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 : مقدمه بخش اول

 اهمیت و ضرورت

، Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis ،فرنگيشانکر باكتریایي گوجهعامل بيماری 

یط رشدی ای شکل است اما در شراسلول باكتری ميله .اكتری گرم مثبت، غيرمتحرک و هوازی اجباری استب

-ترین باكترییکي از مخرباین باكتری  .مختلف ممکن است به صورت كروی یا گرزی شکل نيز دیده شود

فرنگي گوجه محصولتهدیدی جدی برای توليد و  باالاقتصادی  سراسر جهان با خسارتفرنگي در های گوجه

  .قرار دارد م بيمارگر گياهيباكتری مه 10به لحاظ اهميت اقتصادی در بين  ،اكتری عامل بيماریب .است

بر اساس گزارش شده است.  نيز %84تا فرنگي گوجهكاهش عملکرد محصول  ،در اثر آلودگي شدید

  باشد.ميبرخوردار  محصول این روی خسارت ایجاد برای باالیي پتانسيل بيماری از عامل ،های موجودگزارش
 

 گیاهان میزبان

است اما آلودگي طبيعي برخي گياهان خانواده سوالناسه مانند  فرنگيميزبان اصلي این باكتری گوجه

گزارش شده نيز به باكتری های هرز این خانواده ای و تعدادی از گياهان وحشي و علفبادمجان، فلفل دلمه

  .است

 

  مناطق انتشار

این  شتكانتشار جهاني دارد و در اغلب مناطق فرنگي گوجهدر حال حاضر، بيماری شانکر باكتریایي 

های مختلف جهان های متعددی از وجود بيماری در كشورشود. گزارشیافت مي جهان سراسر در محصول

  .وجود داردمانند استراليا، برزیل، ایتاليا، چين، هندوستان، مصر، یونان، الجزیره، مراكش و غيره 

 مشاهده و گزارش شد. غربي در استان آذربایجان فرنگيگوجه مزارعدر  راولين با ایران این بيماری در

  گزارش شده است. نيز و زنجان، فارس آذربایجان شرقي، گلستانهای از استان پس از آن بيماری

 

 شناسي و چرخه بیماریزيست

تواند آلودگي بذر حتي به تعداد كم، ميگسترش آلودگي هستند. ایجاد و ترین منبع بذرهای آلوده مهم

یا اینکه باكتری در  آلوده شوند بذور ممکن است به صورت سطحي ردد.گيری بيماری گموجب بروز همه

-در خاک، بقایای گياهي، علفقادر به توليد اندوسپور نيست اما  باكتری این بافت آندوسپرم بذر مستقر شود.

ن این بيماری در تمام مراحل رشد گياه امکایابد.  بقاءسال  5تواند به مدت های هرز و ادوات كشاورزی مي

  .بروز دارد

محل اصلي  ،های آسيب دیدهها و بافتها، همچنين ریشهها و عدسکمنافذ طبيعي گياه از قبيل روزنه

پس از ورود، آوندهای چوبي گياه را مورد حمله قرار داده و در گياه باكتری ورود باكتری به گياه هستند. 

 عالئم د.شوای شدن بافت آوند چوبي ميقهوه و در گياه شود كه منجر به بروز عالئم پژمردگيسيستميک مي

، دو تا سه هفته پس از انتقال فرنگيگوجه رقم و هوایي و آب شرایط، گياه سن به بسته معموالً بيماری،

  د.نشوآلوده ظاهر مي هایبوته، روی به گياه باكتری
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 آلوده ابزار و تجهيزات از هاستفاد پاشي،محلولی باراني، آبيار در اثر بارندگي، بيماری ثانویه گسترش

 رخها به هم در اثر باد ها و سایيده شده بوتهنشاء ، همچنين جابجایينشاءكاریو  هرس برایمورد استفاده 

  .ددهمي

بيماری مناسب است.  برای گسترش %80درجه سلسيوس و رطوبت  24-32آب و هوای گرم با دمای 

 گسترش سببو كمبود پتاس  ازت زیاد غلظت و كم نور شدت .یابدمي كاهش بيماری شدت سرد هوای در

 . دنشومي بيماری

 

 های شناساييروش بخش دوم:

 عالئم بیماری

 به مسن هایبرگ خميدگي و پایين هایقسمت از گياه شدن زرد به صورت بيماری اوليه عالئم

 . (1)شکل  دنشومي پژمرده گياه طرف یکدر ها برگ و است پایين طرف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آید. بروز عالئم نکروز حاشيهای درميها به رنگ زرد تا قهوهحاشيه برگچه پس از گسترش بيماری،

 در روشن رنگ به خطوطي به دنبال پيشرفت بيماری، .(2های بارز این بيماری است )شکل ها از نشانهبرگچه

 در خطوط این .دنابیمي گسترش ساقه و دمبرگ سمت به ایجاد شده كه برگ اصلي رگبرگ اطراف

 آلوده هایبرگچه و هابرگ ماندن باقي .دشونمي نمایان زخم یا شانکر صورتبه و شده شکسته جاهایي

 . است بيماری این عالئم از نيز  ساقه روی

 

 

 

 فرنگیآلوده به بیماری شانکر باکتریایی گوجه بوته هایی ازدر بخش پژمردگیبروز عالئم : 1شکل  
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 به مایل ایقهوه رنگهب ادامه در و داده رنگ تغيير زرد یا روشن ایقهوه رنگبه ی چوبآوندها

 در رنگ زرد باكتریایي تراوشاتشود. خالي مي تو و شکل آردی و شده زرد ساقه مغز د،نآیدرمي قرمز

  .(3)شکل  شودمي دیده آلوده هایساقه برش محل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های آلوده به بیماریدر بوتهگ نکروز حاشیه برایجاد : 2شکل 

 شانکر روی ساقهای شدن آوند چوبی و قهوه: 3شکل 
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 ایقهوه رنگ به با گذشت زمان كه است كوچک رنگسفيد هایلکه صورتبه ميوه روی آلودگي

 "ایپرنده چشم لکه"شده كه در اصطالح به آن احاطه  رنگي سفيد هالهبا  هاکهل این. آیندمي دره سيا و

 بيماری گسترش معمول طوربه (.4)شکل  شودنارس و رسيده دیده مي هایاین عالئم روی ميوه شود.ميگفته 

 همراه ،زرد ه رنگبآوندهای درون ميوه  رنگ تغييرشود كه با ميشروع  يچوب آوند بافتو  ساقه شانکر از

  .است شایع گلخانههای پرورش یافته دربوته در بيشتر ،ميوه روی عالئمباید در نظر داشت كه  بروز   ت.اس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای(روی میوه )چشم پرندههای قهوه ای تا سیاه با هاله سفید لکه: 4شکل    



 

[ 1400 ماهمرداد ،قاسمی -خضری –کریمی ]                                    [ ل خسارتزادفتر پیش آگاهی و کنترل عوام ] 

 شانکر باکتريايي گوجه فرنگيمديريت تلفیقي  اجرايي لعملرادستو 6

  : دستورالعمل اجرايي کنترلسومبخش 
  يهای پايش و رديابروش
 در مزرعهبیماری ای مشاهدهمستمر  و پايش رديابي -

، در صورت وجود شرایط دمایي و رطوبتي اندسابقه آلودگي داشتههای قبل در سالدر مزارعي كه 

 ستيبای (%80درجه سلسيوس و رطوبت  24-32)آب و هوای گرم با دمای  بيماری مناسب جهت گسترش

و مبارزه  های آلودهنسبت به حذف بوته ،عالئم مشاهدهو در صورت شود مزارع به صورت مستمر پایش 

 . گردداقدام  ایيشيمي

و یا آزمون  (ELISAا )اليز سرولوژیکي آزمونانجام توان با مي ،های مشکوکنمونهص تشخيبه منظور 

  بيماری را شناسایي كرد.، عامل (زابا استفاده از آغازگرهای اختصاصي باكتری بيماری) PCRمولکولي 
 

 ل زراعي، مکانیکي و بهداشت گیاهيهای کنترروش

ای طوالني مدت عامل بيماری در بذر، بقایای گياهي و كنترل این بيماری به دليل بذربرد بودن و بق

تواند در كنترل بسيار مشکل است. استفاده از ارقام مقاوم و سازگار با محيط زیست مي ،تجهيزات كشاورزی

بنابراین  .اما در حال حاضر رقم تجاری مقاومي در برابر این بيماری معرفي نشده است .بيماری  بسيار موثر باشد

توان از بروز بيماری و یا شدت خسارت مي فيزیکي و با رعایت اصول بهداشتي و برخي راهکارهای زراعي

  آن جلوگيری نمود.

وگيری از جلپيشگيری از بيماری و در ترین اقدام و گواهي شده )مهم سالم نشاءهای و روبذ از استفاده -

 ورود آلودگي به مزرعه(

 های آلودهبوته و سوزاندن لخانه و حذفپایش مداوم مزرعه یا گ -

دقيقه با هدف  25-30درجه سلسيوس به مدت  52تيمار بذرهای مشکوک به آلودگي با آب گرم  -

 كاهش آلودگي

در كشت  هایهای كاشت نشاء، بسترها، سينيسکوكشاورزی، و ابزارآالت  تجهيزاتضدعفوني  -

 يکكشت هيدروپونهای گلخانههای توليد نشاء و گلخانه

  هادر صورت استفاده از آن ،های چوبيبخاردهي یا ضدعفوني قيم -

 ها()استفاده از لباس تميز، شستن دست رعایت اصول بهداشتي توسط كارگران -

  عدم ورود كارگران به گلخانه و مزرعه، هنگام خيس بودن سطح گياه -

 های آلودهاجتناب از كاشت نشاء سالم در خاک -

 كاشت عمليات حين در اءهانش ندید آسيب از جلوگيری -

هش مصرف ازت و مصرف بهينه ااصالح و تقویت خاک با هدف كاهش حساسيت گياه به بيماری )ك -

 پتاس(

 جهت جلوگيری از انتشار بيماری اجتناب از آبياری بارانيای و انجام آبياری قطره -

 غيرميزبان گياهان با سال 4تا  3 زراعي تناوب رعایت -
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زا، های باكتری بيماریفرنگي، فلفل و سایر ميزبانهای گوجهایای بوتهآوری و سوزاندن بقمعج -
های هرز خانواده سوالناسه در داخل یا اطراف گلخانه و مزرعه ویژه علفهای هرز بههمچنين علف

  .بالفاصله پس از برداشت

 
  مبارزه شیمیايي:

درصد صرفا  1ار یا مخلوط بردو در هز  3پاشي مزارع با تركيبات مسي شامل اكسي كلرور مس محلول -
 تواند توصيه شود.برای كاهش آلودگي و جلوگيری از آلودگي ثانویه مي

 

 منابع : چهارمبخش   

فرنگي. موسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال های گوجهفني آشنایي با آفات و بيماری. نشریه 1398 عابدی، و احمدوند، ر. -
 .كشاورزی  ویجترو  تحقيقات، آموزش و بذر، سازمان

 فرنگي در استان آذربایجانهای عامل بيماری شانکر گوجهرسي استرین. بر1377، م. و رحيميان، ح. پورمحمدی -
 .187صفحه . كرج شهریور،. ایران پزشکيگياه كنگره . سيزدهمينشرقي

آذربایجان  استان در فرنگيگوجه باكتریایي شانکر بيماری بررسي. 1372. ل كارو، و س ارومچي، ،.م مزارعي، -
 .160صفحه. رشت شهریور،. ایران پزشکيگياه كنگره یازدهمين. غربي

- Aghazadeh Soureh, Z., Khezri, M. and Sadeghinasab, F. 2017. Identification of pathogenic 
bacteria in tomato fields of Urmia. Proceedings of 1st International and 5th National Congress on 
Organic vs. Conventional Agriculture. University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran. p. 278.  

- Borkar, S. and Yumlembam, R. 2017. Bacterial Diseases of Crop Plants. Boca Raton: CRC Press. 
594 pp.  

- CABI, 2019. Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (bacterial canker of tomato). In: 
Invasive Species Compendium. CAB International, Wallingford, UK. Available at: 
www.cabi.org/isc.  

- Chang, R.J., Ries, S.M. and Pataky, J.K. 1992. Local sources of Clavibacter michiganensis ssp. 
michiganensis in the development of bacterial canker on tomatoes. Phytopathology, 82(5): 553-
560.  

- De León, L., Siverio, F., López, M.M. and Rodríguez, A. 2011. Clavibacter michiganesis subsp. 
michiganensis, a seedborne tomato pathogen: healthy seeds are still the goal. Plant Disease, 95: 
1328–1338.  

- Gleason, M.L., Braun, E.J., Carlton, W.M. and Peterson, R.H. 1991. Survival and dissemination of 
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis in tomatoes. Phytopathology, 81(12):1519-1523.  

- Hadas, R., Kritzman, G., Klietman, F., Gefen, T. and Manulis, S. 2005. Comparison of extraction 
procedures and determination of the detection threshold for Clavibacter michiganensis ssp. 
michiganensis in tomato seeds. Plant Pathology, 54(5): 643-649.  

- Koike, S.T., Gladders, P. and Paulus, A. 2006. Vegetable Diseases: A Colour Handbook. CRC 
Press, 448 pp.  

- Nazari, F., Niknam, G.R., Ghasemi, A., Taghavi, S.M., Momeni, H. and Torabi, S. 2007. An 
investigation on strains of Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis in North and North 
West of Iran. Journal of Phytopathology, 155: 563–569.  

- Osdaghi, E., Ansari, M., Taghavi, S.M., Zarei, S., Koebnik, R. and Lamichhane, J.R. 2018. 
Pathogenicity and phylogenetic analysis of Clavibacter michiganensis strains associated with 
tomato plants in Iran. Plant Pathology, 67: 957–970.  

- Quesada-Ocampo, L., Landers, N., Lebeis, A., Fulbright, D. and Hausbeck, M. 2012. Genetic 
structure of Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis populations in Michigan commercial 
tomato fields. Plant Disease, 96(6): 788-796.  

- Sen, Y., van der Wolf, J., Visser, R.G. and van Heusden, S. 2015. Bacterial canker of tomato: 
current knowledge of detection, management, resistance, and interactions. Plant Disease, 99: 4–13.  

- Tancos, M.A., Chalupowicz, L., Barash, I., Manulis-Sasson, S. and Smart, C.D. 2013. Tomato fruit 
and seed colonization by Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis through external and 
internal routes. Applied and Environmental Microbiology, 79: 6948–6957. 

 

http://www.cabi.org/isc

