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  پیشگفتار
آلبالو، گیالس، گوجه، آلو، هلو، : شاملدار هستهدرختان میوه 

ازدرختان بسیار ارزشمندي هستندکه طال شفتالو، زردآلو، شلیل و آلو قطره
آوري، دارویی و سایر اهمیت میوه، چوب، مصارف صنعتی، ارز

توانند نقش مهمی در ها بر همگان روشن بوده و میآنمفیدخصوصیات 
 وزارت جهاد کشاورزي1394نامه رسمی آمارطبق . اقتصاد کشور ایفا کنند

هکتار بوده است  میلیون 3/2، سطح بارور محصوالت باغبانی کل کشور )1(
اختصاص به درختان میوه  هکتار 216200، یعنی درصد از این مقدار 4/9که 

میزان تولید کل محصوالت  ،مذکور 1394نامه بر آماربنا .داردهسته دار 
 به تولیدمربوط درصد آن  4/11تن بوده که  میلیون 38/19باغبانی کشور 

متاسفانه در طی چند ). تن 2209320( باشدمیدرختان میوه هسته دار  میوه
خصوص هسال اخیر بروز زوال تدریجی و یا مرگ سریع درختان میوه ب

هاي درختان گیالس، زردآلو، آلبالو، بادام، انواع آلو و هلو بویژه در زمین
وضعیت آبیاري کرتی و غرقابی، در نقاط مختلف کشور، دار و در زه

ي زهاي بیمارگر خاكگسترش پیدا کرده است که انواع متفاوتی از قارچ
پوسیدگی آرمیالریایی ریشه، طوقه و . توانند مسبب این ضایعات شوندمی

از طرف . زا استهاي مهم و بسیار خسارتاز بیماريیقه درختان میوه یکی
- زا است که باعث سم شناخت یا شناخت غلط از عوامل بیماريدیگر عدم 

- میرویه، آلودگی محیط زیست و هدر رفتن نیرو و سرمایه  هاي بی پاشی

تنه و یقه درختان  هاي آرمیالریایی به ریشه،هاي مختلفی از قارچگونه. شود
قارچ عامل بیماري انتشار جهانی داشته . زنندمیوه حمله کرده و خسارت می
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تواند به همه انواع درختان حمله کرده و سبب خسارت و حتی مرگ و می
  .درختان نیز گردد

 مقدمه
اي فعالیت ویژه در مناطق معتدل و حارهقارچ عسلی انتشار جهانی داشته و به

هاي میوه، هاي بومی، باغجنگل ،هاي کاشته شدهاین بیماري در جنگل. دارد
شود و قارچ عامل بیماري داراي دیده میها و فضاي سبز شهري تاکستان

تواند روي گیاهان غیر چوبی نیز خسارت دامنه میزبانی وسیع بوده و حتی می
هاي فراوانی را در مناطق معتدله آمریکاي این بیماري خسارت. وارد کند

شمالی، اروپا، آسیا، استرالیا، نیوزلند، آفریقاي جنوبی و بسیاري مناطق دیگر 
اي آفریقا، آمریکاي جنوبی و و حتی در مناطق گرمسیري حاره کندوارد می

زند؛ منتهی شدت بیماري به اندازه سریالنکا وجود داشته و خسارت می
در ). 14، 13، 6،10 ،5(شود مناطق معتدل نبوده و فقط در ارتفاعات دیده می

ن از ریشه درختا 1339الدین شریف در سال ایران براي اولین بار توسط قوام
در ادامه  .)3و 2(سیب واقع در لواسان گردآوري و گزارش شده است 

مطالعات انجام شده توسط محققین مختلف کشور، روي درخت گیالس، 
زردآلو و بادام در استان سمنان، روي درختان بادام، گردو و زردآلو در 
شیراز، روي درختان زردآلو در قزوین و رامهرمز، روي درختان آلو در 

راسان، روي گیالس در استان تهران، روي درختان بادام و گردو در استان خ
دار شامل سیب و استان چهارمحال و بختیاري و روي درختان میوه دانه

هاي گالبی و به از نقاط مختلف کشور و روي درختان گردو در استان
  ).2،3،9( و چند نقطه دیگر گزارش شده است فارس، کرمان، همدان
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ترین گونه قارچ عامل بیماري پوسیدگی مهم :بیماريعامل یا عوامل 
 Armillaria melleaمعناي وسیع آن  یا بهآرمیالریایی ریشه و طوقه 

(Vahl:Fr.) P. Kumm. باشد که در سابق به عنوان یک گونه قارچ می
شد، در حال حاضر به عنوان یک گونه مرکب شناخته شده و شناخته می

و  5،10( گونه تشکیل شده است 9شمالی حداقل از براي مثال در آمریکاي 
مهم  گریماردو ب. شناخته شده است یشمال یکايگونه در آمر 9حدود . )15

A. ostoyae , A. mellea   دانگان و نهان مخروطیان رويبر و غالبا  ترتیببه
، 6 ،5(شوندمی یافتکره زمین  شمالیکره یمدر نزنند و بیشتر خسارت می

10،12 ،13(.  
بیماري پوسیدگی آرمیالریایی طوقه و ریشه به اسامی دیگري نیز مشهور 

- 3قارچ ریشه بلوط -2دار ریشه پوسیدگی قارچ کالهک-1: است
در  ي متعدد جنس قارچی آرمیالریاهاگونه. پوسیدگی بند کفشی ریشه

هاي زایی و دامنه میزبانی داراي تفاوتخصوصیاتی از قبیل قدرت بیماري
هایی از قبیل آزمون سازگاري جنسی، هستند و به کمک ویژگی آشکاري

، 11، 8، 7( شونداندام باردهی و انگشت نگاري مولکولی قارچ شناسایی می
 .Aترین گونه، زا ترین و مهاجممطالعات متعدد نشان داده که بیماري. )15

mellea هاي خوراکی عسلی رنگ، نرم اي از کالهکاین گونه توده. است
اي رنگ هاي سفید تا قهوهسانتی متر تولید کرده و داراي تیغه 4-6به قطر و 

چهار گروه سازگار جنسی  A. melleaدر گونه . باشندبا یک حلقه و پایه می
. وجود دارد که ممکن است همگی از یک بازیدیوکارپ منشاء گرفته باشند

، 5، 8،9،10( باشدمی Armillaria tabescence دومین گونه از لحاظ اهمیت
 .)15و  6،11،14
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تنه درخت و بن یقه، طوقهآرمیالریایی هاي پیشرفته پوسیدگی نشانه - 1شکل 

  میسلیومی قارچ آرمیالریا و توده هاآلوده، همراه با ورقه
  
  : هاي بیماريم و نشانهیعال

  عمومیم یعال -1
هاي عمومی و غیر اختصاصی هستند کـه روي شـاخ و بـرگ درختـان     نشانه 

. شـود ها کم رشد و ضعیف شده و تعداد آنها هم کم میشاخه .کندبروز می
تاج درخت از عالیـم بـارز خسـارت     ها و باریک شدنسرخشکیدگی شاخه

هـاي  هـاي سـایر قـارچ   توانـد از نشـانه  منتهی این عالیـم مـی   ،آرمیالریا است
اي و صـورت لکـه  و گسـترش بیمـاري در سـطح بـاغ بـه      زا نیـز باشـد  بیماري

هـا  ها رنگ پریده و متمایل به زرد و کوچک شده، میوهبرگ. موضعی است
. شـوند رسی نامناسـب مـی  آب گردیده و گاهی دچار زودنیز کوچک و کم

بدین ترتیب درختان آلوده دچار زوال تدریجی شده و ممکـن اسـت کـه بـا     
و یا اینکه در طـی چنـد هفتـه یـا      )2شکل شماره ( سرعت دچار مرگ شوند

بسـته بـه میـزان     ،یا چند سال آینده از بین بروند که این مـدت زمـان   چند ماه
زایی قارچ بیمارگر، میزان حساسیت و بنیـه درخـت و شـرایط    قدرت بیماري

از قبیل نحوه کاشت درختان، روش آبیاري، نـوع  (رشدي و محیطی درختان 
متفـاوت خواهـد   ) بافت خاك، میزان رطوبت خاك و درجه حرارت محیط
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در اواسـط   میزبان درختشدن سبز خشک یا بروز پژمردگی ناگهانی و . بود
در کـل   .اسـت  .Armillaria spهـاي بـارز بیمـارگر   تابستان، یکی از ویژگی

برگ هاي هوایی به صورت ضعف عمومی، کمهاي بیماري روي اندامنشانه
همـراه بـا زردي خفیـف     هـا ، خشکیدگی سرشـاخه هاو کوچک شدن برگ

 . )3شکل شماره (است

  
سبز خشک شدن و مرگ سریع درخت در اثر بیماري پوسیدگی : 2شکل 

  طوقه و ریشه در فصل تابستان
  اختصاصیم یعال -2

طوقه و ریشه هستند و آرمیالریایی هاي اختصاصی پوسیدگی نوع دوم نشانه
هاي خارجی پوسـت  شوند که با یک چاقو الیهم زمانی مشاهده مییاین عال

که در این حالـت بـه   ) طوقه و ریشه -در محل تنه(برداریم را تا سطح چوب 
یـک الیـه میسـلیومی سـفید تـا      ها سفید رنگ و سالم باشند که بافتاینجاي

در نهایـت پـس از   . شـود کرمی رنگ و بـه شـکل بـادبزن فرنگـی دیـده مـی      
  ).6و  5، 4، 1هاي شکل( آینداي تیره در میپوسیدگی کامل به رنگ قهوه
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  سبز خشک شدن و مرگ سریع درخت در اثر بیماري - 3شکل 

 آرمیالریا نور افشانی کرده و داراي در حال رشد قارچفعال و هاي میسلیوم
هایی که در حال فساد و ه در چوبژویهب. هستند تابیزیست نور خاصیت

  . گویندمی نیز باشند و به چنین چوبی روباه آتشینتخریب می
آرمیالریا ممکن اسـت از ریشـه آلـوده بـه سـوي چـوب       هاي برخی از گونه

روي کـرده و سـبب شـانکر ناحیـه طوقـه و بـاالي ریشـه        داخلی نفوذ و پیش
هاي پوسیده کامال نمایـان باشـند و   در برخی موارد ممکن است ریشه. گردد

هـاي  گونـه ضـمنا  . )1شـکل  ( یا پوسیدگی داخـل ناحیـه طوقـه نمایـان شـود     
در مقابـل پوسـیدگی   . شـوند مـی نیـز  آرمیالریا سبب پوسیدگی سفید چوب 

مرحله پیشرفته سلولز، همی سلولز و لیگنین در  :در پوسیدگی سفید ،ايقهوه
اي چـوب در مراحـل   اینکـه لیگنـین قهـوه    لدلیـ هبـ  .رونـد از بین مـی  بیماري

سفید  بري شده وپیشرفته پوسیدگی سفید از دست رفته و چوب حالت رنگ
هاي دست نخورده به چوب حالـت  سلولز ،کند و در طول پوسیدگیپیدا می

سـلولز و همـی سـلولز در     :ايدر عوض در پوسـیدگی قهـوه  . دهندفیبري می
و لیگنـین تقریبـا بـدون     تجزیه شـده تمام چوب و در مراحل اولیه پوسیدگی 

ساختار فیبري  ،ايماند و چوب در مراحل اولیه پوسیدگی قهوهتغییر باقی می
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 ترنـد ايو قهـوه  شـده دهد و به سادگی شـکننده و خـرد   خود را از دست می
)8،10 ،5 ،6،11،14(. 

 که اگر شودآلوده دیده می هايدر باغبه شرح زیر سه عالمت کلی این بنابر
  :هر یک به درستی تشخیص داده شود تایید کننده بیماري است

تقریبا و همیشـه در درختـان    :سفیدرنگهاي میسیلیومی صفحات یا ورقه-الف
هاي میسلیومی سـفید رنـگ بـین    اینها حصیر .آلوده و تازه مرده وجود دارند

ایـن  ها هم ممکن است گرچه بعضی دیگر از قارچ. باشندپوست و چوب می
تر و قابل توجه بوده و تولید کنند ولی در مورد آرمیالریا، واضح صفحات را

  .) 10و 6، 5، 1هاي شکل( دهندبوي قارچ می
-هم پیوسـته هبنخی شکل ریشه مانند یا هاي رشته: ریزومورفریشه یا نما -ب

مغـز مـداد   ضـخامت  تقریبا به هستند که  یقارچاز اندام ) شبیه بند کفش(اي 
هاي زنده و یا مرده درخت و یـا نزدیـک سـطح خـاك     و بر روي ریشهبوده 

بسته به گونه آرمیالریا ممکن است با تعداد کم، کوچـک   .شوندمشاهده می
اي و یا پهن شـده در  داراي شکل استوانه. و شکننده بوده و یا برعکس باشند

به رنگ قرمز تا سیاه، . متر قطر دارندمیلی 1-5زیر ریشه هستند و معموال بین 
میسلیوم بافت داخلی . شوندمنشعب و در زمان بلوغ داراي سر کرم رنگ می

تـدریج آفتـاب سـوخته    هسفید رنگ بوده ولی بافت خارجی ممکن اسـت بـ  
  .)9و  7،8اشکال ( گردد

. ممکن است در اواخر تابستان یا پـاییز تشـکیل شـود    :اندام باردهی قارچ-3
هاي چتري شکل قارچ که داراي کالهـک و سـاقه بـوده و شـبیه     اندامظهور 

هـا تشـکیل   ممکن اسـت در بعضـی سـال    قارچ خوراکی رایج در بازار است
) يژمورفولو(گرچه ریخت شناسی . ها فراوان باشدنشده و یا در بعضی سال
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هـایی  صورت خوشههها متفاوت است اما اکثرا ببین گونه درآرمیالریا قارچ 
-تنه تشکیل میدر روي سطح زمین نزدیک تنه و طوقه درخت یا بر روي بن

هم در فاصله دورتر از تنه و طوقه و در ناحیـه  در مواردي . )4شکل ( گردند
-گردند که ظهور آنها اکثرا مصادف با بعـد از بارنـدگی  سایه انداز ظاهر می

و عسـلی  اي قهـوه قـارچ عامـل بیمـاري بـه رنـگ      چترهاي . است هاي پاییزه
ها اسپور. سفید هستند) Gills(هاي شعاعی هاي تیره با تیغهمعموال با پرز یا مو

اي دهایـ هـا داراي ز و بیشتر گونه است ايساقه به رنگ سفید تا قهوهسفید و 
  . کندرا ایجاد میاندام چتري روي ساقه ) آنولوس(هستند که حلقه 

  
که اکثرا بصورت  )Fruiting( هاي چتري قارچ آرمیالریااندامظهور -4شکل 
تنه درخت هایی در روي سطح زمین نزدیک تنه و طوقه درخت یا بر روي بنخوشه

  .)شکل باال روي تنه و پایین بر روي طوقه( اندخشکیده تشکیل شده
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کننـد  هاي آرمیالریا اسپور غیر جنسی تولید نمـی گونه :تولید مثل غیر جنسی
طور محلی و موضعی پراکنده شده و درختان جدیـد را کلـونیزه   هاما قادرند ب

ها این کار را از طریق رشد و توسعه میسلیومی و ارتبـاط و  آن. کنند) آلوده(
 دهندها انجام میوسیله ریزومورفهها و یا رشد از طریق خاك بریشه تماس

  . )15و  6،11،14، 5، 8،9،10(

  

  
ظاهر شدن صفحات میسلیومی در مرحله پیشرفته بیماري زیر پوست : 5شکل 

  خارجی و روي سطح بافت چوبی درخت

  
  هاي پیشرفته پوسیدگی طوقه و ریشهنشانه - 6شکل 
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  .که سبب مرگ درخت گردیده است

  
هاي نازك و اي و سیاه شدن ریشهصورت قهوههنشانه پوسیدگی ریشه ب - 7شکل 

  .فرعی که در نهایت مرگ درختان را به دنبال خواهد داشت

 
بر روي  آرمیالریاقارچ اي شکل نخی و ریشهي ها ریزومورفریشه یا نما–8شکل 

  سطح ریشه اصلی درخت بیمار

  
اي قارچ که بر روي و استوانه کفشی، بندهاي نخی شکلریزومورف - 9شکل

  اند و گسترش یافته انشعاب درخت بیمار و طوقه پوست ریشه



١٣ 
 

  
 بزن فرنگی شکل قارچ آرمیالریاو باد هاي میسلیومی سفید رنگحصیر -10شکل 

  بین پوست و چوب
هـاي  و راه ، شرایط مناسب براي بیمـاري بیماريزندگی عامل چرخه 

  انتقال آن
جزئیات چرخه بیماري بر حسب نوع گونه قارچ آرمیالریا تفاوت دارد ولـی  

هاي آرمیالریا داراي دامنـه  همه انواع قارچ بدین شکل است کهاصول کلی 
غیـره حملـه   میزبانی وسیعی بوده و به تعداد زیادي از گیاهان زراعی، باغی و 

مایه قارچ در خاك آلـوده وجـود   ممکن است که . زنندکرده و خسارت می
هاي آلوده بـه داخـل بـاغ    از طریق خاك،آب آبیاري و نهال یاو باشد داشته 

هاي آرمیالریایی ریشـه و طوقـه   میزان و شدت بیماري پوسیدگی. وارد شود
حساسیت درخت  زایی قارچ، میزاندر درختان میوه بستگی به قدرت بیماري

ــت خــاك  (و شــرایط آب و هــوایی   دارد) درجــه حــرارت محــیط و رطوب
  . )15و  6،11،14، 5، 8،9،10(

تواند تا چندین سال در داخل ها میاین قارچ) هاپروپاگول(مایه آلوده کننده 
بـاقی مانـده و در صـورت شـرایط     ) تا یکصد سال(خاك و یا بقایاي گیاهی 
حتی در میشیگان آمریکـا،   )10،12،13( حمله کندمناسب دوباره به درختان 

-را یافته Armillaria bulbosa (Barla) Kile& Watlingاي از قارچ پرگنه

. )10و 8،9(سـال تخمـین زده شـده اسـت      1500اند که قـدمت آن بـیش از   
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هـاي  هـاي سـالم بـا ریشـه    انتقال ثانویه بیماري درخاك از طریق تماس ریشه
اسـت کـه ایـن حالـت     ) ریزومـورف (هـا  ریشـه نمـا  درخت بیمار و یا توسـط 

. شودهاي آلودگی حلقه مانند در باغ میسرایت، سبب ایجاد مراکز یا کانون
هـایی کـه   در بـاغ . روي کنندتوانند تا چند متر در خاك پیشریشه ها مینما

آبیاري سنگین انجام شده باشـد و حتـی در درختـانی کـه دچـار تـنش آبـی        
هـایی بـا خـاك    چنـین در بـاغ  هـم . ع بیماري بیشـتر اسـت  باشند، احتمال وقو

ــروز پوســیدگی   ،الخــیســبک، شــنی و یــا ســنگ  ــراي ب زمینــه مســاعدي ب
ولی گونه دیگر نزدیک بـه   داردجود و A. melleaتوسط گونه آرمیالریایی 

در کــه  )Armillaria tabescens (Scop) Dennis, Orton& Hara(ن آ
ــابع ــوان  من ــه عن ــرادف ب ــا مت ــام ی  Clitocybe(کلیتوســایب تابسســنس  همن

tabescens(  طوقه پوسیدگی ، نیز در اثر فعالیت این گونهکه است ذکر شده
منتهـی   ،گـردد ایجـاد مـی   )به معناي کلـی و وسـیع آن  (آرمیالریایی  و ریشه

-حتی در زمینشیوع داشته ونیمه سنگین رسی  و هاي سنگینبیشتر در خاك

چـوبی کـه   . قادر به ایجاد بیماري اسـت هاي فیتوفتورا دار مانند گونههاي زه
شـود معمـوال اسـفنجی، چسـبناك و     هاي آرمیالریـا آلـوده مـی   توسط گونه

هـاي  بـر روي چـوب  ) zone lines(هاي سـیاهی  احتماال مرطوب بوده و رده
ها در واقع صفحات حکاکی شـده در  شود که این خطپوسیده شده دیده می

 (Pseudosclerotial)ت آنها را اسکلروت کـاذب  چوب هستند و گاهی اوقا
هاي تیره و ضخیم قارچی تشـکیل شـده اسـت کـه نقـش      نامند و از سلولمی

محافظت قارچ در مقابل شرایط نامساعد محیطی و همچنین مقابله بـا اشـغال   
، 5، 8،9،10( دهـد هاي رقیـب را انجـام مـی   ها و قارچناحیه توسط سایر گونه

  .)12و  6،11،14
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هـاي نامسـاعد را در بقایـاي    هاي مختلـف قـارچ آرمیالریـا بیشـتر دوره    گونه
 .Aدیگــري از قــارچ عســلی در گونــه. گذراننــدچــوبی ریشــه و طوقــه مــی

tabescens نام گونه که همClitocybe tabescens باشد، در مسیر ایجـاد  می
شـود و قـارچ در آن   وست پوسـیده ریشـه درخـت بیمـار جـدا مـی      بیماري، پ

اي فشـرده از  صورت تـوده هیک اندام مقاوم قارچ بوده و ب(اسکلروت مقاوم 
مـدت  ریشـه،  ماننـد نمـا  توانـد  کند که مـی تولید می) هاي قارچی استسلول

ولـی گونـه غالـب    . )12و  6،11،14، 5، 8،9،10( دزیادي در خاك باقی بمان
اسکلروت تولید نکرده و فقـط قـادر بـه ایجـاد      A. melleaقارچ عسلی یعنی 

-زمانی که شرایط مساعد و مناسب شود، انـدام . ریشه یا ریزومورف استنما

در شرایط مناسب، . دندهاوم جوانه زده و مستقیم میسلیوم تشکیل میقهاي  م
-در پوست پایین تنه یا ریشه هاي طبیعی موجودآلودگی از راه زخم یا ترك

چنین تماس مستقیم ریشه درختان مجاور هم. دهدعی رخ میهاي اصلی و فر
هاي پوسیده درختان مرده و هاي عفونی قارچ بیمارگر که در چوبو یا مایه

تماس طوالنی طوقه و ریشه با آب . گیردکاشت نهال آلوده صورت میبا یا 
هـایی کـه خـاك آنهـا     ویـژه در بـاغ  به(هاي غرقاب و باتالقی راکد در زمین

، انباشـتن خـاك یـا هرگونـه مـواد دیگـر اطـراف طوقـه         )سنگین و زه دارند
کـه قسـمتی از تنـه یـا محـل      درخت، کاشت درخت به صورت عمیق طوري
هاي حساس در برابر بیمـاري  پیوند در زیر خاك قرار گیرد و استفاده از پایه

، 5، 8،9،10( از عوامل تسهیل کننده وقوع عفونت و تشـدید بیمـاري هسـتند   
  . )12و  6،11،14

  :بیماري کنترلگیري و روشهاي پیش
  :یري کنندهگاقدامات پیش -الف
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  :اساس و بنیاد کنترل این بیماري برپایه پیشگیري است
رعایت تعادل در آبیاري با به حداقل رساندن دفعات آبیاري و طول دوره -1

ــ ــوگیري از  ،ویــژه در محــدوده یقــه و ریشــه هاشــباع خــاك از آب ب ــه جل ب
-، کمـک مـی  شـوند مرگ درختان می سببشدید که  قارچیهاي آلودگی

  . کند
کـش خـوبی   هایی احداث شوند که خاك آنهـا زه هاي میوه در مکانباغ -2

. داشته و شرایط آب و هوایی مناسبی هم براي پرورش درختان داشته باشـند 
براي اینکه رطوبت خاك در حد مطلوب باشد الزم است زمین باغ به خوبی 

 . کشی مناسب در آن تعبیه شودتسطیح شده و تاسیسات زه

تر از سـطح خـاك   هاي خاکی بلندهاي خاکی یا پشتهها روي مرزدرخت-3
. کاشته شوند تا خروج آب خاك از اطراف تنه، یقه و ریشه آنها آسان شود

 .کالً درختان را باید به حد نیاز آبیاري کرد

سالمت، اصـالت  : ه داراي سه مشخصهگواهی شده کهاي استفاده از نهال-4
 . در احداث باغ ضروري استو استاندارد بودن، باشند 

هـاي  هـایی کـه فاقـد قـارچ    هاي جدیـد در زمـین  ها و باغاحداث نهالستان-5
هـا بـه   بیرون آوردن درختان آلـوده و سـوزاندن آن   -مخرب خاکزي هستند

ضـدعفونی محــل  منظـور جلـوگیري از ســرایت بیمـاري بـه بقیــه درختـان و      
 .گردددرختان کنده شده و سپس آفتاب دهی خاك توصیه می

به هنگام کاشت درختان دقت گـردد کـه محـل اتصـال پایـه و پیونـدك       -7
کالً تنه درختان نباید زیر خاك قرار گیرد و . باالتر از سطح خاك قرار گیرد

زیـرا تنـه درختـان طالـب      ؛اطراف آنها باید بـدون کـود و علـف هـرز باشـد     
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-هبـ  ،و در صورت قرار گـرفتن در زیـر خـاك مرطـوب     بودهخشکی و نور 
 .گرددتدریج دچار پوسیدگی می

یک هیچ. ترین روش کنترل بیماري استهاي مقاوم موثراستفاده از پایه-8
و میزان  دار به قارچ آرمیالریا مصون و یا ایمن نیستنداز انواع درختان هسته

دار سیب، گالبی خیلی بیشتر از درختان دانهدار حساسیت درختان میوه هسته
مشخص  دار خیلیدرختان میوه هستههاي مقاومت نسبی پایه. باشدو به می
مختلف درختان میوه هسته دار از جنس هاي ، اما حساسیت پایهنیست
بوده و از نیمه حساس، حساس تا بسیار حساس  متفاوت) Prunus(آلو

  . است متفاوت
ارقام  که گروه آمیگدالوسمتعلق به  هايگونه حساس شامل بسیار هايگونه

 .Prunus davidiana, P. mira, P( زیادي از بادام زراعی، هلو و شلیل

persica, P. dulcis( ها شامل حساس یاراز گروه بسباز  .گیردرا در بر می
سراسوس و آرمینیاکا که ارقام بسیاري از درختان گیالس، هلو،  هايگروه
 .Prunus mahaleb, P. armeniaca. P(لو، مازارد و محلب هستند زردآ

mazzaard , P. avium (.  
- اي، به نظر میهاي قابل مالحظه در شرایط باغی و مزرعهبا توجه به تفاوت

ها در واکنش به بیماري، مقداري بستگی به رسد که اختالف مابین پایه
دما،  ؛خاك ساختمانبافت و (شرایط محیطی و اقلیمی موجود در باغ 

تر میزان موجودات مفید و از همه مهم رطوبت، میزان مواد غذایی خاك
تواند تا حدي و لذا می ستگی داردب) زنده و کنترل کننده طبیعی در خاك

پایه . ها به بیماري، در مناطق مختلف گرددالعمل متفاوت پایهمنجر به عکس
فزایش طول عمر درختان بادام باعث ا (Mariana 2624) 2624آلوي ماریانا 
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شود اما این پایه با بسیاري از ارقام بادام حساس به پوسیدگی آرمیالریایی می
 .سازگاري ندارد

 .آلبالو داراي حساسیت متوسط به این بیماري است-پایه هیبرید گیالس
درختان گیالس پیوند شده روي پایه مازارد در مقایسه با درختان آلبالوي 

  .تر بوده و یا داراي حساسیت کمی هستندپیند شده روي همین پایه، متحمل
هاي طوقـه و ریشـه در   هایی که پوسیدگیکنترل بیماري در باغ) ب

  :آنها وجود دارد
بایـد   است راشدیدا آلوده که قسمت عمده درخت خشک شده درختان -1
از خـاك  ) هـاي اصـلی و فرعـی موجـود در خـاك     ویژه ریشههب(طور کل هب

، تـا دور درختـان آلـوده    ایجـاد گـودال دور  . بیرون آورده و سوزانیده شوند
  . گرددمیمانع سرایت بیماري به سایر درختان موجود در باغ مقداري 

دور تنـه   بـا بیـل  هـاي اولیـه، بایسـتی    در خصوص درختان واجد آلودگی -2
که زمان آبیـاري، آب اطـراف   طوريدرخت مرز و پشته خاك تعبیه شود به

بـه سـمت سـایر درختـان و     نیـز  و آب درختان بیمار  تنه درختان را فرا نگیرد
گونـه درختـان بایسـتی خـاك ناحیـه      در این .هاي مزرعه هدایت نشودبخش

-بافـت س سـپ . هاي اصلی مشخص گردندطوقه با دقت برداشته شود تا ریشه

شده درختان مبتال در محـل طوقـه و ریشـه و تنـه      و تیره قهوه اي ،هاي بیمار
هـاي بـه ظـاهر سـالم     اي کـه بافـت  به گونـه شود تراشیده  ،آنها با چاقوي تیز

هـاي  سـپس بافـت  . گردند حذفپیرامون شانکر هم تا عرض یک سانتی متر 
  . آتش زده شوندوري و آتراشیده جمع

ها به علت اینکه قارچ آرمیالریا تا اعمـاق  کششیمیایی با قارچدر مبارزه  -4
هاي پوسـیده و  در داخل ریشه طوالنی مدتو قادر به بقاء  کردهخاك نفوذ 
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هاي گروه با قارچکشپاشی سطحی و عمقی خاك باشد، لذا سمنپوسیده می
: هـا و از گـروه آزول ) تیوفانات متیل، کاربنـدازیم، تیابنـدازول  (بنزیمیدازول 

و ترکیبات مناسب دیگري از قبیـل فلینـت و    پروپیکونازول و سیپروکونازول
هـا از قبیـل واپـام، کلروپیکـرین و متیـل      و حتی تدخین با فومیگـان استروبی 

شـود و بنـدرت و    .Armillaria spتواند سبب ریشه کنی قـارچ  بروماید نمی
-کـش با این وجود کاربرد قـارچ  .تاثیر قطعی داشته باشدتواند خیلی کم می

بـاغ  و در شرایط % 90بازدارندگی باالي اثر آزمایشگاه در  مذکور فوقهاي 
انـد و سـبب   نسـبتا خـوبی روي قـارچ بیمـارگر داشـته     تاثیر کنتـرل کننـدگی   

انـد، منتهـی بـه دالیـل مـذکور در      کاهش مرگ و میر درختـان آلـوده شـده   
ی از قارچ آرمیالریـا درون و البـالي   ماندن قطعات، از جمله باقیبندهاي قبلی

-هـاي ضـد  هاي پوسیده و نپوسیده اعماق خاك و حتی دور از مکـان چوب

-هـاي پـیش  زاد بـر روش اساس کنترل این بیماري خاكعفونی و آلودگی، 

 .اسـتوار اسـت  هاي مقاوم یا متحمل و استفاده از پایهرعایت بهداشت  ،گیري
یا براي احداث خاك قبل از کاشت نهال براي تدخین و در سطوح کوچک 

از تـوان  مـی درختان آلوده از باغ کامل نمودن پس از حذف  ،هاي جدیدباغ
با رعایت احتیـاط و زیـر نظـر کارشناسـان     یا کلروپیکرین  )متام سدیم(واپام 

 هســتند،کــش عمــومی چــون زنــده ســموم مــذکور. نمــوداســتفاده مجــرب 
از جمله اثرات سوء زیست محیطی و گرانی قیمت و امکان  .دنمشکالتی دار
بایـد  صـورت اسـتفاده   در . در سطح وسیع بسیار مشکل اسـت  هااستفاده از آن

  .گراد باشددرجه سانتی 10دماي خاك بیش از 
ــوژیکی  -5 ــارزه بیول ــارچ : مب ــد  اضــافه کــردن ق ــاي مفی  Trichodermaه

harzianum  وGliocladium virens هاي آلوده سوا شدهکه قبال از خاك-
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ویژه قبل از کاشت نهال مخصوصا اگـر همـراه بـا مـاده     اند به خاك آلوده به
بیماري مفیـد   کنترلدرصد وزنی جهت  8-10به نسبت  همراه باشند ايزمینه
  .)9، 12،13( است
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