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مقدمه 
جلوگیــری از حضــور عوامــل بیمارگــر گیاهــی منــدرج در 
اســتانداردهای ملــی ســالمت مــواد تکثیــری بخــش باغبانــی 
ــادری و  ــات م ــر، باغ ــه و پیش تکثی ــته های اولی ــور )هس کش
نهالســتان ها( کــه حســب قانــون ثبــت ارقــام گیاهــی و 
کنتــرل و گواهــی بــذر و نهال مصــوب ســال 1382 بــا مدیریت 
ــای  ــایر ارگان ه ــک س ــکاری نزدی ــوع و هم ــه متب مؤسس
ــزء  ــت، ج ــده اس ــب ش ــن و تصوی ــی تدوی ــی و اجرای تحقیقات
ضروریــات فنــی تولیــد مــواد تکثیــری بخــش باغبانــی کشــور 
ــد  ــه تولی ــی ک ــداد بیمارگرهای ــه تع ــت ک ــی اس ــت. بدیه اس
ــر می ســازند، بســیار  ــی را در طبیعــت متأث محصــوالت باغبان
ــده  ــتانداردهای اشاره ش ــه در اس ــت ک ــدادی اس ــر از تع بیش ت
آمــده اســت. ایــن عوامــل بیمارگــر به دلیــل اهمیتشــان در زوال 
ــق  ــا از طری ــدادی از آن ه ــق تع ــال مطل ــوه، انتق ــای می باغ ه
مــواد تکثیــری و نیــز نبــود روش هــای درمانــی، در اســتانداردها 
ــن  ــدادی از ای ــرای تع ــه ب ــت ک ــن اس ــده اند. ممک ــاظ ش لح
ــود  ــیمیایی موج ــر سموم ش ــی ب ــی مبتن ــل روش درمان عوام
ــه،  ــده پای ــادری تأمین کنن ــای م ــاً در باغ ه ــا اساس ــد؛ ام باش
پیونــدک، قلمــه و... به دلیــل اهمیــت اقتصــادی و علمــی 
متفــاوت ایــن باغ هــا از باغ هــای میــوه و در نهالســتان ها 
به دلیــل انتقــال از طریــق سیســتم ریشــه یــا به صــورت 
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ــری از  ــواد تکثی ــه  م ــت ک ــروری اس ــیار ض ــتمیک، بس سیس
ــن عوامــل عــاری  باشــد. ای

یکـی از چالش هـای بسـیار مهـم در کنتـرل و گواهی 
مـواد تکثیـری به ویـژه در باغ هـای مـادری و نهالسـتان ها کـه 
عمدتـاً در فضـای بـاز هسـتند، آشـنایی ناکافـی یا آشـنانبودن 
کارشناسـان و ناظـران فنی با عالئم شناسـی بیماری های مذکور 
تشـخیص  بـرای  عالئم شناسـی  بـر  مبتنـی  اطالعـات  اسـت. 
عوامـل معین کافی نیسـتند؛ امـا در کالن موضوع، این اطالعات 
کمک شـایانی به حساسـیت افـراد مذکور به ویـژه مدیران فنی 
محل هـای تولیـد مواد تکثیـری و نیـز تولیدکننـدگان نهال در 
تشـخیص به موقـع عالئـم بیماری هـا قبـل از اسـتفاده در تهیه 
مـواد تکثیـری نهـال یـا توزیـع آن می کنـد. همچنیـن بـرای 
اسـتفاده کلینیک هـای تشـخیص بیماری هـای گیاهـی بسـیار 

مثمـر ثمر اسـت. 
در دسـتنامه حاضـر که در دو بخـش بیماری های مرتبط با 
»قارچ هـا« و »نماتدهـا« تهیـه شـده، تـالش بر این بوده اسـت 
کـه به طـور عمـده بـه خصوصیاتـی از بیماری هـای مرتبط که 

اهمیـت بیش تـری برای مخاطبان دارد، اشـاره شـود. 



بخش اولقارچ ها





بیماری پوسیدگی قارچ عسلی

عامل بیماری

عامل بیماری Armillaria mellea است.

میزبان های بیماری

 ایـن بیمـاری بـا نام هـای دیگـری مثل پوسـیدگی ریشـه 
بندکفشـی یا پوسـیدگی ریشـه کالهکی بر روی طیف وسـیعی 
از درختـان و درختچه هـا از جمله دانه داران )سـیب، گالبی و به(، 
هسـته داران )هلـو، شـلیل، بـادام، گیـالس، زردآلـو، آلـو(، 
ریزدانه هـا )انـار، انجیـر، کیـوی و انگـور(، میوه هـای خشـک 
)گـردو و فنـدوق(، زیتـون و خرمالـو و همچنیـن زراعت هایـی 
مثـل سـیب زمینی و توت فرنگـی شـناخته شـده اسـت. قـارچ 
عامـل بیمـاری به صـورت انـگل روی بافت هـای زنـده گیاهی 
زندگی می کنـد و  مـرده  چوبـی  قسـمت های  روی  گنـدرو  یـا 
به مـدت چند سـال در ریشـه های آلوده در خـاک باقی می ماند. 
چنانچـه درختـان میـوه در زمین هـای جنگلـی کـه به تازگـی 
پاک شـده اند، کاشـته شـوند، مسـتعد آلودگی شـدید هستند. 

عالئم بیماری

 عالئـم بیمـاری معمـوالً به صـورت کاهـش رشـد، کوچک و 
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زردشـدن برگ ها، مرگ سرشـاخه ها و در نهایـت مرگ تدریجی 
درخت اسـت )شـکل 1- الـف(. از آنجایـی که بیمارگـر معموالً 
روی ریشـه ها مسـتقر می شـود، تشـخیص آن مشکل اسـت، 
مگـر اینکـه قـارچ بیمارگـر بـه مرحلـه زایشـی رفتـه باشـد و 
کالهک هـای عسـلی خـود را در اطـراف تنـه و طوقـه درختان 
در پاییـز تولیـد کند )شـکل 1- ب(. به دلیل رنگ عسـلی 
کالهـک قارچ هـای بیمارگـر، ایـن بیمـاری بـه نام پوسـیدگی 
قـارچ عسـلی هـم شـناخته می شـود. عـالوه بـر تولید دسـته  
کالهک هـای عسـلی در قاعـده تنـه درختان بیمـار، قارچ 

بیمارگـر دو ویژگـی مهم تشـخیصی نیـز دارد:
1. تشـکیل توده هـای هیفـی بادبزنـی روی چـوب و زیـر 
پوسـت )شـکل 1- ج(. حاشـیه این توده ها گاهی زرد می شود.

2. تشـکیل ریزومورف یا قطعات بندکفشی قهوه ای متمایل 
بـه قرمز یا سـیاه رنگ بر روی ریشـه ها کـه در واقع تجمعی 

از هیف های قارچی هسـتند )شکل 1- د(. 
قـارچ بیمارگـر می توانـد بـرای چندیـن دهـه به صـورت 
بمانـد. در  زنـده  بـر روی چـوب درختـان مـرده  ریزومـورف 
قسـمت های آلـوده، شـانکرهای فرورفته ای ایجاد می شـود که 
روی آن پوسـت نازکـی قرار گرفته اسـت یا اینکـه حاوی صمغ 
هسـتند؛ امـا اغلـب ایـن شـانکرها ناپیدا هسـتند. با برداشـتن 
پوسـت می تـوان میسـلیوم های سـفید یـا ریزومورف های 
قـارچ عامـل بیمـاری را کـه در حدفاصـل بین چوب و پوسـت 
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رشـد می کنند، مشـاهده کرد. انتشـار ریزومورف هـا در خـاک 
باعـث گسـترش قـارچ عامـل بیمـاری می شـود. همچنیـن در 
برخورد ریشـه های سـالم با ریشـه های آلوده، میسـیلیوم قارچ 
بـدون تشـکیل ریزومورف به ریشـه های سـالم هجوم می آورد. 
در درختانـی کـه رشـد زیـادی دارنـد، دامنـه فعالیـت قـارچ 
محـدود بـه زخم هـای موضعی شـده و درخت با تولیـد رزین و 
بافـت کالـوس مانـع از گسـترش قـارچ در ریشه می شـود؛ امـا 
بیمـاری  ضعف می شـوند،  دچـار  آلـوده  درختـان  زمانـی  کـه 
به سـرعت در ریشـه گسـترش می یابد و به طوقه می رسـد، دور تا 

دور سـاقه را فـرا می گیـرد و بـه مـرگ درخـت منجر می شـود.

 

 

بالف

د ج

شکل 1- عالئم مختلف بیماری پوسیدگی قارچ عسلی: الف( زوال درختان 
آلبالو بر اثر آلودگی به این بیماری؛ ب( تکثیر جنسی قارچ )تولید کالهک های 
عسلی رنگ( بیمارگر در پای درخت آلوده؛ ج( تولید توده هیفی بادبزنی بر روی 
چوب زیر پوست درخت؛ د( تولید ریزومورف های سیاه رنگ زیر پوست درخت.
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بیماری پوسیدگی سفید ریشه

عامل بیماری

عامل بیماری Rosellinia necatrix است.

میزبان های بیماری

هسـته داران،  سـیب،  مخصوصـاً  دانـه دار  درختـان  انـواع 
دانه ریزهـا و کنـار از جملـه میزبان هـای این بیماری هسـتند.  

عالئم بیماری 

زردی برگ هـا، چروکیدگـی میوه هـا، پژمردگـی برگ هـا، 
مرگ سرشـاخه ها و رشـد کم یا توقف رشـد از مهم ترین عالئم 
این بیماری اسـت. هیف های سـفید پنبه ای بر روی ریشـه های 
نـازک و موییـن تشـکیل و باعـث پوسـیدگی ریشـه و طوقـه 
می شـود. در اثـر فعالیـت قارچ عامـل بیماری، فیتوتوکسـین ها 
)سـموم بـا منشـأ گیاهـی( تولیـد و بـه بخش های باالیـی گیاه 
منتقل می شـوند. عالئم بیماری پوسـیدگی سـفید ریشـه تا 
حـدودی شـبیه بـه پوسـیدگی آرمیالریایـی اسـت؛ ولی بـا این 
تفـاوت کـه هیف های سـفید رزلینیـا بوی قارچ خوراکی شـبیه 
به هیف هـای آرمیالریـا تولید نمی کنند. برای تشـخیص 
عامـل بیمـاری می تـوان قطعه ای از ریشـه های پوسـیده را 
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در یـک اتاقـک مرطـوب قـرار داد. اگـر عامـل بیمـاری رزلینیا 
باشـد، تـوده ای سـفیدرنگ بـر روی قطعـات آلـوده گیاهـی 
گسـترش یابد و  به تدریـج  می توانـد  بیمـاری  ایجاد می شـود. 
طـی چندیـن سـال باعـث مـرگ درخـت شـود یـا اینکـه 
پژمردگـی ناگهانـی را در میزبـان ایجـاد کنـد )شـکل 2(. قـارچ 
عامـل بیمـاری به صـورت شـبکه ها یا رشـته های میسـیلیومی 
در خـاک اطـراف ریشـه دوام مـی آورد. درختـان در هـر مرحله 
رشـدی ممکـن اسـت بـه ایـن بیمـاری آلـوده شـوند. در 
نهالسـتان ها، نهال هـای آلـوده به راحتـی از خـاک بیـرون 
آورده می شـوند. نهال هـای آلوده به سـرعت سبزخشـک شـده، 
ولـی درختـان بـارور به تدریج خشـک می شـوند و ممکن اسـت 
میوه هـا تـا سـال بعـد روی درخـت باقـی بماننـد. روی سـطح 
ریشـه های مـرده و به خصـوص روی ریشـه اصلـی و بیش تر در 
شـرایط مرطـوب میسـیلیوم های خاکسـتری متمایل به سـفید 
یـا سـبز متمایـل بـه خاکسـتری قارچ کـه بعـداً به رنگ سـیاه 
قهـوه ای در می آیـد بـا چشـم غیرمسـلح دیـده می شـود. زیـر 
پوسـت رشـته های میسـیلیوم قارچ به صورت ورقه هـای نازک و 
بـه رنگ سـفید کـدر می رویـد و بعـداً ریزومورف های قـارچ که 
بـه شکل رشـته های سـفیدرنگی اسـت، در سـطح یـا در زیـر 

پوسـت می رویـد و در جهـات مختلف منشـعب می شـود.
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بالف

شکل 2- عالئم بیماری پوسیدگی سفید ریشه: الف( مرگ ناگهانی درخت آلو 
در مرحله باردهی؛ ب( تشکیل رشته های سفیدرنگ قارچ عامل بر روی ریشه.

بیماری پژمردگی های ورتیسیلیومی

عامل بیماری

 عامل بیماری .Verticillium spp است. دو قارچ مهم عامل 
 .V. albo-atrum و Verticillium dahliae بیماری عبارت اند از 
دمای بهینه رشدی برای گونه اول 25 تا 28 درجه سانتی گراد 
است؛ ولی گونه دوم در شرایط دمایی خنک تر )20 تا 25 درجه 
سانتی گراد( شیوع می یابد. بنابراین گونه  V. dahliaeدر شرایط 

آب و هوایی ایران مهم تر است.

میزبان های بیماری

ایـن بیمـاری دامنـه میزبانـی گسـترده ای دارد و بـه انـواع 
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درختـان هسـته دار، زیتـون، دانه ریز )انگور(، پسـته، زرشـک، 
توت فرنگـی، خرمالـو و پاپایـا حملـه می کنـد.

عالئم بیماری

 این بیماری می تواند از طریق اندام های تکثیر غیرجنسـی 
)قلمـه و پیونـدک( و بـذر )در برخـی از میزبان هـا بـه غیـر از 
زیتـون( و بقایـای گیاهی انتشـار یابد. بروز پژمردگـی مهم ترین 
عالمـت بیمـاری نیسـت و در برخـی میزبان ها، اصـاًل پژمردگی 
ایجاد نمی شـود. بسـته بـه مقاومت میزبـان و شـرایط محیطی، 
مجموعـه ای از عالئم ممکن اسـت مشاهده شـود. خشک  شـدن 
ناگهانـی برگ هـا روی برخـی از بازوهـا و نـه همـه درخـت، از 
مهم تریـن عالئـم تشـخیصی ایـن بیماری اسـت )شـکل 3(. 
ایـن در حالـی اسـت کـه در سـایر بیماری های قارچـی ریشـه، 
خشـکیدگی و مرگ ناگهانی کل درخت مشاهده می شـود. 
بیمـاری در نهال هـا به طور معمـول عموماً باعث خشک  شـدن 
اکثـر برگ هـا می شـود. برگ هـای  همـه شـاخه ها و ریـزش 
شـاخه های بیمـار ابتـدا رنگ پریـده می شـوند و بـه رنگ 
سـبز مایـل بـه خاکسـتری درمی آینـد. در اکثـر موارد حاشـیه 
برگ هـا به طـرف پاییـن خمیده می شـود، برگ هـا در نهایت 
خشـک و قهـوه ای می شـوند و می ریزنـد. پیشـرفت پژمردگـی 
در اندام هـای رویشـی و زایشـی در نهایـت به خشـکیدگی 
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کامـل تـاج و مـرگ درخت منجر می شـود. خسـارت اساسـی 
ایـن بیمارگـر، ایجـاد انسـداد آونـدی و تولیـد توکسـین اسـت 
)شـکل 3(. میکرواسـکلروت ها )اندام هـای رویشـی مقاوم و 
زمسـتان گذران( در بافت هـای مسـن آلـوده تشـکیل شـده و 
پـس از انهـدام بقایـای آلـوده گیاهی در خاک آزاد می شـوند. 
ایـن میکرواسـکلروت ها عامـل بقـای قارچ در شـرایط نامسـاعد 

هسـتند و تا 15 سـال قابلیـت دوام در خـاک دارند. 
بالف 

شکل 3- عالئم بیماری پژمردگی آوندی ورتیسیلیومی: الف( زردی ناگهانی، 
پژمردگی و مرگ برگ ها و شاخه ها روی برخی از بازوها در درخت زردآلو؛ 

ب( قهوه ای شدن الیه کامبیوم آوندی.

بیماری پوسیدگی ریشه و پژمردگی فوزاریومی 

عامل بیماری

عامل بیماری Fusarium oxysporum است.
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میزبان های بیماری
 قـارچ F. oxysporum به عنـوان مهم تریـن گونـه فوزاریوم 
عامـل پژمردگی هـای آونـدی دارای چندیـن فـرم اختصاصـی 
اسـت و در میزبان هـای مختلف گیاهی ایجـاد بیماری می کند.

عالئم بیماری
 عالئم پژمردگی آوندی فوزاریومی بسـیار شبیه پژمردگی های 
ورتیسسـلیومی اسـت، ولـی فوزاریوم هـا در دمـای باالتـری 
فعـال هسـتند. به عـالوه پژمردگـی ورتیسـیلیومی آهسـته تر 
بروز می کنـد و بیش تـر بـر روی بخش های پایینـی گیـاه 
مشاهده می شـوند. ایـن بیماری هـا باعـث ایجـاد پژمردگـی 
آوندی، زردی، پوسـیدگی طوقه و ریشـه و مرگ گیاه می شـود. 
پژمردگی هـای فوزاریومـی در ابتـدا به صورت روشن شـدن 
رگ برگ ها در قسـمت خارجـی برگ های جـوان و به دنبال 
آن خمیدگـی دم بـرگ برگ های مسـن تر ظاهر می شـود. 
قهوه ای شـدن بافت آونـدی از جملـه بارزترین عالئـم پژمردگی 
فوزاریومی اسـت )شـکل 4(. بعد از آن، روی گیاهان مسـن   تر، 
معمـوالً عالئـم در طـول دوره بیـن گل دهـی و رسـیدن میـوه، 
آشـکارتر می شـود. بیماری پژمردگی آوندی موز ناشـی از قارچ 
F. oxysporum. f. sp. cubense کـه بـه نـام بیماری پانامای موز 

هم شـناخته می شـود، از مهم تریـن عوامل محدودکننده رشـد 
ایـن گیاه در جهان اسـت. 
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بالف

شکل 4- عالئم بیماری پانامای موز: الف( پژمردگی، زردی، بافت مردگی و 
ازبین رفتن برگ های موز در اثر این بیماری؛ ب( قهوه ای شدن بافت آوندی.

بیماری ته سیگاری موز 

عامل بیماری

عامل بیماری Musicillium theobromae است.

عالئم بیماری
  بیمـاری ته سـیگاری مـوز )Cigar end rot( یکـی از 
بیماری هـای مهـم موز اسـت کـه در همه مناطق تحت کشـت 
ایـن محصـول دیـده می شـود. نـوک و گوشـت میـوه در 
خشک می شـود.  آن  از  پـس  میـوه و  تشـکیل  طـول 
عالئـم شـبیه بـه خاکسـتری اسـت کـه در تـه سـیگار روشـن 
تشکیل می شـود )شـکل 5(. شـروع آلودگـی از زمـان گل دهـی 
اسـت و در طـی زمـان تشـکیل میـوه ادامه می یابـد. گوشـت 
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میوه هـا دچـار پوسـیدگی خشک می شـود و بازارپسـندی خـود 
را از دسـت می دهد. ایـن بیمـاری در طـول تابسـتان های 
می تـوان  را  عامـل  قـارچ  گسـترش می یابد و  مرطـوب  گـرم و 
ریخته شـده  گل هـای  برگ هـا و  شـامل  گیاهـی  بقایـای  در 
مشـاهده کـرد. کنیدی ها )اسـپورهای غیرجنسـی قـارچ( با باد 
میوه هـا  کـه  مـوز  پنجه هـای  پوسـیدگی  جا به جا می شـوند. 
روی آن تشکیل می شـوند، باعـث زودرسـی میوه ها می شـود و 
فضایـی بـرای فعالیـت سـایر میکروب هـا فراهم می کنـد. 
توصیه شـده اسـت که کشـاورزان گل های نـر را بالفاصله بعد از 

تشـکیل آخریـن خوشـه های مـوز قطـع کنند. 

   

 
شکل 5- بیماری پوسیدگی ته سیگاری نوک موز. توده سفیدرنگ شامل 

کنیدی های قارچ عامل بیماری است
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بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه

عامل بیماری

عامل بیماری Rizoctonia solani است.

عالئم بیماری
ایـن بیماری بر روی طیف گسـترده ای از محصوالت زراعی، 
درختـان و درختچه هـا ایجـاد می شـود. آلودگی های اولیـه بـه 
قـارچ عامـل بیمـاری باعـث فسـاد بذر و مـرگ گیاهچـه قبل و 
بعـد از ظهـور از خـاک می شـود. در آلودگی هـای بعدی 
باعـث شـانکر سـاقه، سیمی شـدن سـاقه، لکه چشـمی و دیگـر 
بیماری هایـی می شـود کـه در نتیجـه فسـاد و پوسـیدگی 
کورتکـس سـاقه ایجـاد می شـود و بـا توقـف رشـد، زردی و 
پیچیدگـی بـرگ همراه اسـت. پوسـیدگی قسـمت هایی از گیاه 
کـه در تماس با خاک هسـتند، بالیت برگ و پوسـیدگی میوه و 
ریشـه از دیگـر عالئم بیماری هسـتند. قارچ عامـل بیماری ابتدا 
بـه بخش هـای زیرزمینـی مانند بـذر، هیپوکوتیل ها و ریشـه ها 
حملـه می کنـد؛ ولـی قـادر بـه آلودگـی قسـمت های باالیـی 
میزبـان ماننـد غالف هـا، میوه هـا، برگ ها و سـاقه ها نیز اسـت. 
معمولی تریـن عالئـم بیمـاری ریزوکتونیا، مرگ گیاهچه اسـت 
کـه در اثـر آلودگی بـذر، پایه یا نهال رخ می دهـد. گیاهچه های 
آلـوده ای کـه از بین نرفته اند، اغلـب دارای زخم هایی به صورت 
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نواحـی قهـوه ای مایـل بـه قرمز روی سـاقه و ریشـه ها هسـتند 
)شـکل ۶(. عامـل انتشـار این نـوع بیمـاری اغلب میسـیلیوم یا 
سـختینه های قارچ اسـت کـه در تماس بـا بافت گیاه هسـتند. 

            
بالف

د

ج

شکل ۶- به ترتیب از راست به چپ: میکرواسکلروت های قارچ 
Rhizoctonia solani روی ساقه نعنا )الف و ب( و زخم/سوختگی ناشی از 

فعالیت قارچ روی ساقه )ج( و ریشه زیتون )د(.

بیماری مرگ گیاهچه

عامل بیماری

عامل بیماری Pythium aphanidermatum است.
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عالئم بیماری

عالئـم بیماری و میزان خسـارت ناشـی از آن بسـتگی به 
از  قبـل  گیاهچـه  مـرگ  باعـث  بیمـاری  دارد.  آلـوده  ناحیـه 
ظهـور می شـود. در صـورت ظهور، سـاقه یـا ریشـه بافت مرده 
می شـوند. ریشـه ها، هیپوکوتیـل و حتـی طوقـه گیـاه دچـار 
بافت مردگـی می شـود و ظاهـر آب سـوخته پیـدا می کنـد. از 
دیگر عالئم بیماری، پوسـیدگی سـاقه های پایینی در بسـیاری 
از گیاهـان یک سـاله و گیاهـان کشت شـده در بسـتر، خصوصاً 
در مراحـل اولیـه رشـد گیـاه اسـت. عالئـم به صـورت نواحـی 
آب سـوخته نزدیـک سـطح خاک ظاهـر می شـوند و بافت گیاه 
لجنی ماننـد می شـود. در صورتـی کـه آلودگی دورتادور سـاقه 
را فـرا گیـرد، گیـاه متالشـی می شـود )شـکل 7(. اگـر فعالیت 
بیمارگـر توسـط گیـاه محـدود شـود، قسـمت آسـیب دیده در 
نهایـت خشـکیده، فرورفتـه و قهوه ای رنگ می شـود و گیاه 
رو به بهبودی می رود. پوسـیدگی ریشـه ناشـی از قارچ پیتیوم 
ریشـه ها باعـث پژمردگـی، کاهـش تـوان گیـاه، توقـف رشـد، 
زردی و برگ ریزی می شـود. رشـد ریشـه محدود شـده و 
ریشـه ها سـیاه و پوسـیده می شـوند. عالئـم از نـوک ریشـه ها 
شـروع می شـود. سـمت داخلی بخش پوسـیده ریشه ها ممکن 
اسـت لزج ماننـد شـوند. به طور کلـی باعث کاهش رشـد 
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سیسـتم ریشـه، تغییـر رنـگ خارجـی قسـمت های رویشـی، 
مـرگ گیاهچـه، سرخشـکیدگی شـاخه ها، کوتولگـی و مـرگ 

کل گیـاه می شـود. 
قـارچ عامـل بیمـاری از طریـق جابه جایـی خاک آلـوده یا 
مـواد گیاهـی آلـوده منتقل می شـود. در مسـافت های کوتاه از 
طریـق زئوسـپورها )اسـپورهایی که دارای اندامـی برای حرکت 
هسـتند( بـه ریشـه های مجاور منتقل می شـود. زئوسـپورها با 

آب آبیـاری نیـز منتقل می شـوند.

 
بالف

د ج

شکل 7- عالئم بیماری ناشی از گونه های قارچ پیتیوم در درختان میوه: 
الف( پوسیدگی پیتیومی ریشه و طوقه پاپایا؛ ب( زخم بافت مرده؛ ج( زخم 
عمیق و د( خروج شیره گیاهی از محل زخم ها در بیماری گوموز مرکبات. 
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بیماری لكه قهوه ای

عامل بیماری

عامـل بیمـاری Alternaria alternate اسـت. قـارچ عامل 
یکـی از معمول تریـن قارچ هـای هـوازاد در شـرایط مزرعـه و 

اسـت. گلخانه 

میزبان های بیماری

مرکبات و دانه داران از میزبان های اصلی این قارچ هستند.

عالئم بیماری
ایـن بیمـاری از پوسـیدگی های مهـم انبـاری سـیب نیـز 
محسـوب می شـود. تولید توکسـین توسـط قارچ، عامـل اصلی 
خسـارت ایـن بیماری اسـت که باعـث ایجاد انـواع لکه   برگی و 
خشـکیدگی برگ هـا )بالیـت( بر روی میزبان هـای مختلف آن 
می شـود. در اثـر آلودگـی لکه هایـی روی سـاقه و برگ هـا در 
شـرایط مناسـب ایجاد می شـود که غالبـاً روی برگ هـای تازه 
ظاهرشـده نزدیـک انتهـای سـایبان گیـاه دیـده می شـوند. در 
آلودگی هـای زیـاد ممکن اسـت برگ ها قبـل از موعد ریزش 
ابتـدا کوچـک، قهـوه ای و گـرد هسـتند و  کننـد. لکه هـا در 
تشـکیل  آمیختـه می شـوند و  به هـم  لکه هـا  ایـن  به تدریـج 

دوایـر متحدالمرکـزی را می دهنـد )شـکل 8(. 
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شکل 8- عالئم بیماری لکه قهوه ای روی میوه. لکه های برجسته روی لیمو 
ناشی از قارچ آلترناریا )راست(؛ 

عالئم بیماری پوسیدگی میوه سیب ناشی از قارچ آلترناریا )چپ(.

بیماری زنگ پسته

عامل بیماری

عامل بیماری Pileolaria terebinthi است.

عالئم بیماری

عامل بیماری در سطح پایینی برگ ها، لکه های قرمز تا 
بنفش رنگی را ایجاد می کند که برخی مواقع زاویه دار هستند 
)شکل 9(. این لکه ها توسعه می یابند و ممکن است قبل از 
اینکه به صورت نقاط بافت مرده و به رنگ قهوه ای تیره درآیند، 
به هم بپیوندند. یوریدیوم ها )بخشی از بافت قارچ عامل 
بیماری در روی گیاه که در داخل آن اسپورهای غیرجنسی 
قارچ به نام یوردوسپورها تشکیل می شوند( در لکه های روی 
برگ ها و روی خوشه های میوه توسعه می یابند. توده های 
را  زمستان گذران قارچ(  )اسپورهای مقاوم و  تلیوسپور  سیاه 
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می توان در جوش های منفرد یا به هم پیوسته ای که در ابتدا 
در سطح باالیی برگ تشکیل می شود، مشاهده کرد. ریزش 
باران در پایان زمستان و شروع بهار باعث گسترش بیماری و 

برگ ریزی می شود.

   

شکل 9- عالئم بیماری زنگ پسته روی برگ ها

 بیماری خشكیدگی سرشاخه پسته

عامل بیماری

عامل بیماری Paecilomyces variotti است.

عالئم بیماری

سیاه شـدگی  زردی و  ضعـف،  به صـورت  بیمـاری  عالئـم 
پوسـت در سرشـاخه ها آشـکار می شـود. شـروع سیاه شـدگی 
در اکثـر مـوارد از محـل زخم هـای هـرس یا زخم هایی اسـت 
کـه به صـورت ناخواسـته در اثـر تغذیـه حشـرات چوب خـوار، 
از سـرما و  ناشـی  از شـاخه ها، ترک هـای  جداشـدن خوشـه 
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ایجاد می شـود.  درخـت  روی  آفتاب سـوختگی  یخ بنـدان و 
به تدریج سیاه شـدگی به طرف پایین سرشـاخه پیشـرفت می کند 
کـه ایـن عارضه باعث خشک شـدن کامـل شـاخه ها، پژمردگی، 
خشـکیدگی کامـل خوشـه ها و ازبین رفتـن جوانه هـای بـارور 
شـده و در مـواردی هـم کـه عارضـه تا منطقـه طوقه پیشـرفت 
کنـد، باعـث خشک شـدن کامـل درخت می شـود )شـکل 10(. 
عـالوه بـر قـارچ مذکـور، قارچ هـای Nattrasia mangiferae و 
Cytospora نیـز به عنـوان عوامـل زنده بیماری سرخشـکیدگی 

درختان پسـته گـزارش شده اسـت.

    

 P. variotii شکل 10- خشکیدگی درخت پسته ناشی از حمله قارچ
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بیماری سرخشكیدگی شاخه و مرگ درختان میوه 

عامل بیماری

عامل بیماری Nattrassia mangiferae است.

عالئم بیماری

قـارچ عامـل بیمـاری بیش تـر از محل های آفتاب سـوخته و 
قسـمت هایی از درخـت کـه در معـرض آفتـاب و گرمای شـدید 
اسـت، وارد میزبـان می شـود. عامـل بیمـاری در مرحله اولیـه 
حـدوداً در اواسـط بهـار ظاهر شـده و باعـث پژمردگـی و زوال 
در شـاخه های انتهایـی درخـت می شـود کـه در ایـن حالـت 
بـا گرم ترشـدن هـوا شـدت پیدا می کنـد. ابتـدا برگ هـا 
سبزخشـک می شـوند، سـپس در اثـر تابـش آفتـاب بـه رنـگ 
قهـوه ای در می آینـد و غالبـاً از شـاخه ها جدا نمی شـوند. 
بیماری از شـاخه های انتهایی به سـمت سـایر شـاخه ها توسـعه 
پیدا می کنـد و در نهایـت به تنه سـرایت می کنـد. در حالت حاد 
گاهـی آثـار بیمـاری در ریشـه ها هـم ظاهر می شـود. در مقطع 
عرضـی و طولـی شـاخه و تنـه، بخش های آلـوده قهـوه ای تیره و 
سـایر بخش هـا طبیعـی بـه نظر می رسـد. در شـاخه های آلوده 
زخم ایجاد می شـود و شـکاف هایی بـه طول 5 تا 10 سـانتی متر 
آلـوده دیده می شـود )شـکل 11( کـه  پوسـت شـاخه های  در 
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غالبـاً همـراه با خـروج صمـغ از این شکاف هاسـت. بیمـاری در 
مرحله پیشـرفته باعث تشـکیل الیه دوده ای از آرتروکنیدیوم ها 
)اسـپورهای غیرجنسـی قـارچ( بیـن پریدرم و پوسـت می شـود 

کـه از شـاخص ترین آثـار بیماری اسـت.

شکل 11- عالئم بیماری خشکیدگی شاخه و تنه درختان میوه سیب در 
اثر آلودگی به قارچ Nattrassia mangiferae. خشکیدگی ناگهانی برگ ها و 

سیاه شدن بخشی از بازوی درخت از عالئم این بیماری است.

بیماری فتیله نارنجی 

عامل بیماری

عامل بیماری .Cytospora spp است.

عالئم بیماری
عامـل بیمـاری در روی تنه و شـاخه های درختـان از طریق 
منافـذ طبیعـی روی درخـت ماننـد عدسـک ها یـا زخم هـای 
ایجاد شـده ناشـی از انجـام عملیـات هـرس، نیـش حشـرات یـا 



بخش اول: قارچ ها 32

یخ بنـدان وارد می شـود و زخم هایی را روی تنه و شـاخه ها 
ایجاد می کنـد. بیمـاری بـه دو صـورت بالیت )سـوختگی( 
سـاقه و سرخشـکیدگی شـاخه ظاهر می شـود. بالیت سـاقه 
تنـه، شـاخه و انشـعابات درختان مسـن تر را در بـر می گیرد. در 
مراحـل اولیـه لکه های قهـوه ای تیره ظاهر شـده و در ناحیه زیر 
پوسـت، بـوی الـکل متصاعد می شـود. بافـت کورتکـس )بافتـی 
بـا سـلول های تخصص نیافتـه در گیـاه مابیـن بافـت بیرونی 
یـا اپیـدرم و بافـت آونـدی( نرم و پوسـیده شـده و با فشـاردادن 
کورتکـس، از آن آب خارج می شـود. سـطح آوند چوبـی 
قهوه ای رنـگ می شـود. بعـد از خشک شـدن لکه ها، پوسـت 
چروکیده شـده و فرورفته می شـود. کنیدیوفورهـای )اندام هـای 
رویشـی قـارچ کـه اسـپورهای غیرجنسـی یعنـی کنیدیوم ها 
روی آن هـا تشـکیل می شـوند( سـیاه کوچکـی به صـورت 
بارندگـی،  از  بعـد  ظاهـر می شـود و  زخم هـا  در  تـه سـنجاق 
کنیدیوم هـای زرد یـا نارنجی رنگی ظاهر می شـود )شـکل 12(. 
اسـپورهای قـارچ توسـط باد، حشـرات و پرندگان منتقل شـده و 
باعـث انتشـار بیمـاری می شـوند. سرخشـکیدگی شـاخه تنه و 
شـاخه های جانبی گیاهـان جوان و شـاخه های گیاهان مسـن تر 
را در بر می گیـرد. در مراحل اولیـه، لکه های خاکسـتری 
گسـترش می یابد.  به سـرعت  کـه  ظاهر می شـود  سـیاه رنگی 
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بعـد از اینکـه لکه هـا دور تـا دور شـاخه را فرا گرفتنـد، شـاخه 
از بین مـی رود. خسـارت بیمـاری در قلمسـتان ها زیـاد و گاهی 
تـا 75 درصـد می رسـد. قطـر قلمه هایـی کـه بـرای تکثیر 
تهیه می شـود، نبایـد کم تـر از یـک سـانتی متر باشـد. به طـور 
کلـی قـارچ عامل بیماری باعـث تغییر رنگ خارجـی، ایجاد زخم، 
تراوشـات غیرطبیعی و وجود میسـیلیوم در سـاقه ها و مرگ گیاه، 
مـرگ سرشـاخه، بالیت گیاهچه و متصاعد شـدن بـوی نامطبوع 

در کل گیـاه می شـود.

 

شکل 12- خروج کنیدی قارچ سایتوسپورا به شکل فتیله ای از درون پیکنید 
قارچ بر روی تنه درخت.

بیماری سفیدک پودری توت فرنگی

عامل بیماری

عامل بیماری Sphaerotheca macularis است.
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عالئم بیماری

پیچیدگـی حاشـیه برگ هـا از اولیـن عالئـم ایـن بیمـاری 
اسـت کـه در اثـر آن تـوده سـفید هیفی قـارچ عامل بر سـطح 
زیریـن بـرگ نمایـان می شـود کـه گاهـی ممکـن اسـت تمام 
سـطح زیریـن بـرگ را بپوشـاند. تـوده هیفـی قـارچ سـفیدک 
پـودری روی میزبـان توت فرنگـی به انـدازه سـایر میزبان هـا 
مشـخص نیسـت و گاهی نیاز به اسـتفاده از بزرگ نمایی است. 
بـر روی برگ هـای آلـوده ممکن اسـت لکه های بنفـش یا قرمز 
مشـاهده شـود. گل هـا و میوه هـا نیـز ممکن اسـت آلوده شـوند. 
در صـورت آلودگـی میوه هـا، ممکـن اسـت خسـارت هنگفتـی 
وارد شـود. بـر روی بافت هـای آلـوده ممکـن اسـت تعـداد زیادی 
انـدام جنسـی قـارچ عامـل موسـوم بـه کلیستوتسـیوم به صورت 
نقـاط سـیاه رنگ مشـاهده شـود )شـکل 13(. اسـتقرار آلودگی و 
جوانه زنـی کنیدی هـا نیازی بـه آب آزاد ندارد. به محض اسـتقرار 
بیمـاری، پراکنـش کنیدی هـا در شـرایط رطوبتـی متوسـط تـا 
بـاال و در دمـای 15 تـا 27 درجـه سـانتی گراد رخ می دهـد. 
از  ایـن بیمـاری ممکـن اسـت بـا خسـارت ناشـی  خسـارت 
مگـس سـرکه اشـتباه شـود. بنابراین الزم اسـت با اسـتفاده از 
لنـز تـوده قارچـی مشـاهده شـود. یکـی از راحت تریـن راه هـا 
برای تهیه اسـالید میکروسـکوپی اسـتفاده از نوارچسب شفاف 
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اسـت. کافـی اسـت نـوار را بـه سـطح برگ چسـباند و بـر روی 
الم میکروسـکوپی قـرار داد. در صورتـی که بافـت گیاهی فاقد 
اندام هـای جنسـی تیره رنـگ باشـد می تـوان به مـدت 24 تـا 
48 سـاعت برگ هـای آلـوده را در محیـط کشـت مرطـوب در 

دمـای اتـاق قـرار داد تـا اندام هـا ظاهر شـوند. 

شکل 13- عالئم بیماری سفیدک پودری توت فرنگی روی میوه و برگ. نقاط 
سیاه رنگ روی برگ اندام های جنسی قارچ عامل هستند. 

بیماری پوسیدگی های ریشه، طوقه و ساقه

عامل بیماری

عامل بیماری .Phytophthora spp است.

عالئم بیماری

 بیمارگـر شـبه قارچ فایتوفتورا عامل بسـیاری از بیماری های 
موسـوم به پوسـیدگی های ریشـه، طوقه و سـاقه هسـتند. عالئم 
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بیمـاری ناشـی از گونه هـای این بیمارگر برحسـب نـوع میزبان و 
شـرایط رشـد متفاوت اسـت. عامل بیماری به تنه نزدیک سـطح 
خـاک حمله می کند. یکی از عالئم مهم پوسـیدگی فایتوفترایی، 
وجـود صمغ روی سـطح پوسـت آلـوده به خصـوص در درختان 
میـوه هسـته دار اسـت )شـکل 14- الف(. بـه دنبـال آن، آلودگی 
بـه طـرف بـاال و پاییـن تنـه در زیـر خـاک گسـترش می یابد. 
بافت هـای آلوده در زیر سـطح پوسـت، قهوه ای شـده و پوسـت 
تغییـر رنـگ می دهـد و قهـوه ای یـا قهـوه ای مایـل بـه قرمز 
می شـود )شـکل 14- ب، ج(. در مرحلـه بعـد پوسـت مـرده، 
خشـکیده شـده و چروکیـده و ترک خـورده می شـود. در اثر 
گسـترش بیمـاری بخـش سـبزینه گیـاه بـه زردی می گرایـد و 
موجب مرگ سرشـاخه ها می شـود )شـکل 14- د(. ریشه های 
آلـوده رنـگ قهـوه ای تیـره می یابـد و با ظاهـری خیـس تقریباً 
از بیـن می رونـد. در شـرایط آب و هوایـی مرطـوب، هنگامـی 
کـه تنـه یـا طوقـه آلودگـی دارد، خیس بـودن پوسـت نزدیـک 
بـه سـطح زمین قابل تشـخیص اسـت. ایـن بیمـاری در مناطق 
بـا شـرایط خیلی مرطـوب، زهکشی نشـده و نقاطـی که آب 
جمع می شـود، بیش تـر شـیوع دارد. عامـل بیمـاری به صـورت 
اسـپور جنسی، میسـیلیوم و کالمیدیدسـپور )اسـپورهای مقاوم 

قـارچ( در خـاک دوام می آورد.
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شکل 14- عالئم مهم بیماری پوسیدگی ریشه، طوقه و ساقه ناشی از 
قارچ فایتوفترا: الف( ترشح صمغ روی تنه؛ ب و ج( بروز رنگ قهوه ای یا 
قهوه ای مایل به قرمز در بافت کورتکس )پوست گیاه(؛ د( زوال و مرگ 

درختان هلو ناشی از بیمارگر فایتوفترا.
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بخش دومنماتد ها





مقدمه
نماتدهای انگل گیاهی موجودات کوچک کرمی شـکل به 
35 میکرومتـر  تـا   15 قطـر  1 میلی متـر و  تـا   0/3 طـول 
هسـتند. نماتدهـای انـگل درختان میوه خاک زی هسـتند و 
معمـوالً از بافـت ریشـه تغذیـه می کننـد. تغذیـه نماتدها از 
طریـق یـک سـاختار تخصصی بـه نام اسـتایلت )نیـش( که 
در واقـع یـک زائـده سـوزنی مانند در داخـل محفظـه دهان 
اسـتایلت،  از  اسـتفاده  بـا  نماتدهـا  انجام می شـود.  اسـت، 
دیـواره سـلول های گیاهی را سـوراخ کـرده و مـواد غذایـی 
مورد نیـاز خـود را از محتویـات سیتوپالسـمی سـلول های 
زنده گیـاه جذب می کننـد. تعـدادی از نماتدهـای گیاهـی 
 Longidorus و  Xiphinema ماننـد گونه هایی از جنس هـای
باعـث انتقـال ویروس از ریشـه درختان آلوده به درختان سـالم 
می شـوند. عالئـم بارز آلودگـی در درختان میوه و مـواد تکثیری 
ماننـد نهـال به صـورت کلـروز )رنگ پریدگی( سـطح برگ، 
کوتولگـی، ایجـاد گـره در ریشـه، زخـم ریشـه و... بروز می کند. 
تاکنـون بیـش از 4100 گونـه نماتد گیاهی در جهان شـناخته 

شـده است.
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نماتدهای ریشه گرهی

عامل بیماری

عامل بیماری  Meloidogyne spp., Heteroderidae است. 

عالئم بیماری

در اندام های هوایی گیاه آلوده، ضعف عمومی، کم رشـدی، 
زردی و کوتولگـی و در اندام هـای زیرزمینی تشـکیل غده های 
 حاوی نماتد روی ریشـه های فرعی نمایان می شود. بدین شکل 

کـه گیاهـان میزبان بـا عکس العمل خـود و ایجـاد هیپرتروفی 
سـلول ها(  )ازدیـاد  هیپرپـالزی  سـلول ها( و  )بزرگ شـدن 
یـا  مـواد  سـایر  اکسـین و  سـنتز  بـا  ریشـه  بافت هـای  در 
هورمون هـای رشـدی بـه مقابلـه بـر می خیـزد و در نتیجـه از 
حالـت طبیعی خارج می شـوند. ریشـه گیـاه میزبـان نمی تواند 
وظیفـه اصلـی خود یعنی جـذب آب و مواد غذایـی را از خاک 
به خوبـی انجام دهـد. در اثـر همـکاری و ارتبـاط متقابـل با 
قارچ هایـی مانند فایتوفتـورا، رایزوکتونیا، پیتیوم، ورتیسـیلیوم، 
اسکلروشـیوم و فوزاریـوم، بیمـاری تشدید می شـود و گیـاه 

میزبـان آلـوده از پـای در می آیـد )شـکل 15(.
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شکل 15- برخی از عالئم مشخص نماتدهای عامل گره ریشه در 
درختان باغی: الف، ب( نهال زیتون سالم )راست( و آلوده )چپ(؛

ج( ریشه های آلوده نهال زیتون؛ د، ه( انار سالم و آلوده به نماتد گره ریشه؛ 
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ادامه شکل 15- برخی از عالئم مشخص نماتدهای عامل گره ریشه در 
درختان باغی: ز، و( ریشه های انار سالم و آلوده دارای گره؛ ح( الرو سن چهارم 
کمی متورم در داخل ریشه؛ ط( ماده بالغ متورم داخل بافت ریشه ولی انتهای 

آن هم سطح ریشه.

نماتد عامل زوال مركبات

عامل بیماری

عامل بیماری Tylenchulus semipenetrans, Tylenchulidae  است.

عالئم بیماری
در قسـمت های فوقانـی تـاج درخت، برگ هـا ابتدا ریز 
می شـوند و سـپس به تدریـج می ریزنـد. با گذشـت زمان 
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سرشـاخه ها خشکیده می شـوند و در نتیجـه تـاج درخت 
فـرم غیرعـادی پیدا می کنـد. به طور کلی ضعـف عمومی، 
کوچکـی برگ هـا و میوه هـا و ریـزش آن هـا از مهم تریـن 
عالئـم بیمـاری هسـتند. در ایـن درختـان ریشـه ها ظاهر 
غیرطبیعی دارند، ضخیم و کم رشـد هسـتند و الیـه ای از ذرات 
خـاک بـه مـاده ژالتینـی مترشـحه از نماتدهـای مـاده روی 
سـطح ریشـه می چسـبد کـه به راحتـی شسته نمی شـود. 
نهایتاً پوسـت ریشـه در اثر خسـارت نماتد و سـایر عوامل 
فاسـد می شـود. معمـوالً  بیمـاری زا زخمـی، پوسـیده و 
نماتدهـای ماده مسـتقر روی ریشـه های آلـوده به راحتی 

قابل مشـاهده هستند )شـکل 1۶(.

  

شکل 1۶- عالئم زوال تدریجی )راست( و سریع )چپ( مرکبات در اثر آلودگی 
. T. semipenetrans به نماتد

نماتد حلقوی

عامل بیماری

عامل بیماری Mesocriconema, Circonematidae است.
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عالئم بیماری

نماتدهـای Mesocirconema به ویـژه M. xenoplax همراه 
اسـیدیته خـاک و  )از جملـه  نامناسـب  بـا شـرایط محیطـی 
حـرارت( و عملیـات نامناسـب زراعـی )از قبیل هـرس پاییزی( 
عامـل بیمـاری کوتاهـی عمـر در درختـان هلـو هسـتند. ایـن 
نماتـد بـه ریشـه خسـارت می زند و بـا شـانکرهای )زخم های( 
 (Pseudomonas syringae ناشـی از سـرما و شـانکر باکتریایی
(pv. syringae ارتبـاط دارد. درخـت جـوان هلـو در صـورت 

آلودگـی به این نماتد و همراهی شـرایط نامناسـب اشاره شـده 
در بـاال، دچـار زوال ناگهانـی می شـود و سـپس از ناحیه طوقه 
  M. xenoplax پاجوش هـای زیـادی تولید می کند. در گلخانـه
رشـد انتهایـی انگـور را در گلدان هـا کاهش می دهـد. بـا 
ازبین رفتـن ریشـه های جـوان به طـور موضعـی، تخریـب و 
نکروزشـده  منطقـه  می شـود.  ایجـاد  )بافت مردگـی(  نکـروز 
گسـترش می یابد و بعـد از چند روز ریشـه ها را تخریب می کند. 
ریشـه های پیـر لیگنینـی )چوب پنبـه ای( شـده هـم از بیـن 
قابل مشـاهده ای  به طـور  ریشـه ای  می رونـد و همـه سیسـتم 
کاهش می یابـد. کلـروز )رنگ پریدگـی( از عالئـم اصلـی اسـت 

)شکل 17(. 
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بالف

شکل 17- نمایی از شکل نماتد حلقوی )الف( و عالئم آلودگی به آن در نهال 
چهار ساله انگور )ب، چپ( و مقایسه آن با نهال سالم انگور )ب، راست(. 

نماتدهای مارپیچی
 Helicotylenchus spp.,  :نماتدهـای مارپیچی دو دسـته اند

Haplolaimidae

عامل بیماری

عامل بیماریHelicotylenchus dihystera  است.

عالئم بیماری

همـه گیـاه تحت تأثیـر حملـه نماتد قـرار می گیـرد و باعث 
مرگ گیـاه، سرخشـکیدگی و کوتولگـی می شـود. برگ هـا رنگ 
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غیرعـادی دارند، زرد می شـوند و می میرنـد. در ناحیه کورتکس 
)پوسـت( ریشـه ها پوسـیدگی نـرم اتفاق می افتد. روی سیسـتم 
ریشـه ای نوارهـا یـا زخم هـای نکروتیـک و روی اندام هـای 
رویشـی زخم هـای سـطحی و تغییـر رنـگ دیده می شـود 

)شکل 18(.

عامل بیماری

عامل بیماری  Helicotylenchus multicinctus است.

عالئم بیماری

عالئـم خسـارت شـبیه بـه سـایر گروه هـای انـگل داخلی 
ریشـه بـر روی گیاهـان مـوز و بارهنـگ اسـت. حملـه نماتد به 
قسـمت بیرونـی کورتکـس ریشـه سـبب زخم هـای نکروتیک 
مشخص می شـود کـه ابتـدا رنـگ آن زرد اسـت و بعـد بـه 
قهـوه ای مایل به قرمز و سـیاه تبدیل می شـود. در آلودگی های 
سـنگین به نـدرت زخم هـای ریشـه می توانـد به هم پیوسـته 
شـود، نکـروز گسـترده ایجـاد کند و موجـب تغییر شـکل و در 
نتیجـه مـرگ ریشـه شـود. گیاهان آلـوده کوتوله می شـوند و 

ممکن اسـت واژگون شـوند.
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شکل 18-  شکل کلی نماتدهای مارپیچی: )الف(  H. dihystera و 
)ب( H. multicinctus و )ج و د( عالئم آلودگی به صورت لکه ای در چمن. 

نماتدهای كلیوی شكل 
 , Rotylenchulus spp. :ایـن نماتدهـا عبارت انـد از

Haplolaimidae

عامل بیماری

 Rotylenchulus reniformis;  Rotylenchulus عامل بیماری
parvus است.
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عالئم بیماری
عالئـم آلودگـی در درختـان آلـوده آنانـاس  به صـورت رشـد 
ضعیـف اسـت، برگ ها به رنگ متمایل به قرمـز تغییر می یابند و 
کم تـر از گیاهـان سـالم اسـتقامت دارنـد. گیاهـان به شـدت 
آلـوده ممکـن اسـت از ناحیـه طوقـه یـا ریشـه در اثـر کم ترین 
فشـار خارجـی قطع شـوند و از بین برونـد. ایـن نماتـد برخـالف 
نماتدهای گره ریشـه، ظاهری کلیوی شـکل دارند )شـکل 19(، 
روی ریشـه گال ایجاد نمی کنند؛ اما سـبب کاهش رشـد ریشـه 
می شـوند. ماده هـای این نماتدهـا انگل نیمـه داخلی بی حرکت 
هسـتند کـه بـر روی ریشـه های میزبان تجمـع می یابند، 
باعـث تغییـر شـکل آن ها می شـوند؛ امـا نکـروز )بافت مردگی( 
گسـترده ایجاد نمی کننـد، هرچنـد که زخم های فرعـی از روی 
نیشـکر در قسـمت جنـوب غربی جمهـوری دومینیکـن گزارش 

شده اسـت.
ایـن نماتـد بـه همـراه پژمردگـی فوزاریومـی بـر روی نخود 
در کنیـا گزارش شـد کـه مثـل R. reniformis  توانایی افزایش 
شـدت پژمردگـی را دارد. به طـور کلـی عالئـم روی تمام گیاه 
به صـورت پیـری زودرس، در برگ هـا زردشـدگی یـا مـرگ، 
در سـاقه کوتولگـی یـا رزت و زوال و در ریشـه ها به صـورت 
ریشـه های کثیـف، دارای رگه هـای نکروتیـک )بافت مـرده( یا 

زخـم ظاهر می شـود.
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شکل 19- نماتدهای ماده بالغ نیمه فرورفته در ریشه )الف، ب و ج(

نماتدهای سوزنی

عامل بیماری

 ,  Xiphinema spp., Longidorus spp. بیمـاری  عامـل 
اسـت.   Longidoridae

عالئم بیماری

 نماتدهای این جنس از نوک ریشه تغذیه کرده و گال 
تولید می کنند. ریشه های آلوده از رشد باز می مانند، اندام های هوایی 
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گیاه ضعیف می شوند و میزان محصول کاهش پیدا می کند. یک 
نماتد می تواند حتی تا چهار روز در یک موقعیت باقی بماند. 
بسته به نوع ترکیب میزبان و گونه های این نماتدها، ممکن 
است در مجاورت سلول های نکروزشده، سلول های بیش از حد 
رشدکرده با تعداد بیش تری هسته ظاهر شود. با توجه به اینکه 
نماتدهای سوزنی ناقل تعدادی از ویروس های گیاهی مهم در 
درختان میوه هستند، معموالً در صورت ظهور عالئم بیماری های 
ویروسی در درختان میوه، احتمال آلوده بودن ریشه درختان به 

این نماتدها وجود دارد )شکل 20(.
بالف                  

ج

شکل 20- نمایی کلی از عالئم بیماری هایی که به طور مستقیم 
در اثر تغذیه نماتدهای سوزنی از ریشه )الف( یا به طور غیرمستقیم در 
نتیجه انتقال بیمارگرهای ویروسی و ظهور عالئم آن ها در باغ ها و مزارع 

رویت می شود)ب(، عالئم ویروس برگ بادبزنی مو در انگور و 
ویروس لکه حلقوی گوجه فرنگی در شمعدانی که هر دو توسط

.Xiphinema sp  ایجاد می شوند )ج(.
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نماتدهای زخم ریشه
 Pratylenchus spp., Zygotylenchus :این نماتدها عبارت اند از

.guevarai, Pratylenchidae

عامل بیماری

عامل بیماری .Pratylenchus spp است.

عالئم بیماری

نماتدهـای این جنس به پوسـت ریشـه حملـه می کنند و 
سـلول ها را در ضمن تغذیـه از بین می برند. در اغلب میزبان ها 
زخم های قهوه ای کشـیده در سـطح ریشـه مشاهده می شـود 
کـه بـا ایجاد شـرایط نامناسـب، نماتد زخم را تـرک می کند و 
خـود را به محل های جدیدتری در داخل ریشـه می رسـاند یا 
کاًل ریشـه گیـاه را ترک می کنـد. گاهـی به دسـتجات آوندی 
خسـارت وارد می کند و کل سیسـتم ریشـه را از بین می برد. 
ازبین رفتـن ریشـه ها ماننـد  اندام های هوایـی، عالئـم  در 
پژمردگـی، زردی برگ ها، سرخشـکیدگی شـاخه ها و کوتولگی 
مشاهده می شـود. در آلودگی هـای شـدید ممکـن اسـت گیـاه 
از بیـن بـرود. در اثـر تعامـل بـا عوامـل بیمـاری زای قارچی و 
باکتریایـی عالئـم بیماری شـدیدتر می شـود و خسـارت 

افزایش می یابـد )شـکل 21(. 
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عامل بیماری

عامل بیماری Zygotylenchus Guevara است.

عالئم بیماری
در  سیاه  قهوه ای  یا  قهوه ای  زخم های  نماتد،  تغذیه  اثر  در 
ریشه به وجود می آید و حفره های بزرگی در کورتکس )پوست( 
ریشه هایی که از آن تغذیه می کند، ایجاد می شود. در صورت 
تهیه برش از ریشه های آلوده حفره هایی در اپیدرم و بافت آوندی 
مشاهده می شود. کل گیاه کوتوله می شود و در ریشه ها پوسیدگی 
نرم کورتکس، کاهش در سیستم ریشه و ظهور زخم یا رگه های 

نکروز )بافت مرده( اتفاق می افتد )شکل 21(. 
        

ج

بالف

شکل 21- نمایی کلی از شکل نماتدهای زخم ریشه و خسارت 
آن ها در باغ: الف( شکل عمومی نماتدهای زخم ریشه؛ ب( حضور 
تعداد زیادی از سنین مختلف الروی و نماتدهای بالغ در داخل 
ریشه؛ ج( ریشه سالم )راست( و ریشه آلوده دارای زخم )چپ(
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هد

ادامه شکل 21- نمایی کلی از شکل نماتدهای زخم ریشه و خسارت آن ها در 
باغ: د، ه( عالئم زخم روی ریشه و اندام های زیرزمینی.

نماتد نقب زن یا حفار

عامل بیماری

عامل بیماری  Radopholus similis, Pratylenchidae است.

عالئم بیماری

عالئـم آشـکار ایـن نماتـد روی مـوز به صـورت افتـادن و 
میـوه،  دارای  گیاهـان  به خصـوص  گیـاه،  ریشه کن شـدن 
طوالنی شـدن رشد رویشـی و کاهش وزن خوشه ظاهر می شود. 
در موزسـتان ها، دو نـوع خسـارت آشـکار اتفاق می افتـد کـه 
یکـی مؤثـر در تکیـه گاه گیـاه و دیگـری کاهـش توانایی جذب 
آب و مـواد غذایـی در مزرعـه اسـت. در بخـش بیرونـی ریشـه 
چندیـن زخـم قرمـز سـیاه دیده می شـود. نماتـد حفـار در 
نارگیـل عالئـم عمومـی غیراختصاصـی مانند کوتولگـی، زردی، 
 کاهـش در تعـداد و انـدازه بـرگ و برگچـه، تأخیـر در گل دهی، 
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نماتـد  ایـن  ایجاد می کنـد.  محصـول  کاهـش  برگ هـا و  ریـزش 
زخم های کوچک، طویل و نارنجی رنگ روی ریشه های سـفید نازک 
ایجاد می کنـد. ریشـه های نـازک نهـال نارگیل در آلودگی سـنگین 
اسـفنجی می شـوند. زخم هـا و پوسـیدگی ها در ریشـه های نـازک 
محـدود هسـتند. برگ هـا رنـگ غیرطبیعـی پیدا می کننـد و دچار 
سـقوط، پژمردگـی و زردی می شـوند. مـرگ ریشـه ها رخ می دهد و 
سیسـتم ریشـه کاهش می یابـد، زخم هـا یـا رگه های نکـروز، زخم 
در کورتکـس، اندام های رویشـی، زخم هـای سـطحی بی رنـگ و 
 پوسـیدگی درونـی ایجاد می شـود. در مرکبـات درختان رو به 
زوال گسـترده دارای برگ  هـای کم تر و کوچک تر و شـاخه های 
مـرده بیـش از درختـان سـالم هسـتند. تمایـل بـه پژمردگی 
وجـود دارد. میوه هـا ضعیـف و کم بازده هسـتند؛ امـا مرگ گیاه 

معمـوالً رخ نمی دهد )شـکل 22(. 

بالف

شکل 22- نمایی کلی از خسارت نماتدهای نقب زن در باغ ها
 الف، ب( نماتد در داخل سلول های بافت ریشه؛ 
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ج

ز

د

ح

و

ی

ه

ط

ادامه شکل 22- نمایی کلی از خسارت نماتدهای نقب زن در باغ ها
 ج( ایجاد حفره و پارگی در سلول های بافت ریشه؛ د، ه، و( عالئم زخم روی 

ریشه و اندام های زیرزمینی؛ ز، ح( گیاه سالم )راست( و آلوده )چپ(؛ 
ط، ی( افتادن موزهای آلوده.
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نماتدهای سنجاقی

عامل بیماری

عامل بیماری  Paratylenchus spp., Pratylenchidae است.

عالئم بیماری

 نماتدهای این جنس اسـتایلت خود را درون سلول های اپیدرم 
یـا در قاعـده تارهای کشـنده وارد می کنند. یـک نماتد ممکن 
اسـت چنـد روز از یـک سـلول تغذیه کنـد، بـدون اینکـه آن 
را از بیـن ببـرد. امـا در برخـی از میزبان هـا در اثـر تغذیـه، 
نواحـی نکـروز و بافـت مـرده قهوه ای رنگـی بـه وجود می آیـد. 
جمعیـت زیـاد ایـن نماتـد می توانـد موجـب مـرگ ریشـه ها 
شـود. در اندام هـای هوایـی درختـان آلـوده زردی و کلروز 

)شـکل 23(. دیده می شـود 



59  راهنمای تشخیص بیماری های قارچی و نماتدهای درختان میوه

ب

ج

الف

شکل 23- شکل شناسی کلی؛ )الف( نماتدهای سنجاقی و نحوه خسارت؛ 
)ب( نماتد روی ریشه گندم به رنگ قهوه ای رنگ؛ ج( رنگ آمیزی ریشه الله 
آلوده به نماتد سنجاقی با اسید فوشین 12 روز پس از تلقیح )تجمع تخم ها، 

الروها و نماتدهای بالغ(.
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