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 بیماری سرطان طوقه و ریشه انگور  با مقابله کارهایراه

 3اله رسولیو ولی 2، حسن محمودزاده1عباس داودی

 

 چکیده

شه انگور )گال باکتریایی طوقه(     شد میباکتریایی مهم و خطرناک انگور  هایبیمارییکی از سرطان طوقه و ری سفانه مت. با   أ

ستان این بیماری مهلک در اکثر  شد و  میشایع  ایران  هایتاک شانه عالئم و  ازآنجاکهبا در   رانداتاکاین بیماری برای اکثر  هاین

 ازآنجاکهذهن نیسدد . دور از کشددور  هایانگور کاریاحتمال گسددترر روزاونون آن در  باشدددمی نامعلوممراحل اولیه آلودگی 

شگیری از آن      مؤثرترینبهترین و  شیوع این بیماری پی شد میشیوه کاهش  شنایی  با شانه با عالئم و  دارانتاک، آ یماری،  ب هاین

عامل بیماری  زمسددتان گارانیدر گسددترر بیماری و نحوه  مؤثرانتقال عامل بیماری، عوامل محیطی  هایرور، چرخه زندگی

مختلف زیسددتی این بیماری تحقیقاز زیادی در داخل و خارک کشددور و   هایجنبه. در خصددو  رسدددمیر کامالً ضددروری به ن 

صورز گروته که از     ازجمله ستان قنوین  شیمیایی در      توانمیاین تحقیقاز  ترینمهمدر ا سی اثراز تیمارهای حرارتی و  به برر

 هایسدددالمقاوم به سدددرطان طوقه و ریشددده در طی  هایایهپانگور و نین مطالعاتی بر روی  هایقلمهکنترل سدددرطان طوقه در 

شاره نمود و در این      1386-1383 ستان ا ستگاه تحقیقاز انگور تاک شده    مقالهدر ای صل از تحقیقاز  تا نتایج سعی   کاربردی حا

شور در اختیار   شده انجام سترر این بیماری در    راحتیبهعنین قرار گیرد تا بتوانند  دارانتاکدر داخل و خارک از ک از وقوع یا گ

 باغاز خود جلوگیری نموده و یا از شدز خسارز آن بکاهند.

 

 بیماری باکتریایی، گال، پایه مقاوم، انگور کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه

اروپا بیشترین سطح زیر کش  انگور را دارا بوده و      قاره

 سطح زیر کش  به ترتیب آسیا،    ازن ر دیگر جهان هایقاره

  ندهتولیدکنکشورهای   ترینمهماز  .باشد می وریقاآ و مریکاآ

سپانیا، ایتالیا  توانمیانگور  سه را نام برد که  و ا یش از ب وران

ش  انگور جهان را در     %55 سطح زیر ک   .گیرندبرمیاز کل 

نایع        %80بیش از  یا در صددد ید انگور دن تخمیری کل تول

ستفاده  سیاری از   گیردمیقرار  موردا و به همین دلیل در ب

یدکننده  کشدددورهای     اروپا و امریکا،   های قاره انگور در  تول

و  الکل به تولید انگور و تهیه    ارزر اقتصدددادی انگور وق  

مشددددابده بسدددتگی دارد. در کشدددورهدای     هدای وراورده

کشمش و   ،خوری تازه صورز بهانگور ، جهان نشین مسلمان 

تفضددلی و همکاران، ) گیردمی قرار مورداسددتفادهآب انگور 

 .(1396دولتی بانه،  و1373

                                                 
، مرکن تحقیقاز و آموزر کشاورزی و منابع طبیعی استان قنوین، سازمان تحقیقاز آموزر و ترویج یپنشکاهیگحقیقاز عضو هیأز علمی، بخش ت 1

 adavoodi74@yahoo.com کشاورزی، ایران.
قاز سازمان تحقی دانشیار و عضو هیأز علمی، بخش تحقیقاز زراعی باغی، مرکن تحقیقاز و آموزر کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، 2

 آموزر و ترویج کشاورزی، ایران.
و  راستادیار و عضو هیأز علمی، بخش تحقیقاز زراعی باغی، مرکن تحقیقاز و آموزر کشاورزی و منابع طبیعی استان قنوین، سازمان تحقیقاز آموز 3

 ترویج کشاورزی، ایران.

یکی از محصددو ز مهم باغی در  .Vitis vinifera L انگور 

سددطح  95-96در سددال زراعی  کهطوریبه باشدددمیایران 

س    شده گناررهکتار  295000 انگور کاری ایران حدود ا

 اس   آمدهدس  بهتن محصول   2710000 که از این سطح 

 یران امندداطع عمددده تولیددد انگور در          .(1396، نددامبی )

  ، قنوین، آذربایجان شرقیرضوی وارس، خراسان هایاستان

ر پایه ن ریه پژوهشگران، بهستند. بیل و غربی، همدان و ارد

ش  مو در ایران به   سال   4قدم  کا سد میهنار  و ایران  ر

یکی از مراکن عمده تولید انگور در آسدددیا بوده و اسدددتان      

با حدود     ترینمهمباغ انگور یکی از   هنار هکتار  35 قنوین 

مراکن تولید انگور در ایران اسدد  و به لحات تعدد مصددار   

آن بخصدددو  تولید کشدددمش و ارزر اقتصدددادی آن در  

سهم را  توانمیصادراز   درآمد و ارزآوری  ازلحاتد با ترین 

باشدددد.   که محصدددول انگور و        دارا  به اهمیتی  جه  با تو

متعدد حاصل از آن برای کشورمان و بازارهای     هایورآورده
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دارد، تالر برای اونایش کمی و کیفی این             لی المل   بین  

مل             ی  عوا مدیر ند از طریع  باغی ارزشدددم محصدددول 

از اهمی    ها بیماری آواز و   جمله اززای گیاهی  خسدددارز

 .برخوردار اس  ایویژه

مهم   هاییماریبیکی از سددرطان طوقه و ریشدده انگور  

دنیا و ایران   مو کاری بوده و در اکثر مناطع   ها تاکسدددتان  

وجود دارد و در صورز وراهم شدن شرای  محیطی مناسب  

سارز وارد     شتر از هر بیماری دیگر به انگور خ و   کندمیبی

و اونایش هنینه  عمر تاکموجب کاهش محصددول، کاهش 

(. عمومدداً  1369؛ بهددداد 1373آلبی، ) شدددودمی تولیددد   

و هیبریدهای آن نسدددب  به       Vitis vinifera کولتیوارهای 

ند )       یادی دار  ،کمبی و درایاین بیماری حسددداسدددی  ز

محققین در نقاط مختلف دنیا معتقدند که انگور از  (.1992

سر دنیا کش        سرا سال پیش در  و در طول  شد میهناران 

ته     گاشددد ثل  قرون  یدم خاب طبیعی و   تول آن از طریع انت

س .   گروتهانجامتالقی بین ژنوتیپ های موجود  ش ا    باگا

سیاری از   ستان در  هابیماریزمان ب سترر  هاتاک   و یاوتهگ

های مهم          پاتوژن  به  ها  مان بعضدددی از کولتیوار در طی ز

شان   شه یو رسرطان طوقه   ازجمله که  انددادهمو مقاوم  ن

  های گونه به این کولتیوارها صدددف  مقاوم  به بیماری از         

اس . به همین دلیل در   شده منتقلکمی  صورز بهوحشی  

ر رو تریناقتصددادیو  مؤثرتریناصددالن نباتاز  هایبرنامه

س .  هابیماریکنترل پاتوژن ها استفاده از منابع مقاوم  به 

مو  و ریشددهسددرطان طوقه در کنترل بیماری  سددازوکاراین 

. در این رور به ژرم پالسددم  باشدددمیبسددیار حائن اهمی  

از  نبات اصالن هایبرنامهپایه در  عنوانبههای مناسب انگور 

 شددددهن ارز  صدددورزبه نیاز اسددد  و این منابع ژنتیکی   

سولی و ) شود می نگهداری (. تحقیقاز 1397محمودزاده، ر

در چین اثباز کرده اسدد  که این کشددور برای   یاوتهانجام

از مراکن اصدددلی منابع ژنتیکی  مختلف انگور یکی هایگونه

در دنیا   شدهشناختهگونه انگور  70و تقریباً از بین  باشد می

چین اسدد  و محققین توصددیه  گونه مبدأشددان 27بیش از 

ند نموده مه  که در   ا نا های بومی    های بر اصدددالحی از انگور

شی چینی که مقاوم به بیماری   شه سرطان طوقه  وح  و ری

وجود  .(1989انگ و دیگران، ژ) هسددتند اسددتفاده گرددمو 

را برای  ایگسددتردهواریته انگور در ایران تنوع  600حدود 

نه این یاوی و دیگران،   ییکربال) وراهم آورده اسددد  گو خ

از عوامل مو  و ریشهسرطان طوقه بیماری  ایراندر  (.2012

سیار مهم و   س  و از   محدودکنندهب مبارزه  دیرزمانانگور ا

بوده اس . با توجه به معضالز     با این بیماری بسیار مشکل  

رل این در کنت مصددر  سددموم شددیمیایی هایمحدودی و 

از  پیشددگیری این بیماری هایرور، شددناسددایی  بیماری

 برخوردار اس . ایویژهاهمی  

 

 عالئم بیماری

بارزترین نشددانه سددرطان طوقه و ریشدده در گیاهان    

س  که در واکنش به عامل     آلوده، ایجاد گال شتی ا های گو

. در آید می به وجود مختلف گیاه   های قسدددم  بیماری در  

ندیک ، نتنهپاییندرختان تاک آلوده، گال بیشتر در قسم  

( و گاهی در محل 1)شکل   شود میبه سطح خاک تشکیل   

هوایی مو حتی تا    های قسدددم  یا روی   زیرخاک طوقه در  

. در بعضدددی وصدددول، آیدمی به وجودارتفاع یک متری هم 

 سددرع بههای بنرگی الگممکن اسدد  روی موهای جوان 

. تاک  (2کند )شکل اطرا  تنه را کامالً اشغال ظاهر شود و 

و  آوردمی به وجود نامرغوب   های شددداخه بیماری   مبتالبه 

گال      های قسدددم  گاهی     خشدددکد میبا ی محل ظهور 

 .(1374)اشکان،

 

 عامل و چرخه زندگی بیماری

عامل بیماری سدددرطان طوقه و ریشددده انگور یک نوع        

گیاه منتقل باکتری خاکنی اسدد  که اگر به هر روشددی به 

های  شددود. بیشددتر آلودگی شددود موجب پیدایش گال می

شه مو در اثر باکتری    س  که در  سرطان طوقه و ری هایی ا

ستند و از راه زخم وارد گیاه می  ها  شوند. این زخم خاک ه

زنی، صددددماز ناشدددی از معمو ً از طریع انجام هرس، بیل

سارز وار     سایر عملیاتی که به درخ  مو خ د سرمازدگی و 

اندام   یا (. قلمه  2014اولسدددن،) ند یآنماید، به وجود می   می

ستفاده       آلوده ستان ا ش  و احداث تاک ای که از آن برای ک

تواند منبع دیگر آلودگی باشدددد. پز از ورود  شدددود میمی

ثیر ها تکباکتری عامل بیماری به درون گیاه در بین سددلول

با تحریک رشدددد بیش     و گسدددترر می بد و  ندازه در یا  ازا

سرطانی   سلول  های گیاه موجب ایجاد گال و یا همان باو  

هایی که   ها و تاک  شدددود. عامل بیماری در داخل گال      می

شددده باشددند و نین درون خاک  طور سددیسددتمیک آلوده به

 ماند و درکند و در تاکسددتان باقی میمی زمسددتان گارانی

های جدید و یا گسترر  های بعد موجب ایجاد آلودگیسال 

(. نمایی از چرخه 2019تودارو و همکاران،شود )میبیماری 

  .باشدمشهود می (3زندگی عامل این بیماری در شکل )
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 طوقه و نندیکی سطح خاک در محلها تشکیل گال: 1شکل 
 

 

 های بنرگگال جادیو اآلودگی شدید تاک جوان به سرطان طوقه : 2شکل 

 

 (1397رسولی و محمود زاده،انگور ) و ریشهچرخه زندگی باکتری عامل بیماری سرطان طوقه : 3شکل  
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 روش ایجاد آلودگی ترینمهم

یاه از طریع         ترینمهم خل گ به دا باکتری  راه نفوذ 

؛  شود میهایی اس  که به طرق مختلف در تاک ایجاد  زخم

زخم و آسدددیب به تاک      هرگونه بنابراین باید از وارد آوردن    

مود.      ن هم  خودداری  ین  م یجدداد زخم در    هددایرور تر ا

تان    یل  ها تاکسددد قه، هرس   غیراصدددولی زنیب اطرا  طو

در اثر صدددماز ناشددی از   ایجادشددده هایزخمنامناسددب، 

میناشی از تغایه آواز خاکنی   هایزخمسرمازدگی و نین  

 (.2014اولسن،باشد )

 

 انتقال و انتشار بیماری هایروش

ماری         ترینمهماز  مل بی عا قال  مل انت به    توانمیعوا

اسدددتفدداده از ابنار هرس آلوده، انتقددال آب آبیدداری در         

ستم    شته، انتقال از       هایسی سنتی مانند جوی و پ ش   کا

توسدد  باغداران در مراحل  مورداسددتفادهطریع سددایر ابنار 

اسددتفاده از  درنهای مختلف کاشدد ، داشدد  و برداشدد  و 

در کشددد  و احداث  مورداسدددتفادهآلوده  هایاندامقلمه یا 

 نام برد. را تاکستان

 اثر سیستم هدایت و تربیت تاک در شیوع بیماری

کاران )     قاز محمودزاده و هم تایج تحقی  ( نشدددان  1383ن

 ای مختلف تربی دهودگی در سیستمددنان آلددداده که می

  هایسیستم  اختال  داشته و شدز آلودگی تاک در    هاتاک

مانند سددیسددتم جوی و پشددته در    هاتاکسددنتی تربی  

اک موسددتان آلوده به عامل بیماری باشددد   شددرایطی که خ

 .(4)شکل باشدمیبیشتر از سیستم تربی  داربستی 

 

 های مقاوم در کنترل بیماریکاربرد پایه

 های بهترین روریکی از  مقاوم  های پایه  اسدددتفاده از  

 من وربه  باشدددد. سدددرطان طوقه انگور می   بیماری  کنترل

 کارگیریباکتری عامل بیماری، تولید و به کاهش خسددارز

ترین رور مبارزه، توصیه عنوان مهمهای مقاوم انگور بهپایه

که       در گردد. می تان  تاکسددد گاه انگور  تحقیقی در ایسدددت

های  کلکسدددیون ملی انگور در آنجا واقع اسددد ، اثراز پایه

شد و عملکرد       شه بر ر سرطان طوقه و ری هیبرید مقاوم به 

مورد ارزیابی قرار گرو . نتایج نشان داد انگور  ارقام مختلف

 عنوانبه  های ناظمیه و اسدددپوتا    که با توجه به معروی پایه      

ها در توان از این پایه های مقاوم به سدددرطان طوقه می     پایه  

هال    ید ن فاده کرد         تول ماری اسدددت به این بی قاوم    های م

 (.1391)محمودزاده و داودی،

 

 

 
 

 اس  از سیستم سنتی جوی و پشته بیماری سرطان طوقه کمتر بهداربستی آلودگی  در سیستم: 4شکل 
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 ضدعفونیتیمارهای حرارتی و شیمیایی در  کاربرد

 قلمه

با استفاده از تیمارهای حرارتی  هاقلمهحا  آلودگی در 

دقیقه به همراه  30درجه به مدز  50تیمار  با و شیمیایی

در هنار، با بیش  1ترکیب شیمیایی اریترومایسین سولفاز 

درصد کاهش جمعی  باکتری و زنده ماندن بیش از  90از 

د توانمیبسنایی در کاهش آلودگی  تأثیر، هاجوانه 72%

 (.1386و داودی، )محمودزاده داشته باشد

 

 گیرینتیجه

عامل بیماری سدددرطان طوقه انگور        با توجه به اینکه    

  باکتریایی   های بیماری و کنترل  باشدددد میباکتری خاکناد   

در دسترس نبودن سموم    به دلیل هابیمارینسب  به سایر   

  رسد یم، به ن ر باشد میشیمیایی اختصاصی بسیار مشکل      

ماری پ     مدیری  این بی  ویشدددگیری از وقوع بهترین رور 

با توجه به اینکه      .باشدددد میآن در باغاز انگور    گسدددترر

  و ترینصدددروه به ، ترینآسدددانکاربرد ارقام مقاوم یکی از    

  ،باشدددمیگیاهی  هایبیماریمبارزه با  هایرور مؤثرترین

جه  توانمی قاوم انگور،        گیرینتی قام م کاربرد ار که  نمود 

محصول سالم، خود    و تولیدعالوه بر کاهش مصر  سموم   

سددرطان کنترل و مدیری  بیماری  مؤثریکی از راهکارهای 

 .(1397رسولی و محمود زاده،باشد )می و ریشهطوقه 

 

 ویجی جهت پیشگیری و کنترل بیماریتر هایتوصیه

چون ایجاد آلودگی و پیشددرو  سددرطان طوقه رابطه   -1

سرمازدگی دارد، هر   ناشی از  صدماز ایجاد نندیکی با 

اقدامی در جه  کاهش خسارز سرمازدگی در کنترل 

ماری نین   هد بود. از   مؤثربی ماز      ترینمهمخوا قدا ا

  هایمالچبه پوشدداندن اطرا  تنه تاک با انواع  توانمی

 اشاره نمود.پوششی در وصول سرد سال 

 و هی تغا  تقوی  رشدددد درختان با مدیری  کاشددد ،        -2

کاهش حسدداسددی  درختان به کوددهی بهینه موجب 

 .شودمیابتال به بیماری  سرمازدگی و

 من وربه ایتنه یا چنددو  صدددورزبه های تاک  تربی   -3

یخبندان یا آلودگی به  براثر هاآناگر بعضدددی از  اینکه

 از بقیه بتوان استفاده نمود.رو  بیماری از بین 

تاکسدددتان در مناطع سدددردی که      اجتناب از احداث    -4

به شدددید  آلودگی و یا یخبندان ،یسددابقه سددرمازدگ 

 دارند.بیماری 

شناسه    و سالم  دارریشه  هاینهالیا  هاقلمهاستفاده از   -5

ندارد   دار باکتری       اسدددتا به  انگور که عاری از آلودگی 

 عامل بیماری باشند.

مانند    مقاوم به سدددرطان طوقه     های پایه  اسدددتفاده از   -6

احداث باغاز     در  ناظمیه و اسدددپوتا    هیبرید  های پایه  

 مناطقی که سابقه آلودگی دارند. در خصو  بهجدید 

زخم و آسدددیب وینیکی در   هرگونه اجتناب از ایجاد    -7

یاز مختلف در          جام عمل باغ   ناحیه طوقه در هنگام ان

 انگور

ضدعفونی ابنار هرس از درختی به درخ  دیگر با مواد  -8

صد یا الکل اتی  10شیمیایی از قبیل کلراکز    لیکدر

 درصد 70

شه  -9 سوزاندن   کنیری صورز بروز   هاینهالو  آلوده در 

 آلودگی به سرطان طوقه

شیمیایی با    کنترل آواز و نماتدهای خاکنی -10 به رور 

سموم     ستفاده از  شره ا در کاهش   نماتدکش و کشح

 .باشدمی مؤثرآلودگی به سرطان 

درجه  50تیمار با استفاده از   هاقلمهحا  آلودگی در  -11

مدز     یایی         30به  یب شدددیم به همراه ترک قه  دقی

درصد  90در هنار، با بیش از  1اریترومایسین سولفاز 

ندن بیش از          ما نده  باکتری و ز ی    %72کاهش جمع

نه  ن میبسدددنایی در کاهش آلودگی   تأثیر ، ها جوا د  توا

 داشته باشد.

انگور در باغاز آلوده به  و تکثیراجتناب از قلمه گیری  -12

 رطان طوقهس
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