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  گفتار پیش
قارچ ناشی از بیماري لکه آجري برگ بادام 

PolystigmaamygdalinumP.F. Cannon ،هاي  ترین بیماري یکی از مهم
 باعث خسارت قابل توجه است کهمناطق بادامکاري ایران برگی بادام در 

 که، شناخت علمی دقیقی نسبت به درصورتی.شود میروي بعضی از ارقام 
وجود داشته باشد، امکان مدیریت و کنترل آن  آنچرخه زندگی  بیمارگر و

نشریه به منظور معرفی عامل این در این راستا،  .باشد  به سادگی میسر می
بیماري و مدیریت آن  هاي انتشار و گسترش ها، روش شانهبیماري، عالئم و ن

مبارزه شیمیایی تدوین گردیده  بهداشت و، استفاده از ارقام مقاومبرمبناي 
است که مورد استفاده کارشناسان کشاورزي، مروجین و باغداران خواهد 

  .بود
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  مقدمه
غالبا  گیاهیRosaceaeاز خانواده ) Prunusamygdalus(بادام درخت 

انستان ایران، تاجیکستان، افغ(آن آسیاي مرکزي  زادگاهکه  دگرگشن است
نیاز آبی پایین آن و رشد در  علت بهاست و ) هایی از چین و قسمت

) FAO(ئو ابراساس آمار ف. هاي آهکی همیشه مورد توجه است خاك
کشور در سراسر جهان کشت  44در بیش از درخت بادام حاضر،  درحال

کشورهاي آمریکا، اسپانیا، ایتالیا و ایران از تولیدکنندگان عمده این . شود می
درصد  60تا  45که خاطر آن است م بهارزش غذایی مغز بادا .محصول هستند

ها و  پروتئن. دهند تشکیل میي غیر اشباع ها ماده خشک مغز بادام را چربی
را تشکیل آن ماده خشک  ٪20طورمتوسط  ها هرکدام به کربوهیدرات

  .)Maestriet al. 2015( دهند می
ترین عوامل محدود کننده تولید این محصول در ایران بیماري  یکی از مهم

کاري شیوع دارد و  لکه آجري برگ بادام است که در تمام مناطق بادام
میزان خسارت آن بسته به رقم، شرایط اقلیمی منطقه و چگونگی مدیریت 

  . بیماري متفاوت است
  تاریخچه

بیماري قارچی برگی است که در سراسر مناطق  لکه آجري برگ بادام
اهمیت اقتصادي زیادي از هاي آسیا و اروپا وجود دارد و  کاري بادام

  برخوردار است
)Habibi&Banihashemi 2016, López-Lópezet al. 2016 (. این بیماري

شمسی گزارش شده است و در  1287ماگنوس در سال توسط ابتدا در ایران 
  اکثرنقاط کشور روي بادام و بادام کوهی انتشار دارد 



٦ 
 

)Ershad 1995, Behdad 1996.( هاي جنسی  مشخصات مرفولوژیکی اندام
و غیرجنسی، بیولوژي و اپیدمیولوژي عامل بیماري مطالعه شده است 

)Ashkan&Asadi 1974, Banihashemi 1993 .(نسن مبارزه شیمیایی همچ
هاي جنسی قارچ عامل بیماري  با بیماري و عوامل موثر بر تشکیل اندام

 ,Sharifi-Tehrani &Zakeri 1989(مطالعه شده است 

Ghazanfari&Banihashemi 1976, Banihashemi 1993, 
Habibi&Banihashemi 2016(. برآن، حساسیت غالب ارقام تجاري عالوه 

است  بررسی شدهموجود در کشور نیز نسبت به بیماري  و محلی
)Heidarian&Moradi 2005.(  

  عامل بیماري
  آسکومیست عامل بیماري لکه آجري برگ بادام قارچ

 )ascomycetes (هموتالیک PolystigmaamygdalinumP.F. Cannon  از
  ست ا.Xylariomycetidaeو خانواده   Phylachoralesراسته

)Habibiet al.2015, Canon 1996.(  
  هاي بیماري عالئم و نشانه
هاي  هاي بیماري روي برگ بادام نخست به صورت لکه عالئم و نشانه

شود، سپس برگ کلروفیل خود را  شکل و سبز متمایل به زرد ظاهر می بی
دار بوده و حاشیه نامشخصی دارند  گوشهها که معموال  در محل این لکه

آید، به تدریج که بیمارگر پیشروي  کامال ازدست داده و به رنگ زرد در می
نجی تند و بعد قرمز رها نیز از زرد به نا کند، رنگ لکه و رشد و نمو می

بافت برگ در محل  ،هنگام ، دراین)الف -1شکل (یابد تغییر میآجري 
که، در  شود درحالی ها ضخیم شده و به سمت سطح تحتانی برجسته می لکه

ها  آید، قطر برگ در محل لکه رویه باالیی برگ فرورفتگی به وجود می
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هاي سالم  ضخامت برگ سالم یا محلبرابر  3تا  2تر شده و گاهی به  ضخیم
اي  ها کامال قهوه لکهاواخر فصل تابستان . )ب -1شکل ( رسد همان برگ می

شود، گاهی  هاي آلوده مرده و خشک می و تیره شده، بافت برگ در قسمت
ها تمام پهنک برگ فاسد شده و برگ  هکبه علت پیوستن تعدادي از این ل

ها  در مراحل پیشرفته بیماري، برگ ).Ashkan&Asadi 1974( ریزد می
روي ارقام حساس برآن،  عالوه). ج -1شکل (شوند  خورده و خشک می پیچ

ها، تولید محصول را نیز تحت  با کاهش سطح فتوسنتز برگمانند مامایی، 
  .)د -1شکل ( دهد تاثیر قرار می

 
  هاي بیماري لکه آجري برگ بادام عالئم و نشانه - 1شکل 

 
  بیماريوقوع هاي انتشار و  روش
هاي زیر  به صورت آسکوکارپ درون برگ جنسی، مرحلهدر  بیمارگر
صورت  ، بهدارقرار دارند هاي مرطوب و سایه که در محل درخت

در طی  هاي بارده جنسی اندام. )2شکل ( کند گذرانی می زمستانگندروي،
بالغ در اواخر زمستان  تشکیل و با سرد شدن هوا، هاي پاییز و زمستان فصل
دهی شروع و  قبل از گل سلولی، تکي آزاد شدن آسکوسپورها. شوند می

آزاد ها  از آسک،تا زمان تشکیل میوه در صورت وجود بارندگی و رطوبت
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که  شوند دهی ظاهر می ها بعد از گل در بادام برگ .شوند و در هوا پخش می
 ي جوانها در این حالت برگ. همزمان با اوج آزاد شدن آسکوسپورها است

در این بیماري تحت هیچ . ئم ظاهر گرددعال روزبعد40تا  30آلوده و حدود 
 و آلودگی فقط اولیه است دهد نمی رخشرایطی آلودگی ثانوی

)Banihashemi, 1990.(  تشکیل اندام بارده جنسی از اواخر تابستان در
ها، مراحل تکاملی  استروماي کامال رسیده شروع شده و بعد از ریختن برگ

گذراند و در  ده در کف باغ میهاي ریخته ش هاي برگ خود را داخل بافت
  شوند  اوایل بهار آسک و آسکوسپور آن کامال بالغ می

)Ashkan&Asadi 1974 .( قارچ پس از نفوذ در بافت برگ و تشکیل ریسه
روي کرده و در آنجا به رشد و توسعه  هاي بافت نردبانی، پیش در بین یاخته
کنند انبوهی و تراکم  میهاي قارچ رشد  بتدریج که ریسه. دهد خود ادامه می

تولید ای هاي بارده اندام ها زیاد شده و نهایتا استروماي قارچ تشکیل و ریسه
 انتهاي کمی خمیده با  شکل و کشیده سلولی، سوزنی تککه اسپورهاي  شود

اسپورهاي غیرجنسی نبوده  ند کهنک می )scolecospores(به نام سولکوسپور 
براي فرایند تشکیل اندام بارده جنسی و هیچ نقشی در آلودگی ندارند  و

  ).Habibi&Banihashemi 2016( الزم وضروري هستند
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  1چرخه زندگی بیمارگر لکه آجري برگ بادام - 2شکل 
  مدیریت بیماري

  ارقام مقاوم -1
هاي بهاره، عدم  پاشی با بارندگی زمانی سم نظر به گستردگی بیماري، هم

دهی، تابعیت آزادسازي  پاشی در زمان گل رغبت باغداران به سم
آسکوسپورها و زمان آلودگی با اقلیم و فنولوژي گیاه و بالطبع تفاوت 

هایی  فاحش در زمان مبارزه در مناطق متفاوت، باعث گردیده که محدودیت
بارزه شیمیایی وجود داشته باشد و استفاده از ارقام مقاوم یا متحمل به در م

راستا،  دراین .باشدمطرح عنوان کاراترین ابزار در مدیریت این بیماري 
اي بین ارقام مختلف در مقاومت ژنتیکی به بیماري  اختالف قابل مالحظه

تولید بادام  که یک عامل بسیار مهم در تعیین تاثیر بالقوه آن بر وجود دارد
شاهرود  6شاهرود و  12فرانیس، شکوفه، بعضی از ارقام مانند  .است
انتخابی از رقم ( 1 هاي امامیه که، رقم ترین مقاومت را دارند درحالی بیش

                                                           
  .استگرفته شده )Habibi&Banihashemi 2016( از منبعجنسی اندام بارده عکس  - *
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و  هستند ارقام ترین شاهرود حساس 19شاهرود و  7شاهرود،  16، )مامایی
 21و 18، 17، 15، 13، 8 مامایی، نون پاریل، آذر، یلدا، ربیع، سفید، ارقام

بسته  ).Heidarian&Moradi 2005( مابین این دو گروه قرار دارندشاهرود 
شود بایستی انتخاب  که چه اهدافی در هر منطقه دنبال می به این
مثال اگر در  ،اي باشد که تمام جوانب درنظر گرفته شود گونه ارقامبه
کرد باال، کیفیت مطلوب محصول و خودباروري  اي دیرگلی، عمل منطقه

که عالوه بر صفات ذکر شده  شود توصیه می 12و  7مورد نظر است ارقام 
را دارند و مقاوم به بیماري نیز ) صفت نامطلوب(ترین درصد دوقلویی  کم

  .هستند
 هاي زیر درخت آوري برگ جمع -2

 آوري جمعان بایستی کدر حد امکنند،  هایی که خزان می در پاییز برگ
ها از الي  زیرا برگ ،چراي گوسفند از راهکارهاي موثر است. دنشو

  . خورند ها و درزها خارج کرده و می کلوخه
 زدن شخم -3

بارده جنسی قارچ بالغ نشده است و قبل از بازشدن   در زمانی که اندام
ها زیر خاك بروند و خاك زیرین غیر آلوده در  د تا برگها انجام شو جوانه

  .سطح قرار گیرد
  شیمیایی کنترل -4

کش سیستمیک  عنوان یک قارچ به در هزار 5/1به نسبت  اگرچه تریفورین
  معرفی شده است P. amygdalinumبر علیه بیمارگر موثر 

 )BayatTorket al. 2014 ( استفاده از اما تاکنون کنترل بیماري براساس
درصد،  مانند بردوفیکس به نسبت یک مسی کننده گیري هاي پیش کش قارچ
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در  در هزار 2هر کدام به نست ) Cupravit(کوپراویت  و )Casid(کاسید 
% 50اولین سمپاشی در زمان (نوبت  4تا  2اواخر زمستان و اوایل بهار در 

احتماال چهارمین ی پانزده روز بعد و سومین و پاش ها، دومین سم ریزش گل
  ).Banihashemi, 1990(بوده استموثر)  روز 15پاشی با فاصله زمانی  سم
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