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  پیشگفتار
هاي با ارزش است که هکتار از میوه 5193توت فرنگی با سطحی معادل 

هاي بیماري. هاي کردستان، گلستان و کرمان گسترش دارددر استان عمدتاً
ند که برخی از آنها شومیاین محصول با ارزش خسارت در ب سبمختلفی 

تغییرات اقلیمی و . حضور دارند توت فرنگیهاست در مناطق کاشت سال
هاي اخیر عاملی بوده تا شرایط مساعد براي توسعه ورود ارقام جدید در سال

گسترش ارقام . فراهم گرددآنها عوامل خسارتزاي جدید و ایجاد خسارت 
ورود عوامل خسارتزاي جدید که در لیست قرنطینه تازه وارد حساس و یا 

تواند ساالنه خسارت هنگفتی به اقتصاد کشورهاي هر کشوري قرار دارد می
اي باکتریایی توت فرنگی زاویه یبرگبیماري لکه . وارد نمایند تولید کننده

)Leaf Spot AngularBacterial Strawberry  (با عامل  Xanthomonas

fragariae Kennedy & King  بیماري مهم و جدیدي است که اخیرا در
رود که در کشور آن میبیم مساعد  با توجه به شرایطایران گزارش شده و 

هاي کنترل این ، به همین جهت معرفی عالیم و روشیابدتوسعه استقرار و 
در جلوگیري از به کمک کشاورزان پیشرو و کارشناسان تواند بیماري می

 .  موثر باشدگسترش این بیماري در این محصول با ارزش 

   مقدمه
شوند، به تعداد کمی باکتري در توت فرنگی عامل بیماري محسوب می

که تاکنون فقط چهار گونه باکتري به صورت طبیعی به عنوان عامل طوري
 بیماري گل کلمی با عامل(بیماریزا در توت فرنگی گزارش شده است 

Corynebacterium facience ،پژمردگی باکتریایی با عامل 

Pseudomonas solanacearum ،سوختگی باکتریایی توت فرنگی با عامل 
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Xanthomonas arboricola pv. Fragariae  اي باکتریایی با زاویه یبرگو لکه
  ).X. fragariaeعامل 

و   مهمهاي بیماری از X. fragariaeاي توت فرنگی زاویه یبرگلکه  
عامل بیماري ابتدا در . شوددر جهان محسوب میاین محصول  خسارتزا ي

کشور  10در  در آمریکا توصیف گردید و اکنون حداقل 1962سال 
اروپایی و اغلب کشورهاي آمریکایی شایع  شده، اما در آسیا فقط در تایوان 

هر . ه استچین نیز گزارش شدشرق اخیرا از پس از ایران و  استقرار یافته
کن ها ابتدا گزارش شده اما بعداً ریشهچند این بیماري در برخی از کشور

سوختگی باکتریایی توت (بیماري مشابهی . شده و اکنون اثري از آن نیست
نیز در ترکیه گزارش شده است که از عامل و تیپ عالیم متفاوتی ) فرنگی

، ابتدا در اطراف سنندج هاي آلوده به بیماريدر ایران، بوته. برخوردار است
از با پراکندگی محدود مشاهده گردید و این اولین مورد  1394در بهار سال 

، به )1شکل (باشد میو آسیاي میانه  غرب آسیابروز بیماري در ایران و 
تواند از استقرار همین جهت شناخت عالیم و روشهاي کنترل این بیماري می

  .  و توسعه بیماري جلوگیري نماید
 اي باکتریایی توت فرنگیزاویه یبرگلکه جهانی نقشه پراکندگی  - 1شکل  

https://gd.eppo.int/taxon/XANTFR/distribution (2017)  
 ولی استقرار نیافته شده گزارشبیماري  اینمناطقی که 
   X. arboricola pv. Fragariaeفرنگی  توت باکتریایی سوختگی آلودگی به

https://gd.eppo.int/taxon/XANTFR/distribution
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  فرنگی گسترش دارد توت یباکتریای ايزاویه یگبر بیماري لکهمناطقی که 
 توت یباکتریای ايزاویه یگبر بیماري لکه) 2017(آلودگی جدید محل بروز  

   و چین فرنگی در ایران
  عامل بیماري 

 ،)X. fragariae( فرنگی توت یباکتریای ايزاویهگی بر بیماري لکهعامل 
و  دهدکه اسپور و کپسول تشکیل نمیاست ، هوازي باکتري گرم منفییک 

 غیرمتحرك هاسلول اکثر. میکرو متر است 3/1 ×4/0آنها  اندازه متوسط
هاي روي محیطو  هستند قطبی تاژك یک داراي آنها از برخی اما هستند،

 کربوهیدرات، فاقد مشابه محیط یک یا آگار پپتون- کشت عصاره گوشت
 روشن زردبرنگ  و درخشان ،و گنبدي محدب اي، دایره يهاپرگنهداراي 

کوچک هاي مقاطع هاي باکتري از لبهترشحات و پیکره .هستند شفافتا 
  ه ب، درون قطرات آب مقطردر  و یا حاشیه نواحی آلوده روي برگ هالکه

شود که در زیر میکروسکوپ نوري با صورت دود مانند خارج می
   .)2شکل (است قابل دیدن ) اوزینگ تست(برابر  400تا  40بزرگنمایی 

برابر  200و ترشحات باکتري در زیر با بزرگنمایی تست اوزینگ  - 2شکل 
  )راست( YDCهاي باکتري روي محیط ، کلنی )چپ(میکروسکوپ
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 سترون روي محیطازکشت این ترشحات در شرایط باکتري  هايپرگنه
yeast dextrose chalk agar )YDC(  درجه  27و نگهداري در دماي

 سایر از باکتري ونهاین گ .شوندظاهر می روز 5تا  3پس از سانتیگراد 
 تمایز قابل ،ویژگی هفت حداقلبیماریزاي گیاهی با  هايزانتوموناس

عدم درجه سانتیگراد، عدم هیدرولیز اسکولین،  33عدم رشد در ( باشدمی
  ترهالوز وسلوبیوز و تحمل به  گاالکتوز، تولید اسید از آربینوز،

بادي نتیآتشخیص سریع بروش سرولوژیک و با استفاده از  .)نمک طعام
و ) PCR(هاي اختصاصی و همچنین روش واکنش زنجیرهاي پلیمراز 

اس و یا آنزیم  16اي .ان.آر  هايهاي اختصاي ژناستفاده از پرایمر
Gyrase B و تعیین ترادف آنها میسر است.  

  عالیم بیماري
کوچک محدود  يگزیدههاي آبصورت لکهه ابتدا بهاي بیماري نشانه

که به تدریج موجب ) 3شکل (شود ظاهر می یهاي پایینبه رگبرگ برگ
 ).4شکل (گردد نکروز و مرگ بافت می

  
  
  
  
  
  

   کوچک محدود به رگبرگ يگزیدههاي آبلکه -  3شکل 



٨ 
 

  نکروز و مرگ بافت - 4شکل 
، باکتري به صورت هابرگو گاهی در سطح در پشت  ،در هواي مرطوب

و در مجاورت هوا به ) 5شکل (شود ترشحات شیري رنگی خارج می
  ).6شکل (شود اي نازك و نسبتاً براق خشک میصورت الیه

  در سطح پشتی برگ ترشحات شیري رنگ باکتري - 5شکل 

  هاآثار باقیمانده از ترشحات باکتري در سطح و پشت برگ - 6شکل 
  هاي گل، کاسبرگ به شدت آلوده شده و پس از ظهور انداممیان از 
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   گزیده و نکروز روي کاسبرگهاي آبلکه - 7شکل 
گل  پرچم و مادگی). 7شکل (شود خشکیده می ،هاي آبگزیدهلکه

شکل (شوند نیز در صورت ابتال در مراحل اولیه، عقیم و نابارور می
  . دهداما نهنج میوه پس از تشکیل، عالیمی نشان نمی). 8

  

  عقیم شدن گل ناشی از نکروز پرچم و مادگی - 8شکل 
  

  چرخه و نحوه انتقال بیماري
و احداث مزارع جدید از منابع  مورد استفاده در تکثیر هاي آلودهاستولن

ممکن است گیاهان . مهم در گسترش بیماري از مناطق آلوده به سالم است
وسبب انتقال  صورت مخفی یا پنهان باشنده داراي باکتري ب نیز،بدون عالیم 

ي آلوده در هاو بقایاي برگگیاهان آلوده طوقه بعالوه . بیماري گردند
- محسوب میدر آغاز فصل رشد مایه تلقیح بیماري  از  منابع اولیهخاك 

 .شوند
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هاي آلوده و در خاك از سالی به باکتري در بقایاي برگ ،در شرایط مزرعه 
هاي آلوده در شرایط آزمایشگاهی حداقل دو و نیم سال دیگر و در برگ

 .  آورندسال دوام می

و  نقش دارندآبیاري بارانی و حتی حشرات در گسترش بیماري  ،باران ،باد
تواند به انتقال بیماري کمک توسط انسان نیز می عملیات داشت و برداشت

  .نماید
مختلف  هايگونهفقط  این باکتري دامنه میزبانی محدودي داشته و تاکنون

 در طبیعت بعنوان میزبان این  باکتري  Potentila و Fragaria جنسهاي
در  F. moschataفقط گونه  Fragaria هاياز میان گونه. شناسایی شده اند

  .شودنمی مقابل این باکتري ایمن بوده به آن مبتال
درجه سانتیگراد است و  20تکثیر و توسعه باکتري حدودبراي مناسب  دماي
. شودهاي خنک با ایجاد شبنم صبحگاهی سبب توسعه بیماري میشب

ها و نیز پخش کردن برگ حدر سط آبیاري بارانی نیز با ایجاد الیه رطوبت
 مزرعه و بیماري در گسترشسبب  سطوح آلوده ها برخورد آب ببباکتري 

عالیم این بیماري با گرم شدن هوا و در طی تابستان  .شودمسافت کوتاه می
-شود، ولی آلودگی در مزرعه باقی میبسیار کاهش یافته و حتی ناپدید می

با توجه به فعالیت باکتري  .دگردماند و با مساعد شدن هوا دوباره ظاهر می
تابستانهاي گرم و طوالنی در بسیاري از وجود در هواي خنک و مرطوب و 

رود که در صورت رعایت مسایل بهداشتی و قرنطینه مناطق ایران انتظار می
  . به آسانی میسر نباشد کشور داخلی استقرار این بیماري در بسیاري مناطق

  هاي کنترل بیماريروش
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و استفاده از نشاهاي تایید شده و داراي  نشاي آلوده عدم کاشت ·
هاي معتبر جهت جلوگیري از ورود گواهی سالمت از نهالستان

هاي انجام تست. طق عاري از بیماري الزامی استابیماري به من
هاي آلوده و حذف در تشخیص نهالستان )PCR(بسیار حساس 

 .آنها از فرایند تولید نشاء ضروري است

کم اتر و تهویه و تابش آفتاب خوب باشد ،داراي زهکشمزرعه  ·
مبارزه با  .اي باشد که امکان تهویه فراهم گرددها به گونهبوته
شرایط تهویه و کاهش رطوبت نیز در فراهم کردن هرز  هايعلف

  .موثر استها نسبی بین بوته

 قبل،  سالآلوده  هايبرگ ها وبوته آوريو جمعبهداشت مزرعه  ·
و عدم کاشت در مزارع آلوده  آلودگی بقایاي و سوزاندن انهدام

- به مدت دو سال به کاهش عامل بیماري در مزرعه کمک می

آن  بنا به دالیلی اصرار به نگهداريهرچند در مزارعی که  .نماید
و بهداشت مزرعه به همراه هاي پیر و آلوده حذف بوته ،ستا

  .تواند مفید واقع شودمی و مخلوط بردو ترکیبات مسیاستفاده از 
 هستند موادي مخلوط بوردو تنها مانند مس حاوي شیمیایی مواد ·

 احتمال لحاظه ب اما ،دارند بیماري این بر زیادي تاثیر که
 رشد قدیمی، هايبرگ قرمزي( روي برخی ارقام گیاهسوزي

) حداقل دز( پایین میزان بهتر است از ،)عملکرد کاهش و آهسته
 براي "محافظ" یک عنوان به آهک. شوداین ترکیبات استفاده 

 در. گیردمی قرار استفاده مورد زراعی آسیبایجاد  خطر کاهش
در صورت لزوم چند ( حتماً بایدسمپاشی  ،حساس به بیماري ارقام
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 تکثیر از تا انجام شود  پیشگیرانه به صورتگلدهی  از قبل) بار
 از استفاده. شود جلوگیري قبل از تشکیل میوهبرگ  در هاباکتري
و کاهش  آسیب سبب تواندمی گلدهی از پس مسی ترکیبات

  . شودنمی توصیه و محصول شود
 

شرایط علت فراهم کردن ه ب غرقابی و بارانی آبیاريهاي روش ·
اید از بدهد خسارت را افزایش میبراي تکثیر و پخش باکتري 

انجام شود  صبحهنگام ه بآبیاري همچنین . شود پرهیز این روش
 . شود خشک زود گیاهشاخ و برگ تا 

به حساس شدن گیاه کمک  نیز کودهاي ازته مصرف بی رویه ·
 .صورت بهینه مصرف گردده و الزم است ب کندمی

 زمانی  مزرعه درون کارگران و تجهیزات رفت و آمد حرکت و ·
 کندمی کمک باکتري گسترش به است، خیس برگ و شاخ که

هنگام خشک شدن شاخ و برگ ه عملیات داشت بو بهتر است 
  .انجام شود

تواند به حساسیت گیاه کمک ها نیز میاستفاده از سورفکتانت ·
و باید در مناطقی که احتمال این بیماري وجود دارد از  نماید

  .نمودپرهیز  بکارگیري آن
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