محض وجود فضاي خالی در مزرعه سریعاً آن مکان هاي باید توجه داشت، علف

از این جهت، کشاورزان باید دقت نمایند که در مزرعه چغندرقند و به دلیل بد سبزي بذور این گیاه و یا عدم رعایت . دهند پوشش می
بهتر است به منظور پوشش سریع زمین و همچنین جلوگیري از ایجاد فضاي خالی، ضمن . دقیق فواصل کاشت، فضاي خالی بوجود نیاید

تاریخ کاشت و عمق کاشت ). 20(متر در نظر گرفته شوند سانتی 55تا  45هاي کاشت چغندرقند  اصل ردیفرعایت تراکم مناسب، فو
رعایت دقیق موارد فوق موجب . دهند چغندرقند از جمله نکات دیگري هستند که زمان سبز شدن بذور چغندرقند را تحت تأثیر قرار می

. شود و موفقیت این گیاه در جریان رقابت را قوت می بخشد هرز می ايه سبز زودتر چغندرقند و پیشی گرفتن آن نسبت به علف
کوددهی مناسب، آبیاري به موقع و مقابله سریع با آفات و عوامل بیمارگر از جمله دیگر فاکتورهایی هستند که رشد بوته هاي 

). 20(دهند هرز را افزایش می هاي قابله با علفقند را تحت تاثیر قرار داده و در صورت رعایت دقیق آنها توانایی چغندرقند در م چغندر
هاي هاي رویشی و همچنین خصوصیات فیزیولوژیکی چغندرقند به شکلی است که بهره مندي علف باید توجه داشت که ساختار اندام

رفی کمتر و هرز به کودهاي مص هاي از این جهت، چنانچه دسترسی علف. دهد هرز از عناصر غذایی موجود در خاك را افزایش می
هرز بیشتر خواهد  هاي امکان استفاده این کودها براي چغندرقند بیشتر باشد، قدرت رقابت این گیاه بیشتر شده و امکان مقابله آن با علف

هرز به این  هاي مصرف نواري کودها و استقرار کود در جوار بذر چغندرقند و عدم پخش سرتاسري کود در مزرعه، دسترسی علف. شد
آفات و عوامل بیماگر گیاهی از جمله موارد دیگري هستند که با حمله به . ا کاهش داده و موجب کندي رشد آنها خواهد شدمنبع ر

هرز بر این گیاه فراهم  هاي در این شرایط، از قدرت رقابت چغندرقند کاسته شده و امکان غلبه علف. کنند چغندرقند آن را ضعیف می
ها در کل مزرعه امکان بروز مشکل فوق را به حداقل خواهد  و جلوگیري از شیوع آفات و بیماريبازدید مکرر مزرعه . خواهد شد

  . رساند
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  هاي هرز وجین دستی علف
ترین عملیات مزرعه  میالدي و تا زمانی که بذور منوژرم معرفی شدند، یکی از مهم 1960هاي هرز تا سال  وجین دستی علف

هاي انتخابی و  کش هاي چغندرقند و همچنین با تولید و عرضه علفرم و عدم نیاز به تنک بوتهبا تولید بذور منوژ. شد محسوب می
هاي هرز توسط چغندرکاران  هاي کارگري، در بسیاري از کشورهاي دنیا کاربرد کج بیل و همچنین وجین دستی علف افزایش هزینه

هاي هرز صدرصد کنترل کش ها، علفشرایط با کاربرد دقیق علف با این حال، باید توجه داشت که حتی در بهترین. کمتر و کمتر شد
هاي هرز و جوانه کش ها در زمان و مقدار نامناسب، تراکم باالي علفعالوه بر این، شرایط نامساعد محیطی، کاربرد علف. نمی شوند

رز به عنوان یک روش تکمیلی را گوشزد هاي هزنی دیر هنگام این گیاهان از جمله عواملی هستند که ضرورت انجام وجین دستی علف
. هاي هرز بهره جستتوان از این روش جهت کنترل کامل علف  چنانچه هزینه کارگري در یک منطقه پایین باشد، می).  22( می کنند

در این . اشدب ها کاهش یافته است، ضروري می کش هاي هرز و یا استفاده از کج بیل در شرایطی که درجه تأثیر علف وجین دستی علف
هاي هرز توسط  هایی که از مدیریت شیمیایی فرار کرده اند، باید علف شرایط، جهت جلوگیري از گسترش آلودگی و تولید بذر در بوته

  . دست حذف شوند
  

  کاربرد ادوات مکانیکی
ش به خصوص در این رو. است) به خصوص در محصوالت ردیفی(هاي هرز  هاي کنترل علف ترین روش ورزي یکی از مهمخاك

درجه تأثیر مدیریت مکانیکی . باشد هرز آن کم است، از درجه اهمیت باالیی برخوردار می هاي  هایی که جمعیت گونه زمین
در ). 24و  8، 5، 3(هرز و چغندرقند و میزان رطوبت خاك بستگی دارد هرز به عمق کاربرد ادوات، نوع خاك، ارتفاع علف هاي علف

هاي  اساس کار ادوات مکانیکی خروج علف. ات به دقت انجام نشود ، ممکن است به آنها نیز صدمه وارد شودهر حال، چنانچه عملی
هاي هرز در زیر خاك نیز از دیگر  مدفون شدن علف. هرز از ریشه، قرار دادن آنها در معرض آفتاب و در نهایت خشک شدن آنهاست

  . اثرات مهم کاربرد ادوات مکانیکی است
  :باشد ات مکانیکی در موارد زیر بیشتر میکاربرد ادو

Ø در این صورت  ؛گیرند هاي کاشت مورد استفاده قرار می به صورت نواري و تنها بر روي ردیفها  کش در مواقعی که علف
 . ها به خوبی از بین نرفته و براي کنترل آنها باید از کولتیواتور استفاده کردهاي هرز موجود در داخل جوي علف

Ø هاي  این کاربرد به خصوص در زمانی که جمعیت علف. ها شوند کش توانند جایگزین مصرف دیر هنگام علف کانیکی میادوات م
 .باشد گیرند، بیشتر متداول می کش قرار نمی هاي هرز رشد زیادي داشته و تحت تأثیر علف هرز کم است و یا علف

Ø شوند ي مکانیکی بهتر کنترل میها هاي چند ساله توسط روش هاي هرز سمج و همچنین گونه علف. 

هرز  هاي هاي کنترل علف طور همزمان از سایر روشه هرز زمانی بیشترین تأثیر را دارد که ب هاي مدیریت مکانیکی علفبا این حال، 
یق ادوات هاي هرز حذف و عملیات کنترلی تماما از طر ها از برنامه مدیریت علف کش در صورتی که قرار است علف .داستفاده شونیز 

هایی استفاده نمود که از کارآیی باال برخوردار بوده و قادر به حذف کلیه  مکانیکی و یا به صورت فیزیکی صورت گیرد، باید از روش
در این شرایط، بهتر است به منظور جلوگیري از خسارت به بوته هاي چغندرقند و . هاي کاشت باشند هاي هرز موجود در ردیف علف

 6تا  4کاربرد ادوات مکانیکی مناسب در مرحله . هاي چغندرقند، از وجین دستی استفاده شود هرز مستقر در جوار بوته هاي کنترل علف
  . هاي چغندرقند، عملکرد مناسبی نیز به دنبال خواهد داشت برگی چغندرقند ضمن وارد آوردن حداقل خسارت به بوته

  



 

 
 

142

  هرز هاي مدیریت شیمیایی علف
هاي ثبت  کش هر چند تعداد علف. ها استدر زراعت چغندرقند کشور عمدتا بر پایه مصرف علف کش هاي هرزمدیریت علف

ولی به دلیل مشابهت اثر بسیاري از این ) 3-4 جدول( کش است علف 21هجري خورشیدي  1394شده در ایران قابل توجه و تا سال 
این امر، . پذیر نیستیت تناوب در مصرف سم به راحتی امکانها و عالوه بر این حضور اکثر آنها در یک خانواده، رعاکشعلف

هاي موجود طیف کش عالوه بر این، هیچیک از علف. هرز در زراعت چغندرقند را تحت تأثیر قرار خواهد داد هاي مدیریت پایدار علف
کش در ترکیب و اختالط با  لفعلف کشی وسیعی ندارند و از این جهت، به منظور افزایش کارآیی آنها، بهتر است دو یا چند ع

ترین عواملی است که ترکیب  هرز موجود در مزرعه از جمله مهم در این ارتباط،گونه غالب علف. یکدیگر بکار گرفته شوند
تره و جارو باشند،  هاي هرز غالب مزرعه سلمه به عنوان مثال، چنانچه علف). 20و 2(کند هاي مناسب براي اختالط را تعیین می کش علف

   ریزي تریفلوسولفورون موثر خواهد بود اما در صورت وجود تاج+ مدیفام فن+ مدیفام مصرف متوالی دس
)Solanum sarrachoides Sendtner (بند هفت )Polygonum coccineum Muhl. Ex Willd. (و توق )Xanthium strumarium L. (

به این نتیجه رسید ) 1995(در این ارتباط، ویلسون ). 35(بال خواهد داشتفن مدیفام و کلوپیرالید نتیجه بهتري به دن+ مدیفام مصرف دس
هرز آفتابگردان و توق را بهتر  هاي کش با دس مدیفام و فن مدیفام علف که در مقایسه با کاربرد منفرد کلوپیرالید، ترکیب این علف

مدیفام  مدیفام و فن کش تریفلوسولفورون با دس الط علفنیز به این نتیجه رسیدند که اخت) 1995(موریشیتا و دونارد . کند کنترل می
البته کارشناسان و . دهد تره، تاجریزي و جارو را افزایش می خروس، سلمه هرز تاج هاي کش بر علف میزان کارآیی و تأثیر این علف

ها از نظر فیزیکی یا شیمیایی  کش علف برخی از. ها قابل اختالط با یکدیگر نیستند کش کشاورزان باید توجه داشته باشند که تمامی علف
این ناسازگاري ممکن است مشکالتی همچون کاهش . توان آنها را با یکدیگر مخلوط کرد  با یکدیگر ناسازگارند و از این جهت نمی

از اختالط  کش را به دنبال داشته باشد و از این جهت، باید همواره قبل کارآیی سم، آسیب به گیاه زراعی و مشکالت کاربرد علف
ها جهت اختالط و استفاده در مزارع  کش میزان سازگاري علف). 16(ها با یکدیگر به توصیه هاي مربوطه توجه شود کش علف

  . ارائه شده است 35-4چغندرقند در شکل 
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  هاي ثبت شده براي کنترل علف هاي هرز در زراعت چغندرقندعلف کش: 3-4جدول 

/ نام تجاري  نام عمومی
  ونفرموالسی

  دوز مصرف
لیتــر در /کیلــوگرم(

هکتـــار از مـــاده  
  )تجاري

  *کشی طیف علف  زمان مصرف

  پیرامین  کلریدازون
WP 80% 

ــه    5تا  4 ــا مرحلــ ــی  4تــ برگــ
  چغندرقند

خـروس، خرفـه، خـردل، پنیـرك،      تـره، تـاج   سلم
  ریزي تاج

  بتانال  مدیفامفن
EC 15.7% 

ــه    7تا  5 ــا مرحلــ ــی  4تــ برگــ
  چغندرقند

خـروس، خرفـه، خـردل،     تـاج  یر، تره، زلفسلمه
  ریزي، هفت بند پرست، تاج پنیرك، آفتاب

  بتانال آام  مدیفامدس
EC 15.7% 

ــه    7تا  5 ــا مرحلــ ــی  4تــ برگــ
  چغندرقند

خروس، خرفـه، خـردل،    پیر، تاجتره، زلف سلمه
  بندریزي، هفت پرست، تاجپنیرك، آفتاب

+ مدیفام دس+ مدیفام فن
  اتوفومزیت

 آام پراگرس بتانال
EC 18%   

 ااف پراگرس بتانال
EC 27.4% 

براي پراگرس  5تا  5/1
لیتر براي  3آام و 

  پراگرس ااف

ــه   ــایین در مرحل مقــادیر پ
کوتیلـــدونی  و مقــــادیر  

ــه   ــاالتر در مرحل ــا  2ب  4ت
  برگی چغندر قند

ریـزي، شـلمی،    خروس، تاج تره، سس، تاجسلمه
ــت   ــقایق، هفـ ــر، شـ ــاه افسـ ــیرتیغی، شـ ــد، شـ بنـ

  گندمک کشیش،آتریپلکس، کیسه

  لونترل  کلوپیرالید
SL 30% 

تره، شـیرتیغی،  وایه، خارشتر، توق، خارلته، سلمه  برگی چغندرقند 8تا  2  65/0تا  25/0
بنــد، زلــف پیــر، ماشــک، گــاو بومــادران، هفــت

  راختی گندم، بیکن، گلچاق
  گلتیکس  متامیترون

WP 70% 

روس، خرفـه، خـردل،   خـ  پیر، تاجتره، زلفسلمه  تا دو برگی چغندرقند  5/4تا  4
  بندریزي، هفت پرست، تاجپنیرك، آفتاب

  سافاري   تریفلوسولفورون متیل
DF 50% 

   30تا  20
  )گرم(

کوتیلــدونی تــا دو برگــی 
  چغندرقند

  هااغلب پهن برگ
تـره، گنـدمک و    تـره، شـاه   میزان حساسیت سلمه

  خروس خوابیده به سافاري کم استتاج
  اوت سس  پروپیزامید

SC 50% 
ــه    5/2 ــا  2مرحلـ ــی  4تـ برگـ

  چغندرقند،
بــراي کنتــرل علــف هــرز 
انگل سس قبـل از اتصـال   

  این گیاه به چغندرقند

علف هرز انگل سس در چغندرقند و برخی پهن 
  هاها و باریک برگبرگ

  استمت  اتوفومزیت
SC 50% 

برگی علـف   4گیاهچه تا   2
  هرز

بــراي کنتــرل علــف هــرز 
انگل سس قبـل از اتصـال   

اتصـال ایـن    یا اوایل زمان
  گیاه به چغندرقند

علف هرز انگل سس در چغندرقند و برخی پهن 
  هاها و باریک برگبرگ

  رونیت  سیکلوات
EC 72.7% 

ــی   5تـــــا  3 در اراضـــ
ــور و   ــبک و شــــ ســــ
ــورت   ــین در صـ همچنـ
ــوا از   ــودن هـ ــک بـ خنـ
ــر اســتفاده   ــادیر کمت مق

  .شود

ــت و در  قبـــــل از کاشـــ
ــه   ــا الی ــا  7اخــتالط ب  8ت

  متري خاكسانتی

ریـزي،  خروس، تاجرسالم، خرفه، سلمه، تاجاویا
ــی  ــک، ازمــک، ب ــیغربیل راخ، پیچــک، پنجــه ت

  مرغی، ارزن وحشی، سوروف، یوالف
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  )ادامه( 3-4جدول 
  

 
  .1394شیخی و همکاران،: منبع
 
 
  

/ نام تجاري  نام عمومی
  فرموالسیون

  دوز مصرف
لیتــر در /کیلــوگرم(

هکتـــار از مـــاده  
  )تجاري

  *کشی طیف علف  زمان مصرف

  ترفالن  تریفلورالین
EC 48% 

ــه    2تا  5/2 ــد از مرحل ــی  4بع برگ
  چغندرقند

خـروس، خرفـه، سـوروف و ارزن    تره، تاجسلمه
  وحشی

ات اتوکسـی  فوپ هالوکسی
  یل

  گاالنت
EC 12.5% 

ــا  3 4  3تا 5/1 ــدر   4ت برگــی چغن
  قند

  حلفه، علف قناري، بیدگیاه، چچم

  گاالنت سوپر  متیل -آر فوپ هالوکسی
EC 10.8% 

ــل از    2  2/1تا  5/0 ــا قبــ ــی تــ برگــ
  هرز هاي زنی علف جهپن

علف قناري، بیـدگیاه، چچـم، قیـاق، برومـوس،      
روبـــاهی، یـــوالف وحشـــی، پنجـــه مرغـــی، دم

  سوروف، ارزن وحشی
  فوزیلید  بوتیل-پی-فلوآزیفوب

EC 12.5% 
ــا  3  6تا   2 ــی  4تـــــــ برگـــــــ

  هرز هاي علف
  ساله و چند هاي یکباریک برگ

  آژیل  پروپاکوئیزافوپ
EC 10% 

ــا  3  5/2تا  5/1 ــی بر 4تـــــــ گـــــــ
  هرز هاي علف

ــاق، پنجــه ــدگیاه، یــوالف وحشــی،   قی مرغــی، بی
  روباهی، بروموسسوروف، دم

  تارگا  اتیل-کوئیزالوفوپ
EC 10% 

ــا  3  3تا  1 ــی  5تـــــــ برگـــــــ
سـاله،  هرز یـک  هاي علف

زنــی   برگــی تــا پنجــه   2
  ها چندساله

قیـــاق، بیـــدگیاه، یـــوالف وحشـــی، ســـوروف، 
  روباهی، چچم، ارزن وحشی دم

  تارگا سوپر  تیلا-پی-کوئیزالوفوپ
EC 5% 

ــا  3  5/2تا  1 ــی  4تـــــــ برگـــــــ
  هرز هاي علف

  مرغی، یوالف وحشی  قیاق، پنجه

  نابواس  ستوکسیدیم
EC 12.5% 

ــف ــراي عل ــرز  هــاي ب ه
و بـراي   3تا  2ساله  یک

  6تا  4ها چندساله

ــک  ــراي ی ــا از  ســالهب  2ه
ــد ســومین   ــا تولی برگــی ت

تـا   2ها  پنجه، در چندساله
  برگی 6

ــاق، پنجــه ــدگیاه، یــوالف وحشــی،  مرغــی، قی بی
  روباهی، ارزن وحشیسوروف، دم

  ویپ سوپر  اتیل پی فنوکساپروپ
EC 12% 

ــا  2  2/1تا  1 ــی  4تـــــــ برگـــــــ
  هرز هاي علف

قیــاق، پنجــه مرغــی، بیــدگیاه، یــوالف وحشــی،  
  چچم، دم روباهی

  سلکت  کلتودیم
EC 12% 

  سالههاي هرز باریک برگ یکعلف  برگی چغندرقند 4تا  2  1تا  8/0

  تفوریل پی ییزالوفوپکو
     

  پنترا
EC 4% 

ــف  برگی چغندرقند 4تا  2  3تا  2 ــک   عل ــرگ ی ــک ب ــرز باری ــاي ه ــاله و ه س
  چندساله
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Betanal Progress AM® 

Clopyralid C 
Chloridazon CS C 

Desmedipham C  X 
Fenoxaprop- p- ethyl     

Fluazifop-P- butyl     C 
Haloxyfop etoxy ethyl     CS C 

Haloxyfop-R- Methyl    C C CS C 
Metamitron C    C  CS C 

Phenmedipham C     X C CS X 
Propaquizafop           

Quizalofob ethyl           C 
Quizalofob- P-ethyl   C      C C C C 

Sethoxydim              
Triflusulfuron 
methyl 

    C C     C C C C 

  هاي قابل توصیه براي  کش میزان سازگاري و اختالط پذیري علف: 35-4شکل 
  ).کش است بی نتیجه بودن اختالط دو علف: Xسینرژیست و : CSسازگار، : C.( چغندرقند

  
  

  :هاي چغندرقند بر اساس زمان مصرف کش گروه بندي علف
ها در سه  کش بر این اساس علف. شوند بندي می ارع چغندرقند بر اساس زمان مصرف نیز گروههاي مورد استفاده در مز کش علف

  :گیرند گروه مجزا قرار می
دسته . باشند کش قابل توصیه می هرز در مراحل قبل از کاشت دو نوع علف هاي به منظور کنترل علف: هاي پیش کاشت کش علف

و ) گراماکسون(توان به پاراکوات   از این دسته می. هرز جوانه زده تأثیر دارند هاي ر روي علفاول آنهایی هستند که غیر انتخابی بوده و ب
هرزي که پس از مراحل آماده  هاي ها تنها بر روي علف کش همانطور که قبالً اشاره شد، این علف. اشاره کرد) راندآپ(گلیفوسیت 

بینی باشد آنگاه به راحتی  هاي هرز قابل پیش چنانچه مشکل علف. واهند بردشوند تأثیر داشته و آنها را از بین خ سازي زمین سبز می
هاي هرز در مراحل قبل از  اگر علف. را تعیین کرد) قبل از کاشت و یا بعد از کاشت چغندرقند(توان زمان انجام عملیات سمپاشی   می

چنانچه . هاي غیر انتخابی اقدام به حذف آنها نمود کش از علفتوان با استفاده   کاشت سبز شده و از مرحله کوتیلدونی گذشته باشند، می
هاي  ها تا زمان کاشت و یا حتی قبل از رویش چغندرقند وجود داشته باشد، آنگاه تعداد بیشتري از علف کش امکان کاربرد این علف

ها خیلی دیر مورد استفاده  کش ه این علفدر هر حال، باید توجه شود ک. کش از بین خواهند رفت هرز جوانه زده و در اثر کاربرد علف
هاي تازه روئیده چغندرقند، احتمال صدمه و یا مرگ آنها نیز وجود  در غیر این صورت و در اثر تماس سم با گیاهچه. قرار نگیرند

  ).23(خواهد داشت
هرز جوانه زده  هاي ي علفاین دسته بر رو. باشند هاي پیش کاشت آمیخته با خاك می کش دسته دوم از سموم پیش کاشت، علف

هاي خاك مصرف  کش در هر صورت، کاربرد علف. زنی هستند را از بین می برند اثر نخواهند داشت و تنها بذرهایی که در حال جوانه
هاي پس رویشی را افزایش  کش هاي هرز سبز شده به علف هاي هرز شده و عالوه بر این حساسیت علف موجب کاهش جمعیت علف
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این عمل . ها باید بالفاصله پس از سمپاشی با خاك مخلوط شوند تا از تبخیر و یا تجزیه آنها جلوگیري شود کش این علف). 23(دهند می
توان به   ها می کش از این دسته علف). 21و 20(کند کش به منطقه رشد ریشه شده و سرعت جذب را بیشتر می موجب انتقال علف

ها، کلریدازون و  کش از بین این علف. اشاره کرد) تیالم(و پبوالیت ) رونیت(، سیکلوات )نورترون(، اتوفوموزیت )پیرامین(کلریدازون 
هرز را  هاي عمق اختالط این سموم با خاك درجه موثر بودن آنها بر علف. باشند سیکلوات در ایران به ثبت رسیده و قابل توصیه می

هاي پیرامین و نورترون به مقدار زیاد به عمق خاك فرستاده شوند، قادر به  کش لفبه عنوان مثال، چنانچه ع. تحت تأثیر قرار خواهد داد
هاي سطحی خاك مستقر شوند، به خوبی عمل  هاي رونیت و تیالم نیز در الیه کش چنانچه علف. هرز نخواهند بود هاي کنترل علف

زم را نخواهند داشت و از این جهت، باید بستر بذر هاي کلوخی کارآیی ال هاي آمیخته با خاك در خاك کش علف). 21و 20(کنند نمی
  .قبل از سمپاشی به خوبی تهیه شود

  :هاي پیش کاشت در زراعت چغندرقند به چند دلیل اهمیت دارد کش کاربرد علف
  .شود این رفتار موجب کاهش رقابت در مراحل اول فصل می -1
هاي بعد از رویش نیز افزایش  کش هرز درجه تأثیر علف هاي هاي فوق و به دلیل کاهش جمعیت علف کش به دنبال مصرف علف -2

 .خواهد یافت

هاي پس رویش را افزایش  کش ها در مراحل قبل از کاشت و یا رویش چغندرقند فرصت الزم براي کاربرد علف کش کاربرد علف -3
 .دهد داده و محدودیت زمانی کشاورزان را کاهش می

لتیواسیون و یا مصرف سموم بعد از کاشت را فراهم نکند، سمپاشی قبل از کاشت در شرایطی که هواي نامناسب امکان انجام کو -4
 .هرز را کنترل خواهد کرد هاي علف

هاي پیش کاشت یا پیش رویش  کش در صورتی که علف. هرز نیست هاي کش قادر به کنترل کامل علف معموالً کاربرد یک علف -5
 .هرز بهتر کنترل خواهند شد هاي ار گیرند، علفهاي بعد از رویش مورد استفاده قر کش همراه با علف

دالیل این امر نبود ادوات . هاي خاك مصرف در زراعت چغندرقند در ایران جایگاه چندانی ندارند کش با تمام این اوصاف، علف
رزي و کش با خاك، مصرف زیاد انرژي و تخلیه سریعتر رطوبت خاك بعد از انجام عملیات خاك مناسب براي اختالط علف

  ). 23(است
  

هاي خاك مصرف در مراحل بعد از کاشت و قبل از رویش چغندرقند قابل توصیه  کش برخی از علف: هاي پیش رویش کش علف
. شود زنی توصیه می نیز بعد از کاشت و قبل از جوانه) گلتیکس(کش متامیترون  هاي خاك مصرف، علف کش عالوه بر علف. باشند می

زنی این  هاي خاك مصرف در مراحل بعد از کاشت چغندرقند، باید توجه کرد که سمپاشی قبل از جوانه کش در صورت کاربرد علف
هاي چغندرقند نیز خسارت خواهند  ها همانند سموم تماسی عمل کرده و به بوته کش در غیر این صورت، این علف. گیاه انجام شود

  ). 23(زد
ها در مراحل پس از رویش چغندرقند در دو مرحله صورت  کش کاربرد علف: )پس از رویش(پس رویش هاي  کش علف
گیرند و مرحله دوم  هایی هستند که پس از رویش چغندرقند و در مرحله گیاهچه مورد استفاده قرار می کش دسته اول علف. گیرد می

هرز زیاد باشد، اقدام به  هاي در این مرحله، چنانچه میزان آلودگی مزرعه به علف. شود سمپاشی زمانی است که چغندرقند تنک می
آام، بتانال پراگرس ااف، لونترل، سافاري، گلتیکس، سس اوت و  پراگرس آام، بتانال پیرامین، بتانال، بتانال. سمپاشی مجدد خواهدشد

هر یک از این . شوند هاي ثبت شده در ایران هستند که به صورت پس رویش توصیه می کش ترین علف استمت از جمله مهم
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آام در  کش بتانال به عنوان مثال چنانچه علف. ها در زمان خاص و همچنین در شرایط خاصی بیشترین تأثیر را خواهند داشت کش علف
هرز در زمان  هاي در صورتی که علف. برگی مورد استفاده قرار گیرد، بیشترین تأثیر را خواهد داشت 2مرحله بعد از کوتیلدونی تا 

شرایط تنش رطوبت قرار داشته باشند، میزان تأثیر سم کم خواهد بود و عالوه بر این، پایین بودن رطوبت خاك، آام در  سمپاشی با بتانال
در صورت باال بودن دما باید از ). 23و  20(دهد افزایش دما و شدت نور امکان وارد آمدن خسارت به چغندرقند را نیز افزایش می

  ). 20و  10(موکول کرد 3لیات را به بعدازظهر و به بعد از ساعت سمپاشی در صبح خوداري کرده و انجام این عم
مصرف . گیرد ها مورد استفاده قرار می کش کشی است که در زراعت چغندرقند دیرتر از سایر علف ترین علف تریفلورالین مهم

یواتور بین ردیفی، هرس و یا کش پس از سمپاشی باید توسط کولت این علف. شود خوانده می Lay-byکش تحت عنوان  دیرهنگام علف
هاي  زنی علف هاي هرز، از جوانه هاي کنترل علف کش ضمن پایین آوردن هزینه کاربرد این علف. کج بیل دوار با خاك مخلوط شود

کاربرد به دنبال . کند هاي چغندرقند جوانه بزنند، جلوگیري می هرزي که قرار است بعد از مراحل اولیه و در زمان استقرار کامل بوته
خروس و سوروف به شدت کاهش یافته و از این  تره، تاج هاي هرزي همچون سلمه زنی دیر هنگام علف کش تریفلورالین، جوانه علف

علف هرز انگل سس از دیگر علف هاي هرزي ). 23(هاي چغندرقند در شرایط بدون رقابت به رشد خود ادامه خواهند داد جهت، بوته
کنترل این علف هرز توسط علف کش . ، خسارت قابل توجهی به محصول چغندرقند وارد می آورداست که در صورت عدم توجه

  ). 3-4جدول (سس اوت و بهترین زمان مصرف آن بعد از جوانه زنی سس و قبل از اتصال آن به میزبان می باشد
  

  :ها در چغندرقند کش عالئم خسارت علف
باشد اما بعضی مواقع و به دلیل عدم رعایت اصول فنی سمپاشی  هرز می هاي ل علفها سریع ترین راه کنتر کش هر چند کاربرد علف

ها  کش گاهی اوقات کشاورزان خسارت ناشی از مصرف نادرست علف. شود و فرار و هدر رفت سم، به چغندرقند نیز خسارت وارد می
ترکیب نامتعادل عناصر غذایی در خاك و شرایط  هاي فیزیولوژیک ناشی از ها و یا آفات و همچنین بیماري را با خسارت بیماري

هاي اضافی، امکان  هاي نادرست، ضمن متحمل شدن هزینه گیرند و به همین دلیل با اتخاذ روش نامساعد آب و هوایی اشتباه می
چغندرقند ناشی از  هاي در بسیاري از موارد خسارت هاي مشاهده شده بر روي گیاهچه. برند جلوگیري از تکرار اشتباه را از بین نمی

کش هاي استفاده شده در محصول قبلی و کش ها، بقایاي علفو آفت) مثل توفوردي(کش هاکاربرد سمپاش آلوده به سایر علف
باید توجه داشت که ارقام مونوژرم چغندرقند نسبت به انواع پلی ژرم حساسیت بیشتري . بادبردگی و انتقال سم از مزارع مجاور است

هاي محیطی  عالوه بر این، وجود تنش. ها دارند و از این جهت احتمال مشاهده خسارت بر روي این ارقام بیشتر است کش نسبت به علف
  .دهد در مزرعه احتمال ایجاد خسارت سم بر روي چغندرقند را افزایش می) آب و عناصر غذایی(

کش بتانال به همراه به عنوان مثال، کاربرد علف. کش استهاي چغندرقند در اثر شیوه کاربرد علفبرخی مواقع بروز خسارت به بوته
از این جهت، کاربرد ). 21( خسارت بیشتري به چغندرقند وارد می آورد) کش به تنهاییدر مقایسه با کاربرد این علف( مواد روغنی

تصاویري از  44-4تا  36-4 هايدر شکل. کش تنها در صورت مشورت با کارشناسان توصیه می شودمواد افزودنی در محلول علف
طویل شدن دمبرگ، . شده است کش ها به نمایش گذاشتههاي خسارت دیده از مصرف برخی علفهاي نرمال و گیاهچهگیاهچه

کوتولگی گیاهچه، سوختگی برگها، کلروزه و نکروزه شدن برگها، پیچیدگی برگهاي چغندرقند و فنجانی شدن آنها از مهمترین عالئم 
گیاهچه نرمال چغندرقند را نشان  37-4و 36-4هاي  شکل .کش ها در مزارع چغندرقند می باشنداربرد نادرست علفناشی از ک

  .شوند اي چغندرقند ظاهر می هاي گیاهچه کش بر روي برگ در اغلب موارد خسارت ناشی از مصرف علف. دهند می
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 برگی 2و گیاهچه نرمال چغندرقند در مرحله ) راست(ل هاي کوتیلدونی چغندرقند در شرایط نرما برگ: 36-4شکل 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  )چپ(هفته پس از کاشت  7و ) راست(برگی  3گیاهچه نرمال چغندرقند در مرحله : 37-4 شکل
  

ها و یا کلروزه شدن و  آام به صورت لکه هاي نکروتیک در پشت برگ در شرایطی که دماي محیط باال باشد، خسارت بتانال
  ). 38-4شکل (باشد ها می شدن حاشیه برگ نکروزه

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  آام در دماي باال کش بتانال ناشی از کاربرد علف) چپ(ها و کلروزه و نکروزه شدن حاشیه برگ) راست(لکه هاي نکروتیک : 38-4شکل 
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 کش اپتام هاي اولیه در اثر کاربرد علف تغییر شکل برگ: 39-4 شکل
 
  

  
هاي کوتیلدونی  و فنجانی شدن برگ) راست(کش پیرامین  هاي چغندرقند در اثر کاربرد پیش کاشت علف ه شدن و نکروزه شدن نوك برگکلروز: 40-4 شکل

  کش رونیت چغندرقند در اثر کاربرد علف
  

  
  
  
  
  
  
  

 )راست(کش ترفالن  هاي خسارت دیده از کاربرد علف و ریشه) چپ(هاي گیاه نرمال  ریشه: 41-4شکل

  
  
  
  
  
  
  

 )راست(کش ترفالن  و کوتولگی گیاهچه در اثر کاربرد علف) چپ(گیاهچه نرمال : 42-4 شکل
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کش توفوردي  و عالئم خسارت علف) چپ(کش توفوردي از مزارع مجاور به مزرعه چغندرقند طویل شدن دمبرگ چغندرقند در اثر فرار علف:  43-4 شکل

  )راست(ها  ها و کرفسی شدن دمبرگ پیچیدگی برگ شامل(کش  چندین هفته پس از خسارت اولیه این علف
  

-4شـکل  (شود ها و فنجانی شدن پهنک برگ می کش لونترل موجب طویل شدن دمبرگ کاربرد بیش از مقدار توصیه شده از علف
44 .(  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  هاي چغندرقند در اثر مصرف لونترل در مقادیر باال عالئم خسارت بر روي بوته: 44-4شکل 
  

  
  هاي هرز ها در علف کش به علفمقاومت 

مشـابه، سـرعت بـروز مقاومـت در      )mode of action( هـایی بـا نحـوه عمـل     کـش  کش و یا کاربرد علـف  مصرف مداوم یک علف
درجه تأثیر سم، تعداد دفعات کاربرد یک سـم، تنـوع ژنتیکـی موجـود در گونـه مـورد نظـر، فراوانـی         . دهد هرز را افزایش می هاي علف

از جمله ) هرز هاي هرز در رقابت با سایر علف مثال میزان توانایی یک علف(هرز  مقاوم در یک جمعیت و خصوصیات علفهاي  بیوتایپ
هایی از  در حال حاضر، بیوتایپ). 21(کنند هرز را تعیین می ترین عواملی هستند که زمان الزم براي بروز مقاومت در یک گونه علف مهم
هاي گروه سولفونیل اوره،  کش و دم روباهی در بسیاري از کشورهاي توسعه یافته به ترتیب به علفهرز جارو، یوالف وحشی  هاي علف

تـرین   از جملـه مهـم  ) Kochia scoparia(جـارو  گیـاه  ). 21(دهنـد  هـا مقاومـت نشـان مـی     و دي نیتروآنیلین ACCaseهاي  بازدارنده
نیـز   )Imidazolinone( اي سـولفونیل اوره بـه ایمیـدازولینون هـا    ه کش هاي هرز مزارع چغندرقند امریکا است که عالوه برعلف علف

هـرز   هـاي  تحقیقات انجام شده در ایران نشان داد که حـداقل تـا کنـون هـیچ گونـه مقـاومتی از سـوي علـف        ). 31(دهد مقاومت نشان می
اما این ) 7(وجود ندارد) آام امین و بتانالشامل پیر(هاي خانواده پریدازینون ها و فنیل کاربامات ها  کش خروس براي علف تره و تاج سلمه

هـرز ظـاهر    هـاي  هـایی از علـف   به معنی عدم وجود مشکل نیست، چرا که بروز مقاومت تدریجی بوده و هر آن ممکن است در بیوتایـپ 
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کـه بیوتایـپ   بایـد توجـه داشـت    . کند این نکته لزوم مراقبت و دقت بیشتر کشاورزان و کارشناسان بخش کشاورزي را گوشزد می. شود
بـدین ترتیـب، بایـد    . هاي موجود قادر به کنترل آن نباشـند  کش هرز جدید بوده و ممکن است علف مقاوم یک گونه گیاهی، یک علف

به منظـور جلـوگیري از بـروز مقاومـت در     . هاي هرز را بکار ببندند کشاورزان تمام تالش خود براي جلوگیري از بروز مقاومت در علف
  :موارد زیر مد نظر چغندرکاران قرار گیرد هرز باید هاي علف

  .ها باید تنها در صورت نیاز مورد استفاده قرار گرفته و عملیات سمپاشی بر اساس توصیه هاي کارشناسی باشد کش علف -1
 .ها مد نظر کشاورزان قرار گرفته و رعایت شود کش همواره باید تناوب مصرف علف -2

هایی در اختالط با یکـدیگر قـرار گیرنـد کـه      کش مصرف شده و در این ارتباط علف ها در اختالط با یکدیگر کش سعی شود علف -3
 .نحوه عمل متفاوت دارند

کشـاورزان  . هرز مدنظر قـرار گیـرد   هاي رعایت تناوب زراعی از جمله دیگر نکاتی است که باید در ارتباط با بروز مقاومت در علف -4
به عنوان مثال، گنـدم زمسـتانه،   ). 21(ستفاده کنند که چرخه زندگی متفاوتی دارندهایی ا ضمن رعایت اصل فوق باید در تناوب از گونه

هاي زراعی  هاي تابستانه اي مثل سویا و ذرت چرخه زندگی متفاوتی داشته و از این جهت، اثرات بهتري بر نظام  یونجه چند ساله و گونه
شابهی وجود دارند،  نباید از سـمومی کـه نحـوه عمـل مشـابهی      هرز م هاي چنانچه در محصوالت موجود در تناوب علف. خواهند داشت

 .دارند، استفاده شود

هـرز   هـاي  کش و همزمان با عرضه آنها به کشاورزان، باید بـه منظـور کنتـرل علـف     در صورت وجود ارقام چغندرقند مقاوم به علف -5
 .گردد کش با نحوه عمل مشابه ها محدود به کاربرد متوالی دو علف کش مشابه، مصرف علف

. هرز مورد استفاده قرار گیرد هاي کش در ترکیب با ادوات مکانیکی کنترل علف هرز استفاده از علف هاي سعی شود در کنترل علف -6
 .تواند از افزایش بانک بذر این گیاهان در خاك جلوگیري کند هرز باقی مانده می هاي عالوه بر این، وجین دستی علف

 .هرز مورد استفاده قرار گیرد هاي وجود ندارد، شخم به عنوان ابزار مدیریت علف در مناطقی که مشکل فرسایش خاك -7

در صورت مشاهده تغییر در جمعیت . هرز آن مورد شناسایی قرار گیرند هاي باید مزرعه بطور مرتب مورد بازدید قرار گرفته و علف -8
ها مقاوم شـده باشـند، بایـد سـریعاً      کش ن است به علفهرزي که ممک هاي هرز مزرعه و به منظور محدود کردن گسترش علف هاي علف

 . هاي تحقیقاتی را مطلع نمود کارشناسان کشاورزي و یا محققان بخش

-ها مورد استفاده قرار گرفته کش هرز مقاوم به علف هاي باید قبل از انجام عملیات خاك ورزي، ادواتی که در مزارع آلوده به علف -9

 .هرز فوق به مناطق جدید ضروري است هاي امر به منظور جلوگیري از انتقال علفاین . اند را کامالً تمیز کرد

پـارك هـاي جنگلـی و     هـاي عمـومی،   هاي آهن، مکـان ها، ریل مثل حاشیه جاده(هرز در مناطق غیر زراعی هاي باید مدیریت علف -10
ها سریعاً  کش هاي مقاوم به علف بیوتایپ. ز نگرددهر هاي نیز به ترتیبی باشد که موجب توسعه بروز مقاومت در علف) مناطق مشابه دیگر

 . توانند از مناطق غیر زراعی به مزارع انتقال یابند می

کـش   هاي هرز بستگی به نحوه عمل علف کش براي مشاهده مقاومت در علف باید توجه داشت که حداقل دوره مصرف یک علف
حداکثر طول  4-4در جدول . ومت، دوره مذکور مد نظر کشاورزان قرار گیردداشته و از این جهت، باید به منظور جلوگیري از بروز مقا

در صورتی کـه کشـاورزان در مـدت زمـانی بیشـتر از آنچـه در ایـن        . هاي مختلف ذکر شده است ها براي گروهکش دوره مصرف علف
  .ي هرز وجود خواهد داشتها جدول ذکر شده است اصرار بر مصرف متوالی سم داشته باشند، احتمال بروز مقاومت در علف
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  هاي شیمیایی کش در اثر مصرف متوالی برخی از گروه هاي هرز مقاوم به علف برآورد خطر نسبی ایجاد علف: 4-4 جدول
  هاي مجاز براي مصرف متوالی سم حداکثر سال  کش گروه علف

)A( بازدارندهACCase 

)B ( بازدارندهALS  
)C ( 2بازدارنده فتوسنتز  
)K (ه تقسیم سلولیبازدارند  
)N (بازدارنده سنتز چربی  
)O (هاي مصنوعی اکسین  

7  
5  

10  
12  
15  
25  

  ).منتشر نشده.(میاندوآب. هاي هرز چغندرقند کارگاه آموزشی مدیریت علف. 1385. ع.باغستانی، م: منبع
 

به عنوان . را تعیین کنند هاي هرز کند تا احتمال بروز مقاومت در علف توجه برخی نکات به کشاورزان و کارشناسان کمک می
هاي همجوار همان گونه از بین  هرز باقی مانده و تعدادي از بوته هاي یک گونه علف مثال، چنانچه پس از انجام سمپاشی، برخی بوته
ر در صورت مشاهده این حالت باید کشاورز و یا کارشناسان نسبت به جمع آوري بذ. رفته باشند، احتمال بروز مقاومت وجود دارد

  .هایی که سم روي آنها اثر نداشته است اقدام و براي تعیین دقیق بروز مقاومت آن را به مراکز تحقیقاتی ارسال نمایند بوته
  

  رعایت نکات فنی در سمپاشی
هرز مربوط به شیوه غلط سمپاشی است و این در حالی است که  هاي گیري کشاورزان در کنترل علف در برخی موارد عدم نتیجه

نکات فنی در استفاده از سمپاش، راندمان استفاده از سم را افزایش داده و ضمن کاهش هدر رفت سم و هزینه متحمله توسط  رعایت
عدم یکنواختی در پاشش سم، حرکت سم بر روي گیاهان غیر هدف و عدم دریافت . هرز بهتر کنترل خواهند شد هاي کشاورز، علف
شود و موجب بروز خسارت در محصوالت مجاور و  است که به شیوه سمپاشی مربوط می هاي هدف از جمله مشکالتی سم توسط گونه

  :نکات زیر از جمله مواردي است که باید قبل و یا در حین سمپاشی به آن توجه شود. هرز می گردد هاي یا عدم کنترل کامل علف
. هرز نیستند هاي ها مناسب براي کنترل علف کنند، تمامی سمپاش بر خالف آنچه برخی از کشاورزان تصور می: انتخاب سمپاش -1

. پاشند می) مترمربع کیلوگرم بر سانتی 4تا  2(ها آنهایی هستند که سموم را در فشار نسبتاً پایین  کش هاي مورد استفاده براي علف سمپاش
کش به ذرات بسیار ریز مناسب  ت علفبه دلیل تبدیل قطرا) به عنوان مثال سمپاش اتومایزر(کنند  هایی که با فشار باال کار می سمپاش

هاي پشت تراکتوري بوم دار بهترین نوع  اي و سمپاش هاي پشتی تلمبه در حال حاضر سمپاش). 5و  1(هرز نیستند هاي براي کنترل علف
 ). 14(باشند هرز می هاي سمپاش براي کنترل علف

. هکتار از مزرعه باید همه ساله سمپاش را کالیبره نمود به منظور تعیین آب مورد نیاز براي سمپاشی یک: کالیبراسیون سمپاش -2
از این رو، باید همه ساله اقدام به . کند اجزاء سمپاش در طول سالهاي مختلف و به مرور مستهلک شده و میزان آب خروجی آن تغییر می

ح اجزاء سمپاش اطمینان حاصل کرده و در به منظور اجراي کالیبراسیون، ابتدا باید از کارکرد صحی. تعیین آب خروجی از سمپاش نمود
 . نسبت به رفع آن اقدام کرد) ها به خصوص در مورد نازل(صورت وجود عیب 

پس از کسب اطمینان از کارکرد اجزاء سمپاش و تعیین عرض بوم، یک سوم مخزن آن را از آب پر کرده و با فشار و سرعت 
حال مقدار . کنیمپاشی شده را تعیین میدر این لحظه، مساحت زمین آب. دمعمول شروع به حرکت می کنیم تا آب سمپاش تمام شو

  :کنیمآب مورد نیاز براي سمپاشی یک هکتار را به شکل زیر محاسبه می
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  )مترمربع(مساحت کالیبراسیون )= متر(عرض موثر بوم ×) متر(طول مسافت طی شده تا اتمام آب 
  )لیتر(مقدار آب مورد نیاز براي سمپاشی یک هکتار = 10000) * لیتر(مقدار آب مصرفی / مساحت کالیبراسیون 

  
هاي  هاي بادبزنی معمولی، نازل نازل. باشند هرز مناسب می هاي تنها تعدادي از نازلها براي کنترل علف: انتخاب نازل مناسب - 3

هرز  هاي راي سمپاشی بر علیه علفها ب هاي بادبزنی سیالبی و یا مخروط توخالی مناسب ترین نوع نازل بادبزنی یکنواخت، نازل
قبل از . هاي بادبزنی معمولی تعبیه شده است دار، نازل هاي پشت تراکتوري بوم به طور معمول بر روي سمپاش). 16و 11، 5، 1(باشند می

ین خصوص در ا. ها در عرض بوم اطمینان حاصل کند انجام سمپاشی و یا در حین این عمل باید کشاورز از یکنواختی پاشش نازل
و  11، 5(ها یکدیگر را پوشش دهند خروجی محلول از هر دو نازلِ کنارِ یکدیگر باید به شکلی باشد که محلول خارج شده، در کناره

به منظور تشخیص ). 11(باشد درجه متداول تر می 80درجه است که استفاده از نازل با زاویه  110تا  65ها بین  زاویه پاشش این نازل). 16
است، دو رقم ) 8003مثال (این شماره چهار رقمی . پاشش نازل باید به شماره حک شده بر روي نازل و یا بسته آن توجه کردزاویه 

  . سمت چپ نشان دهنده زاویه پاشش و دو رقم سمت راست نشان دهنده میزان خروجی محلول سم از نازل است
محور بوم باید سخت و انحنا ناپذیر . شوند بر روي آن مستقر می ها بوم سمپاش محلی است که نازل :تنظیم ارتفاع بوم سمپاش -4

ها از زمین و یکنواختی  این امر براي جلوگیري از ایجاد انحنا در طول بوم در سمپاشی هاي متوالی، یکنواختی فاصله تمامی نازل. باشد
در حدي باشد که ضمن پخش یکنواخت سم، قطره  ارتفاع بوم از زمین باید. پاشش در طول بوم از درجه اهمیت باالیی برخوردار است

فاصله زیاد موجب بادبرگی محلول سم و ارتفاع پایین موجب پخش . خارج شده از نازل حداقل فاصله از سطح هدف را داشته باشد
هاي  ر و براي نازلمت سانتی 45درجه  80هاي بادبزنی با زاویه  این فاصله براي نازل. شود نواري محلول و غیر یکنواختی در پاشش می

هر چه . در تنظیم ارتفاع بوم باید زاویه پاشش سم از نازل مورد توجه قرار گیرد). 16(باشد متر می سانتی 35درجه  110بادبزنی با زاویه 
وم در ارتفاع عالوه بر این، هر چه سرعت باد و فشار سمپاش بیشتر باشد، باید ب. این زاویه بیشتر گردد باید ارتفاع بوم پایین تر باشد

  . تر تنظیم شود پایین
همواره باید قبل از سمپاشی و همچنین در حین انجام این عمل، اجزاء سمپاش مورد بازبینی  :بررسی عملکرد اجزاء سمپاش -5

به از این جهت، باید نسبت . شوند کنند باعث غیر یکنواختی سمپاشی می هاي نامناسب و آنهایی که خوب کار نمی نازل. قرار گیرند
در صورت مشاهده نشت محلول سم از محل اتصاالت باید نسبت به تعویض واشر و یا محکم کردن اتصاالت . تعویض آنها اقدام کرد

تمیز بودن . فشار سنج سمپاش از دیگر اجزایی است که باید به درستی کارکرده و در صورت ایراد، تعمیر و یا تعویض شود. اقدام نمود
هیچگاه به منظور سمپاشی از آّب . از جمله دیگر مواردي است که باید مورد توجه کشاورزان قرار گیردمخزن سمپاش و صافی ها 

جویها، استخرها و دریاچه ها استفاده نشود، چرا که معموالً در این آبها ذرات ریزي وجود دارند که موجب گرفتگی و فرسودگی اجزاء 
پس از اتمام کار سمپاش و در صورتی که قرار است . اید از اشیاء فلزي استفاده شودها نب به منظور تمیز کردن نازل. شوند سمپاش می

 .ها باز شوند و پس از تمیز کردن در گازوئیل یا نفت نگهداري شوند ها و صافی مدتی طوالنی از سمپاش استفاده نشود، باید نازل

هاي در  بسیاري از سمپاش. فراموشی سپرده شده استاز جمله اجزایی است که توسط بسیاري از کشاورزان به  فشارسنج سمپاش -6
این در . گیرد حال فعالیت در کشور یا فشارسنج ندارند و یا فشارسنج آنها خراب بوده و یا آنکه اصال مورد توجه کشاورز قرار نمی

آن از درجه اهمیت باالیی  ها، فشار سمپاش به دلیل تأثیر در قطر ذرات سم و بادبردگی کش حالی است که به خصوص در کاربرد علف
در شرایط معمول، سمپاشی باید با فشار . شود با افزایش فشار، ذرات سم ریزتر شده و امکان بادبردگی آنها بیشتر می. برخوردار است

 ). 16و 15، 11، 5(انجام شود) Barاتمسفر یا  3تا  psi) (2،51الی  22(کیلوپاسکال  250کمتر از 
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اول آنکه افزایش سرعت . گذارد ت حرکت تراکتور به دو طریق بر راندمان سمپاشی تأثیر میسرع: سرعت حرکت تراکتور -7
شود تا ذرات سم در مدت زمان  دوم آنکه سرعت باال موجب می. گرددحرکت موجب افزایش فشار هوا و ریزتر شدن ذرات سم می

به منظور پخش یکنواخت سم و کاهش هدر رفت سم و ). 16(کند این امر امکان بادبردگی آنها را بیشتر می. بیشتري در هوا باقی بمانند
  .کیلومتر در ساعت باشد 10تا  8بسته به شرایط مزرعه، متوسط سرعت حرکت تراکتور باید بین 

سرعت باد، جهت حرکت باد، درجه حرارت محیط و رطوبت نسبی هوا از دیگر عواملی هستند که باید  :شرایط محیطی -8
مدت زمان . تواند باعث شستشوي سم از روي گیاه شود بارندگی بعد از سمپاشی نیز می). 21و 16، 5(آن توجه شوددر زمان سمپاشی به 

  . هاي مختلف متفاوت است کش کش توسط گیاه و عدم شستشوي آن توسط باران در علف الزم براي اطمینان از جذب علف
در حین سمپاشی، سرعت باد نباید بیشتر از . یر هدف دخالت داردسرعت باد در هدر رفت سم و جهت آن در انتقال سم به سطوح غ

نیز نباید ) هواي ساکن و یا پدیده وارونگی هوا(عالوه بر این، در شرایط پایداري هوا ). 21و16(کیلومتر در ساعت باشد 4و کمتر از  14
عدم اختالط سم با هوا شده و موجب انتقال توده سمپاشی تحت شرایط وارونگی به علت نبود تالطم هوا باعث . اقدام به سمپاشی نمود

در بعضی مواقع، کشاورزان براي اجتناب از اثرات باد هنگام غروب . آورد شود و خسارت هاي بیشتري به بار می سم به مسافتی دورتر می
هوا در این زمانها بیشتر است  این در حالی است که شرایط وارونگی. کنند و یا صبح زود و پیش از طلوع خورشید اقدام به سمپاشی می

درجه  3تا  2از این جهت، باید عملیات سمپاشی به بعد از طلوع خورشید و افزایش دما تا . و احتمال خسارت افزایش خواهد یافت
ید با. پایداري هوا با حرکت عمودي دود سیگار به سمت باال و جهت آن بر مبناي بادبردگی دود قابل تشخیص است). 16(موکول شود

با  8001به عنوان مثال، یک نازل . یابد ها به صورت خطی افزایش می کش توجه داشت که با افزایش سرعت باد، بادبردگی علف
درصد بادبردگی  11و  7، 3کیلومتر در ساعت به ترتیب  30و  20، 10لیتر در هکتار در صورت وزش بادي با سرعت  50خروجی 

در غیر این . متی باشد که ذرات سم بر روي محصوالت حساس مزارع مجاور انتقال نیابدجهت باد باید به س). 16(خواهد داشت
در . شود درجه حرارت باال در زمان سمپاشی موجب تبخیر سم و عدم کارآیی آن می. صورت، باید از انجام سمپاشی خودداري کرد

  ). 16و 5(اي سمپاشی استدرصد بهترین شرایط بر 70درجه سانتی گراد و رطوبت  25اکثر مناطق، دماي 
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