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  چكيده

شت حدود سيب سطح زير ك ستان همدان داراي اهميت ويژه ٢١زميني با  صاد منطقه و ملي دارد. هزار هكتار در ا سهم مهمي در اقت اي بوده و 

سيب سيستبيماري نماتد  سيب ١٣٨٧سال در لين بار زميني اوطاليي  سايي زمينياز مناطق  شنا ستان همدان مشاهده و  د و اكنون مزارع شكاري ا

زميني دنيا شناخته شده و در صورت ترين بيماري مزارع سيبعنوان خطرناكههاي همدان و بهار به اين بيماري آلوده هستند. اين نماتد بشهرستان

شگيري عدم  سيبهاي جبرانخسارت ،اين بيماريو مبارزه با پي شد. ناپذيري به زراعت  صادرات اين محصول در كشور وارد خواهد  در زميني و 

ضر ستان حال حا شهر ستان همدان در  شت بهاره ا صد  ٨/٦٣هاي بهار و همدان وجود دارد و اين نماتد فقط در منطقه ك  ٨٩٣٢مزارع معادل از در

ست ستان يك از مزا . در هيچهكتار آلوده به نماتد ا ستانهمدان رع تجاري و بذري ا شهر سدآباد، كبودردر  سركان اهاي ا هنگ، رزن، فامنين و توي

هاي تناوب زراعي، كشت ارقام مقاوم، روش مبارزه با نماتد بههاي قرنطينه و روشنشد. پيشگيري از نماتد با  زميني ديدهطاليي سيب سيستنماتد 

  پذير است.شده در ايران امكانهاي ثبتكاربرد نماتدكش دهي خاك، كوددهي و تقويت زراعي وآفتاب

 

    Globodera rostochiensis، زميني، قرنطينه، نماتد سيست طاليياستان همدان، سيب :ن كليدياگواژ
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 بيان مسئله

هكتار،  ٨٠٢,١٥٢با سطح زير كشت  زمينيسيبمحصول 

هكتار كيلوگرم در  ٩٠٠,٣٦تن و متوسط توليد  ٥٠٧,٦٣٦,٥توليد 

). با توجه به ١سهم مهمي در اقتصاد كشاورزي ايران دارد (

هاي بالقوه مناسب موجود، از جمله اقليم مطلوب توليد ظرفيت

رسد با فائق آمدن بر مشكالت نظر مياين محصول در ايران، به

و موانع موجود بر سر راه توليد، امكان رسيدن به متوسط عملكرد 

كه ي ترين عواملاز مهميكي باشد. ير ميپذراحتي امكانباالتر به

و  آفات شود،مي زمينيسيبباعث كاهش توليد و كيفيت 

همواره در تمام نقاط دنيا  زمينيسيب هستند. اي گياهيهيبيمار

در معرض حمله تعداد زيادي از عوامل بيمارگر گياهي از جمله: 

رار دارد. هاي انگل گياهي قها و نماتدها، قارچها، باكتريويروس

طور زميني بهبه سيب اي گياهيهيبيمارو  ميزان خسارت آفات

  ). ٨است (برآورد شده %١٦متوسط در حدود 

هكتار در  ٢٣٦,٢١با سطح زير كشت حدود  زمينيسيب

اي بوده و سهم مهمي در اقتصاد استان همدان داراي اهميت ويژه

تار در هك ٠٠٠,٩اي دارد. از اين مقدار حدود ملي و منطقه

هاي همدان و بهار با ارقام مارفونا، بامبا، جيلي و كلمبو شهرستان

صورت كشت اول در اسفندماه كشت شده و محصول آن به به

ي سطح زير كشت استان رسد. بقيهخوري كشور ميمصرف تازه

هاي كبودراهنگ، رزن، هكتار در شهرستان ٠٠٠,١٢حدود 

ز اواسط فصل بهار با صورت كشت دوم ااسدآباد و فامنين به

شود. عالوه بر اين، استان هدف توليد بذر يا خوراكي انجام مي

ترين تعداد عضو در كانون توليدكنندگان بذر همدان با بيش

زميني كشور زميني كشور از نظر تأمين بذر مزارع سيبسيب

هاي اخير با احداث ). در سال١( باشداي ميداراي اهميت ويژه

زميني در استان همدان هاي نگهداري سيبدخانهتعداد زياد سر

گذاري و عالقمندي كشاورزان همداني، اين و با توجه به سرمايه

زميني تر بذر سيبزميني كشور تبديل و بيشاستان به كانون سيب

بندي شده و به مصرفي در كشور در اين استان ذخيره و دسته

يادي از كه تعداد زد. ضمن اينشومناطق كشت ارسال مي

هاي شمالي، جنوبي كار همداني در استانزمينيكشاورزان سيب

كاري مبادرت به كشت تابستانه و صورت اجارهو غربي كشور به

زميني هاي سيبهمين خاطر آفات و بيماريكنند؛ بهزمستانه مي

توانند اي برخوردار بوده و ميدر استان همدان از اهميت ويژه

  ن محصول در كشور باشند.تهديدي براي توليد اي

هاي مختلفي از جمله: نماتد زميني به نامنماتد سيست سيب

)، نماتد Potato Golden Nematodeزميني (طاليي سيب

) Yellow Potato Cyst Nematodeزميني (سيست زرد سيب

) معروف است. اين نماتد Golden Nematodeو نماتد طاليي (

ترين بيمارگر محصول زاترين و خسارتعنوان مخرببه

باعث  %١٠٠تواند تا د كه ميشوزميني در دنيا محسوب ميسيب

كشور دنيا در مناطق  ٦٥اين نماتد تاكنون از ). ٩خسارت شود (

هاي مختلف شامل: آفريقا، آمريكا، قاره در كاريزمينيسيب

اقيانوسيه، اروپا و آسيا (هند، مصر، ژاپن، لبنان، مالزي، پاكستان، 

). ٨و  ٧ين، سريالنكا و تاجيكستان) گزارش شده است (فيليپ

زميني در شمال كشور ترين آلودگي به نماتد سيست سيببيش

از مزارع آلوده،  %٦١پاكستان در همسايگي ايران گزارش شده كه 

 %٩سيست در كيلوگرم خاك هستند كه منجر به  ٤٦/٥داراي 

ارع آلوده زميني كشور پاكستان شده و در مزكاهش توليد سيب

 . )٩( رودرهاشده، كل محصول از بين مي

زميني داراي قدرت توليد مثل زاي سيباين عامل بيماري

كه روي ريشه ارقام حساس در يك فصل طوريبااليي است به

هاي حاوي شود و سيستبرابر زياد مي ٧٠زراعي، جمعيت آن تا 

ود سال قدرت زندگي خ ٢٠-٣٠مدت هاي آلوده بهتخم در خاك

همين دليل امكان كنترل آلودگي در سطوح كنند. بهرا حفظ مي

كننده محيط زيست و عمالً غير وسيع بسيار مشكل، گران، آلوده

اين نماتد جزء فهرست آفات  ١٣٨٧. تا سال )٩ممكن است (

). ٣قرنطينه خارجي ايران بود و در كشور ما وجود نداشت (

رج از كنترل و غيرفني هاي خادليل نقل و انتقالمتأسفانه به

زميني بذري و خوراكي از كشورهاي آلوده، اين سيبهاي غده

نماتد وارد كشور شده و آلودگي به آن براي اولين بار در تاريخ 

زميني شهرستان بهار در از تعدادي از مزارع سيب ١٨/٣/١٣٨٧

  ). ٢استان همدان مشاهده و تأييد شد (

 

  هاي بيماري نشانه

تر شبيه زميني بيشطاليي در مزرعه سيب نماتد خسارت

هاي كوچك تا بزرگ با عالئم كمبود مواد غذايي و شامل لكه

رشدي محصول، ضعف مربع و دچار كممتر ٢٠٠٠تا  ١٠مساحت 

خصوص در زمان گرماي هوا و زردي، پژمردگي كم يا زياد به
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هاي پائيني و در نهايت )، زردي و خشك شدن برگ١-a(شكل 

هاي بوته آلوده، ريز و كوچك ). غده١-bه است (شكل مرگ بوت

هاي آلوده شوند. ريشهو غيرطبيعي بوده يا اصالً تشكيل نمي

هاي فرعي زياد و ريشكي شكل داراي انشعابات فرعي و ريشك

بين ها و شانكرهاي شديد بوده و با ذرههستند و دچار پوسيدگي

ي رنگ و هاي شيري تا طاليمعمولي، تعداد زيادي سيست

  ).١-dو  ١-cمشخص در سطح ريشه وجود دارد (شكل 

 Globoderaگونهزميني، نماتد سيست طاليي سيب

rostochiensis Wollenweber, 1923    و پاتوتيپRO1 

هاي جوان اين گونه در ابتداي تشكيل، . ماده)٧( تشخيص داده شد

هاي طاليي شيري رنگ بوده سپس زردرنگ شده و تبديل به سيست

 ١٢٧٠تا  ٨٩٠طول شكل بهنماتد نر كرميشوند. اي ميتا قهوه

شكل و به تعداد زياد در داخل ها بيضيتخمميكرومتر هستند. 

  ).٢-dهاي بالغ موجودند (شكل سيست
  

  

a

c

b

d

  

  زمينيده در مزرعه سيببوته آلو ١-bطاليي در مزرعه؛  سيستهاي آلوده به نماتد ، لكه١-a  )١شماره  شكل
هاي كروي سفيد تا طاليي رنگ روي سطح ريشهسيست d-١و  c-١روز پس از كاشت ؛  ٨٠رقم مارفونا    
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  زميني استان همدان؛آوري شده از مزارع سيبجمع G. rostochiensisمشخصات ميكروسكوپي  ) ٢شكل شماره 
 a تهاي بدن سيست بالغ؛ شبكه كوتيكولي انb  سر و استايلت الرو سن دوم نماتد؛c سيست بالغ طاليي رنگ؛  

 d شده نماتد و تعداد زيادي تخم كه از آن بيرون آمده است.تصوير ميكروسكپي سيست پاره  
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  معرفي دستاورد

كشور دنيا در  ٦٥زميني تاكنون از سيب سيستنماتدهاي 

). ٩مختلف گزارش شده است ( هايكاري قارهزمينيمناطق سيب

كه روي طورياين نماتد داراي قدرت توليد مثلي بااليي است به

زميني در يك فصل زراعي جمعيت آن ريشه ارقام حساس سيب

هاي هاي حاوي تخم در خاكشود و سيستبرابر زياد مي ٧٠تا 

كنند. سال قدرت زندگي را حفظ مي ٢٠-٣٠آلوده به مدت 

هاي سن دوم از داخل تخم الروهايا تفريخ زندگي اين انگل ب

زميني، موجود در سيست در اثر ترشحات ريشه ميزبان (سيب

شود. با وجود فرنگي، بادمجان و تاجريزي) شروع ميگوجه

ها تفريخ و از تخم %٨٠شرايط مساعد و ترشحات ريشه ميزبان، 

شوند. اين انگل داراي ها تفريخ ميتخم %٣٠صورت در غير اين

مرحله الروي است. الرو سن يك در داخل تخم،  ٤

شود و به اندازي كرده و الرو سن دوم از تخم خارج ميپوست

كننده غدد مري، پوست هاي هضمكمك استايلت خود و آنزيم

ريشه را از نزديكي نوك ريشه سوراخ كرده و وارد بافت ريشه 

ده و شدن كرماده از سن سوم شروع به متورم الروهايشود. مي

با پاره كردن پوست ريشه، بدن گرد و كروي خود را در سطح 

ها براي تغذيه كه سر و گردن آنحاليكنند در ريشه نمايان مي

هاي جوان براي توليد تخم نياز در داخل بافت ريشه است. ماده

شوند و در ها از بدن ماده خارج نميگيري دارند و تخمبه جفت

 ٥٠٠تا  ٢٠٠بدن كروي آن پر از حدود انتهاي دوره زندگي ماده، 

ها تواند تخمهاي سيست، ميتخم شده و با ضخيم شدن پوسته

  ). ٩را در مقابل شرايط نامساعد محيطي زنده نگهداري كند (

مناطق انتشار نماتد سيست طاليي  ١٣٩٠گيتي و همكاران 

 ي گونه بررسي از پسدر استان همدان را بررسي كردند و 

Globodera rostochiensis (Wollenweber, 1923) 
Behrens, 1975  از بيش كردند. در همين بررسي از را تأييد 

 شانكر عامل بيماري قارچ نماتد، به آلوده هايبوته درصد ٩٠

نتايج شد.  جداسازي )Rhizoctonia solaniرايزوكتونيايي (

زميني ) كه در كليه مزارع سيب١٣٩٩آخرين عمليات رديابي (

دهد كه فقط و تجاري استان همدان انجام گرفت، نشان مي بذري

 ٨/٦٣هاي بهار و همدان در منطقه كشت بهاره استان در شهرستان

هكتار مزرعه آلوده به نماتد وجود  ٨٩٣٢درصد مزارع معادل 

يك از مزارع تجاري و بذري استان در . در هيچدارد

تويسركان  هاي اسدآباد، كبودراهنگ، رزن، فامنين وشهرستان

  ). ٣زميني ديده نشد (نماتد سيست طاليي سيب

سديم اثر دوزهاي مختلف سم متام ١٣٩٨گيتي و همكاران 

زميني در همدان را براي كنترل نماتد سيست طاليي سيب

ليتر در  ١٦٠٠و  ١١٠٠گزارش كردند. بر اين اساس، مقادير 

خم ) را روي مرگ و مير تعداد ت%٣٥هكتار از تركيب تجاري (

 ).٥و الرو در شرايط مزرعه گزارش كردند (

كشت تأثير  ١٣٩٣-١٣٨٨هاي و همكاران طي سال گيتي

گياهان زراعي رايج منطقه در كنترل نماتد سيست طاليي 

ي آلوده به سيست را در مزرعه G. rostochiensis زمينيسيب

تناوب شامل: جو، ذرت، گندم،  بررسي كردند. در اين آزمايش،

زميني ير، كدوي آجيلي، خيار، گشنيز، كلزا و سيبيونجه، س

داري در كاهش شد. طبق نتايج، تناوب زراعي تأثير معني بررسي

زميني داشت. تناوب جمعيت نماتد و افزايش عملكرد سيب

زميني بهترين تناوب در خيار، سير، كدوي آجيلي، گندم و سيب

  ).٤كاهش جمعيت نماتد بود (

روش  ١٣٩٤تا  ١٣٩٠هاي لگيتي و همكاران طي سا

هاي ) با استفاده از ورقهsoil solarizationدهي خاك (آفتاب

زميني اتيلن شفاف را براي كنترل نماتد سيست طاليي سيبپلي

دهي در تلفيق كود بررسي كردند. مدت زمان هشت هفته آفتاب

درصد نسبت  ٨٨مرغي منجر به كاهش جمعيت نماتد به ميزان 

  ).٥شد (به شاهد آلوده 

، كارآيي سم ولوم براي كنترل نماتد ١٣٩٨گيتي و همكاران 

نماتدكش ولوم زميني را بررسي كردند. سيست طاليي سيب

)Fluopyram SC 40%١٢٥٠مقدار ) توليد شركت باير آلمان به 

زميني ليتر در هكتار در كنترل نماتد سيست طاليي سيبميلي

، جمعيت را كاهش داد بر افزايش كميت و كيفيت محصولعالوه 

گرانول هاي نماتوفوس (عالوه بر سموم ذكرشده، نماتدكش ).٥(

fostiazate GR 10%  توليدشده در شركتBeta Chemicals 

Ltd. گرانول  ، نماكيككيلوگرم در هكتار ٢٥مقدار ) بهكشور چين

 ٢٠٠الي  ١٥٠ميزان توليد اگروكانشو ژاپن به (ايميسيافوس) %٥/١

توليدشده در  Fosthiazate 10%و نماتورين ( ر هكتاركيلوگرم د

طي  كيلوگرم در هكتار ٣٦مقدار ) بهكشور بلژيك   IBEشركت 

زميني، آزمايشات منظور كنترل نماتد سيست سيبهاي اخير بهسال

  ). ٥اند (الزم را گذرانده و مجوز ثبت دريافت كرده
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  توصيه ترويجي

لفيق چند روش با هم صورت تخصوص بههاي مختلفي بهروش

 شود كه شامل:براي كنترل اين نماتد استفاده مي

  تناوب زراعي -١

راعي هاي اين انگل، تناوب زبا توجه به كم بودن تعداد ميزبان

هاي لفبا گياهان غير ميزبان به مدت كمينه سه سال و مبارزه با ع

) و شخم تابستانه در Solanaceaeهرز خانواده بادمجانيان (

تناوب، بهترين و مؤثرترين روش عملي كنترل نماتد  دوره

اي با شرايط ممكن، اگر در مزرعهباشد. در بهترين حالت مي

خاطر وجود عوامل بيولوژيك بومي و درصد بيولوژيك مناسب به

مواد آلي خوب در خاك، جمعيت آلودگي اوليه نماتد كم و در 

 ينه به مدتتخم و الرو در گرم خاك باشد، الزم است كم ٥٠حد 

ين سه و نيم سال تناوب زراعي اعمال شود تا اينكه جمعيت در ا

رو تخم و ال ١٥تر از آستانه خسارت يعني حدود مزرعه به پايين

دم، در گرم خاك برسد. كشت گياهاني مانند سير، باقال، جو و گن

ت كلزا، كدوي آجيلي، خيار و يونجه تأثير خوبي در كاهش جمعي

  نماتد دارند.

 

 مقاوم به نماتد زمينيكاشت ارقام سيب -٢

زميني مقاوم به نماتد يكي از بهترين ارقام سيب كاشت

باشد ولي بايد دقت هاي پيشگيري از خسارت نماتد ميروش

درپي يك رقم مقاوم در منطقه، ممكن است داشت كه كشت پي

هاي منجر به شكستن مقاومت رقم مورد نظر و يا ايجاد پاتوتيپ

اي جديد نماتد شود. بنابراين الزم است تا كشاورزان زبيماري

ي منطقه با انتخاب ارقام مقاوم مناسب براي منطقه در يك برنامه

ي بيماري با مشكل مقابله كنند. متأسفانه رقم مديريت چندساله

شود، يكي از مارفونا كه در منطقه شهرستان بهار كشت مي

زم است حتماً از كشت ترين ارقام نسبت به نماتد است و الحساس

دزيره، زميني اين رقم در مزارع آلوده اجتناب شود. ارقام سيب

عنوان به ساواالن، جيلي، ساگيتا و پانامرا به نماتد حساس هستند.

آنوشا، توان از ارقام بانبا، سانته، ارقام مقاوم نسبت به نماتد مي

كورد، ديامانت، آتالنتيك، آئوال، كاردينال، كنكلمبا، كايزر، فابوال، 

برد فيانا، فرسكو، هرتا، ليدي روزتا، مونديال، مورن و پيكاسو نام 

  ).٣(شكل 

  

   

زميني رقم مقاوم به نماتد بانبا در مزرعه آلوده به نماتد سيست طاليي كشت سيب -٣شماره  شكل  
  

  

  ها:كاربرد نماتدكش -٣

توجه به  براي كنترل نماتد طاليي با هانماتدكشاستفاده از 

هاي ها، دوز باالي مورد نياز براي كنترل و آلودگيقيمت باالي آن

اي دنبال دارند، فقط در موارد قرنطينهمحيطي كه بهشديد زيست

هاي پذير و قابل انجام است. از نماتدكشهاي آلوده امكانو لكه

تا  ٤٨٠ميزان توان از گاز متيل برمايد (بهمؤثر روي سيست، مي

ليتر  ١٠٠ميزان لوگرم در هكتار) و سم متام سديم (بهكي ١٥٦٠

چنين نماتدكش در هكتار) در زير پوشش پالستيكي نام برد. هم



 

 
٣٤ 

سي در هكتار طي دو مرحله (مرحله سي ١٢٥٠ميزان ولوم كه به

ماه پس از كاشت) دوم يك  اول يك هفته پس از كاشت و مرحله

ها رود. ساير نماتدكشيكار مشكل محلول در آبياري باراني بهبه

از جمله: فوستيازيت، نماكيك، نماتورين، ترويگو و اگريفلكس 

نيز در بازار تجاري ايران موجود بوده و الزم است در هر مورد 

   ها استفاده كرد.پزشكي از آنخاص با مشورت كارشناس گياه

  ز گياهان تله:ااستفاده  -٤

ه است و در اين اين روش خاص در مزارع قرنطينه قابل توصي

زميني يا گياه تاجريزي در مزرعه و توان با كشت سيبروش مي

روز پس از كاشت باعث از  ٥٠البته شخم و از بين بردن محصول 

هاي موجود در خاك شد. با بين رفتن درصد زيادي از سيست

ها تا كه چرخه زندگي نماتد از زمان تفريخ تخمتوجه به اين

كشد، معدوم كردن روز طول مي ٩٠ تشكيل سيست بالغ حدود

روز پس از كشت ميزبان  ٦٠-٤٥محصول آلوده در روزهاي 

ر اينوكولوم موجود در خاك، باعث تحساس عالوه بر تفريخ بيش

شود. در انگلستان از بين رفتن الروهاي سنين مختلف مي

با تراكم باال كشت شده و  Caraزميني رقم خيلي متحمل سيب

شود. در محصول شخم زده و از بين برده مي بعد از شش هفته،

اين مورد بايد دقت شود كه از بين بردن محصول قبل از تشكيل 

 Solanumتخم صورت بگيرد. يك گونه گياه تاجريزي به نام 

sisymbriifolium صورت در هلند، اصالح و اهلي شده و به

كننده اي تحريكاست كه داراي ترشحات ريشهتجاري عرضه شده

هاست ولي در مقابل نفوذ الروها مقاومت كامل دارد. فريخ تخمت

زميني منجر عنوان گياه تله قبل از زراعت سيبكشت اين علف به

-١٠عالوه مقدار به كاهش شديد جمعيت سيست در خاك شده به

  افزايد.تن در هكتار، كود سبز به خاك مي ١٢

  خاك: آفتابدهي -٥

) با استفاده از soil solarizationدهي خاك (روش آفتاب

اتيلن شفاف براي كنترل نماتد سيست طاليي هاي پليورقه

كه مناطق كشت زميني بسيار مؤثر است و با توجه به اينسيب

هاي تير، مرداد و شهريور زميني بهاره استان همدان طي ماهسيب

توان با موفقيت از اين روش خالي و عاري از كشت هستند، مي

ي شود كه با مشاهده. به كشاورزان توصيه مياستفاده كرد

هاي آلوده به نماتد طي فصل زراعي در تابستان، فقط روي لكه

قسمت لكه را پالستيك كشيده و تا حد زيادي از گسترش 

ي آلوده براي سال بعد تر شدن لكهآلودگي نماتد و بزرگ

  )).٤پيشگيري كنند (شكل (

 

  

چنين كشيدن پوشش پالستيكي ي با كشت گياهان سير سفيد و خيار و همانجام تناوب زراع -٤شماره  شكل  
بهار همدان  زميني در مزارع آلوده منطقهطاليي سيب سيستمنظور مبارزه با نماتد روي خاك به  
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  هاي قانوني و قرنطينه: روش -٦

آستانه خسارت اقتصادي تحمل آلودگي خاك به نماتد 

شرايط زارع و شرايط اقتصادي  سيست طاليي بسته به منطقه و

و نوع پاتوتيپ موجود در منطقه متفاوت است. با توجه به 

شده، ميزان آلودگي فعلي مزارع آلوده كشور، مطالعات انجام

تخم يا نوزاد در يك گرم  ١٠٠سيست يعني معادل  ١٣/٢حدود 

 ١٥خاك است كه با بيشينه ميزان آلودگي قابل پذيرش در دنيا (

م در گرم خاك) تفاوت چشمگيري دارد و در صورت نوزاد يا تخ

هاي آينده خسارت توجهي به اين موضوع، در سالكم

شود. زميني كشور وارد ميناپذيري به زراعت سيبجبران

تا از هرگونه جابجايي خاك  شودبنابراين به كشاورزان توصيه مي

داري كنند؛ قبل از ورود و مواد گياهي بين مزارع آلوده خود

آالت كشاورزي به مزرعه حتماً با فشار آب نسبت به اشينم

)؛ از كشت ٥االت اقدام كنند (شكل شستشو و تميز كردن ماشين

زميني رقم مارفونا و ساير ارقام حساس به نماتد ممانعت سيب

زميني توليدشده در مناطق آلوده فقط براي مصرف كنند؛ سيب

حد ممكن عاري از خاك خوراكي يا صنايع تبديلي بوده و بايد تا 

زني تيمار شوند و و بقاياي گياهي شده و با مواد ضد جوانه

گواهي حمل و نقل از اداره حفظ نباتات داشته باشند. نقل و 

انتقال كليه محصوالت كشاورزي در مناطق آلوده بايد زير نظر 

زميني توليدي در مناطق آلوده فقط در قرنطينه باشد. بذر سيب

شود و مزارع بذري شديداً از نظر عدم وجود تفاده همان مناطق اس

هاي بذري كنترل شوند.سيست در مزرعه و در توده

 

  

  شدن به مزرعه  كن و تراكتور قبل از واردزمينيشستشوي دستگاه سيب -٥شماره  شكل
  ها و آلودگي به مناطق جديدمنظور جلوگيري از جابجايي سيستدر مناطق آلوده به نماتد به

 

  

  دهي مزرعه:تقويت زراعي محصول و كود -٧

شخم و آماده شامل:  سب  شاورزي منا سازي زمين، عمليات ك

ـــب؛ كود ـــتفاده از كودهاي دامي و مرغي مناس دهي قبل از اس

ساس نتايج  سه (برا سفاته و پتا شامل: كودهاي ازته، ف شت  كا

ستفاده از كودهاي آزمايش خاك قبل از كاشت) و به خصوص ا

صـــورت گوگرد گرانوله يا پودري قبل از كاشـــت هگوگردي ب

موقع و در عمق مناسب با استفاده از بسيار مؤثر است. كشت به

ماريبذور گواهي عاري از ســـاير بي ياهي، شـــده و  هاي گ

ستفاده از قارچضدعفوني غده هاي مناسـب كشهاي بذري با ا

ـــت، آبياري به هاي موقع مزرعه و مبارزه با علفدر زمان كاش

ـــيدهاي هيوميك و ه ـــب مانند اس رز و كاربرد كودهاي مناس

اســيدهاي فولويك، گوگرد و كودهاي پتاســه محلول در زمان 

آبياري طي فصل رشد تأثير بسيار زيادي در تقويت بوته و جلو 

ــته و به ــول داش ــد محص ــطالح موجب فرار از انداختن رش اص

  شود.بيماري مي



 

 
٦٣  

  فهرست منابع

محمدنيا  شهريار حاتمي؛ فرشاد عبادزاده؛ درضايحم م؛يكر احمدي، -١

 امهآمارن. ١٤٠٠. رضا عباس طاقاني و افروزي؛ الهام اسفندياري پور

 جهاد زارتوي. زراع محصوالت: اول جلد ،١٣٩٨-٩٩ يكشاورز

 اطالعاتي فناور مركز ،ياقتصاد وي زيربرنامه معاونت ،يكشاورز

  .صفحه ٩٧. ارتباطات و

برداري، شناسايي و تعيين پراكنش . نمونه١٣٩٣. ، زهراتنها معافي -٢

كاري كشور. زمينييبسزميني در مناطق نماتدهاي سيست سيب

،. مؤسسه ٤٦١٥٩گزارش نهايي پروژه تحقيقاتي، شماره ثبت 

  صفحه. ٤٢پزشكي كشور. تحقيقات گياه

ور. ؛ زهرا تنهامعافي؛ امير ارجمنديان و شهرام پيشهگيتي، مزدشت -٣

 Globodera)زميني سيب طاليي سيست نماتد وقوع. ١٣٩٠

rostochiensis)  .فناوري زيستي در و پراكنش آن در استان همدان

 .٦١تا  ٥٣، جلد دهم، شماره يك، صفحه كشاورزي

؛ صديقه فاطمي؛ كن اوانز؛ آژنگ جاهدي؛ گيتي، مزدشت -٤

 . تأثير كشت گياهان١٣٩٤جم. محمدحسن بختياري و حمداله بيرامي

زميني رايج منطقه در كنترل نماتد سيست طاليي سيبزراعي 

)Globodera rostochiensis( ،گزارش نهايي پروژه تحقيقاتي .

 ٣٦پزشكي كشور. . مؤسسه تحقيقات گياه٤٨٨٢٢شماره ثبت 

   صفحه.

گيتي، مزدشت؛ صديقه فاطمي؛ حسين زندگاني؛ زهرا مجد  -٥

بررسي . ١٣٩٨اهللا نادري پروانه و احمد مرادي. طاهري، نعمت

نماتد سيست طاليي در كنترل  (Velum)نماتد كش ولوم كارايي 

گزارش نهايي طرح . )Globodera rostochiensis( زمينيسيب

پزشكي كشور. تحقيقات گياه، مؤسسه ٥٦١٩٨تحقيقاتي، شماره ثبت 

 صفحه. ٣٥

6- Bird G.W., Abawi G.S. and LaMondia J.A. 2018. Plant 
Parasitic Nematodes of New York, New Jersey and 
Pennsylvania. In: Subbotin S., Chitambar J. (eds) Plant 
Parasitic Nematodes in Sustainable Agriculture of North 
America. Sustainability in Plant and Crop Protection. 
Springer, Cham. 

7- European and Mediterranean Plant Protection Organization 
(OEPP/EPPO). 2017. Commodity-specific phytosanitary 
measures, PM 8/1 (2) Potato. Bulletin OEPP/EPPO 
Bulletin (2017), 47 (3): 487–503. 

8 - Evans, K. and Trudgill, D.L. 1992. Pest aspects of potato 
production. Part 1. The nematode pest of potatoes In: 
Harris, P.(Ed). The potato crop, 2nd ed. London, UK, 
Chapman&Hall. pp.438-475. 

9- Marks, R.J. and Brodie, B.B. 1998. Potato Cyst Nematode, 
Biology, distribiution and control. CAB International. 
London. 408 pp. 

10- Wing, S. and Knight, B. 2008. Guidelines on surveillance 
and Phytosanitary Actions for the Potato Cyst Nematodes: 
Globodera rostochiensis and G. palida. CFIA and APHIS. 

     


