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مقدمه: 

كنجد با نام علمي Sesamum indicum.L از جمله گياهان مهم زارعي دانه روغني 

از خانواده  Pedaliaceae مي باشد. اين گياه يکی از گياهان باستانی روغنی می باشد 

كه وجود آن برای اولين بار در آشور و بابل حدود 4 هزار سال پيش ثبت شده است. در 

حال حاضر بيشترين سطح زير كشت اين گياه مربوط به كشور هند است اما در بسياري 

از ديگر كشورهاي دنيا نيز كاشت ميشود. از خصوصيات مهم گياه كنجد ارزش غذايي 

باال، كيفيت مناسب روغن آن به دليل داشتن تركيبات آنتی اكسيدان قوي، مقاومت زياد  

به دما و همچنين طول كوتاه دسترسي به محصول  مي باشد كه اين گياه را در مقايسه 

با ساير گياهان روغني متمايز مي سازد. كوتاه بودن دوره رشد اين گياه كشاورزرا قادر 

مي سازد تا از آن به عنوان يك محصول بينابيني در فاصله زمان بين برداشت محصول 

پاييزه و كاشت محصول پاييزه ديگر مورد استفاده قرار دهد.  در ايران اين گياه در كنار 

ساير گياهان روغني مثل سويا، كلزا، آفتابگردان، گلرنگ و بادام زميني توسط كشاورزان 

كشت و كار مي شود. در سالهاي اخير سطح زير كاشت اين محصول در كشور در حال 

گسترش است. كنجد در استان يزد در  تمام شهرستانهاي استان به خصوص خاتم و  

طبس كاشت مي شود و بيشترين عملکرد محصول در استان يزد در شهرستان خاتم با 

949 كيلوگرم در هکتار مي باشد.  

نواحي  به خصوص  اكثر مناطق  از مسايل و مشکالت مهم زراعت كنجد در  يکي 

گرمسيري كشور بيماري  گل سبزی است كه می تواند موجب كاهش شديد عملکرد 

كنجد شود. اين بيماري در سالهاي اخير خسارت جبران ناپذيري را متوجه زارعين نموده 

است و يکي از عوامل اصلي كاهش سطح زير كشت اين محصول مي باشد. با توجه به 

گسترش زياد بيماري در استان يزد و كاهش شديد عملکرد كنجد در اثر اين بيماري 
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الزم است نسبت به ارايه راهکارهاي پيشگيري از وقوع بيماري و كاهش خسارت ناشي 

از آن اهتمام الزم به عمل آيد. در همين راستا در اين نشريه پس از آشنايي با بيماري گل 

سبز كنجد با راهکارهاي كنترل بيماري آشنا خواهيم شد. 

جدول 1: سطح زير کشت و تولید محصول  کنجد  به تفکیك شهرستانهای استان يزد در سال 85-86 

)اداره آمار و برنامه ريزي سازمان جهاد کشاورزي استان يزد(

سطح نام شهرستان
زيركشت )هکتار(

سطح برداشت 
)هکتار(

توليد 
)تن(

عملکرد

)كيلوگرم در هکتار(

0000اردكان

664667بافق

0000تفت

664677مهريز

0000يزد

0000ميبد

332667صدوق

776857ابركوه

312312296949خاتم

10110191901طبس

435435403936استان

تاریخچه بيماري در ایران: 

گل سبز كنجد براي اولين بار در ايران در سال 1344 از ورامين ) مصطفوي 1349( و 

متعاقب آن از اكثر نقاط كشور به خصوص نواحي گرمسيري گزارش شده است )ابراهيمي و 

ميناسيان 1354، ايزدپناه 1362، دهقان و همکاران 1381، صالحي و ايزدپناه 1992(.  
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عامل بيماري: 

عامل بيماري ماهيت فيتوپالسمايی دارد. فيتوپالسماها پروكاريوت هاي فاقد ديواره 

سلولی و  غير قابل كشت می باشند و تا بحال به عنوان  عامل همراه با صد ها بيماري در 

بسياري از گونه هاي گياهان شناسايی  شده اند. اين بيماريها عوامل محدود كننده توليد 

بسياري از محصوالت كشاورزي مي باشند و در گياهان باعث بروز عاليمي همچون ريز 

برگي، زردي، كوتولگي،  گل سبزی ، برگساني و جاروک  شده و در نهايت منجر به مرگ 

گياه مي شوند. فيتوپالسماها  محدود به اوند آبکش گياهان می باشند. 

   

عالیم شناسي: 

آلودگي بوته هاي كنجد در مراحل اوليه رشدي منجر به كاهش فاصله ميانگره ها، 

كاهش اندازه برگ، كوتولگي و سبزردي ميشود. گاهي اوقات تعدادي گل هاي ناقص 

تشکيل ميشود كه توليد كپسول هاي كوچك حاوي بذور دژنره ميکند. عاليم بيماری 

 ،)Phyllody ( برگسانی ،)Virescence( در مراحل بعدی رشد عبارتند از گل سبزی

رشد جوانه های داخل گل) Floral proliferation(،  رشد بيش از اندازه  جوانه های 

جانبی ساقه  و در نتيجه حالت جارويی در انتهای ساقه)Witches’ broom( و عقيمی 

گياه.  شکاف خوردن طولی كپسولهايی كه قبل از آلودگی تشکيل شده بودندو سبز شدن 

بذور داخل انها  و وجود ترشحات سياهرنگ روی برگ و شاخه از عاليم ديگر بيماری 

می باشد. 
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شکل 1: نمايي از بیماری گل سبزي در يك مزرعه  کنجد در شهرستان ابرکوه با میزان  آلودگي بالغ بر 75 درصد

شکل 2: ريزبرگي، جارويي، گلهای غیر عادی، عقیمی و  عدم تشکیل کپسول در  گیاه کنجد  در اثر بیماري گل سبزي 
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شکل 3:  يك گل غیر عادی و  عقیم با  گلبرگهای  ضخیم و سبز، برگسانی کاسبرگها و  کپسول کاذب در بوته 

کنجد آلودبه بیماری گل سبزي

پراكنش جغرافيایي و اهميت اقتصادي:  

بيماري گل سبز كنجد در اكثر مناطق كاشت كنجد با درصد و شدت آلودگي متفاوتي 

ديده ميشود. بيشترين ميزان آلودگي در استان يزد در شهرستان صدوق  با آلودگي 

بالغ بر 90 درصد مزارع مشاهده شده است. اين بيماري تاثير بسيار زيادي بر روي 

خصوصيات ظاهري و زراعي، فيزيولوژيکي، عملکرد و اجزاي عملکرد كنجد دارد. به 

دليل تاثير فزاينده اين بيماري بر اندامهاي زايشي گياه كنجد عقيمي كامل گياه در اثر 

بيماري ديده شده است. اگر چه در بوته هاي آلوده بسته به شرايط محيطي، نوع رقم، 

زمان آلودگي و غيره ممکن است مقداري بذر توليد شود ولي اين بذور اكثرا  پوک بوده 

و از  قوه ناميه  خوبي برخوردار نيستند )شکل 4(.
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شکل 4: بذور به دست آمده از گیاه آلوده به گل سبزي کنجد )سمت چپ( در مقايسه با بذور به دست 

آمده از گیاه سالم )سمت راست(.

انتقال بيماري:

 تاكنون  در كشور ما دو گونه زنجرک با نامهای Orosius albicinctus  )شکل 

5( و  Circulifer haematoceps  )شکل 6(  به عنوان ناقلين طبيعي عامل بيماري  

گل سبزي كنجد گزارش شده اند. فيتوپالسماي عامل بيماري به وسيله آب آبياري، 

ادوات كشاورزي، تماس با دست و بذر قابل انتقال  نيست و تنها راه انتقال به وسيله 

حشره ناقل مي باشد. حشره ناقل با حداقل ده دقيقه تغذيه از گياهان آلوده عامل 

بيماري را كسب مي نمايد و پس از حدود دو  هفته قابليت انتقال عامل بيماري به گياه 

سالم را به دست می آورد. زنجرک آلوده به عامل بيماری حد اقل با نيم ساعت تغذيه 

از گياه سالم قادر به انتقال عامل بيماری به آن می باشد. عامل بيماري توسط تخم 

حشره ناقل منتقل نمي گردد.  
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شکل 5: زنجرك Orosius albicinctuss Distant، ناقل بیماري گل سبزي کنجد در استان يزد در حال 

تغذيه روي برگ کنجد 

 

شکل 6: زنجرك Circulifer haematoceps  ناقل بیماري گل سبزي کنجد در استان فارس در حال 

تغذيه روي برگ کنجد
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پيشگيري و كنترل: 

در صورت آلودگي بوته هاي كنجد به بيماري گل سبزي امکان معالجه آنها وجود 

ندارد و تاكنون رقم مقاومي نسبت به اين بيماري شناسايي نشده است. بنابراينَ ََََََََ روشهاي 

مديريت مبارزه با اين بيماري مبتني بر پيشگيري از وقوع آلودگي و كاهش خسارت 

بيماري مي باشد. بر اين اساس تاخير در تاريخ كاشت در حال حاضر به عنوان مهمترين 

روش پيشگيري از وقوع بيماري و كاهش خسارت آن توصيه ميشود. در آزمايشات 

انجام شده در خوزستان بهترين تاريخ كاشت از نظر عملکرد باالي محصول و پايين 

بودن ميزان آلودگي در تاريخ 6 مرداد به همراه سمپاشي با متاسيستوكس آر بوده است. 

اگرچه از نظر عملکرد اختالف معني داري بين سمپاشي و عدم سمپاشي وجود نداشته 

است ولي سمپاشي ميزان آلودگي را كاهش داده است. تاخير 15 روزه در تاريخ كاشت 

در رضوانشهر صدوق در استان يزد ميزان آلودگي را بدون انجام سمپاشي تا 48 درصد 

كاهش داده است. تاخير در تاريخ كاشت به 2 دليل بيماري را كاهش مي دهد. دليل اول 

موثر بودن تاخير در تاريخ كاشت، كاهش جمعيت و كاهش جابجايی زنجرک ناقل و 

دليل دوم اين است كه در هوای گرمتر گياهچه ها خيلی سريعتر رشد كرده و به سرعت 

از دوره حساسيت خارج می شوند. در اوايل بهار بدليل خنك بودن هوا اين دوره طوالنی 

می باشد.                       

بنابراين در هر منطقه بايستي تاريخ كاشت را تا آن زمان به تاخير انداخت كه شرايط 

آب و هوايي تاثير نامطلوبي بر رشد و عملکرد گياه نداشته باشد. در مناطق گرمسيري 

مثل خوزستان به دليل مصادف نشدن مراحل رشدي گياه با سرماي زمستان امکان تاخير 

بيشتري در تاريخ كاشت وجود دارد ولي اين ميزان تاخير در تاريخ كاشت در اكثر مناطق 

استان يزد كه كنجد در اواخر مهر برداشت مي شود مقدور نيست.   



13

بیماری گل سبز کنجد

منابع مورد استفاده: » 
1- آمار محصوالت زراعي و باغي استان يزد. 1387. اداره آمار و برنامه ريزي سازمان جهاد كشاورزي استان يزد.

2- ابراهيمي، ا. و ميناسيان، و. 1354. ليست بيماريهاي زراعي و گياهان وحشي خوزستان. دانشگاه جندي شاپور. 28 صفحه.  

3- اسمعيل زاده حسيني، س. ع.، صالحي، م.، طباطبايي، س. ع.، جعفري ندوشن، ع.، فرهمند، ک. و قيومي محمدي، م. 1387. تاثير 
تاريخ كاشت و سمپاشي در كنترل بيماري گل سبز كنجد در استان يزد. خالصه مقاالت هجدهمين كنگره گياهپزشکي ايران. دانشکده 

كشاورزي دانشگاه بوعلي سينا همدان. ص  419. 

4- ايزدپناه، ک. 1362. ليست مشروح بيماريهاي ويروسي و شبه ويروسي گياهان در فارس.  

استان  در  كنجد  فيلودي  بيماري  كنترل  در  و سمپاشي  تاريخ كاشت  تاثير  زاده، ي. 1381.  و خواجه  م.  ع.، صالحي،  5- دهقان، 
خوزستان. پانزدهمين كنگره  گياهپزشکي ايران. دانشگاه رازي كرمانشاه. ص 117. 

 .  Neoaliturus haematoceps 6- صالحي، م. و ايزدپناه،ک. 1372. خصوصيات انتقال عامل بيماري گل سبز كنجد با زنجره
خالصه مقاالت يازدهمين كنگره گياهزشکي ايران دانشگاه گيالن ص 118.

7- مصطفوي، م. 1970. گل سبز كنجد. مجله بيماريهاي گياهي جلد 5 صفحات 37-36. 


	Untitled
	03
	Untitled
	konjed




