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 00-7، صفحات: 0011 پاییز، 2، شماره چهارمای، جلد مجله ترویجی سبزیجات گلخانه

 

های جنوب استان کرمان فرنگی و مدیریت آن در گلخانه معرفی بیماری سفیدک سطحی گوجه  

  

 

5و زهرا رودباری 0سیدمحمد علوی، 3بهروز خلیل طهماسبی، 2فاطمه فاریابی،  *0علی عباسی  

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج رکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان، اعضاء هیات علمی م- 5و0و3و0

 کارشناس ارشد-2و  ، ایرانکشاورزی، تهران

 a.abbasy@areeo.ac.ir *پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

  02/8/0011تاریخ پذیرش:                                                    00/8/0311تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 این شود. می محسوب دنیا های گلخانه و مزارع در فرنگی گوجه قارچی مهم هایبیماری از پودری سفیدک

 از آمده عمل به هایبررسی طی. کند وارد خسارت فرنگیگوجه محصول به درصد 51 از بیش تا تواندمی بیماری

 بر سفیدرنگ پوشش ایجاد و زردی صورت به بیماری این از میئعال کرمان استان جنوب در فرنگیگوجه های گلخانه

 شناختیریخت هایویژگی اساس بر هاجدایه و آوریجمع هایینمونه. شد مشاهده فرنگیگوجه بوته های برگ روی

 شود می گیاه سطح در پودری سفیدک رشد باعث بیماری این ایجادکننده هایقارچ. گرفتنـد قـرار شناسایی مورد

 دریافت را مغذی مواد گیاه هایسلول از ایتغذیه هایاندام از استفاده با و هستند اجباری هایانگل هاقارچ این

 از تلفیقی بیماری این کنترل جهت. شود می میوه به آسیب و زخم ایجاد و هابرگ دیدن آسیب باعث که کنند می

، استروبینآزوکسی، کلروتالونیل سموم از استفاده با شیمیایی مبارزه ،مقاوم رقمکاشت  مانند زراعی اقدامات

 رسمی گزارش اولین این. شودتوصیه می  تریفلوکسی استروبین+ فلوپیرام )لوناسنسیشن(، تتراکونازول و پنکونازول

 .باشد می کرمان استان جنوب ازفرنگی با عامل قارچی  گوجه سطحی سفیدک بیماری

 فرنگیگوجه ،سفیدک پودری ،کنترلهای روش ،های قارچیرشته ،اجباری انگل واژگان کلیدی:
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 جنوب استان کرمان یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق

 دوم / شماره چهارم/ جلد 0011مجله سبزیجات گلخانه ای/ سال 

  

 

 متن مقاله

:بیان مساله  

 02558کشت  جنوب استان کرمان با سطح زیر    

تن محصول  001002هکتار و تولید بیش از 

جایگاه هفتم تولید این محصول در  فرنگی، در گوجه

(. 0318کشور قرار دارد )آمارنامه جهادکشاورزی، 

فرنگی عالوه بر میزان تولید و  گوجه تولید محصول

سهم آن در اقتصاد کشاورزی مردم در این منطقه، با 

، از اهمیت توجه به تولید خارج از فصل این محصول

 بسیار زیادی برخوردار است.

 عمومی بیماری یک فرنگیگوجه سطحی سفیدک    

 دنیا در فرنگیگوجه تولید هایگلخانه و مزارع در

 در 0178 سال در بار نخستین بیماریاست. این 

شد. در  گزارش فرنگیگوجه روی آمریکا متحده ایاالت

 است شده گزارشاز ایالت کبک کانادا نیز  0113سال 

 نواحی در (. بیماری0110، 0)بالنگر و جارویس

 و آسیا در خشک نیمه تا خشک و گرم نسبتاً اقلیمی

  کند. میبروز   شمالی آمریکای

-قارچ یک بیمارگر اجباری است که فقط میاین     

کند و از طریق  رشدتواند بر روی بافت گیاهی زنده 

مکینه( مواد غذایی را از سلول ایجاد اندامی به نام )

نماید. جذب مواد غذایی توسط گیاه میزبان جذب می

. این شود میاین قارچ باعث ایجاد زردی در گیاه 

هایی از قسمت گیمرد بافتزردی درنهایت منجر به  

ولی  رود نمی از بینکامل  طور به. گیاه شود میگیاه 

و همکاران،  2کیسضعیف خواهد شد ) شدت به

2110.) 

                                              
1
 Belanger and Jarvis 

2
  Kiss et al. 

تواند فرنگی میبیماری سفیدک سطحی گوجه    

فرنگی درصد به تولید محصول گوجه 51بیش از 

 از گزارش اولین .(2103 ،3یانگائو)خسارت وارد کند 

 توسط ایران در فرنگیگوجه سطحی سفیدک بیماری

 کرج و شیراز از 0370 سال در ذاکری و هاشمی بنی

 بوده است.

 معرفی یافته:

 هایگلخانه از آمده عمل به میدانی هایبررسی در    

 از عالئمی کرمان استان جنوب در فرنگیگوجه

 از پس که گردید مشاهده سطحی سفیدک بیماری

 .شدند منتقل آزمایشگاه به بردارینمونه

 بیمارگر  یک فرنگیسفیدک سطحی گوجه قارچ    

 گرم اقلیم با مناطق در گسترده میزبانی دامنه با

 هایخانواده روی از قارچ این خشک نیمه و باشد می

 غیر فیزیولوژیکی روابط دارای و متفاوت بسیار گیاهی

 محصول 27 شامل که است شده گزارش مرتبط

 همکاران، و 0ها )حسینخانیباشند می مهم اقتصادی

2102). 

 عالئم بیماری

 زرد تا روشن سبز هایلکه شامل عالئم ترینرایج    

 هالکه این مرکز در .است برگ ینروی سطح در براق

 هایحلقه با گاهی مرده بافت هایلکه است ممکن

 موجیلکه بیماری مرکز هم های حلقه شبیه مرکز هم

 ممکن هالکه این از خفیف پودری پوشش .شود ایجاد

 در .آید وجود به برگ ینزیرین و روی حوسط در است

 است ممکن ،بیماری توسعه برای مساعد شرایط

 سطح دو هر در ساختار قارچ از سفیدرنگیپوشش 

                                              
3
 Yanghao 

4
 Hoseinkhaniha et al.  
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 جنوب استان کرمان یعیو منابع طب یآموزش کشاورز و قاتیمرکز تحق

  عباسی و همکاران، معرفی بیماری سفیدک سطحی گوجه فرنگی 

 
 

 

 

 

 اما میرندمی آلوده شدت به های برگ .شود ایجاد برگ

 (.2و  0  های)شکل شوند می جدا گیاه از ندرت به

 عامل بیماری

در است.  0عامل این بیماری قارچ لویلوال تاوریکا    

 از بیش آسکوکارپ داخل آسک تعداد لویلوال جنس

 دارای یا ساده های آسکوکارپزائده است عدد یک

-می منشعب کنیدیوفورها باشد. می نامنظم انشعابات

 داشته رشد داخل بافت گیاهیهای قارچ ریسه باشند

 خارج میزبان گیاهی هایروزنه از فورهاوو کنیدی

 (.2110 و همکاران، 2خداپرست) شوند می

-جدایهبامطالعه  (2102) همکاران و هاحسینخانی    

 در فرنگیگوجه پودری سفیدک عامل قارچی های

 دادند نشان قزوین استانازجمله  کشور مناطق برخی

 به قادر فرنگیگوجه ازآمده  دست به هایجدایه که

 گیاهان برخی و فرنگیگوجه ارقام سایر سازیآلوده

 ولی هستند بادمجان و خیار ،فلفل ازجمله دیگر

 ،آفتابگردان ،زمینیسیب مثل دیگر گیاهان برخی

 حال در کنند.نمی آلوده را اسپرس و شبدر ،یونجه

 طیف با (لویلوال تاوریکاعامل بیماری )حاضر قارچ 

 است مطرح مرکب گونه عنوان به وسیع میزبانی

 (.2100و همکاران،  3)خداپرست

 چرخه بیماری

 توانند می عامل بیماریقارچ  گونه قارچ اسپورهای    

 جوانه سلسیوس درجه 35 تا 01 دمایی دامنه در

 31 زیر دماهای در آلودگی ای گلخانه شرایط بزنند. در

 زنندمی جوانه اسپورها .یابد می شدت سلسیوس درجه

                                              
1
 Leveillula taurica 

2
  Khodaparast et al., 2001  

3
 Khodaparast et al., 2011  

 این شوند. می ها روزنه وارد کوتاهی تندشی هایلوله و

 اینکه  محض به .دنشومی جابجا باد وسیله به هااسپور

 یافت، در استقرار فرنگیگوجه برگ در آلودگی

 توسعه تواندمی سلسیوس درجه 31 باالی دماهای

 مناطق در .ندک تسریع را برگ بافت مرگ و ئمعال

شرایط  خنک هایشب و باال روزانه دماهای دارای

است  مناسب قارچ وسیله به آلودگی ایجاد برای

 (.2100 همکاران، و)خداپرست 

 

برگ  روی فرنگی گوجهسفیدک  بیماری عالئم  -0 شکل

 (عکس اصلی)

 

 (اصلی عکس)بوته  روی بیماری عالئم  -2شکل 
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 جنوب استان کرمان یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق

 دوم / شماره چهارم/ جلد 0011مجله سبزیجات گلخانه ای/ سال 

  

 

 

 

 گیاه برگ عرضی مقطع از میکروسکوپی تصویر -3 شکل

عامل  قارچ کنیدیوفورهای و هاکنیدی استقرار فرنگی گوجه

 اصلی( عکس) گیاه بافت روی بر بیماری

 

قارچ عامل بیماری  )عکس  فوروکنیدی و کنیدی-0 شکل

 اصلی(

 

  -کنیدی و پایه کنیدی قارچ عامل بیماری -5شکل 

 (2101و همکاران، 0)ساالری

                                              
1
  Salari et al.  

 

اندام زایشی جنسی( قارچ عامل )آسکوکارپ   -6شکل 

فرنگی  گوجهتشکیل شده بر روی بافت گیاه  بیماری

 عکس اصلی()

 

 

آسکوکارپ بسته )اندام زایشی( قارچ عامل   -7شکل 

 (2101بیماری )ساالری و همکاران،

 

 دستورالعمل:

کنترل و مبارزه علیه بیماری سفیدک سطحی   

-و با استفاده از روشبه صورت تلفیقی فرنگی  گوجه

 می گیرد:های ذیل انجام 

 اقدامات زراعی
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 جنوب استان کرمان یعیو منابع طب یآموزش کشاورز و قاتیمرکز تحق

  عباسی و همکاران، معرفی بیماری سفیدک سطحی گوجه فرنگی 

 
 

 

 

 

استفاده از ارقام مقاوم یکی از راه های پیشگیری از    

اغلب ارقام  باشد.آلودگی سفیدک سطحی می

نسبت به بیماری سفیدک  ای گلخانه فرنگی گوجه

و   0جرونیموهیبرید . ارقام هستندسطحی حساس 

ارقام  عنوان به 0ای دلمه گوجهو   3و ماسادا  2گرانادرو

 .(2103یانگائو، ) اند شده معرفیمقاوم 

از نشاءهایی استفاده  کرد دقت  در هنگام کشت باید   

بیماری بوده و عاری از بیماری  عالئمشود که فاقد 

آلوده کمک  های برگحذف  ،در شرایط گلخانه باشند.

 های برگزیادی به کاهش منبع آلودگی خواهد کرد. 

و دفن و یا  شده خارجاز فضای گلخانه  باید شده حذف

 سوزانده شوند.

بوته و رعایت فاصله کشت  پایینی های برگ حذف   

برای  ای پایهمناسب و استفاده از شاسی جهت 

 ها آنفرنگی و عدم انباشته شدن  نگهداری ساقه گوجه

در کف گلخانه باعث تهویه مناسب و کاهش بیماری 

کشت باید به نحوی  های ردیف در گلخانه خواهد شد.

تهویه  های دریچهیرد که در جهت عمود به صورت گ

 صورت گیرد. خوبی بهجانبی گلخانه باشند تا تهویه 

 هم و ردیفه تک در هم ردیف روی ها بوته بین فاصله

 ازتواند  می دوقلو سیستم در دوقل بین یا و دوقلوها

 فاصله .باشد متغیر رقم به بسته سانتیمتر 75 تا 51

 با دوقلو هر بین یا و ردیفه تک در ها ردیف بین

 در متر 6/3 تا متر 3/3 بین تواند می بعدی دوقلوی

 ها بوته بین فاصله افزایش با الًمعمو شود گرفته نظر

                                              
1
 Geronimo 

2
 Geranader  

3
 Massada  

4
 Striped Stuffer 

 کمتر را هم از ها ردیف فاصله توان می ها ردیف روی

 (.0316)رضازاده و همکاران،  کرد

باعث حساس  نیتروژنهاستفاده زیاد از کودهای    

بنابراین در شرایط بروز  شود؛ میشدن گیاه به بیماری 

 دارنیتروژناز مصرف زیاد کودهای  باید بیماری

 . شود اجتناب

میزبان باعث عدم  غیر گیاهان با زراعی تناوب    

زراعی  های فصلماندگاری قارچ عامل بیماری برای 

 بعدی خواهد شد.

با توجه به اینکه قارچ عامل  فرنگی گوجهدر مزارع    

( 7 و 6به فرم آسکوکارپ )شکل  تواند میبیماری 

گذرانی کند، حذف بقایای گذرانی و یا تابستانزمستان

 برداشت از پس عمیق بسیار گیاهی به همراه شخم

 .شود میمحصول توصیه 

باید میزان رطوبت فضای گلخانه با استفاده از    

 که قطرات  طوریبه  های جانبی کنترل شوددریچه

 روی سطوح داخلی پالستیک گلخانه تجمع نیابد.

باید دقت  ،بیماری عالئمدارای  های برگهنگام هرس 

و در  شده خارجها از فضای گلخانه شود که این برگ

 بیرون از گلخانه سوزانده شوند.

 مبارزه شیمیایی

خسارت بیماری در گلخانه و مزرعه  که درصورتی     

باید اقدام به   ،اقتصادی برسدخسارت به آستانه 

جهت استفاده از سموم مبارزه شیمیایی نمود. 

شیمیایی باید در ابتدا مخزن، شلنگ و نازل دستگاه 

شویی آب و مایع ظرف کافی مقدارپاش با سم

پاش تا مخزن سم ازآن پس .دنداده شو وشو شست

-) شود میمصرف از آب پر  موردنیاز نصف مقدار
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 جنوب استان کرمان یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق

 دوم / شماره چهارم/ جلد 0011مجله سبزیجات گلخانه ای/ سال 

  

 

پاش(. سپس برحسب سطح گلخانه و حجم مخزن سم

با  مورداستفادهمقدار سم  ،درون ظرفی جداگانه

 صورت بهتا شده زده  و هممقداری آب مخلوط 

داخل مخزن  آمده دست بهیکنواخت درآید. مخلوط 

و مابقی آب الزم جهت عملیات  شده پاش ریختهسم

. میزان شودمیمخزن سمپاش اضافه به  پاشی سم

و همچنین دوره کارنس  مورداستفادهمقدار سموم 

ی تا شپافاصله زمانی الزم از زمان انجام عملیات سم)

 0به شرح جدول شماره  ها آنبرداشت محصول(  

 باشد. می

( جهت پیشگیری و قبل از ®کلروتالونیل )داکونیل   

در هکتار توصیه لیتر  2ظهور عالئم بیماری به مقدار 

مقدار با  (®استروبین )ارتیواتاپآزوکسی شود. سم می

لیتر آب برای  0111در  لیتر میلی 751مصرف 

دیدن اولین عالئم  محض به و ای گلخانه محصوالت

بهترین بایدمورد استفاده قرار گیرد.  ها برگبیماری در 

که در  شود مینتیجه با مصرف این سم وقتی حاصل 

نازول پنکو  .شودمراحل اولیه ظهور بیماری استفاده 

در  لیتر میلی 51-025مقدار مصرف  با (®توپاس)

لیتر آب  0611تا  811 با توشیه می شود و بایدهکتار 

 توپاس مصرف زمان. شود رقیق هر هکتار ازابه 

 توان میئم آلودگی است و عال اولین مشاهده محض به

سمپاشی را  مجدداًروز بعد  08-00در صورت لزوم 

کش موثر قارچ (®)تریدمورفکالکسین تکرار کرد. 

مشاهده اولین عالئم  محض بهدیگری است که باید 

لیتر در  7/1به میزان  پاشی محلول صورت بهبیماری 

تریفلوکسی  کشقارچ .مورداستفاده قرارگیردهکتار 

گرم در  211 نیز با مقدار مصرف (®فلینت) استروبین

روز نیز جهت کنترل بیماری  7هکتار با دوره کارنس 

و  (®تتراکونازول )دومارک ومسم توصیه شده است.

 نیز  (®تریفلوکسی استروبین+ فلوپیرام )لوناسنسیشن

 الی 311 ترکیب با در لیتر 8/1 مقدار مصرف با

بهترین توصیه می گردد.  هکتار آب در لیتر 0111

لوناسنسیشن و باالترین تأثیرگذاری  کش قارچکاربرد 

 آن قبل از وقوع بیماری و جهت پیشگیری است

 (.0316)دستورالعمل سازمان حفظ نباتات کشور، 

 

  ترویجی: هایتوصیه

  جهت پیشگیری و کنترل بیماری سفیدک

سطحی در  گلخانه الزم است اقدامات زراعی نظیر 

-ت ردیفاستفاده از ارقام مقاوم به بیماری، تنظیم جه

رعایت های گلخانه، های کاشت عمود بر جهت دریچه

ما از طریق رطوبت نسبی و دکنترل فاصله کشت، 

، اجتناب از مصرف بیش از حد میزان آبیاری و تهویه

کودهای نیتروژن دار، انجام هرس صحیح و جمع 

آوری بقایای گیاهی و انجام شخم عمیق پس از اتمام 

  گلخانه انجام گیرد.فصل کشت و رعایت تناوب 

  

  در صورت باال بودن آلودگی مصرف سموم

شیمایی نظیر پنکونازول، تریفلوکسی استروبین، 

 آزوکسی استروبین و  تریدمورف توصیه می شود.

  در صورت استفاده از سموم شیمایی جهت

کنترل بیماری، رعایت نکاتی نظیر عدم استفاده مکرر 

از ماسک و از یک ترکیب در یک فصل، استفاده 

پوشش مناسب برای حفظ ایمنی در هنگام سمپاشی 

پاشی در ابتدای روز و درست بعد و انجام  عملیات سم

 جهت رعایت دوره کارنسیک چین  از برداشت

 .ضروری است

 

https://www.jahaneshimi.com/3360/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%b4%d8%aa-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%86/
https://www.jahaneshimi.com/3360/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%b4%d8%aa-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%86/
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  عباسی و همکاران، معرفی بیماری سفیدک سطحی گوجه فرنگی 
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 فناوری مرکز اقتصادی، و ریزی برنامه معاونت جهادکشاورزی، وزارتآمارنامه وزارت جهاد کشاورزی. . 0198نام. بی
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مصرف در مقدار 
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