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  بخش اول: مقدمه
  اهميت و ضرورت

و  زمینی، بادمجان، فلفلفرنگی، سیبروی گوجه  Alternaria های متعلق به جنس بیماری لکه موجی توسط قارچ

گیاهان خانواده در مراحل مختلف رشد  ی مهمهابیماری از یکیشود. این بیماری محصوالت جالیزی ایجاد میبرخی 

وسیع میزبانی آن، مدیریت این  و دامنهبا توجه به طوالنی بودن مراحل چرخه بیماری شود. ب میدر دنیا محسوبادمجانیان 

طوب پراکنش جهانی دارد و در نواحی گرم و مرطوب و حتی نیمه مرلکه برگی آلترناریایی  باشد.بیماری مشکل می

ترین مخرب شود و جزءباالیی وارد میخسارت  که بیماری در مراحل اولیه رشد گیاه ایجاد شوددر صورتی شایع است.

  شود.ها محسوب میبیماری

فرنگی زودرس که در نواحی جنوبی ایران مانند بندرعباس، میناب و جیرفت خسارت بیماری روی ارقام گوجه

ها . در برخی سالیابدمیها کاهش اندازه میوه ،در صورت عدم مبارزهشود از اهمیت زیادی برخوردار است. کاشته می

 درصد گزارش شده است.  90تا  60بین جیرفت و کهنوج  مانند منطقهها در بعضی مناطق جنوبی کشور میزان آلودگی

منجر به ها با کاهش کیفیت میوهنیز طور غیر مستقیم به ،های مستقیم این بیماری به محصولعالوه بر خسارت

 شود. رپسندی میکاهش بازا

 

  گياهان ميزبان

در بادمجان و و  فلفل سبزقرمز،  لزمینی، فلففرنگی، سیبگوجه در گیاهان خانواده بادمجانیان از جمله:ی این بیمار

  .کندخسارت وارد می محصوالت جالیزی مانند هندوانه و خربزهبرخی 

 

  مناطق انتشار
بر مناطق جنوبی فرنگی معمول است شیوع دارد. بیماری عالوه تمام مناطقی که کشت گوجهدر  لکه موجیبیماری 

ی که سایر مناطق فارس، اصفهان و، همدان، سمنان، مرکزی قزوین، مانند آذربایجان شرقی و غربی،کشور از سایر مناطق 

  .تشده اسگزارش  باشد،فرنگی رایج میکشت گوجه

 
  عامل بيماری

   های:گونه توان بهاست که میمتعلق به جنس آلترناریا  امل بیماریوع
Alternaria solani, A. alternate, A. tenuissima, A. dumosa, A. arborescens, A. infectoria, A. mimicula, 

A. interrupta  

  اشاره کرد. 

های آن نیز تیره رنگگ  منشعب، کنیدیوفرها و کنیدیهای عرضی، تیره رنگ با دیوراه هاقارچاین های میسلیوم رشته

 کنگد. شکل و چند سگلولی هسگتند. ایگن قگارچ در بافگت گیگاه تولیگد کالمیدسگ ورها مگی         ها تقریبا گالبی باشند. کنیدیمی

 های مختلف زندگی کند.  در دمایاه م 7تواند تا کالمیدس ور می
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  یشناسایعالیم زیست شناسی و بخش دوم: 

یدیوم کنصورت تواند زندگی کند. قارچ بهامل بیماری به مدت طوالنی در خاک در بقایای گیاهان میوع

روی بقایای گیاهان در خاک و یا  رندقادها د زندگی کند. کالمیوس ورتواند در شرایط نامساعمیکالمیدس ور و 

تواند به نقاط میو نشاء آلوده وسیله بذر بیاورد. قارچ عامل بیماری بهداخل خاک به مدت یک یا چند سال دوام 

ها را قبل یا بعد از تواند بوتهقارچ عامل بیماری می ،دزنجوانه می دور دست حمل شود. موقعی که بذر آلوده

  سبز شدن مورد حمله قرار دهد.

ها وسیله کنیدی کند اما در بیشتر مواقع آلودگی اولیه بهکالمیدوس ور در شرایط مناسب تولید میسلیوم می

عامل بیماری توسط باد و آب قارچ  شود.هایی که در بقایای گیاهان در خاک وجود دارند ایجاد مییا میسلیوم

 یابد. انتشار می

 در درجه جوانه زده و همچنین 32تا  5/7 ساعت و نیم در دمایبه مدت یکخیسی برگ اس ورها در 

تواند از می تندشتوانند جوانه بزنند. هنگامی که سطح برگ مرطوب است لوله درصد می 90رطوبت نسبی 

 25تا  10کوتیکول وارد گیاه شود. برای نفوذ قارچ به داخل گیاه دمای  طور مستقیم از طریقیا به هطریق روزن

 8مدت گراد درجه سانتی 15ساعت، در  12گراد مدت درجه سانتی 10گراد الزم است. در دمای درجه سانتی

ی های مربوط به بیمارساعت برای نفوذ قارچ به داخل گیاه کافی است و لکه 3ساعت و در دماهای باالتر فقط 

  شود.روز ظاهر می 3تا  2ظرف مدت 

شوند. بیشترین تولید اس ور در تولید میگاهی صبحها در شرایط مرطوب یا باران آرام و یا شبنم کنیدی

ها، عوامل موثر در ایجاد بیماری تراکم باالی بوتهافتد. گراد اتفاق میدرجه سانتی 5/26 شرایط مرطوب در

گسترش بیماری در آب و هوای خشک باشند. رطوبت موجود در سطح برگ میبارندگی زیاد و طوالنی بودن 

 شود. متوقف می
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 (۱38۱اعتباریان،  )برگرفته از زمینیفرنگی و سیبامل بیماری در گوجهعچرخه بیماری و مراحل تکثیر  -۱شکل 

 

 

 عالئم بيماری 
شوند. در خزانه مرگ گیاهچه در قبل و بعد از جوانه زدن اتفاق ری آلوده میگیاه به بیما یهای هوایهمه قسمت

گیاهان آلوده کوتاه  گیرد.فرا می شود و دور تا دور ساقه راهای جوان پوسیدگی طوقه نیز ایجاد میافتد. روی بوتهمی

-طرف پدیدار میساقه در یکهای روی تر آلوده شوند لکهمانده، ممکن است پژمرده گردند. موقعی که گیاهان مسن

مقاومت گیاه در برابر عامل بیماریزا  به سن گیاه بستگی دارد و گیاهان جوان نسبتا مقاوم هستند  شوند.گردند و طویل می

تدریج افزایش یافته و گیاهان کامال رشد یافته در برابر این عامل هرحله تشکیل غده یا میوه حساسیت بو پس از آغاز م

  هستند. بسیار حساس

عالئم  .شودمیهای جوان ظاهر روی برگ صورت نقاط کوچکیبیماری ابتدا به ،های مسن و در مزرعهدر بوته

ها رنگ باشد. در حاشیه لکهمتر میمیلی 1-2ها ای تیره تا سیاه و اندازه آندار، قهوهگرد تا زوایه ینقاطصورت اولیه به

-و موجی شکل و بهمتر میلی 10به قطر بیشتر از تر های مسن بزرگروی برگ هابرگ پریده و زرد رنگ است. این لکه

ها از حاشیه معموال شروع این لکه گردند.ای که به حالت متناوب است مشاهده میصورت دوایر متحدالمرکز زرد و قهوه

های اوليه روی لکه

 برگ و ساقه و ميوه

های جدید کنيدی

 توليد شده در بافت

طوقه و مرگ گياهچه پوسيدگی  
فرنگیهای روی برگ و  ميوه گوجهلکه  های روی ساقهلکه  

زمينیغده سيبهای روی لکه  

ها یا ميسليوم که کنيدی

روی بقایای گياهان، بذور و 

-غده زمستانگذرانی می 

 کنند

 کنيدی

جوانه زدن 

 کنيدی

 نفوذ مستقيم

د حملهميوه و ساقه مور  

نفوذ از طریق 

 زخم

 برگ مورد حمله
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و باعث خشک شدن آن  گیرندطوری که در بعضی اوقات تمام پهنک را فرا میشوند بهکم بزرگ میبرگ بوده و کم

  .(2)شکل  گردندمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افتند که در دنباله آن عارضه آفتاب سوختگی هایی که به شدت مورد حمله قرار گرفته باشند زرد شده، میبرگ

 شود. ها دیده میروی میوه

ها و یا محل دم میوهکه غالبا در  .استقابل توجه فرنگی گوجه از جمله در هاروی میوه در خسارت این بیماری

-صورت فرورفتگی مختصری شروع میهای سبز یا قرمز بهآید. در میوهشود بوجود میقسمتی که گل از میوه جدا می

های سبز و نارس هم به این عارضه شود، بلکه چون میوهها میشود. این عارضه نه تنها در مزرعه باعث فساد و نابودی میوه

ها در جوانی مبتال شوند، ریزش کرده، چنانچه میوه توان آنها را در انبار نگهداری کرد.ه نمیهیچ وجگردند بهدچار می

صورت توده سیاه مخملی شکل از های رسیده بههای ایجاد شده روی میوهفرورفتگیشود. ای تشکیل نمیاصوال میوه

 . (3)شکل  شوداس ورهای قارچ پوشیده می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرنگی نیز ممکن است مورد حمله قرار گیرند. روی های گوجههای جوان و یا ساقهیوه، نشاءعالوه بر برگ و م

فرنگی خسارت روی طوقه نشاءهای گوجه .(۴)شکل  شوندتشکیل شده که موجب شکستگی می فرورفتههای ساقه لکه

های موجی شکل و زرد رنگ لکهفرنگی، زمینی و گوجههای سیبعالیم بیماری در برگ -۲شکل 

هاروی برگ  

  ی گوجه فرنگیهاو عارضه آفتاب سوختگی روی میوه ایجاد فرورفتگی -3شکل 
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دگی طوقه شده و باعث مرگ گیاه دور تا دور ساقه را فرا گرفته و ممکن است منجر به ضعیف شدن و یا پوسیو بادمجان 

 شود. شود که پوسیدگی طوقه نامیده میمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باشد که در حاشیه این های نامنظم میصورت فررورفتگیبهزمینی های سیبخسارت این بیماری روی غده

شده و ای شکل بوده و یا چوب پنبهها چرمیزیر سطح این فرورفتگیها هاله بنفش رنگی قابل مشاهده است. فرورفتگی

شوند و کمتر ها حالت سوختگی داشته و خشک می. ضایعات اولیه روی غدهیابدتغییر می ایبه رنگ قهوهبافت غده 

ها عفونت روی غدهگیرد. زمینی( قرار میای سیبهای غدههای ثانویه )نسبت به سایر بیماریمورد حمله سایر ارگانیسم

شود. شرایط مرطوب در هنگام برداشت، محیط هنگام برداشت ایجاد می وهایی در پوست غده ق زخممعموال از طری

ها شده که به راحتی مورد حمله قارچ کند و باعث ایجاد تورم روی غدهفراهم می هازنی هاگمساعدی را برای جوانه

 . (5)شکل کنندیده پیدا میهای طوالنی مدت حالت چروکهای آلوده در انبارداریغدهگیرد. قرار می

عالئم خسارت روی برگ و غده سیب زمینی -۵شکل   

های زخمی شده روی ساقه و شکستگی آنهاایجاد لکه -۴شکل   
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  : دستورالعمل اجرایی کنترلسومبخش 
  پایش و ردیابی

برای مشاهده اولین آثار ضروری است.  لکه موجیبه منظور پایش و ردیابی بیماری ای از مزرعه بازدیدهای دوره

ورت گیرد تا در صورت بار در هفته ص 2صورت ی مستمر و بههاالزم است پایش ،پاشیو شروع برنامه سمبیماری 

  اقدام نمود. های کنترلیمشاهده عالئم بیماری نسبت به اجرای برنامه

 

 غيرشيميایی کنترل 

  اجتناب از کشت متراکم -

  مطلوب و تهویه مناسب انتخاب مزارع با زهکشی -

  استفاده از بذور و نشاء سالم و گواهی شده. -

  زمینی، بادمجان و فلفلظیر سیبفرنگی پس از کشت محصوالتی ناجتناب از کشت گوجه -

 درآلوده و بقایای گیاهی کنند( عنوان میزبان جایگزین عمل میکه بهگزنه بو و )شب های هرزاز بین بردن علف -

  .مزرعهاز  داخل و خارج

  .از جمله غالت غیر حساس محصوالت میزبانکاشت با  رعایت تناوب زراعی -

  .ها در طول فصل زراعیسطح برگ تنظیم دور آبیاری به منظورکاهش رطوبت -

ها برای مدت طوالنی اجتناب از آبیاری در شرایط آب و هوای خنک، ابری و غروب که ممکن است ساقه و برگ -

  .مرطوب بمانند

 . ایاستفاده از سیستم آبیاری قطره -

  .(شودموجب شدت بیماری میویژه در اواخر فصل رشد کمبود ازت بهطور مثال: بهمدیریت تغذیه ) -

های نارس مستعد منظور جلوگیری از ایجاد عفونت روی غده )غده زمینی کامال رسیده بههای سیببرداشت غده -

  .زخم و عفونت هستند(

  .زمینی هنگام برداشتاز ایجاد زخم روی غده سیبجلوگیری  -

نظور کاهش مقدار و شدت گراد، هوادهی زیاد به مدرجه سانتی 13تا  10دمای زمینی در های سیبنگهداری غده -

  .ها با رطوبت نسبی باالای ایجاد شده در انبارهای غدهعفونت
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  شيميایی کنترل
بینی بر اساس پیش اینکه عدم کنترل این بیماری منجر به کاهش عملکرد محصول خواهد شد بایستی با توجه به

 حفظ نباتات نظر کارشناساخذ  آلوده در هر متر مربع و بوته 2تا  1مشاهده  و هاعالئم در برگاولین ظهور با ، انجام شده

  زیر استفاده کرد:جدول توان از سموم می
نام 

 تجاری

ميزان  فرموالسيون نام عمومی

 مصرف 

 FRAC گروه

Code 
 راهنمای مصرف

 WP  40% ایمن اوکتادین تریس بلکیوت
گرم در  750

 هکتار

 

 گوانیدین

 
M 

کش حفاظتی در قارچ

ش از صورت مصرف بی

گرم احتمال  750

 گیاهسوزی وجود دارد.

 WG 33.4% بوسکالید+پیراکلواستروبین سیگنوم

0/5 

کیلوگرم 

 در هکتار

بوسکالید از گروه 

پیریدین 

کاربوکسامید و 

پیراکلواستروبین از 

 گروه استروبیلورین

( C2بوسکالید )

پیراکلواستروبین 

(C3) 

کش سیستمیک با اثر قارج

 حفاظتی و معالج

 EC 11.2% پيراکلواستروبين+  متومورفدی ریودوکاب
لیتر در  2

 هکتار

متومورف از دی

گروه سینامیک 

اسید آمید و 

پیراکلواستروبین از 

گروه 

 هااستروبیلورین

متومورف دی

(H5 و )

پیراکلواستروبین 

(C3) 

کش سیستمیک با اثر قارج

 حفاظتی و معالج
 

 WP 75% کلروتالونیل داکونیل

2-5/1 

کیلوگرم در 

 هکتار

 M لرونیتریلک

کش حفاظتی، فاصله قارچ

پاشی تا برداشت آخرین سم

زمینی و محصول برای سیب

روز است.  1۴فرنگی گوجه

-از مخلوط نمودن این قارچ

کش با کودهای مایع باید 

 اجتناب کرد.
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