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 مقدمه 

بــا توجــه بــه خشــکیدگی  رو بــه فزونــی باغــات انگــور در سرتاســر کشــور و بویژه 
اســتان  هــای تولیــد کننــده عمــده انگــور، بــه نظــر مــی رســد کــه عوامــل متعــدد و 
جدیــدی ممکــن اســت باغــات انگــور را تهدیــد نماینــد. در ایــن بیــن عوامــل مهــم 
قارچــی مــی تواننــد در زوال انگــور نقــش بســزایی داشــته باشــد. در ضمــن رونــد 
ــد شــدت  تغییــرات اقلیمــی و خشکســالی هــای مکــرر و ادامــه دار نیــز مــی توان

ایــن رونــد را افزایــش دهــد.
بـا توجـه بـه اینکـه عوامل قارچی مولـد زوال در انگور بیشـتر در تنـه درختان مو 
بسـرمی برنـد، بنابرایـن بیشـترین توجه بـه بیماری هـای تنه معطوف اسـت و کمتر 
در خصـوص بیمـاری هـای برگـی و ریشـه ای تأکیـد می شـود. عالئم غالبـا متنوع و 
غیـر پایدارنـد ولـی عمومـاً روی چوب تنـه و برگ ها ایجـاد نکروز می  کننـد و باعث 
ضعـف کلـی بوتـه هـا و در حالـت حـاد منجر بـه مرگ مـی شـوند. به نظر می رسـد 
همکنـش بیـن این بیمارگرها و شـرایط محیطـی باعث پیچیدگی این عارضه شـده 
اسـت. حتـی منطقـه و گونـه اختصاصـی بیمارگـر در ایـن عارضـه دخیل اسـت. به 
همیـن خاطـر روش هـای کنتـرل بسـیار محدودنـد و گاهـی باید به حذف قسـمت 
هـای آلـوده و جلوگیـری از گسـترش بیمـاری بسـنده کـرد. بیمـاری های تنـه، در 
بیـن بیمـاری های انگور بیشـترین خسـارت را در طی سـه دهه اخیـر در دنیا ایجاد 
کـرده انـد. قـارچ هـای بیمارگـر از طریق زخـم ها وارد گیاه می شـوند. بیمـاری های 
تنـه انگـور از طریـق کاهـش محصـول و عمـر درخـت خسـارت وارد می کننـد. این 
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بیمـاری هـا بـه چهـار گروه عمـده پتری، اسـکا، سـر خشـکیدگی بوتریوسـفائریایی 
و سرخشـکیدگی هـای ائوتیپایـی تقسـیم مـی شـوند کـه توسـط طیـف وسـیعی از 
قـارچ هایـی کـه از نظـر تاکسـونومی غیـر مرتبط هسـتند، ایجـاد می شـوند. وقوع، 
پیشـرفت، تشـدید و گسـترش بیمـاری های تنه انگـور در ارتباط بـا عوامل مختلفی 
از جملـه خشـکی، دسترسـی محـدود بـه قارچ کـش های مؤثر، فشـار موجـود برای 
افزایـش محصـول، نادیـده گرفتـن محافظـت از زخم های هـرس و اسـتفاده از مواد 

تکثیـری گیاهـی دارای کیفیت پایین اسـت.

 بیماری اسکا 

کلمــه اســکا یــک لغــت خیلــي قدیمــي اســت. اســکا در التیــن بــه معنــاي غــذا 
و قــوت اســت کــه مــي توانــد معنــاي طعمــه را نیــز داشــته باشــد. در برخــي زبــان ها، 
اســکا بــه معنــاي آتــش گیرنــده اســت؛ یعنــي مــواد گیاهــي قابــل اشــتعال کــه در 

ایــام باســتان بــراي تهیــه آتــش بــه کار مــي رفتــه اســت.
بیمــاری اســکا یکــی از مخــرب  تریــن بیمــاری هــای مولــد زوال انگــور تقریبــاً 
ــک  ــد. اســکا ی ــه  شــمار مــی آی ــی کــه مــو کشــت وکار مــی شــود، ب در هــر جائ
ــر  ــک بیمارگ ــا عمــل ی ــط ب ــی بیمــاری فق ــده اســت یعن بیمــاری قارچــی پیچی
ــا هــم  همــراه نیســت بلکــه فاکتورهــا و میکروارگانیســم هــای مختلفــی همــراه ب
یــا بــه دنبــال یکدیگــر فعالیــت مــی کننــد تــا تولیــد ســندروم بیماری شــود. اســکا 
حداقــل حاصــل از دو بیمــاری مرکب شــامل پوســیدگی ســفید و پوســیدگی قهــوه ای 
اســت. عالئــم بیمــاری روی بــرگ هــا بــه صــورت لکــه کلروتیــک بیــن رگبــرگ هــا 
اســت کــه پــس از مدتــی نکــروزه شــده و حالــت ســوختگی بیــن رگبرگــی ایجــاد 

مــی کنــد و حالــت پوســت ببــری بــه بــرگ مــی دهــد )شــکل1(. 
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         شکل1-عالئم لکه برگی زمینه پوست ببری

تخریــب چــوب بــا پوســیدگی ســفید، نقــاط کوچــک قهــوه ای تــا ســیاه رنگ در 
مقطــع عرضــی تنــه و در مقطــع طولــی تنــه بــه صــورت خطــوط طولی ســیاهرنگ 
ــر روی درختــان انگــور 8-10ســاله و باالتــر عالئــم پوســیدگی ســفید را  اســت. ب
ــرم،  ــه، ن ــج چــوب ســخت تن ــه تدری ــه مشــاهده کــرد و ب ــوان در مغــز تن مــی ت

شــکننده و بــه حالــت اســفنجی تبدیــل مــی شــود )شــکل2(.

شکل2- پوسیدگی سفید تنه به  صورت براده چوب 
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ســکته مــو بــه طــور ناگهانــی در اواســط تابســتان بــا پژمردگــی برخــی از ســر 
شــاخه هــا و گاهــی تمامــی سرشــاخه هــا آشــکار مــی شــود. بــرگ هــای ســبز بــه 
ظاهــر ســالم، ســبز کــم رنــگ و ســریعاً پژمــرده و کامــالً در چنــد روز خشــک می شــوند. 
ــا  ــی کــه بارندگــی ب ــژه زمان ــه وی ســکته در تابســتان هــای گــرم رخ مــی دهــد ب

خشــکی هــوای گــرم ادامــه یابــد )شــکل3(. 

شکل3- مرگ ناگهانی انگور رقم کالهداری در اواسط تابستان 

ــق زخــم  هــای حاصــل از  ــاً از طری ــن بیمــاری غالب عوامــل قارچــی مســبب ای
ــی انگــور مــی شــود و ســپس  ــا شــکاف  هــای روی تنــه وارد تنــه اصل هــرس و ی
شــروع بــه تخریــب بافــت هــای چوبــی تنــه انگــور مــی کنــد. در صورتــی  کــه پایــه 
مــادری آلــوده بــه قــارچ  هــای مولــد اســکا باشــد قلمــه هــای گرفتــه شــده جهــت 
تکثیــر و ازیــاد از ایــن پایــه نیــز آلــوده خواهنــد بــود. بنابرایــن تهیــه قلمــه هــای 
ســالم و عــاری از بیمــاری نقــش مهمــی در پیشــگیری از شــیوع بیمــاری دارد. 

اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه میزبــان زمینــه را بــرای گســترش قــارچ در شــرایط 
اســترس مهیــا مــی کنــد. ســپس آونــد هــا مســدود و منجــر بــه کاهــش انتقــال 
ــم بیمــاری را  آب و مــواد غذائــی داخــل آونــد مــی شــود. تکــرار ایــن عمــل عالئ
در میزبــان در پــی دارد و ایــن عمــل دقیقــاً در زمانــی  کــه میزبــان حداکثــر نیــاز 
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آبــی دارد اتفــاق مــی افتــد. ضمنــا بیمارگــر هــای مولــد زوال تولیــد متابولیــت هــای 
ســمی در میزبــان مــی کننــد کــه نقــش مهمــی در ایجــاد عالئــم دارنــد.

Petri disease  بیماری پتری 

برخــی گونــه هــای قارچــی جــدا شــده در بیمــاری اســکا ســبب بیمــاری هــای 
دیگــری در انگورهــای جــوان مــی شــوند کــه مهــم تریــن آن هــا بیمــاری پتــری یــا 
ــا بیمــاری اســکا متفــاوت اســت و  زوال انگورهــای جــوان اســت کــه عالئــم آن ب
تاکســتان هــای تــازه احــداث شــده بــا خطــر ایــن بیمــاری روبــرو هســتند. بیماری 
پتــری باعــث جلوگیــری از رشــد و مــرگ انگورهــای جــوان 5-4 ســال مــی شــود. 
عالئــم داخلــی شــامل نقــاط ســیاه در بــرش عرضــی یــا رگــه هــای قهــوه ای تیــره 
ــود  ــی ش ــده نم ــفید در آن دی ــیدگی س ــت و پوس ــی اس ــرش طول ــیاه در ب ــا س ت
)شــکل 4(. بیشــتر اوقــات از آوندهــای چوبــی صمــغ خــارج مــی شــود. بیمــاری 

پتــری باعــث خســارات زیــادی در تاکســتان  هــای جدیــد االحــداث مــی شــود.

شکل4- عالئم پوسیدگی قهوه ای به صورت نقاط تیره و روشن در مقطع تنه انگور



بیماری های قارچی مهم تنه انگور در استان خراسان شمالی12

 بیماری سر خشکیدگی )شانکر( بوتریوسفریا 

گونــه هــای متعــددی از خانــواده بوتریوســفریا بــه عنــوان بیمارگــر روی انگــور 
ــام  ــد و باعــث زوال انگــور مــی شــوند. شــانکر بوتریوســفریایی کــه ن اهمیــت دارن
ــه  ــه ب ــم آن روی تن ــود. عالئ ــی ش ــده م ــانکر Bot نامی ــکا ش ــی آن در آمری محل
ــز در  ــا را نی ــه بخشــی از آونده ــی شــکل( اســت ک ــد )مثلث ــِوه مانن صــورت  ُگ
بــر مــی گیــرد )شــکل5(. شــروع آلودگــی نیــز از زخــم  هــای هــرس اســت. عالئــم 
بوتریوســفریا بســیار متفــاوت اســت و در هــر جائــی کــه ایــن عامــل جــدا ســازی 
شــده عالئــم مشــابه نیســت و یــا تمامــی عالئــم را ایجــاد نمــی کنــد. عالئــم کلــی 

ایــن قــارچ روی انگــور بــه شــرح زیــر اســت:
- کلروز برگی همراه با پژمردگی

- شکاف ها و ترك های مشهود روی تنه انگور 
- رشد کم و یا توقف رشد درختان انگور

- نکــروز چوبــی شــامل نقــاط رنــگ پریــده تــا 
قهــوه ای روشــن داخــل تنــه و ســیاه شــدگی در 
مغــز تنــه یــا نکــروزه ُگــِوه مانند)ســه گــوش( در 

بــرش عرضــی تنــه انگــور آلــوده
- نکروز جوانه ها

- سفید شدگی پوست با نقاط سیاه رنگ
- لکه برگی

- پوسیدگی خوشه انگور
- کاهش عملکرد روی انگورهای 8 سال به باال

                                                                         شکل 5- شانکر و شکاف تنه انگور
                                                                        در اثر قارچ بوتریوسفریا
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 سر خشکیدگی ائوتیپایی

ــا بوتریوســفریا و اســکا اســت. باعــث  ــم مشــابه ب دارای دامنــه وســیعی از عالئ
کاهــش رشــد ســر شــاخه هــا مــی شــود. عالئــم ناجــور بــه صــورت نکــروز حاشــیه 
ــِوه ماننــد در  برگــی بیشــتر از کلــروز بیــن برگــی مشــاهده مــی شــود. حالــت ُگ
بــرش عرضــی تنــه کامــال مشــهود و شــکاف هــای خارجــی تنــه نیــز نمایــان اســت.

کوتولگــی سرشــاخه هــا کــه قســمتی از ســر شــاخه هــا را در بــر مــی  گیــرد و 
بــه طــور قابــل مالحظــه ای در بهــار بــروز مــی کنــد )شــکل 6(. بــرگ هــا کوچــک، 
پیــچ خــورده، رنــگ پریــده بــا حاشــیه فنجانــی شــکل بــر روی میــوه و خوشــه هــا 
بــه صــورت چروکیدگــی حبــه هــا و قبــل از آن ریــزش گل هــا دیــده مــی شــود. 
خوشــه هــای آلــوده انــدازه کوچــک تــری نســبت بــه خوشــه ســالم دارد. حبــه  هــا 
بــه صــورت نامنظــم مــی رســند. بــر روی چــوب و تنــه بــه صــورت شــانکر مســطح، 
حالــت مثلثــی و گــوه ماننــد در قســمت مــرده چــوب تنــه دیــده می شــود )شــکل7(. 
ایــن بیمــاری در مناطــق خنــک و ســرد دنیــا دیــده شــده اســت. ایــن بیمــاری 
ــر  ــه ســال دیگ ــم از ســالی ب ــاً در مناطــق سردســیری گســترش دارد و عالئ غالب
بســته بــه شــرایط آب و هوائــی تغییــر مــی کنــد. افزایــش وقــوع بیمــاری بســتگی 
بــه میــزان افزایــش بارندگــی در زمســتان ســال قبــل دارد و یکــی از علــل آن بــه 
خاطــر ارتبــاط اســپور هــای هــوازاد بــا میــزان بارندگــی اســت. هــرس نیــز نقــش 
مهمــی در ایــن ارتبــاط دارد.کاهــش بیمــاری در فصــل بهــار بــه درجــه حــرارت 

بســتگی دارد. 
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شکل6- عدم رشد و کوتاهی سر شاخه ها               

شکل7- عالئم ٌگِوه مانند یا مثلثی در مقطع عرضی



15 بیماری های قارچی مهم تنه انگور در استان خراسان شمالی

 تصویرکلـی برای تشـخیص  و  شناسـائی عوامـل قارچی  مهم 
تنـه انگور

 

الف- بیماری پتری )پوسیدگی قهوه ای(

                    ب- بیماری ائوتیپایی                  ج- بیماری اسکا )پوسیدگی سفید(

 دستورالعمل مدیریت کنترل بیماری های تنه انگور 

تاکنــون روش مبــارزه مناســب و کارآمــدی بــرای کنتــرل ایــن بیمــاری توصیــه 
ــای  ــی برخــی روش ه ــن بیمــاری دشــوار اســت ول ــا ای ــارزه ب نشــده اســت و مب
کنتــرل تــا حــدی مــی توانــد از شــیوع بیشــتر بیمــاری در باغــات انگــور جلوگیــری 

نمایــد کــه بــه برخــی از آن هــا اشــاره شــده اســت.
- ســوزاندن و امحــا سرشــاخه هــای آلــوده و بقایــای هــرس و همچنیــن هــرس 

بازوهــای خشــکیده شــده الزم و ضــروری اســت.
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- اســتفاده از چســب زخــم و پمــاد هــای التیــام دهنــده بعــد از هــرس سرشــاخه هــا 
جهــت جلوگیــری از ورود عوامــل قارچــی تنــه انگور

- اســتفاده از آب داغ 50 درجــه ســانتی گــراد بــه مــدت 30 دقیقــه روی قلمــه هــا 
جهــت کاهــش عوامــل قارچــی تنــه

- هــرس دیــر هنــگام در فصــل خــواب جوانــه هــا توصیــه مــی شــود و هــر چــه 
بــه زمــان متــورم شــدن جوانــه هــا نزدیــک تــر باشــد بــه خاطــر ترمیــم ســریع تــر 

زخــم هــا مؤثــر تــر خواهــد بــود.
ــه هــرس  - برخــی بررســی  هــا نشــان مــی دهــد کــه هــرس پاییــزه نســبت ب
زمســتانه تأثیــر بیشــتری در کاهــش عارضــه فســاد و تخریــب چوب تنــه انگــور دارد.
ــی بســیار  ــان بارندگ ــدت زم ــت و م ــه رطوب ــرس ب ــای حاصــل از ه - زخــم ه
ــرس  ــات ه ــدا از عملی ــد ج ــی بای ــان بارندگ ــن در زم ــت و بنابرای ــاس اس حس

ــود. ــودداری ش خ
- استفاده از برخی قارچ  کش ها به صورت خمیر بر روی زخم های ایجاد حاصله از 
هرس بالفاصله بعد از اتمام عملیات هرس توصیه می شود. قارچ کش هایی مانند بنومیل، 
توپسین ام )تیوفنات متیل(، تبکونازول )راکسیل(، سیپروکونازول )آلتو( و لوسیالزول + 

کاربندازیم اف می تواند مؤثر باشد.
- از قــارچ کــش هایــی ماننــد پنکونــازول، تتراکونــازول، ســایپرکونازول و 
ــرد.  ــوان اســتفاده ک ــی ت ــز م ــه نی ــق در داخــل تن ــه صــورت تزری فلوســیالزول ب
ــل  ــی عوام ــش برخ ــک در کاه ــید بوری ــد اس ــر مانن ــات بُ ــتفاده از ترکیب - اس

ــر اســت. ــور مؤث ــه انگ قارچــی تن


