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 برنامه اول

 :مقدمه -1

ای مناطق سردسیری و معتدل است که ه یکی از مهمترین میوه ،درختی سیبِ

ای باغی دارا ه ای آن بزرگترین تجارت جهانی را در بین میوهه تازه و فرآورده ی میوه

 . باشد می

باشد از این رو در فرهنگ عامه معروف است که  میغذایی باالیی  اززشسیب دارای 

 .کند می جلوگیریپزشک به فرد  ی از مراجعه ،خوردن یک سیب در روز

 

  جایگاه سیب در کشور و استان  -2

 5892میلیون تن بوده که  4997حدود  0995کل تولید سیب درختی جهان در سال 

ی ها اصلی محصوالت باغی و مابقی در سایر کشور ی کشور تولید کننده 01درصد آن در 

  . جهان تولید گردیده است

حاکی از افزایش سطح زیر کشت و میزان  79-81کشاورزی سال زراعی ی  هآمارنام

هکتار میزان  0751511معادل ان با سطحی ردهد ای نشان میاست و این محصول  تولید

؛ بنابراین، این از تولید سیب درختی جهان را به خود اختصاص داده است تن291529111
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در ایجاد اشتغال و اقتصاد کشاورزی مناطق وسیعی از میهن  محصول نقش مهمی

 .نماید میزیزمان ایفا ع

هکتار بوده که از این   7111سطح زیر کشت سیب در استان کهگیلویه و بویراحمد 

میزان تولید سیب در استان . باشد هکتار غیر بارور می 0591هکتار بارور و  5441مقدار، 

ارقام سیب گالب دیر . باشد میلدن د و گُرِ ،های غالب کشت شده تن و رقم 81781نیز 

 .شود های رویشی نیز در بعضی باغات کاشته می رس و پایه زود رس و

 

  کرم سیبآفت  -3
ای ه سیب ،بارز این آفت ی نشانه . یکی از آفات مهم باغات سیب استکرم سیب 

خورده در روی درخت و یا ریخته شده در کف باغ  کرم

ها خسارت به قدری باالست که باغدار  در بعضی سال. است

 . عمال درآمد چندانی از باغ ندارد

کرم سیب عالوه بر درختان سیب به درختان دیگر 

 همچنین بهگردو و ، به، همین خانواده از جمله گالبی

در  . کند میدار نیز حمله  درختان انار و برخی درختان هسته

فت که به ندرت درختان سیب یابعضی مناطق استان 

، کرم سیب خسارات فراوانی به درختان گردو وارد  شود می

 .کند می

کرم سیب است که با خوردن پوست، گوشت و  ی کرم سیب در واقع الرو پروانه

همه ساله الروهای کرم سیب بعد . کند میخسارات قابل توجهی وارد  ،میوه ی گاهی دانه

 ی رفته و با تنیدن پیله ها درختان و یا کلوخه ی ای تنهه از اتمام فعالیت به زیر پوستک

 ،فصل بهاردر . مانند اطراف خود تا بهار سال بعد بدون فعالیت باقی میدر محکم 

ها و یا در  نزدیک گلدر ریزی  ای کامل کرم سیب ظاهر شده و شروع به تخمه پروانه

کوچکی خارج  کرم ها تخماز این . نمایند های بعد بر روی میوه و دم میوه می نسل
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خسارت گروه اول کرم سیب، تقریبا همزمان با . شود که عامل اصلی خسارت است می

 ی باشد که معموال در مناطق سردسیر استان در نیمه ای سیب میه فندقی شدن میوه

روز بعد ظاهر شده و به این دلیل  41تا  11 ،گروه دوم. افتد ماه اتفاق می دوم اردیبهشت

در بعضی  .دنزن می توانند وارد شوند، خسارت خیلی شدیدی که از هر جای میوه می

 . شاهد ظهور نسل سوم آفت نیز هستیم ،ها در شرایط استان سال

ای ه آگاهی انجام گرفته به کمک تله طی چند سال اخیر با توجه به عملیات پیش

گیری کاهش یافته  ر مناطق مختلف استان به نحو چشمخسارت کرم سیب د، فرمونی

غیان مجدد آفت وجود طا به صورت دقیق ادامه نیابد احتمال ه آگاهی اگر پیش اما . است

. شوند ای فرمونی در باغات مشخص قرار داده میه قبل از به گل رفتن درختان، تله. دارد

های نصب  فاع منطقه، ایستگاهبسته به شرایط آب و هوایی، پراکندگی باغات و حتی ارت

سه ایستگاه و در هر ( با شرایط یکسان)در هر منطقه  . شوند می ایجادای فرمونی ه تله

روزانه ثبت  به صورت  ای شکار شدهه و تعداد پروانه  شود میایستگاه سه تله نصب 

ا بیشترین شکار تله را دارند و ه زمانی که تله) پرواز  به محض رسیدن به پیکِ .  دنشو می

ی  مبارزهتا  شود مین اعالم اروز بعد، به کشاورز 05ده تا ، (یابد میبعد از آن شکار کاهش 

  . با این آفت را آغاز کنند

 

 : بیولوژیک ي مبارزه -3-1

های الگویی در سطوح وسیع در بعضی مناطق استان انجام  طی چند سال اخیر طرح

زنبور  .  شود میهای حاوی تخم یک نوع زنبور مفید در باغ نصب  کارت . پذیرفته است

ا را غیرفعال ه ای کرم سیب رفته و آنه به سراغ تخم پروانه، مذکور بعد از خروج از تخم

 ی همکاری همه جانبه، بیولوژیک ی با توجه به حساس بودن عملیات مبارزه. کند می

   .باشد باغداران با طرح الزامی می
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 :شیمیایی ي مبارزه -3-2

باغات ی  هشود که در زمان مناسب در کلی شیمیایی زمانی موثر واقع می ی مبارزه

زمان دقیق مبارزه به  ،های فرمونی با استفاده از تله. به طور همزمان انجام پذیرد و منطقه

شیمیایی در زمان دقیق، بتوان  ی تا با انجام مبارزه شود میکشاورزان هر منطقه اعالم 

 .آفت را تا حدود زیادی مدیریت نمود

 

  شپشک واوی سیب -4
به دلیل .  شود میواوی سیب نیز شناخته  تحت عنوان سپردارِشپشک واوی سیب      

، آفت را به نام شپشک واوی سیب (و)شباهت سپر پوششی آفت به حرف واو فارسی 

اول به ارقام حساس سیب مثل سیب گالب حمله  ی در درجهاین آفت . شناسند می

سایر ارقام سیب و ، این رقم و یا باال رفتن جمعیت آفت عدم وجوددر صورت . کند می

ای زینتی ه دار و برخی درختان و درختچه درختان هسته، درختان دیگر از جمله گردو

 . شوند نیز به شدت آلوده می

گیرند که در فصل  واوی شکل قرار میی شپشک زیر سپر ها تخمجمعیت باالیی از 

دوم  ی در شرایط استان معموال نیمه)مساعد شدن شرایط اب و هوایی  محضبهار به 

 . شوند زا تبدیل شده و از زیر سپر خارج می ای خسارته ا به پورهه تخم، (اردیبهشت ماه

های درخت از جمله تنه، شاخه، برگ و میوه  قسمت ی سپردار واوی سیب به همه

 ی حمله اثرگاهی در . کند میگیاه، درخت را ضعیف  ی کند و با مکیدن شیره حمله می

 .  مانند ا نیز کم و کوچک میه ا خشک شده و میوهه سرشاخه، آفت

گذراند و به  فصل زمستان را به صورت تخم در زیر سپر ماده می ،شپشک واوی سیب

شرایط آب و هوایی بستگی  ظهور آفت به. دهد سرمای زمستان مقاومت شدید نشان می

 . کند میظهور  متفاوت های دارد لذا آفت در مناطق مختلف در زمان

دوم اردیبهشت و  ی دو نسل در سال دارد و با توجه به شرایط استان در نیمه، آفت

 بایدا کشاورزان ه زند و در همین زمان به درختان خسارت می، اواخر تیر تا اوایل مردادماه

 .نمایندبا آن مبارزه 
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 کنترل شپشک واوي سیب -4-1

ای ه ای آلوده به شپشک واوی در فصل زمستان و سوزاندن شاخهه هرس شاخه

جهت . دهد جمعیت آفت را تا حدود زیادی کاهش می، مذکور البته خارج از محیط باغ

 0-5/0درختان را با روغن ولک به نسبت ، ها همزمان با تورم جوانه بایدکنترل آفت، 

کش مناسب در فصل بهار و  شیمیایی با سموم حشرهی  همبارز. روغن پاشی نموددرصد 

 .شود میا انجام ه ور دو سوم جمعیت فعال آفت بر روی شاخههتابستان همزمان با ظ

 .شود آگاهی به کشاورزان هر منطقه رسانده می های پیش زمان مبارزه از طریق اطالعیه

پاشی زمستان و  رعایت زمان دقیق روغن، در مورد کنترل شپشک واوی سیب: نکته

چون تا زمانی که آفت به صورت فعال از  . باشد های بهاره و تابستانه ضروری می سمپاشی

 .شیمیایی علیه آن تاثیری نداردی  هزیر سپر خود خارج نگردیده، مبارز

 

 برنامه دوم

 اه شته -5
ی  هسبز سیب، شتی  هشت: از جملهها  انواع شته

ی  هسبز هلو و شتی  هآردآلود سیب، شتخونی یا 

 .ممکن است به درختان سیب حمله نمایندخالدار هلو 

ها جزء آفات مکنده هستند و با مکیدن  شته

سبز سیب  ی شته .رسانند گیاهی و گاهی تولید عسلک به درختان آسیب می ی شیره

ها و  ها، میوه ها، جوانه بیشترین پراکنش را در درختان سیب استان دارد و بر روی برگ

پشت در آفت، بیشتر این . های درختان میزبان فعالیت دارد های جوان و پاجوش سرشاخه

ها  کند که باعث جلب مورچه ای ایجاد می بندهبه تغذیه پرداخته و ترشحات چس ها برگ

ها از عالئم  های لوله شده و ایجاد پیچیدگی در برگ برگ.  شود می به سمت درختان

 . باشد شته می مشخص

http://www.google.com/url?url=http://www7.inra.fr/encyclopedie_pucerons/layout/set/print/fiches_especes/pucerons/eriosoma/e_lanigerum&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=8QK6VO09gqtTgZ-A4A4&ved=0CCcQ9QEwCQ&usg=AFQjCNFesjfOAxbRXyElMG5OcZAU8qJxuQ
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آردآلود  ی یا شته مومی و ی خونی یا شته ی شته

 ی سیب نیز در فصل تابستان به صورت یک الیه

ریشه و ، و سفید بر روی تنه، شاخه، طوقه ضخیم

تعداد  ،زیر این پوششدر  .  شود میها ظاهر  برگ

به . آید ها را له کنیم مایع قرمز رنگی به وجود می زیادی شته قرار دارد که اگر بدن آن

خونی  ی شته ی گاهی در اثر حمله. شود خونی هم گفته می ی به آن شته دلیلهمین 

 بافتلذا ؛ شود بافت گیاه متورم و سرطانی میسیب، مواد سمی وارد بافت گیاه شده و 

 . آید درخت از پا در می ،و در نهایت شده بتخریگیاه به مرور 

خونی سیب، هرس و روغن پاشی زمستانه، نقش مهمی ایفا  ی شته در مورد کنترل

. ها در اواخر فصل زمستان انجام پذیرد همزمان با تورم جوانه بایدپاشی  روغن. کنند می

ها در صورتی مفید خواهد بود که به موقع و با سموم موثر و  سمپاشی بهاره علیه شته

آفت را به سم مقاوم ، کش در چندین نوبت متوالی کاربرد یک حشره. متناوب انجام شود

 .نماید میشکال مواجه نموده و کنترل را با اِ

 

بیش از مقدار توصیه شده، ی  هکش به طور همزمان و یا استفاد کاربرد چندین حشره

نه تنها در کنترل آفت، تاثیری ندارد، بلکه باعث آلودگی محیط زیست و گاهی 

توان به  شیمیایی اصولی، میی  هدر صورت انجام مبارز. شود سوزی در درختان می گیاه

 .طبیعی آن کمک نمودحفظ جمعیت دشمنان طبیعی آفت و کنترل 

 

 اه کنه  -6
تارتن  ی تارعنکبوتی یا کنه ی ترین کنه بر روی درختان سیب استان، کنه مهم

جمعیت آن به ، مدت زمان کوتاهی دراین کنه به این خاطر است که  تاهمی. باشد می

های هرز  این نوع کنه به انواع گیاهان زراعی و باغی و حتی علف. یابد شدت افزایش می

در . شوند آلود، خشک و تارعنکبوتی می ها گرد ، برگی کنه ها در اثر تغذیه. کند حمله می

http://www.google.com/url?url=http://www.aphotofauna.com/bug_aphid_aphis_pomi_apple.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=gAK6VO3eLYuqU46aAw&ved=0CDEQ9QEwDg&usg=AFQjCNHIHuPeWnz5NYcTaJVWOIc0v3ovWw
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ویژگی بارز این کنه، وجود دو نقطه . رود یک باغ به شمار میی  هبعضی باغات، آفت شمار

 . روی پشت آن استدر 

لذا . پذیر است کنترل آن به سختی امکاناگر جمعیت کنه بیش از حد زیاد شود، 

ای با آن  خسارت کنه، به صورت لکهی  هعالئم اولیی  هبه محض مشاهد بایدداران باغ

به تناوب  بایددر مورد کنترل کنه نیز . مبارزه نمایند تا آفت در کل باغ فراگیر نشود

 .کش توجه نمود مناسب حشره مقدارکش و رعایت  استفاده از سموم کنه

 

  مینوز لکه گرد سیب  -7
. باشد میبه بیماری لکه سیاه سیب ه که خسارت آن خیلی شبی یکی از آفات سیب

به درختان مختلف از  . طی چند سال اخیر خسارت آن در باغات سیب شدید بوده است

ای ه دارها و درختچه جمله سیب، گالبی، به، برخی هسته

 . کند میزینتی حمله 

ها،  الرو آفت مینوز لکه گرد با تغذیه از بین برگ     

های  تاولآورد که به صورت  را به وجود میهایی  داالن

ی  هو متناسب با تغذی ها دوایر متحدالمرکزی قرار دارد روی آن .شوند دیده میرنگی  سیاه

ها خشک  برگ در محل داالن نپس از مدتی سطح زیری. شوند تر می ها بزرگ آفت، دایره

ها و  آفت مینوز لکه گرد سیب، موجب ریزش و خزان زودرس برگ ی حمله. واهد شدخ

 . در نتیجه ضعف درختان خواهد شد

های خشک و یا زیر  فصل زمستان را در زیر برگ ،مینوز لکه گرد سیب     

آوری برگها از زیر درختان و  گذراند، بنابراین جمع درختان میی  ههای پایین تن پوستک

ها در فصل پاییز در باغات آلوده به مینوز، تاثیر زیادی در کاهش  ودن آنمعدوم نم

 . جمعیت آفت دارد

اولین ی  هبه محض مشاهد بایدسمپاشی ، است ددر باغاتی که خسارت آفت شدی

 .عالئم خسارت و با سموم مناسب توصیه شده انجام پذیرد

 

http://www.google.com/url?url=http://www.fomesa.net/Calidad/Variedades/Plagas/pepita/Lepidopteros_2.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=BgK6VM6fLcmwUfrugfAB&ved=0CDUQ9QEwEA&usg=AFQjCNGVmxCJd9G5VgMnUzMCUcyTTl3aBQ
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 سومبرنامه 
 

 لکه سیاه سیب وگالبی -8
لکه سیاه ی  های شایع در منطقه بیماری یکی از     

به محصول  گالبی است که خسارت زیادی را سیب و

ای سیاه بر روی ه این بیماری با ایجاد لکه. سازد وارد می

 . شود میبازار پسندی محصول  شبرگ باعث کاه میوه و

گالبی در مناطقی که  و بیماری لکه سیاه سیب    

خسارت این بیماری  . شود میخنک است بیشتر دیده  و ای بهار مرطوبه هوا در ماه آب و

برگ درختان و افزایش  صدمه به شاخه و ،کاهش مرغوبیت میوه، شامل کاهش محصول

ممکن است تا ی خسارت وارده براثر این بیمار است وای باغ از نظر سمپاشی ه هزینه

 .ارزش کل محصول برسد درصد 71حدود 

 کنترل بیماري لکه سیاه  - 8-1

خسارت این بیماری با توجه به اینکه عامل این بیماری  جلوگیری از برای     

گذراند  پای درختان میی  های ریخته ای خزان شده و روی میوهه زمستان را بر روی برگ

ای ریخته شده پای درختان و تعلیف آنها ه آوری میوه نسبت به جمعباید باغداران عزیز 

ای آلوده در ه خاک پای درختان جهت مدفون نمودن برگرو کردن  و و یا زیرتوسط دام 

 .کاسته شودتا به میزان قابل مالحظه ای از خسارت بیماری  فصل پائیز اقدام نمایند

زمان دقیق مبارزه رعایت شده و از سموم مناسب  بایدشیمیایی ی  هجهت انجام مبارز

 :بندی ذیل استفاده نمود  توصیه شده برابر جدول زمان

 ای گله اول در زمان تورم جوانه سمپاشی 

  ریزش گلبرگسمپاشی دوم پس از 

  نوبت دوم روز پس از01سمپاشی سوم 

http://www.miyanali.com/


12 
 

  سيب( حقيقی)سفيدك سطحی  -9

 شدنکوچک ، محصولکاهش مقدار ، جوانه رشدصورت توقف ه ب این بیماری خسارت

 .باشد میا ه گبر

 : عبارت است از بیماريعالیم  -9-1

  :برگعالیم روي  -9-1-1

. شوند میمبتال  بیماریاین  بها ه پاجوشای ه برگبیشتر   

ا ه برگو  شدهظاهر  برگپشت  در سفیدای ه لکه فصلاول  در

 . یابد موعد ریزش می ازتال قبل مب برگ. شوند میپیچیده 

  :اي جوانه عالیم روي شاخه -9-1-2

 . شوند می خشک و سپسا نمدی و کرکی ه شاخه 

  :گلعالیم روي جوانه و  -9-1-3

صورت باریک و ه زمستان ب درباشد  شدهآلوده  به سفیدک سطحی که ایجوانه

شوند و نوک آنها  می بازدیرتر  بهار درای آلوده ه  جوانه. نداردتراکم زیادی  و کشیده بوده

 . شوند می رنگ ایقهوهاست و خشکیده و  بازنیمه 

 : عالیم روي میوه -9-1-4

قرار گیرد  قارچی  هحمل موردکوچک باشد و  میوهوقتی 

و ترک  کردهزدگی پیدا  زنگحالت ، شدهرشدش متوقف 

 .خورد می

http://volcano.miyanali.com/6/%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D9%88_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5_%D8%A2%D9%86
http://pooria.miyanali.com/64/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A8%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_3_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C%09%28%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%29
http://pooria.miyanali.com/64/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A8%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_3_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C%09%28%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%29
http://hadii65.miyanali.com/115/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%DB%8C_%D9%86%D8%B8%DB%8C%D8%B1_%D9%88_%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1_%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C__%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84_%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B2_%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD_%D8%AA%D8%A7_%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF
http://salarpouyan.miyanali.com/32/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%DB%8C__%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%9B_%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%AA%D8%B1%DA%A9
http://sadra0014.miyanali.com/73/%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%B4%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9_%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7
http://aylaram.miyanali.com/27/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA_%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%B1_%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DA%AF_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA
http://esi57.miyanali.com/9/%D8%A7%D8%B2_%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%AE%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D8%B4%D9%81_%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87_
http://aylaram.miyanali.com/27/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA_%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%B1_%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DA%AF_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA
http://aylaram.miyanali.com/27/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA_%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%B1_%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DA%AF_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA
http://azizi.miyanali.com/168/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%AA_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A_%D9%88_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%8A_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%83_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_-_%D8%B3%D8%A7%D9%84_1385
http://esi57.miyanali.com/9/%D8%A7%D8%B2_%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%AE%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D8%B4%D9%81_%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87_
http://azizi.miyanali.com/77/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87_%3A_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8_%D9%8A%D9%83_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%8A%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%8C_%D9%82%D8%AD%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA.
http://azizi.miyanali.com/77/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87_%3A_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8_%D9%8A%D9%83_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%8A%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%8C_%D9%82%D8%AD%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA.
http://mhmdj.miyanali.com/321/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B5%D9%84_2015-2014
http://roz-ashgh.miyanali.com/987/%D8%B9%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%A8_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%88_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84
http://azizi.miyanali.com/77/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87_%3A_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8_%D9%8A%D9%83_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%8A%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%8C_%D9%82%D8%AD%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA.
http://aylaram.miyanali.com/27/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA_%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%B1_%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DA%AF_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA
http://ghaflanchi.miyanali.com/61/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D8%B2_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF_%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7_%DA%A9%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D8%A8_%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87_%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AF_
http://aylaram.miyanali.com/27/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA_%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%B1_%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DA%AF_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA
http://aylaram.miyanali.com/27/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA_%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%B1_%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DA%AF_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA
http://azizi.miyanali.com/34/%D8%A7%DB%8C%D9%86_%D9%87%D9%85_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%DB%8C_%D8%B9%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%AA
http://romina10092.miyanali.com/23/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DA%AF%D9%84_%D9%88_%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://mehrina.miyanali.com/432/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%82_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%DB%8C
http://ghaflanchi.miyanali.com/61/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D8%B2_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF_%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7_%DA%A9%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D8%A8_%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87_%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AF_
http://azizi.miyanali.com/77/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87_%3A_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8_%D9%8A%D9%83_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%8A%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%8C_%D9%82%D8%AD%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA.
http://azizi.miyanali.com/77/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87_%3A_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8_%D9%8A%D9%83_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%8A%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%8C_%D9%82%D8%AD%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA.
http://mehran-asadi.miyanali.com/732/%D9%85%D8%AF%D9%84_%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1_93____%28%D8%A8%D8%B1%D8%A7_%D8%A7%D8%A8%D8%AC%DB%8C%D8%A7%D9%85%29
http://poulad.miyanali.com/36/%D8%A8%D8%A7%D8%B2_%D9%87%D9%85_%D9%85%D9%80%D9%87%D9%80%D8%B1%D8%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2_%D9%87%D9%85_%D9%85%D9%87%D9%80%D8%B1%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2_%D9%87%D9%85_%D8%A8%D9%80%D9%87%D8%A7%D8%B1
http://poulad.miyanali.com/36/%D8%A8%D8%A7%D8%B2_%D9%87%D9%85_%D9%85%D9%80%D9%87%D9%80%D8%B1%D8%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2_%D9%87%D9%85_%D9%85%D9%87%D9%80%D8%B1%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2_%D9%87%D9%85_%D8%A8%D9%80%D9%87%D8%A7%D8%B1
http://hossinan.miyanali.com/9/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5_%D9%88%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87
http://mehrina.miyanali.com/432/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%82_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%DB%8C
http://adore.miyanali.com/803/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%B1%D9%86%DA%AF_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86_%D9%85%D9%88
http://mahsa555.miyanali.com/30/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AE%DB%8C%DB%8C%DB%8C%DB%8C%DB%8C%DB%8C%D9%84%DB%8C_%D9%86%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D8%A7_%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87_%D9%87%D8%A7%21%21%21%21%21%21%21
http://buick.miyanali.com/469/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7
http://behnam117.miyanali.com/178/%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86_%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%88%DA%86%D8%A7
http://ghaflanchi.miyanali.com/61/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D8%B2_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF_%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7_%DA%A9%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D8%A8_%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87_%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AF_
http://sahar-h.miyanali.com/103/%D8%B2%D9%86%DA%AF_%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AD
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  :کنترل-9-1-5

 اواخر پائیز و درا ه جوشای آلوده و پاه ای آلوده و قطع شاخهه هرس سرشاخه 

   سوزاندن آنها 

 مقاوم ارقام  ازستفاده ا 

  در مناطق معتدل بالفاصله  و، تورم جوانه زمان در گرممناطق  درسمپاشی

 سموم غیر گوگردی  با گلظهور  ازبعد 

  نظر  بایکبار  روز 01هر  تابستانودر  روز 1-5هر بهار درتکرار سمپاشی

  . کارشناس اضافه شود

  . جه مصرف شوددر 11- 01دمای بین  در گوگرد :نکته

 شیمیاییي  هزمان انجام مبارز -9-1-6

 .  شود میا که ترجیحاً از سموم سیستمیک استفاده ه هنگام تورم جوانه :اول نوبت (الف

سموم سیستمیک روی  ،و از طرف دیگر شدهعید گوگرد صهوا مانع ت چون خنکی

  .مؤثرند اه آلودگی درون جوانه

تابل استفاده نمود توان از گوگرد و ها که می بعد از ریزش گلبرگ :دوم نوبت (ب

 بعضی ارقام سیب و گالبی به) اند همچنین سایر سموم سیستمیک نیز قابل استفاده

  .(دقت نمود بایدکه   دنشو میها  سوزی آن و موجب گیاه هستند گوگرد حساس

نوبت  1بستگی به شرایط جوی و میزان پیشرفت بیماری دارد بیش از  :نوبت سوم (ج

 .ست الزم به سمپاشی باشدا ممکن هم

 

http://mandegar007.miyanali.com/2/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%B1%D8%A7_%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://azizi.miyanali.com/77/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87_%3A_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8_%D9%8A%D9%83_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%8A%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%8C_%D9%82%D8%AD%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA.
http://azizi.miyanali.com/34/%D8%A7%DB%8C%D9%86_%D9%87%D9%85_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%DB%8C_%D8%B9%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%AA
http://azizi.miyanali.com/77/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87_%3A_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8_%D9%8A%D9%83_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%8A%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%8C_%D9%82%D8%AD%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA.
http://goodbay.miyanali.com/56/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%DA%AF%D8%B1%D9%85_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%86...
http://azizi.miyanali.com/77/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87_%3A_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8_%D9%8A%D9%83_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%8A%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%8C_%D9%82%D8%AD%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA.
http://k-razaghi.miyanali.com/52/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%87_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%A8%D8%A7_%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B9_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://azizi.miyanali.com/34/%D8%A7%DB%8C%D9%86_%D9%87%D9%85_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%DB%8C_%D8%B9%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%AA
http://romina10092.miyanali.com/23/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DA%AF%D9%84_%D9%88_%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://azizi.miyanali.com/38/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AC_%D8%A8%D8%A7_%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://azizi.miyanali.com/77/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87_%3A_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8_%D9%8A%D9%83_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%8A%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%8C_%D9%82%D8%AD%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA.
http://mehran-asadi.miyanali.com/732/%D9%85%D8%AF%D9%84_%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1_93____%28%D8%A8%D8%B1%D8%A7_%D8%A7%D8%A8%D8%AC%DB%8C%D8%A7%D9%85%29
http://alisan2904.miyanali.com/306/_%D9%85%D8%AA%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%BE%D8%AF%D8%B1_%D9%88_%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%85%D8%B1%D8%AF___
http://amirmiane.miyanali.com/188/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D8%B2_%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7_%D9%88_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%BA
http://alisan2904.miyanali.com/306/_%D9%85%D8%AA%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%BE%D8%AF%D8%B1_%D9%88_%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%85%D8%B1%D8%AF___
http://azizi.miyanali.com/38/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AC_%D8%A8%D8%A7_%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://azizi.miyanali.com/77/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87_%3A_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8_%D9%8A%D9%83_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%8A%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%8C_%D9%82%D8%AD%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA.
http://azizi.miyanali.com/77/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87_%3A_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8_%D9%8A%D9%83_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%8A%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%8C_%D9%82%D8%AD%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA.
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 شانکر سيتوسپورايی -01

یشترین  .دکن می( زخم)گسترش جهانی داشته و ایجاد شانکر  ،این بیماری شانکری

سیب و  دار و نیز در درختان هلو و سایر درختان میوه هسته بهخسارت این بیماری 

دار و جنگلی نیز مهم  ولی اغلب در خیلی از درختان سایه .باشد گالبی و تبریزی و بید می

در خیلی از درختان  . ماند در واقع کمتر باغی از صدمات این بیماری در امان می .است

 ی ای آلودهه شاخه . ا بسیار زیاد استه اصلی یا شاخه ی صدمات ناشی از شانکر در تنه

شدیدترین  . شکنند درختان بیمار در اثر وزش باد به علت سنگینی بار میوه اغلب می

 . اند مساعد طبیعی ضعیف گشتهدرختانی است که در اثر شرایط نا بیماری در ی صدمه

صورت گندرو در پوست ه این قارچ اغلب ب

ولی با ضعیف  کند میدرخت زندگی  ی مرده

اما  . آید میشدن درخت قارچ به حالت انگلی در 

مرده ی  هوجود قارچ سیتوسپورا روی یک شاخ

  . دلیل مرگ شاخه در اثر قارچ مزبور نیست

ای کوچک سبب مرگ ه آلودگی شاخه

 . ا گشته بدون اینکه شانکر بروز کنده سرشاخه

ای بزرگ درخت ه شانکرها روی تنه و شاخه

شکل بافت ه در ابتدا شانکر ب . آیند میبوجود 

 ،محل آلوده .  شود میی شکل دیده ا هدایر ی مرده

و اغلب بافت   شود میی رنگ و فرو رفته ا هقهو

خصوص در ه ب، اه در بعضی از میزبان  شود میکالوس برآمده در اطراف شانکر ایجاد 

گیرد و صمغ  دار پوست بیمار داخلی تیره رنگ گشته و بو می هستهی  هدرختان میو

پوست چروکیده گشته و  ،در محل شانکر سپس .  شود یمترشح  ی آن زیادی از بافت مرده

ی کنده شده و چوب ا هصورت ورقه و ب   شود میاز چوب زیرین و پوست سالم اطراف جدا 

شانکرها سال به سال بزرگتر شده و ی  هانداز . دهد میزیرین را در معرض هوا قرار ی  همرد
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دور تا دور ی  هرشد شانکرها و احاط ،در نتیجه . آیند میای بدشکل در ه شکل تورمه ب

  . میرند میا ه خیلی از شاخه، شاخه

در ، بیماری جلوگیری به عمل آوردی  هدرختان و حمل هر اقدامی که بتواند از ضعف

توجه داشت که از ایجاد  بایددر موقع هرس درختان  . پیشگیری از بیماری موثر است

ای آلوده و ه شاخه . شودجلوگیری ، قارچ استهای بزرگ که بهترین راه برای نفوذ  زخم

 .از بین بردآنها را برید و  بایدشانکرهای که ممکن است به وجود آید هرچه زودتر 

 حیوانات و حشرات، هرس نامنظم، سرما وی  هعوامل مکانیکی نظیر تگرگ، محل تغذی

در  شوند باعث تسریع یخبندان که منجر به ترک و شکاف پوست درختان می، گرما

، البته ورود انگل به گیاه بطور مستقیم و طبیعی از راه شود میها  آلودگی میزبان

 .گیرد های پوششی صورت می کوتیکول و منافذ بافت

 :بیماري کنترل -11-1

پیشگیری  بیماری جلوگیری کند دری  ههر اقدامی که بتواند از ضعف درختان و حمل

عدم احداث باغ در )اصول زراعی صحیح  تقویت درخت و رعایت. از بیماری موثر است

و مبارزه با آفات کمک بزرگی برای ( ی آهکی و کم عمق و آبیاری منظمها زمین

 .باشد جلوگیری از ضعف درخت می

های آلوده و فاسد پوست  توان گفت که برداشتن بافت شیمیایی میی  هدرمورد مبارز

و یا  پانسمان آن با چسب مخصوصمحل شانکرها با ابزار مناسب و بالفاصله  درخت در

 .باشد های مناسب بسیار موثر می کش قارچ

ها و اواخر بهار به  پاییز پس از ریزش گلبرگ ،ها برای سمپاشی بهترین زمان: توصیه

 .باشد نوبت می یک تا دو مقدار

 



16 
 

 چهارم برنامه

  درختان میوهی  هپوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوق -11

 :عالیم-11-1

ه پوسیدگی ریشه و طوقه در گیاهان مختلف کم و بیش شبیه به هم است ب عالئم

ای ه که غالباً قارچ موجب پوسیدگی ریشه طوری

 ای آبه فرعی و اصلی شده و موجب ایجاد لکه

ه ا به که این لکه  شود میسوخته روی طوقه 

ی تا سیاه شده و ممکن است دور تا ا هتدریج قهو

. اه را از پای اندازددور طوقه را فرا بگیرد و گی

ترشح صمغ از نواحی طوقه تا ارتفاع نیم متری 

 . شود میتنه از عالئم بارز بیماری است صمغ ابتدا آبکی و شفاف است و سپس خشک 

در اثر آلودگی به بیماری شانکر فیتوفتورایی، به تدریج قدرت رویشی درخت و    

شده و درخت ظاهری ضعیف و ا کاسته ه ای باریک و سرشاخهه همچنین رشد شاخه

  رنگ بنفش در آمده و ترک هی طوقه ب پوست درخت در ناحیه .گیرد پژمرده به خود می

آید و بوی زننده  پوست این ناحیه به شکل اسفنجی و مرطوب در می دارد، سپس، بر می

 .میرد شود و باالخره درخت نابود شده و می از آن متصاعد می
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  پوسیدگی ریشه -00-2

ای ه خیز جهان در باغ پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه در بیشتر کشورهای میوه

گردو و بادام شیوع دارد و  و خشکباری مخصوصا پسته، دار هسته دار، ای دانهه میوه

 .سازد خسارت هنگفتی به آنها وارد می

شدن برگ شدن درختان و پدیدار  ضعف عمومی و کم ای هوایی،ه ا روی اندامه نشانه 

  .خورد پوست طوقه و گاهی بخشی از بن تنه ترک می. ها هستند زردی خفیف در برگ

. آید ی مایل به سیاه در میا هبافت زیر پوست بن تنه در محل شانکر به رنگ قهو

ا به ه بر اثر فعالیت دیگر میکروارگانیزم سپسره رنگ شده و فرعی تی ای اصلیه ریشه

 . بیمار ممکن است خشک شوند هایتدرخآیند  رنگ سیاه در می

 

 مبارزه -11-3

  :توان به شرح زیر خالصه کرد را که در کنترل بیماری موثرند می اقداماتی   

به ویژه درقسمت نزدیک به سیستم  به حداقل رساندن مدت اشباع خاک باغ،. 0

  .ریشه

دار و  آب زهای ه ی خاک آب و نیز زهکشی و تهویه ایی بدون زهه احداث باغ در زمین. 2

 . ای احداث شدهه مرطوب باغ

 آب، ای که هنگام آبیاری، ای کم ارتفاع به گونهه کاشت درختان روی خاک پشته. 1

 .نگیرد ی درختان را فرا اطراف تنه و طوقه

 . های پیوندی ای متحمل در درخته استفاده از پایه. 4

جلوگیری از پیدایش بیماری و ای در  ای سیستمیک، تا اندازهه کش استفاده از قارچ. 5

 . کنترل آن در درختان بیمار موثر است
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ا و انهدام بقایای ه طوقه و ریشه ای پوسیده و عفونی تنه،ه تراشیدن قسمت. 1

جلوگیری از آب گرفتگی و خیس  ،کش مناسب و پانسمان آن با سموم قارچتراشیده شده 

مرگ و  درختان بیمار کاهش دادهی را در ی بیمار توسعه، ای عفونی شدهه شدن قسمت

 ..اندازد می آنها را به تاخیر
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 پاسخنامه مدرسه رادیویی

 (هاي درختان سيب آفات و بيماري)

                      : نام پدر:                       نام خانوادگي:                         نام

 :شهرستان:                             شماره شناسنامه

 :تلفن:                                                                                    آدرس دقيق

 

 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 سئوال

           الف

           ب

           ج

           د

 .كنيد هاي مربوط به جواب هر سئوال را با خودكار كامالً پر رنگ لطفاً خانه

 

 :آدرس گیرنده

مدیریت هماهنگي ترروی   -سازمان جهاد كشاورزي استان كهگيلویه و بویراحمد -یاسوج 
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