
مهارت: کنترل آفات و امراض  

شمارۀ  شناسايى:٢ــ ۸ ــ (۲ /۱۰, ۱ /۱۰, ۱۰) ــ (۲ ,۱) ــ۷۹ / ک شمارۀ  شناسايى: ۸ ــ (۲ /۱۰, ۱ /۱۰, ۱۰) ــ (۲ ,۱) ــ۷۹ / ک

پيمانۀ  مهارتى۲: بيماری های گياهى

پيمانۀ مهارتى دوم

بيماری های گياهی

هدف کلى
آشنايى با بيمارى هاى گياهى و توانايى پيشگيرى و کنترل آنها

۶۰   



هدف هاى رفتارى: فراگيرنده با گذراندن اين پيمانٔه مهارتى بايد بتواند:
۱ــ خصوصيات بيماری های غيرانگلی (فيزيولوژيک) را توضيح دهد.

۲ــ خصوصيات بيماری های انگلی را توضيح دهد.
۳ــ عالئم ظاهرى برخی بيمارى هاى گياهى را تشخيص دهد.
۴ــ نمونه هايى از انواع بيمارى هاى گياهى را جمع آورى کند.
۵  ــ نمونه هايی از انواع بيماری های گياهی را نگهداری کند.

۶  ــ از برخى بيمارى هاى گياهى نمونٔه آزمايشگاهى تهيه نمايد.
۷ــ برخى از بيمارى هاى مهم گياهی را شناسايى کند.

۸  ــ چرخٔه زندگی برخی از بيماری های مهم گياهی را شرح دهد.
۹ــ با انواع روش هاى پيشگيرى بيمارى هاى گياهى آشنا شود.

۱۰ــ با انواع روش های کنترل بيماری های گياهی آشنا شود.
۱۱ــ روش های مناسب پيشگيری از بيماری های گياهی را به کار برد.

۱۲ــ روش های مناسب کنترل بيماری های گياهی را به کار برد.
۱۳ــ سموم مختلف در زمينٔه کنترل بيمارى هاى گياهى را طبقه بندى نمايد.

مهارت: کنترل آفات و امراض  

شمارۀ  شناسايى:٢ــ ۸ ــ (۱۰/۲, ۱ /۱۰, ۱۰) ــ (۲ ,۱) ــ۷۹ / ک شمارۀ  شناسايى: ۸ ــ (۲ /۱۰, ۱ /۱۰, ۱۰) ــ (۲ ,۱) ــ۷۹ / ک

پيمانۀ  مهارتى٢: بيماری های گياهى

 ۶۱     



مواد، وسايل و تجهيزات مورد نياز
ــ پوشه، کالسه دان و قفسه براى طبقه بندى

ــ چسب مخصوص و چسب نوارى
ــ روزنامٔه باطله، کاغذ هر باريوم يا مقواى سفيد، کاغذ نشريه

ــ نايلون يا سليفون
ــ نخ و سوزن

ــ قيچى خياطى و قيچى باغبانى
ــ تختٔه ِپِرس

ــ انواع نمونه هاى بيمارى هاى گياهى مختلف
ــ آب مقطر و وايتکس، اتانول ٪۷۰

ــ پتريديش و محيط کشت آگار حاوى آنتى بيوتيک
ــ دستگاه اينکوباتور

ــ سوزن کشت، الم و المل
ــ مواد رنگ دهندٔه آزمايشگاهى

ــ ذره بين، لوپ دستى، ميکروسکوپ و بينو کولر
ــ کبريت و نفت
ــ بيل و پارو

ــ واريته هاى مختلف يک بذر
ــ لباس سم پاشى کامل (لباس کار، کاله، عينک، دستکش، ماسک و کفش مخصوص) و روپوش آزمايشگاه

ــ انواع سموم مربوط به بيمارى هاى گياهى
ــ ترازوى دقيق و ظروف با حجم هاى مختلف (پيمانه هاى مدّرج)

ــ بشکٔه ضدعفونى، پالستيک يا پارچٔه برزنتى
ــ انواع کودهاى ميکرو، کودپاش

وسايل کمک آموزشى
و  سمعى  وسايل  ساير  و  فشرده  لوح  رنگى،  اطلس  کتاب هاى  مرجع،  کتاب هاى  اساليد،  فيلم،  پوستر،  عکس، 

بصرى

مهارت: کنترل آفات و امراض  

شمارۀ  شناسايى:٢ــ ۸ ــ (۲ /۱۰, ۱ /۱۰, ۱۰) ــ (۲ ,۱) ــ۷۹ / ک شمارۀ  شناسايى: ۸ ــ (۲ /۱۰, ۱ /۱۰, ۱۰) ــ (۲ ,۱) ــ۷۹ / ک

پيمانۀ  مهارتى۲: بيماری های گياهى

۶۲   



مهارت: کنترل آفات و امراض  

شمارۀ  شناسايى:٢ــ ۸ ــ (۱۰/۲, ۱ /۱۰, ۱۰) ــ (۲ ,۱) ــ۷۹ / ک شمارۀ  شناسايى: ۸ ــ (۲ /۱۰, ۱ /۱۰, ۱۰) ــ (۲ ,۱) ــ۷۹ / ک

پيمانۀ  مهارتى٢: بيماری های گياهى

پيش آزمون 

۱ــ پژمردگى و ضعف گياه مى تواند به علت کدام عامل زير باشد؟
د) همٔه موارد ج) خشکى هوا  ب) رطوبت کم خاک  الف) کمبود عناصر غذايى 

۲ــ به موجود زنده اى که مواد غذايى خود را بدون زحمت از موجود زندٔه ديگر کسب مى کند اصطالحاً …… 
مى گويند.

۳ــ بيمارى واگير يعنى چه؟
الف) بيمارى اى که از موجود زندٔه سالم به موجود زندٔه بيمار انتقال مى يابد.

ب) بيمارى اى که از موجود زندٔه بيمار به موجود زندٔه سالم انتقال مى يابد.
ج) بيمارى اى که حالت انگلى دارد.

د) بيمارى اى که حالت ساپروفيت دارد.
استفاده  الکترونى  ميکروسکوپ  از  آن  ديدن  براى  که  است  کوچک  آن قدر  اندازه  نظر  از  موجود  کدام  ۴ــ 

مى شود؟
د) نماتد ج) ويروس  ب) باکترى  الف) قارچ 

۵  ــ آيا قرنطينٔه گياه (جدا کردن گياهان آلوده و سالم از يکديگر) مى تواند موجب کاهش آلودگى گردد؟ 
بلى   خير  

 ۶۳     



واحد كار 1

آشنايی با بيماری های گياهی 

مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى٢: بيماری های گياهى

ـ   ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۲ـ

واحد كار۱: آشنايى با بيماری های گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۲۱ـ

۶۴   



2ــ بىمارى هاى گىاهى )عوامل بىمارى زا(

سبز  بافت هاى  )زردى  کُلُروز   : از عبارت اند  عالئم  اىن 
گىاه(، ِنکْروز )قهوه اى شدن، خشک شدن و مرگ بافت هاى گىاه(، 
موزائىک )اىجاد لکه هاى تىره و روشن در بافت هاى گىاه(، سفىدک 
)پوشىده شدن گىاه از پودرى سفىد رنگ و اىجاد لکه هاى کلروز و 
نکروز(، سىاهک )انباشته شدن بافت هاى گىاه از پودرى سىاه رنگ(، 
زنگ )لکه هاى کوچک و برجستٔه نارنجى رنگ روى بافت هاى گىاه(، 
پوسىدگى )در هم رىختگى، فساد و تجزىٔه بافت هاى گىاه(، بوته مىرى 
)پژمردگى و در نهاىت مرگ بوته ها(، شانْکْر )اىجاد زخم موضعى و 
اغلب فرو رفته روى ساقه(، پىچىدگى برگ )ضخىم شدن، شکنندگى 
و پىچىدگى برگ ها(، اىجاد گال ىا غّده )رشد فوق العادهٔ قسمتى از 
گىاه( و اىجاد اسکاب ىا َجَرب )لکه هاى موضعى در اندام هاى گىاه که 

در نهاىت ترک مى خورند( )شکل 1ــ2(.

تعرىف بىمارى هاى گىاهى
هرگونه اختالل فىزىولوژىکی که در اثر تحرىک مستمر ىا 
مداوم ىک عامل به وجود آىد و باعث تغىىر کمی و کىفی در گىاه 
گردد را بىماری می گوىند. بىماری ممکن است دارای عالئم قابل 

مشاهده ای باشد ىا نباشد. 
بىمارگر1  عنوان  به  می نماىند،  ری  بىما اىجاد  که  عواملی 
می شناسند. بىمارگرها به دو گروه بزرگ عوامل زنده2 و غىرزنده3 

تقسىم می شوند.
ــ عالئم بىمارى هاى گىاهى: اختالالتى که در گىاه اىجاد 
مى شوند ظاهر آن را تغىىر مى دهند ىا در قسمت هاى داخلى آن اثر 
مى گذارند و در نهاىت، ىک سرى نشانه هاى ظاهرى در گىاه اىجاد 

مى کنند که به آنها عالئم بىمارى مى گوىند.

کلروز

   نکروز 

  پوسىدگى  

پىچىدگى برگ 

Abiotic ــbiotic                          3 ــPathogen                        2 ــ1

  مهارت: كنترل آفات و امراض 

شمارۀ شناساىى: 8   ــ  )10/2, 10/1, 10( ــ )1,2( ــ79 / ک  

پىمانۀ مهارتى٢: بىماری های گىاهى

ـ   8   ــ )10/2, 10/1, 10( ــ )1,2( ــ79 / ک شمارۀ شناساىى: 2ـ

واحد كار1: آشناىى با بىماری های گىاهى

ـ   8   ــ )10/2, 10/1, 10( ــ )1,2( ــ79 /ک شمارۀ شناساىى:21ـ
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مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى٢: بيماری های گياهى

ـ   ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۲ـ

واحد كار۱: آشنايى با بيماری های گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۲۱ـ

۶۶   

شکل ۱ــ۲ــ عالئم بيمارى هاى گياهى

سفيدک پودری سياهک

 بوته ميرى

 شانکر 

ايجاد گال

اسکاب (َجَرب) 

 زنگ

موزائيک



مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى٢: بيماری های گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۲ـ

واحد كار۱: آشنايى با بيماری های گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۲۱ـ

 ۶۷     

عوامل  خسارت  گياهى:  بيمارى هاى  خصوصيات  ــ 
نهايت  در  و  است  تدريجى  آفات،  خسارت  خالف  بر  بيمارى زا، 
آنها  اکثر  مى آورد.  به وجود  گياه  در  را  مشاهده اى  قابل  تغييرات 
زندگى  چرخٔه  از  قسمت  يک  حداقل  يعنى  دارند؛  انگلى  زندگى 
خود را روى گياه ميزبان مى گذرانند و وابستگى تغذيه  اى با ميزبان 

دارند.
همچنين اين عوامل در گياه بيمارى واگير (مسرى) ايجاد 
گياه  به  بيمار  گياه  از  انتقال  قابل  موجودات  اين  يعنى  مى کنند؛ 
سالم اند. مهم ترين اين عوامل عبارت اند از: قارچ ها، باکترى ها، 

ويروس ها، نماتُدها و گياهان عالى گل دار.
عوامل غيرزندٔه محيطى نيز به سبب شباهتى که در ايجاد 
جزء  دارند،  زنده  عوامل  با  آنها  خسارت  طرز  و  بيمارى  عالئم 
برخالف  عوامل  اين  اما  شده اند.  تقسيم بندى  گياهى  بيمارى هاى 
که  هستند  غيرانگلى  و  ندارند  واگير (مسرى)  حالت  زنده  عوامل 
عبارت اند از: کمبود و زيادى عناصر غذايى، سرما يا گرمازدگى، 
از  ناشى  مسموميت  اکسيژن،  کمبود  رطوبت،  زيادى  يا  کمبود 

گازهاى زيان آور و … .
شرايط وقوع بيماری

بايد  متعددی  عوامل  نمايد  بروز  بيماری  يک  اينکه  برای 
فراهم شوند که در قالب مثلث بيماری مطرح می گردد. سه رکن 
مثلث شامل ۱ــ عامل بيماری زا ۲ــ ميزبان حساس ۳ــ شرايط 
محيطی مناسب. اين ارکان در ارتباط با هم هستند يعنی بايد هر ٣ 

باشند تا ابتال به بيماری صورت گيرد.

بيمارى هاى  اهميت  گياهى:  بيمارى هاى  اهميت  ــ 
گياهى ناشى از خساراتى است که اين بيمارى ها با ايجاد اپيدمى 
(همه گيرى) يا خسارت معمولى به گياهان و محصوالت آنها وارد 
و  بيشتر  گياهان  در  بيمارى ها  معمولى  خسارت  البته  مى سازند. 

پراهميت تر از خسارت اپيدمى آنهاست.
اين خسارت در کشورهاى پيشرفته حدود ۱۰ درصد کل 
محصول برآورد شده و در کشورهاى غيرپيشرفته ممکن است به 
۳۰ درصد کل محصول برسد. در ايران از ميزان خسارت بيمارى ها 
اطالع دقيق و درستى در دست نيست. هر چند خسارت ناشى از 
بيمارى ها را در ايران حدود ۱۵ درصد کل محصول مى دانند ولى 

تصور مى شود مقدار آن، بيش از اين حد باشد.
غيرطبيعى  عالئم  از  کلکسيونى  تهئه  ۱ــ۲:  عملى  کار 

گياهى شايع در منطقه به روش خشک کردن نمونه ها
کاغذ  يا  سفيد  مقواى  روزنامه،  موردنياز:  وسايل 
هرباريوم، نخ و سوزن، چسب مخصوص، چسب نوارى، نايلون 
عالئم  با  گياهى  اندام هاى  از  نمونه هايى  پرس،  تختٔه  سليفون،  يا 

غيرطبيعى، پوشه، کالسه دان، قفسه براى طبقه بندى.
خوبى  به  که  باغ هايى  و  مزارع  از  خود  مربى  همراه  به  ۱ــ 

نگهدارى نشده اند بازديد نماييد.
۲ــ قسمت هايى از برگ، ساقه، ريشه و … گياه، که عالئم 
هنرستان  آزمايشگاه  به  و  جمع آورى  مى دهند،  نشان  را  آلودگى 

منتقل نماييد.
الى  ال به  را  آنها  نمونه ها  کردن  مرتب  و  تميز  از  پس  ۳ــ 
روزنامٔه باطله يا کاغذ مقوايى قرار دهيد و روزنامه ها را زير يک 
مرور  به  گياه  بافت هاى  داخل  آب  تا  دهيد  قرار  فشار  تحت  وزنه 
خارج گردد. مى توانيد از تختٔه پرس نيز استفاده نماييد. روزنامه ها 

را هر روز تعويض کنيد.
 ۱۵ تا   ۱۰ حدود  از  (بعد  نمونه  شدن  خشک  از  پس  ۴ــ 
روز) نمونه هاى خشک شده را روى کاغذ هرباريوم قرار دهيد وبا 

شرايط محيطی

عامل بيماری زا

ميزبان گياهی



مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى٢: بيماری های گياهى

ـ   ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۲ـ

واحد كار۱: آشنايى با بيماری های گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۲۱ـ

۶۸   

چسب مخصوص، نمونه ها را روى کاغذ ثابت نماييد. براى اين 
کار از چسب مناسب استفاده کنيد.

روى  باريوم،  هر  کاغذ  يا  سفيد  مقواى  پايينى  گوشٔه  ۵  ــ 
يک کاغذ به ابعاد حدود ۱۰*۶ سانتى متر، نام گياه، زمان و مکان 
جمع آورى و مشخصات خود و شناسايى کنندٔه عالئم را بنويسيد 
و روى نمونه، نايلون يا سليفون بکشيد. از آن جايى که شناسايى 
اين  انجام  دارد  ضرورت  است،  تخصصى  و  فنى  کارى  نمونه ها 

عمل را از مربى خود بخواهيد.
و  پوشه  داخل  در  را  شده  جمع آورى  نمونه هاى  ۶  ــ 
کالسه دان قرار دهيد و آنها را در داخل قفسه طبقه بندى نماييد. به 
اين ترتيب کلکسيونى از عالئم بيمارى هاى شايع منطقه خود را تهيه 
خواهيد نمود. ساير نمونه هاى بيمارى گياهى خشک شده موجود 

در آزمايشگاه را بررسى و آنها را نيز طبقه بندى کنيد.
در اين پيمانٔه مهارتى، با توجه به اهميت بيمارى هاى انگلى 
يا واگير، اين بيمارى ها بيشترمورد بررسى قرار مى گيرند. در مورد 
ناشى  بيمارى هاى  (شامل  فيزيولوژيک  يا  غيرانگلى  بيمارى هاى 
از عوامل نامساعد محيطى و کمبود و زيادى عناصر غذايى)، که 
معموالً در ساير بخش هاى کشاورزى نيز مورد تجزيه و تحليل قرار 

مى گيرند، توضيح مختصرى داده مى شود.

۱ــ۲ــ بيمارى هاى غيرانگلى يا فيزيولوژيک
از  مى کنند  ايجاد  گياهان  در  را  بيمارى ها  اين  که  عواملى 
عوامل غيرزندهٔ محيط اند و به هيچ وجه از گياهى به گياه ديگر منتقل 
نمى گردند. اين عوامل، که به نام عوامل محيطى معروف اند، عبارت اند 

از: حرارت، رطوبت، نور، هوا، ترکيبات و پى اچ ( pH)خاک.
نوسانات  که  است  هنگامى  گياهان  رشد  موقعّيت  بهترين 
عوامل ياد شده محدودٔه معّين و مشّخصى داشته باشند. در غير 
اين صورت، زندگى گياه از حالت طبيعى خارج مى شود و عالئم 

بيمارى ظاهر مى گردد.

همچنين اين بيمارى ها ممکن است در هر يک از مراحل 
رشد گياه، اعم از بذر، نهال جوان، گياه بالغ يا ميوه بروز کنند و در 
مزرعه، انبار يا بازار خساراتى به بار آورند. اينک، پيرامون هر يک 

از اين عوامل و اثرات آنها، به اختصار، توضيح مى دهيم:
۱ــ۱ــ۲ــ دما (گرما و سرما): گياهان به طور طبيعى 
در دامنٔه حرارتى محدودى (اغلب بين ۱ تا ۴۰ درجه سانتى گراد) 
زندگى مى کنند. مناسب ترين درجٔه حرارت براى رشد اکثر آنها بين 

۱۵ تا ۳۰ درجٔه سانتى گراد است.
گياهان پايا و مقاوم و اندام هاى در حال خواب گياهان، از قبيل 
بذرها، پيازها و غّده ها ممکن است درجات پايين تر يا باالتر از حدود 
طبيعى را تا حد قابل مالحظه اى تحّمل کنند. بافت هاى جوان در 
حال رشد گياهان (به خصوص گياهان يک ساله) معموالً، نسبت به 

حرارت هاى باالتر يا پائين تر از حدود طبيعى، بسيار حساس اند.
معموالً وقتى که درجٔه حرارت براى رشد گياه از حد طبيعى 
بيشترشود صدمٔه رسيده به گياه سريع تر و شديدتر از زمانى است که 
دماى محيط از حد نصاب طبيعى کاهش يابد. گرماى زياد باعث 
آفتاب سوزى يا سوختگى طرف رو به آفتاب ميوه ها و سبزى ها، از 

جمله سيب، انار، گوجه فرنگى و فلفل، مى شود (شکل ۲ــ۲).

شکل ۲ــ۲ــ عالئم آفتاب سوختگى روى ميوه فلفل
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 ۶۹     

سرما، ممکن است در درجات باالتر از نقطٔه يخبندان، به 
گياهان گرما دوست، از قبيل ذرت و لوبيا، خسارت برساند. در 
قند  به  نشاسته  تجزئه  باعث  پايين  حرارت هاى  سيب زمينى  مورد 
مى شود و در نتيجه سيب زمينى بيش از حد شيرين و هنگام سرخ 

کردن تيره رنگ و بد مزه مى گردد.
تأثير سرما بر درختان، بيشتر بر روى تنٔه آنهاست که موجب 
در  متغّير  عمق  با  ترک هايى  ايجاد  و  درخت  شدن  پوسته  پوسته 
شکوفه ها  براى  سرمازدگى  خطر  بهاره  سرماى  در  مى شود.  آن 
و  زياد  آن  اقتصادى  آسيب  و  است  زياد  درختان  جوانه هاى  و 

نگران کننده است.
۲ــ۱ــ۲ــ رطوبت خاک و نزوالت جّوى: اختالالت 
ديگرى،  محيطى  عامل  هر  از  بيش  احتماالً  خاک،  در  رطوبتى 
وسيعى  مناطق  در  سال  هر  که  به طورى  مى کاهد،  گياهان  رشد  از 
به  زمين)  (خشکى  آب  کمبود  خسارت  مى يابد.  کاهش  محصول 
پوسيدگى  به  و  آنها  وخزان  برگ  شدن  زرد  ميوه،  شدن  کوچک 
خاک  حّد  از  بيش  رطوبت  مى شود.  منجر  ميوه  گلگاه  قسمت 
خفگى  جمله  از  عوارضى،  گياهان  در  نيز  زمين)  شدن  (غرقابى 

ريشه، ايجاد مى کند. 
و  است  ريشه  به  کافى  اکسيژن  نرسيدن  اثر  بر  خفگى  اين 
باعث مى شود گياهان پژمرده گردند. خشکى و غرقاب شدن گاهى 
در اثر آبيارى نامناسب زمين توسط کشاورزان و باغداران صورت 
مى گيرد و گاهى در اثر کمى و زيادى نزوالت جّوى (باران، برف و 
تگرگ) است، به صورتى که باران هاى شديد و سيل آسا، تگرگ و 
خشکى هوا در ترسالى و خشک سالى خسارت هنگفتى به مزارع 

و باغ ها وارد مى سازند.
بازديد ۱ــ۲: همراه مربى خود از مزارع و باغ هايى، که به 
علت شرايط نامطلوب جّوى دچار خسارت شده اند، بازديد نماييد. 
وضعيت گياهان در اين شرايط را بررسى کنيد و گزارش اين بازديد 

را به مربى خود تحويل دهيد.

۳ــ۱ــ۲ــ نور:  جهت انجام فرآيند فتوسنتز نور انرژى 
موردنياز را تأمين مى نمايد و وجود آن براى ساخته شدن کلروفيل 
در گياهان ضرورى است. در صورت نرسيدن نور کافى تشکيل 
کلروفيل در گياه کند مى شود و شاخ و برگ هاى باريک و بى رنگ 

با ميان گره هاى بلند و بافت داخلى غيرعادى به وجود مى آيد. 
نوِر فوق العاده شديد در طبيعت نادر است و به گياهان نيز 
کمتر آسيب مى رساند. بيشترخساراتى که به نور زياد نسبت داده 

مى شود احتماالً در نتيجٔه حرارت هاى زياِد نور شديد است. 
از ازت و  ۴ــ۱ــ۲ــ هوا: هوا در سطح زمين، عمدتاً 
اکسيژن (به ترتيب ۷۸٪ و ۲۱٪) تشکيل شده و بخش اعظمى از 
۱٪ باقى مانده، بخار آب و گاز کربنيک است. فعاليت هاى انسان 
در توليد انرژى، سوزاندن مواد و دفع پس مانده هاى صنعتى باعث 
شده است انواع مواّد آلوده کننده به داخل اتمسفر وارد گردد. به 
همين دليل، ممکن است متابوليسم گياهى راتغيير دهد و موجب 

بيمارى شود.
وارد  صدمه  گياهان  به  که  کننده؛  آلوده  مواد  تمام  تقريباً 
مى آورند، به صورت گازند. اّما، وجود بعضى مواد ريز و گرد   و 
از  بعضى  باشد.  مؤثر  گياهان  رشد  در  است  ممکن  نيز،  غبار 
آلوده کننده هاى گازى از قبيل آمونياک و کلر فقط در نواحى محدود 
مثل انبارها ايجاد خسارت مى نمايند. ولى خسارت هاى شديدتر و 
گسترده تر در مزرعه به وسيلٔه مواّدى از قبيل دى اکسيد نيتروژن و 

دى اکسيد گوگرد به گياهان وارد مى شود.
اين مواد عمدتاً در اثر سوختن مواد فسيلى و فرآورده هاى 
آنها، که معموالً از اگزوز اتومبيل ها خارج مى شود، به وجود مى آيند. 
پخش فلزات سنگينى همچون سرب، مس و … در هوا و ايجاد 
باران هاى اسيدى از موارد ديگرى است که براى گياهان مشکل ساز 
است. باران هاى اسيدى، که سبب سوختگى در گياه مى گردند، از 

ترکيب دى اکسيد گوگرد با آب باران ايجاد مى شوند.
گياهان  غذايى:  عناصر  زيادى  و  کمبود  ۵  ــ۱ــ۲ــ 
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۷۰   

براى رشد طبيعى به عناصر متعدد معدنى احتياج دارند که بايد آنها 
را از خاک جذب نمايند. برخى از اين عناصر مثل ازت، فسفر، 
پتاسيم، منيزيم و گوگرد، به مقادير نسبتاً زيادى مورد احتياج گياه 
است و عناصر عمده، پر نياز يا پر مصرف ناميده مى شوند. در 
حالى که عناصر ديگرى مانند آهن، منگنز، روى، مس و غير آنها، 
که به مقدار جزئى، مورد احتياج اند، عناصر کم نياز يا کم مصرف 

خوانده مى شوند.
هر دو دسته عناصر مذکور، براى رشد طبيعى گياه الزم اند. 
در صورتى که مقدار يا جذب هر کدام از اين عناصر، کمتر از ميزان 
حّداقل مورد احتياج گياه باشد. عالئم خارجى و داخلى مربوط 
اين  رفع  براى  معموالً  مى کند.  بروز  گياه  در  عناصر  آن  کمبود  به 

کمبودها از کودهاى آلى و معدنى استفاده مى شود.
کودهاى شيميايى ماکرو براى رفع کمبود عناصر پرمصرف 
و کودهاى شيميايى ميکرو براى رفع کمبود عناصر کم مصرف به 
خاک اضافه مى شوند. گاهى نيز از کودهاى کامل، که کلئه عناصر 
پرمصرف و کم مصرف را دارند، استفاده مى شود. غلظت هاى زياد 
هر دو دسته از عناصر مذکور نيز ممکن است در برخى از خاک ها 
(مخصوصاً خاک هايى که کود زياد به آنها اضافه شده) براى گياهان 

اثر سّمى داشته باشند و به آنها آسيب برسانند.
کار عملى ۲ــ۲: جمع آورى نمونه هايى از گياهانى که دچار 

کمبود مواد غذايى هستند و تهئه کلکسيونى از آنها
به همان روش کار عملى قبلى و با همان وسايل، کلکسيونى 

از گياهانى که دچار کمبود مواد غذايى هستند تهيه نماييد.
ــ به کمک مربى خود حداقل يک نمونه کمبود را در باغ 

يا مزرعه شناسايى کنيد.
کار عملى۳ــ۲: رفع کمبود مواد غذايى با دادن کودهاى 
ميکرو در مزارع مبتال. برای جبران کمبود مواد غذايی کودهای 

ميکرو توصيه شده را به مزارع مبتال اضافه نمائيد.
وسايل مورد نياز: کودهاى ميکرو توصيه شده، کودپاش، 

ظروف با حجم هاى مختلف (پيمانه هاى مدّرج)، ترازوى دقيق، لباس 
کار کامل و تجهيزات ايمنی.

انجام  با  و  بگيريد  تحويل  را  پاش  کود  دستگاه  ۱ــ 
سرويس هاى الزم آن را آماده به کار نماييد.

۲ــ کود مناسب را، که ممکن است به صورت جامد يا مايع 
باشند، آماده نماييد.

۳ــ با راهنمايى مربى خود، مقدار الزم کود را اندازه گيرى 
و آماده کنيد و در داخل دستگاه کود پاش بريزيد.

۴ــ گياهى را که دچار کمبود عنصر غذايى بود کودپاشى 
نماييد (شکل ۳ــ۲).

شکل ۳ــ۲

گياه  روى  بر  را  کود پاشى  تأثير  هفته  يک  از  پس  ۵  ــ 
تحويل  خود  مربى  به  را  فعاليتتان  کار  گزارش  و  نماييد  بررسى 

دهيد.
ـ اسيديته (pH) خاک: pH  يا  اسيديتٔه خاک  ۶  ــ۱ــ۲ـ
آنها  جذب  و  خاک  در  عناصر  تثبيت  و  تحرک  انحالل،  در  نيز 
خاک هاى  در  مثال،  براى  است.  تأثيرگذار  بسيار  گياه  به وسيلٔه 
قليايى عنصرى مانند آهن، حتى اگر در خاک وجود داشته باشد، 
توسط گياه جذب نمى گردد. لذا در چنين خاک هايى، گياه عاليم 

کمبود آهن را بروز مى دهد (شکل ۴ــ۲).
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 ۷۱     
شکل ۴ــ۲ــ عالئم کمبود و بيش بود عناصر در گياهان مختلف

کمبود آهن در گيالس  

کمبود منيزيم در انگور  

کمبود ازت در لوبيا 

 کمبود پتاسيم در کاهو

 کمبود منگنز در جو

کمبود کلسيم در خيار

 کمبود ُبر در چغندرقند 

  مسموميت (بيش بود) منگنز در کلزا 

 کمبود فسفر در شمشاد
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۷۲   

۲ــ۲ــ بيمارى هاى انگلى
ايجادکنندٔه اين بيمارى ها از موجودات زنده اند و  عوامل 
همچنين از گياهان بيمار به گياهان سالم قابل انتقال اند. قارچ ها، 
باکترى ها، ويروس ها، نماتُدهاى گياهى و گياهان گل دار انگل۱ و 
نيمه انگل از مهم ترين عوامل بيمارى زاى انگلى محسوب مى شوند. 
از آن جايى که اين عوامل در گياه بيمارى زا هستند، اصطالحاً به 

آنها بيمارگر يا «پاتوژن» مى گويند.
ــ آشنايى با مراحل ايجاد بيمارى توسط عوامل بيمارى زاى 

انگلى:
۱ــ نفوذ عامل بيمارى  به داخل گياه؛

۲ــ دورٔه کمون (دوره نهفتگی۲)؛
۳ــ تکثير و انتشار بيمارگر درون گياه؛

۴ــ ايجاد عفونت در گياه؛
۵  ــ بروز عالئم و توسعٔه بيمارى.

صورت  به  که  گياه  داخل  به  بيمارى زا  عامل  نفوذ  از  پس 
فعال (زمانى که پاتوژن با ايجاد فشار و با ترشح مواد شيميايى وارد 
سلول هاى گياه مى شود) يا غيرفعال (زمانى که پاتوژن از راه هاى طبيعى 
مانند روزنه، عدسک و … يا مصنوعى مانند زخم وارد سلول هاى 
گياه مى شود) انجام مى شود، عامل بيمارى زا ترشح مواد شيميايى 
را آغاز مى کند و با حل کردن ديواره سلول هاى بافت ميزبان براى 
باعث  ترتيب  اين  به  و  مى آورد  فراهم  مناسب  محلى  خود  استقرار 
کمون آغاز مى شود.  ايجاد عفونت در گياه مى گردد. سپس دورهٔ 
در اين دوره عامل بيمارى زا با تکثير غيرجنسى در داخل بافت هاى 
ميزبان گسترش مى يابد. از طرف ديگر گياه نيز در برابر پاتوژن، که 
يک مهمان ناخوانده است، مقاومت مى نمايد و معموالً با ترشح مواد 
شيميايى سعى مى کند عامل بيمارى زا را از بين ببرد. چنان چه پاتوژن 

بر عوامل درون گياه غلبه کند، متعاقباً عالئم و توسعٔه بيمارى در گياه 
آشکار مى شود. ظهور اين عالئم در گياه به علت تغييرات بافت ها و 
غيرعادى شدن اندام هاى ميزبان است. پس از اين مراحل، عامل 
بيمارى زا مجددًا در سطح بافت آلودهٔ ميزبان شروع به فعاليت مى کند 
و با تکثير جنسى و غيرجنسى زمينٔه انتشار خود و آلودگى ثانويه در 

همان سال يا آلودگی در سال بعد را فراهم مى سازد.
آشنايى با عوامل بيمارى زاى انگلى

۱ــ۲ــ۲ــ قارچ ها: قارچ ها موجوداتى کوچک، اغلب 
ميکروسکوپى و فاقد سبزينه (کلروفيل) هستند. اندام رويشى در آنها 
«ريسه يا هيف۳» نام دارد که در جهات مختلف مى رويد و انشعاباتى 
پيدا مى کند که به مجموعه آنها ميسيليوم۴ گويند. هيف ها، ضمن 
گسترش بر روى سطح خارجى اندام ها يا داخل بافت هاى ميزبان، 

مواد غذايى مورد نياز قارچ را تأمين مى کنند (شکل ۵  ــ۲).

شکل ۵  ــ۲ــ الف ــ هيف هاى رويشى  
ب ــ تصوير هيف ها با ميکروسکوپ الکترونی

بدون ديواره عرضی

با ديواره عرضی  

١ــ اين گياهان در مبحث علف های هرز نيز مورد بررسی قرار می گيرند.
Incubation period ٢ــ دوره پرورش يا کمون، فاصله زمانی بين ورود عامل بيماری زا به ميزبان (گياه) تا ظهور عالئم

Mycelium ــ٤                            Hyphae ــ٣

الف

ب



مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى٢: بيماری های گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۲ـ

واحد كار۱: آشنايى با بيماری های گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۲۱ـ

 ۷۳     

بيش از صد هزار گونه قارچ شناسايى شده، که بيشترآنها 
مرده  آلى  مواد  روى  قارچ ها  اين  هستند.  (ساپروفيت)  گندرو 
زندگى مى کنند و موجب تجزئه آنها مى شوند. تعداد بسيار کمى از 
قارچ ها نيز در انسان و در ساير جانوران بيمارى ايجاد مى نمايند 
و حدود هشت هزار گونه از آنها موجب بروز بيمارى در گياهان 

مى گردند.
بعضى از قارچ ها، براى ادامٔه حيات و توليدمثل، در تمام 
طول زندگى بايد با گياه ميزبانشان در تماس باشند. به اين قارچ ها 
هم  مى توانند  نيز  قارچ ها  از  ديگر  گروهى  مى گويند.  اجبارى  انگل 
روى گياه زنده وهم مواد آلى غيرزنده رشد و تکثير يابند. اين گروه 

از قارچ ها را انگل اختيارى يا غيراجبارى مى نامند.
ادامٔه زندگى و نحؤه فعاليت بيشترقارچ ها، بستگى زيادى به 
عوامل محيطى، از جمله حرارت و رطوبت، دارد. قارچ ها بيشتربا 
توليد هاگ (اسپور) تکثير مى شوند. اسپور، اندام ويژٔه توليدمثلى 
است، که معموالً از يک يا چند سلول ساخته شده است. اسپورها، 
ممکن است به طور غيرجنسى تشکيل شوند و يا اين که در اثر يک 
«کنيدى»  را  غيرجنسى  اسپورهاى  آيند.  به وجود  جنسى  پديدٔه 
مى نامند. اسپورها از نظر شکل و اندازه متفاوت اند و انواع مختلفى 

دارند (شکل هاى ۶  ــ۲ و ۷ــ۲).

انتشار قارچ ها، اغلب به صورت اسپور انجام مى گيرد. ولى 
گاهى انتشار آنها توسط بخش هاى ديگرى از قارچ نيز امکان پذير 
خود  مانند  شالْق  تاژک هاى  کمک  به  اسپورها  از  برخى  است. 
حرکت مى کنند، قارچ هايى که اسپورشان فاقد تاژک است، توسط 
عواملى چون باد، آب، پرندگان، حشرات، ساير جانوران و انسان 
از گياه آلوده به گياه سالم منتقل مى شوند. قارچ ها از طريق منافذ 
طبيعى، زخم هايى که در سطح گياه ايجاد شده اند و سلول هاى روى 
از  پس  قارچ ها،  مى شوند.  وارد  گياهى  بافت هاى  به  گياه  پوست 
استقرار در بافت هاى گياه، اغلب به کمک اندام هاى مکنده اى به 
نام مکينه۱ جذب و استفاده از مواد غذايى مورد مصرف گياه براى 

رويش و توليدمثل خود را آغاز مى نمايند (شکل ۸  ــ۲).

شکل ۶  ــ۲ــ انواع مختلف اسپورها

شکل ۷ــ۲ــ تندش (جوانه زدن) اسپور

شکل ۸      ــ۲ــ مکينه

هيف مکينه

Haustorium .١ــ مکينه يا هوستوريوم زايده ای است که از ريسه خارج شده و برای جذب مواد غذايی به داخل سلول ميزبان نفوذ می کند

در مواردى، همين عمل براى ايجاد يک حالت ناسالم و 
غيرطبيعى در سلول هاى گياه کافى است و ممکن است باعث بروز 



مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى٢: بيماری های گياهى

ـ   ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۲ـ

واحد كار۱: آشنايى با بيماری های گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۲۱ـ

۷۴   

عالئم موضعى يا عمومى بيمارى در گياه گردد.
کار عملى ۴ــ۲: جداسازى قارچ و تشخيص اوليۀ 

آن
وسايل مورد نياز: آب مقطر، سوزن يا پيکان، الم و المل، 

مادٔه رنگى بلودومتيل، ميکروسکوپ
هستند  نمونه هاى قارچى آن قدر مشخص  عالئم برخى از 
مزرعه  در  ميزبان  گياه  روى  بر  سريع  بسيار  را  آنها  مى توان  که 
تشخيص داد. اّما برخى تشخيص ها به آسانى صورت نمى گيرد، 
چون اغلب گياهان نشانٔه آشکارى بروز نمى دهند. به اين منظور 
بايد مواد گياهى را به مدت چند روز روى بسترى مناسب و مرطوب 
قرارداد تا قارچ ها بتوانند رشد کنند و ميسيليوم و هاگ توليد نمايند 
و قابل تشخيص گردند. نکتٔه مهم اين است که قارچ هايى که انگل 
نمى توان  و  مى کنند  رشد  خود  ميزبان  روى  فقط  هستند  اجبارى 
آنها را در محيط هاى کشت معمولى پرورش داد، اّما ساير قارچ ها 
به  آنها  معمولى ترين  و  مى شوند  جداسازى  مختلف  روش هاى  به 

روش زير انجام مى شود:
۱ــ قطعات آلوده اى را که جدا کردن قارچ عامل بيمارى 
دريافت  خود  مربى  از  است،  مطالعه  قابل  سهولت  به  آنها 

نماييد.
۲ــ به وسيلٔه نوک سوزن يا پيکان ريزه هايى از آلودگى را 

روى الم منتقل کنيد.
۳ــ يک قطره محلول رنگى بلودومتيل را روى الم بريزيد 

و المل را به آهستگى روى نمونه قرار دهيد.
۴ــ نمونه را با قرار دادن زيرميکروسکوپ ابتدا با بزرگ نمايى 
کمتر مطالعه کنيد. سپس مشاهدات خود را با بزرگ نمايى بيشتر و 

با دقت بهترى مطالعه کنيد.
۵  ــ مشاهدات خود را در دفتر آزمايشگاه نقاشى و به مربى 

خود تقديم نماييد و پيگير تأييد آن باشيد.

شکل ۹ــ۲ــ جداسازى قارچ از بافت گياه

عالئمى که توسط قارچ ها ايجاد مى شوند عبارت اند از: 
کلروز، نکروز، سفيدک، سياهک، زنگ، پوسيدگى، بوته ميرى، 
(َجَرب).  اسکاب  ايجاد  و  گال  ايجاد  برگ،  پيچيدگى  شانْکْر، 
مى کنند  ايجاد  که  عالئمى  روى  از  گياهى  بيمارى هاى  معموالً 
قارچ هاى  از  مى شوند.  نام گذارى  ميزبانشان  نوع  به  توجه  با  و 
مهمى که در گياهان زراعى و باغى بيمارى زا هستند، مى توان به 
موارد زير اشاره کرد: قارچ عامل سفيدک داخلی ۱ سيب زمينى، 
انگور و خيار، قارچ عامل بوته ميرى يا مرگ گياهچه، قارچ عامل 
سيب،  سياه  لّکه  عامل  قارچ  هلو،  برگ  شترى  لب  يا  پيچيدگى 
قارچ عامل زنگ غّالت، قارچ عامل سياهک غالت، قارچ عامل 
بالست برنج، قارچ عامل لّکۀ قهوه اى برنج و قارچ عامل بيمارى 

برگ نقطه اى.
توضيح  قارچى  گياهى  بيمارى  سه  نمونه  براى  اين جا  در 

داده مى شود:
ايران  نقاط  اکثر  در  بيمارى  اين  سيب:  سياه  لکۀ  ۱ــ 
انتشار دارد. قارچ عامل بيمارى، در چرخٔه زندگى خود دو مرحلٔه 
مشخص انگلى و گندرويى دارد. مرحلٔه انگلى معموالً روى ميوه و 
برگ درخت ديده مى شود و مرحلٔه گندرويى روى برگ هاى خزان 

شده، تا اواخر بهار سال آينده، سپرى مى شود.
Phytophthora infestans ــ١
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عالئم بيمارى به صورت بروز لکه هايى روى برگ ها و ميوه ها 
و  ميوه  مرغوبيت  و  محصول  کاهش  به  لکه ها  اين  مى افتد.  اتفاق 
آلودگى  مى شود.  منجر  درختان  برگ  و  شاخه  به  رسانى  صدمه 
شديد ميوه، اگر در ابتداى فصل باشد سبب بدشکلى، شکافتن و 
ريختن ميوه ها مى شود و اگر در انتهاى فصل باشد لکه هاى سياهى 

بر روى ميوه ايجاد مى کند.
اولين عالئم بيمارى به صورت لکه هاى روشن زيتونى رنگ 
در سطح کاسبرگ ها يا برگ هاى کوچک يا در سطح رويى برگ هاى 
سياه  لکه  هاى  به  سپس  روشن  لکه هاى  اين  مى شوند.  ديده  جديد 
تبديل مى گردند. لکه هايى که روى ميوه به وجود مى آيند نيز ابتدا 
مدّور و مخملى و زيتونى رنگ اند ولى بعدًا سياه مى شوند و بعضى 
اوقات شکاف هم برمى دارند. بديهى است عامل بيمارى روى شاخ 
و برگ درخت و در زير آن باقى مى ماند و موجب ادامٔه بيمارى در 
فصل بعد مى گردد. در اين حالت مى توان با جمع آورى و انهدام 
شاخ و برگ درخت، ميزان بيمارى را در سال آينده بسيار کاهش 

داد (شکل ۱۰ــ۲).
مناسب  سموم  از  آگاهی  پيش  به  توجه  با  شيميايی  مبارزه 

استفاده می شود.

شکل ۱۰ــ۲ــ عالئم بيمارى لکۀ سياه سيب

۲ــ بوته ميرى پنبه: اين بيمارى در اکثر نواحى پنبه خيز 
کشور شيوع دارد. عامل بيمارى يک نوع قارچ است. اين بيمارى 
در زمين هايى که دچار کمبود پتاسيم هستند و نيز خاک هايى که بافت 
شنى و سبک دارند بيشترشيوع دارد و از طريق زخم هاى ريشه 
وارد گياه مى گردد. از عالئم اين بيمارى پژمردگى است و هنگامى 
در مزرعه شيوع مى يابد که ارتفاع بوته ها ۳۰ــ۲۰ سانتى متر باشد. 
در اين زمان چنان چه ساقه را قطع کنيم قسمت هاى سياه مشاهده 
مى شود. حتى ممکن است بتوان اين قسمت هاى سياه را در ريشه 
هم ديد. علت پژمردگى، مربوط به ترشحات سمى قارچ است که 
وارد آوندها شده است. بوته هاى مبتال به صورت تک تک در مزرعه 
ظاهر مى شوند. اندازٔه آنها کوتاه و برگ ها و قوزه هاى اين بوته ها 
کوچک اند. برگ ها زرد متمايل به قهوه اى اند و به تدريج از پايين 
گياه شروع به ريزش مى کنند، به طورى که ساقه عريان مى شود. ارقام 
حساس دچار پژمردگى مى شوند و بوته خيلى زود از بين مى رود. 
عامل بيمارى توسط آب، ماشين آالت و بذر آلوده انتشار مى يابد.
کوچک  مزرعه،  شدن  تنک  طريق  بيمارى از  اين  خسارت 
ماندن قوزه ها و بوته ها و کاهش کيفيت الياف پنبه ظاهر مى گردد (شکل 

۱۱ــ۲).

مسيليوم
کنيدی های قارچ

شکل ۱۱ــ۲ــ عالئم بيمارى بوته ميرى پنبه



مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى٢: بيماری های گياهى

ـ   ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۲ـ

واحد كار۱: آشنايى با بيماری های گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۲۱ـ

۷۶   

برنج خيز  مناطق  تمام  در  بيمارى  اين  برنج:  بالست  ۳ــ 
جّوى  عوامل  به  بيمارى  گسترش  که  اين  با  دارد.  شيوع  ايران 
خصوص  به  شيميايى،  کودهاى  زياد  مصرف  ولى  دارد  بستگى 
بيمارى  اين  است.  مؤثر  بسيار  بيمارى  شدت  در  ازته،  کودهاى 
در شرايط مساعد مى تواند تا ۲۰٪ محصول را از بين ببرد. عامل 
بيمارى نوعى قارچ است که سرعت تکثير و توسعه آن به رطوبت 
نسبى هوا، درجٔه حرارت و آفتاب و باد بستگى دارد. اين بيمارى 
ظاهرى  نشانٔه  مى کند.  حمله  برنج  بوتٔه  هوايى  قسمت هاى  تمام  به 

شکل ۱۲ــ۲ــ عالئم بيمارى بالست برنج

آن ايجاد لکه هاى دوکى شکل متمايل به آبى  روى برگ هاست که 
پس از چندى به صورت لکه هاى بزرگ قهوه اى رنگ در مى آيند. 
لکه هايى که روى ساقه، گره يا دم تشکيل مى شوند اغلب گردند. 
هنگامى که بيمارى به خوشه و دم خوشه حمله کند بيشترين خسارت 
را وارد مى کند، زيرا دانه ها را کوچک و پوک باقى مى گذارند. در 
قسمت هاى سائه مزرعه و محل هايى که در پناه درختان قرار دارند 

بيمارى به شدت گسترش مى يابد (شکل ۱۲ــ۲).

بيمارى  مبتال به اين سه  عملى ۵  ــ۲: از محل هاى  کار 
قارچِى توضيح داده شده بازديد نماييد و نمونه هايى را جمع آورى 
و به روش هاى بيان شده خشک کنيد و از آنها نمونٔه آزمايشگاهى 

تهيه نماييد.
بسيار  موجوداتى  باکترى ها  باکترى ها:  ۲ــ۲ــ۲ــ 
کوچک و ميکروسکوپى اند و اغلب گندرو (ساپروفيت) هستند. 
انسان،  وسيلٔه  به  که  بى مصرف،  آلى  مواد  درتجزئه  نظر  اين  از 
گياهان و حيوانات صورت مى گيرد،  کارخانجات يا در اثر مرگ 

مؤثر و براى طبيعت مفيدند. بعضى از باکترى ها بيمارى هايى در 
انسان و حيوانات پديد مى آورند. امروزه حدود صد و  هشتاد گونه 

باکترى، که در گياهان بيمارى زا هستند، شناسايى شده اند.
باکترى ها، از نظر ساختمان، بسيار ساده و معموالً از يک 
بيضوى،  کروى،  ميله اى،  شکل هاى  به  و  شده اند  ساخته  سلول 
باکترى ها داراى  هستند. عده اى از  مارپيچى، واوى يا رشته اى 
يک يا چندين عدد تاژک اند و به کمک آنها مى توانند در محيط 

مايع حرکت کنند (شکل ۱۳ــ۲).



مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى٢: بيماری های گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۲ـ

واحد كار۱: آشنايى با بيماری های گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۲۱ـ

 ۷۷     

ب ــ باکترى و تاژک هاى آن

ساده  تقسيم  باکترى ها  در  تکثير  متداول  و  معمولى  روش 
(دو تايى) است. اين تقسيم با سرعت (هر ۲۰ دقيقه يک بار) انجام 
مى گيرد و در شرايط مساعد، به ويژه گرما و رطوبت کافى، طى مدت 

کوتاهى تعداد بسيار زيادى باکترى ايجاد مى کند.
تمام باکترى هاى بيمارى زاى گياهى، به غير از يکى دو گونه، 
ميله اى شکل و کوتاه اند و حدود ۳/۵ ميکرون طول و ۱ ميکرون 
قطر دارند. بيشتر آنها را مادٔه لعابى و چسبناک به صورت يک 
پوشش احاطه کرده و ضخامت آن ممکن است کم يا زياد باشد. به 

اين پوشش «کپسول» مى گويند (شکل ۱۴ــ۲).

شکل ۱۴ــ۲ــ باکترى در حال تقسيم شدن و تبديل آن به دو باکترى، کپسول دور 
باکترى در شکل، کامًال مشخص است.

اگر يک باکترى در سطح يا داخل مادٔه غذايى مثل محيط 
کلنى  نام  به  رؤيتى  قابل  تودٔه  کوتاهى  مدت  در  بگيرد  قرار  کشت 
توليد مى کند که شکل، اندازه، فرم حاشيه، ضخامت و رنگ آنها 
در باکترى هاى مختلف با هم فرق دارد. باکترى هاى بيمارى زاى 
حالت  به  گاهى  و  ميزبان  گياه  در  انگل  صورت  به  گاهى  گياهى، 
گندرو، در خاک به سر مى برند. بنابراين آنها انگل اختيارى هستند 

و مى توان آنها را در محيط غذايى مصنوعى کشت داد.
و  جانوران  ساير  حشرات،  باران،  آب،  به وسيلٔه  باکترى ها 
به  آلوده  اندام هاى  روى  از  نيز  و  ديگر  گياه  به  گياهى  از  انسان، 
اندام هاى سالم منتقل مى گردند و از طريق زخم و يا منافذ طبيعى 
آسان تر  را  کم سن  و  جوان  گياهان  باکترى ها  مى شوند.  گياه  وارد 
از گياهان مسن مورد حمله قرار مى دهند و در آنها عالئمى چون 

کلروز، نکروز، پوسيدگى، شانکر و گال ايجاد مى کنند.
از:  عبارت اند  گياهى،  بيمارى زاى  باکترى هاى  از  برخى 
گال  عامل  باکترى  گالبى،  آتشين  سوختگى  عامل  باکترى 
لکه  باکترى  و  لوبيا  باکتريايى  باليت  عامل  باکترى  طوقه، 

زاويه اى برگ خيار.
در اين جا دو بيمارى باکتريايى گياهى، براى نمونه توضيح 

داده مى شود:
۱ــ آتشک گالبى: اين بيمارى قرنطينه ای توسط باکترى 
ميله اى شکلى موسوم به باکترى عامل سوختگى آتشين گالبى ايجاد 

و از طريق نهالستان گسترش می يابد. (شکل ۱۵ــ۲).

الف ــ باکتری تاژک دار

شکل ۱۳ــ۲ــ باکتری و انواع تاژک در آن



مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى٢: بيماری های گياهى

ـ   ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۲ـ

واحد كار۱: آشنايى با بيماری های گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۲۱ـ

۷۸   

شکل ۱۶ــ۲ــ عالئم بيمارى آتشک گالبى

شکل ۱۵ــ۲ــ باکترى هاى عامل بيمارى آتشک گالبى

اين بيمارى اولين بيمارى باکتريايى است که در دنيا شناخته 
شده است و در کشور ما خسارت شديد آن مشاهده مى شود. اولين 
عالئم بيمارى، پس از باز شدن گل ها و روى آنها ديده مى شود، به 
صورتى که گل ها آب سوخته و سريعاً چروکيده مى شوند و به رنگ 
قهوه اى متمايل به سياه در مى آيند. در اثر گسترش بيمارى رشد 
ميوه به تأخير مى افتد و بيمارى از طريق ُدم گل به سمت شاخه هاى 
جوان گسترش مى يابد و از اين طريق برگ ها نيز مبتال مى شوند و 
به رنگ قهوه اى متمايل به سياه درمى آيند و پس از آويزان شدن 

مى ميرند.
مى کند،  پيدا  سوخته  حالت  ابتدا  نيز  شاخه ها  پوست 
خشک  رفتگى  فرو  صورت  به  آن گاه  مى شود،  رنگ  تيره  سپس 
درمى آيد. روى ميوه، لکه هاى آب سوخته و سپس قهوه اى ايجاد 
مى گردد.  سياه  و  شده  خشک  و  پالسيده  ميوه  سپس  و  مى شود 
ممکن است در شرايط مرطوب، قطراتى از مايع شيرى رنگ که 
باکترى اند در سطح نقاط آلوده ديده شوند  محتوى  چسبناک و 

۱۶ــ۲). (شکل 

لکه  بيمارى  عامل  خيار:  برگ  زاويه اى  لکه  ۲ــ 
مى تواند  عالئم  اولين  است.  باکترى  نوعى  خيار  برگ  زاويه اى 
روى برگ هاى کوچک به صورت لکه هاى زاويه دار، گرد، شفاف 
برگ هاى  روى  لکه ها  اين  معموالً  شود.  مالحظه  آب سوخته  و 
واضح  صورت  به  و  مى شوند  محدود  رگ برگ ها  بين  در  مسن تر 
سطح  همٔه  و  مى پيوندند  هم  به  مرطوب  شرايط  در  و  زاويه دارند. 

برگ را مى پوشانند.
لکه ها  زيرين  سطح  از  زود  صبح  باکترى  قطرات  اغلب، 
رنگ  به  لکه ها  که  وزمانى  هفته  يک  از  بعد  مى شود.  تراوش 
مى شود  خشک  بافت  درمى آيند،  خشک  قهوه اى  يا  زرد  سفيد، 



مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى٢: بيماری های گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۲ـ

واحد كار۱: آشنايى با بيماری های گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۲۱ـ

 ۷۹     

شکل ۱۷ــ۲ــ عالئم بيمارى لکه زاويه اى برگ خيار

و فرومى ريزد. لکه هاى مشابه نيز روى ميوه بروز مى نمايد و ميؤه 
باکتريايى مى تواند  رسيده ممکن است از بوته بيفتد. اين بيمارى 
آبيارى، بذر آلوده يا حشرات به راحتى منتقل  توسط باران، آب 

شود (شکل ۱۷ــ۲).

کار عملى ۶  ــ۲: از مزارع و باغ هاى مبتال به دو بيمارى 
باکتريايى توضيح داده شده بازديد و نمونه هايى از عالئم بيمارى را 
جمع آورى کنيد. با انتقال نمونه ها به آزمايشگاه آنها را به روشى 
گياهى  بيمارى هاى  کلکسيون  به  و  خشک  شده  داده  توضيح  که 

خود اضافه نماييد.
ريزى  موجودات  ويروس ها،  ويروس ها:  ۳ــ۲ــ۲ــ 
هستند که تنها به کمک ميکروسکوپ الکترونى قابل رؤيت اند و 
به شکل هاى ميله اى، رشته اى، کروى و چند وجهى ديده مى شوند 

(شکل ۱۸ــ۲).

 NA
PS

 NA
PS

 A

C

 B

مانند  نخ  بلند  ويروس   (A) ويروس ها  مختلف  اشکال  از  نمونه اى  ۱۸ــ۲ــ  شکل 
( B) ويروس بلند ميله اى شکل ( C) ويروس کوتاه ميله اى (D) ويروس چندوجهی  

(E) ويروس کروی

(نوکلئيک اسيد)
(پوشش پروتئينی)

 D

 E



مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى٢: بيماری های گياهى

ـ   ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۲ـ

واحد كار۱: آشنايى با بيماری های گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۲۱ـ

۸۰   

کار عملى ۷ــ۲: از مزارع گوجه فرنگى مبتال به بيمارى 
ويروسى موزائيک گوجه فرنگى بازديد و نمونه هايى از عالئم اين 
بيمارى را جمع آورى کنيد. سپس نمونه ها را به آزمايشگاه منتقل 
کنيد و آنها را به روشى، که توضيح داده شد، خشک و به مجموعه 

خود اضافه نماييد.
بيمارى زاى  عوامل  تنها  نماتدها  نماُتدها:  ۴ــ۲ــ۲ــ 
گياهى هستند که به سلسلٔه جانوران تعلّق دارند و جزء بى مهرگان و 
کرم های  لوله ای هستند. بيشتراز هزار گونه از نماتدها به صورت 
آزادند و در آب هاى شيرين، شور يا خاک زندگى مى نمايند و از 
از  زيادى  تعداد  مى کنند.  تغذيه  سلولى  تک  حيوانات  و  گياهان 

شکل ۱۹ــ۲ــ عالئم بيمارى موزائيک گوجه فرنگى

صورت  به  ميزبان  نبودن  و  نامساعد  شرايط  در  ويروس ها 
مى گردند.  فعال  ميزبان،  درون  مساعد  شرايط  در  و  غيرفعال اند 
مى شوند.  محسوب  اجبارى  انگل  زندگى،  نوع  نظر  از  بنابراين، 
به  که  هستند  وراثتى  رشته هاى  از  مجموعه اى  داراى  ويروس ها 
در  فقط  ويروس ها  است.  گرديده  احاطه  پروتئينى  غشاى  وسيلٔه 
سلول زنده ميزبان تکثير حاصل مى کنند. روش کار به اين صورت 
است که رشته هاى وراثتى ويروس به درون هستٔه سلول ميزبان وارد 

مى شوند و کنترل سلول آلوده را در اختيار مى گيرند.
فعاليت ويروس ها، باعث بروز اختالل در متابوليسم سلولى 
مى شود. زيرا سلول را به توليد مواد يا ايجاد شرايط غيرطبيعى، 
اغلب  ويروس ها  مى کند.  وادار  مى رساند،  زيان  زندگى اش  به  که 

وارد شيرٔه گياه مى شوند.
از آن جايى که ويروس ها براى حرکت فاقد اندام اند، براى 
انتقال آنها از گياهان آلوده به گياهان سالم، وجود عوامل کمکى 
عبارت اند از: حشرات که  عوامل  مهم ترين اين  ضرورى است. 
در بين آنها، شته ها و زنجره ها به دليل داشتن قطعات دهانى مکنده 
دارند.  به سزايى  نقش  ويروس ها  انتقال  در  گياه  شيرٔه  از  تغذيه  و 
از  برخى  مخصوصاً  قارچ ها  نماتُدها،  نباتى،  کنه هاى  همچنين 
قارچ هاى خاک زى، بذر و گردٔه گل ها و اندام هاى گياهى (که در 
پياز،  قلمه،  مانند  مى گيرند،  قرار  استفاده  مورد  غيرجنسى  تکثير 
غده و ادوات کشاورزى و باغبانى) مى توانند در انتقال ويروس ها 

مؤثر باشند.
عالئمى که ويروس ها در گياه ايجاد مى کنند عبارت اند از: 
و  کوتولگى  ساقه،  و  برگ  پيچيدگى  موزائيک،  نکروز،  کلروز، 

بدشکلى.
برخى از ويروس هايى که در گياهان ايجاد بيمارى مى کنند، 
عبارت اند از: ويروس موزائيک توتون، ويروس موزائيک خيار، 

ويروس موزائيک لوبيا و ويروس پيچيدگى چغندرقند.
داده  توضيح  ويروسى  گياهى  بيمارى  يک  اين جا  در 

مى شود:
موزائيک گوجه فرنگى: اين بيمارى در اکثر استان هاى 
کشور مشاهده شده است. عامل بيمارى ويروس موزائيک توتون 
است که عالوه بر توتون مى تواند به گوجه فرنگى نيز حمله کند. از 
عالئم مهم اين بيمارى کوتولگى گياه، بدشکل شدن برگ ها، نکروز 
ساقه و دم برگ و لکه دار و موزائيکى شدن و پيچيدگى برگ هاى 

جوان است.
تاولى  حالت  با  و  زرد  لکه هاى  ميوه  روى  در  ويروس  اين 
ايجاد مى کند. در نتيجه ميوه ها بدشکل مى شوند و خاصيت بازار 
پسندى ندارند. در اين حالت عملکرد محصول نيز به شدت کاهش 

مى يابد (شکل ۱۹ــ۲).



مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى٢: بيماری های گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۲ـ

واحد كار۱: آشنايى با بيماری های گياهى

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۲۱ـ

 ۸۱     

نماتُدها در انسان و حيوان به توليد بيمارى هاى گوناگون مى پردازند. 
گروهى هم به صورت انگل روى گياهان به زندگى ادامه مى دهند و 

بيمارى هايى در آنها ايجاد مى کنند.
دارند،  پا  بدون  و  بند  بدون  صاف،  شفاف،  بدنى  نماتدها 
که داراى مقطعى دايره اى شکل اند و طول و قطر بدنشان در حد 
ميکرون است. آنها، معموالً دو جنسى هستندکه ممکن است در 
بعضی از گونه ها نر و ماده هم شکل و در بعضی گونه ها نرها نخی 
شکل و ماده ها گالبی شکل باشند. در داخل بدن افراد ماده پس 
از جفت گيرى با افراد نر، تخم توليد مى شود و نماتدها از طريق 

تخم تکثير مى يابند (شکل ۲۰ــ۲).

از عالئمى که نماتدها در گياهان به وجود مى آورند مى توان 
به کلروز، نکروز، بوته ميرى و ايجاد گال يا غده اشاره کرد. برخى 
از نماتدهاى بيمارى زاى گياهى عبارت اند از: نماتد چغندرقند، 

نماتد عامل غده در ريشه و نماتد گندم.
در اين جا يک بيمارى گياهى که در اثر نماتد ايجاد مى گردد 

توضيح داده مى شود:
 نماُتد چغندرقند: اين بيمارى در اکثر نقاط چغندرکارى 
دو  داراى  که  است  نماتدى  بيمارى  عامل  دارد.  وجود  کشور 
و  شيرى  سفيد  رنگ  به  ماده ها  است.  ماده  و  نر  جنسى  شکل 
ميزبان  ريشٔه  روى  بر  غيرمسلح  چشم  با  حتى  و  شکل اند  ليمويى 
ديده مى شوند. رنگ آنها پس از افتادن در خاک قهوه اى مى شود 
که به آنها کيست (سيست) مى گويند. هر کيست محتوى ۳۰۰ــ۵ 

تخم است (شکل ۲۱ــ۲).

شکل ۲۰ــ۲ــ نماتد موّلد غّده در ريشه (نر و ماده)

نماتدهاى نر کرمى شکل اند و با چشم مسلح ديده مى شوند. 
اين نماتد در شرايط مناسب تا سه نسل در سال توليد مى کند. اکثر 
تخم ها در شرايط مساعد مى توانند تا پنج سال بدون ميزبان در خاک 
باقى بمانند. اولين عالئم بيمارى پژمردگى بوته هاى چغندرقند است 

نر

ماده

نماتُدها با استفاده از نيروى محرکٔه خود در خاک به کندى 
منتشر مى شوند. عالوه بر اين آنها با هر چيزى که ذرات خاک را 
کشاورزى،  وسايل  طريق  از  آنها  مى شوند.  منتشر  نمايد  جابه جا 
کشاورزى،  توليدات  حيوانات،  پاى  زهکش ها،  آب  آبيارى،  آب 
قسمت هاى  با  گياه  آلودٔه  قسمت هاى  تماس  و  آلوده  نهال هاى 
سالم نيز منتشر مى گردند. نماتدها با تزريق ترشحات بزاق خود به 
داخل گياه موجبات رخنٔه خود را به سلول ها و تغذئه از آنها فراهم 
مى سازند. اين ترشحات احتماالً در حل کردن محتويات سلول ها 
و قابل جذب کردن آنها براى نماتدها مؤثرند. همچنين آنها با تغذئه 
خود از شيرٔه سلولى و ايجاد زخم هايى در اندام هاى گياهى موجب 
داخل  به  ويروس ها  و  باکترى ها  قارچ ها،  مثل  عواملى  مى گردند 

گياهان ميزبان منتقل شوند.

شکل ۲۱ــ۲ــ نماتد مادۀ چغندرقند در حال تخم گذارى و تشکيل کيست

کيسه تخم
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۸۲   

که هنگام تابش شديد آفتاب در فصل تابستان بروز مى کند. البته 
شب هنگام برگ ها حالت طبيعى خود را به دست مى آورند. در اين 

بيمارى بوته کم رشد و زرد مى گردد.
ريشه ها بد شکل و کوچک و داراى ريشک هاى فرعى زيادند، 
به طورى که بر روى آنها کيست هاى سفيد رنگ به اندازهٔ يک ميلى متر 
قابل مشاهده اند. مشاهدهٔ بوته ها از نزديک کمبود مواد غذايى را نمايان 
مى سازد. نشانه هاى آلودگى ابتدا در بخشى از مزرعه ديده مى شود و 
در سال هاى بعد گسترش مى يابد و تمام مزرعه را فرامى گيرد. متوسط 
ـ ۴/۵ درصد کل محصول  خسارت اين بيمارى در استان خراسان ۵   ـ
ساليانه تخمين زده مى شود. اين نماتد ميزبان هاى ديگرى هم مثل 
کلم پيچ، شلغم، هويج، تربچه، اسفناج، چغندر لبويى، گوجه فرنگى و 

بسيارى از علف هاى هرز دارد (شکل ۲۲ــ۲).

نماتد  به  مبتال  که  منطقه  مزارع  از  ۸  ــ۲:  عملى  کار 
با  نماييد.  بازديد  ريشه اند،  در  غده  مولد  نماتد  يا  چغندرقند 
مشکوک، به کمک مربى خود از داخل  بيرون آوردن بوته ها ى 
مشاهده  را  بوته  کلّى  حالت  سپس  و  ريشه ها  وضعيت  خاک، 
کنيد. نمونه هاى آلوده به نماتد را به آزمايشگاه انتقال دهيد و به 
خود  مجموعٔه  در  و  خشک  را  آنها  شد  داده  توضيح  که  روشى 

نماييد. نگهدارى 
تا  انگل:  نيمه  و  انگل  گل دار  گياهان  ۵    ــ۲ــ۲ــ 
به  که  شده اند  شناسايى  عالى  گياهان  از  زيادى  گونه هاى  کنون، 
صورت انگلى روى گياهان ديگر زندگى مى نمايند و مانند گياهان 
ميزان  نظر  از  گياهان  اين  مى کنند.  توليد  دانه  و  گل  خود  ميزبان 
آنها  از  عده اى  دارند.  اختالف  هم  با  ميزبان،  گياهان  به  احتياج 
مى توانند  که  آن  وجود  با  لذا  ندارند.  ريشه  ولى  دارند،  کلروفيل 
تمام مواد غذايى را در برگ ها و شاخه هاى خود توليد کنند، براى 
هستند،  ميزبان خود وابسته  موردنياز به  تأمين آب و مواد معدنى 
انواع  به  دارواش  مى شود.  خوانده  انگل  نيمه  که  دارواش  مانند 
درختان مثمر و غيرمثمر حمله مى کند و روى آنها بوته هايى ايجاد 
مى کند که از دور شبيه النٔه پرندگان است. اين گياه نيمه انگل با 
جذب آب و امالح از درخت آن را ضعيف مى کند و شاخٔه آلوده 
را خشک مى نمايد. از آن جايى که دارواش اهميت اقتصادى زياد 
گروهى  مى شود.  داده  توضيح  آن  مورد  در  مقدار  همين  ندارد، 
ديگر از اين گياهان که نه کلروفيل دارند و نه ريشه، انگل مطلق 
ناميده مى شوند. اين قبيل گياهان، کامالً به ميزبان خود وابسته اند 
و اندام هايى به نام مکينه دارند که از تغيير شکل ساقه ها به وجود 
آمده است و در داخل بافت هاى گياهان ميزبان براى مکيدن شيرٔه 

گياهى تشکيل مى گردند. مانند ِسس و گل جاليز.
۱ــ ِسس: ِسس، گياه انگل گلدارى است که به گياهان 
عالى حمله مى کند و با جذب مواد غذايى الزم از گياه ميزبان موجب 
ضعف و مرگ آنها مى گردد. اين گياه يک ساله، بدون برگ و ريشه 

شکل ۲۲ــ۲ــ الف ــ نمونه هايى از 
بوتـه هاى چغنـدرقند مبتال به نـماتـد 

ب ــ ريشه های آلوده به نماتد

الف

ب
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و سبزينه، با ساقه هاى باريک زرد رنگ، بسيار منشعب و باال رونده 
و خزنده است (شکل ۲۳ــ۲).

شکل ۲۳ــ۲ــ گياه انگلى ِسس

اّما  دارد  سس  به  مشابه  حالتى  گياه  اين  جاليز:  گل  ۲ــ 
برخالف سس، که اغلب در ساقٔه گياه اندام مکينه ايجاد مى کند، گل 
جاليز بيشتردر ريشٔه گياه، اندام مکينه ايجاد مى کند. گل جاليز در 
اکثر مناطق ايران روى محصوالت مختلف از قبيل خربزه، هندوانه، 
و  شاهدانه  کتان،  توتون،  سيب زمينى،  گوجه فرنگى،  کدو،  خيار، 
بادمجان ديده شده است. بذر گل جاليز تا ۱۳ سال قؤه نامئه خود 
را حفظ مى کند و تا زمانى که با ريشٔه گياه ميزبان تماس پيدا نکرده 
است جوانه نمى زند. رنگ عمومى گل جاليز سفيد متمايل به زرد 
يا بنفش است و اغلب به طور کپه اى در کنار طوقه هاى گياه ميزبان 
مى رويد. اين گياه برگ هاى فلْس  مانند دارد و بذرهاى ريز فراوانى 
توليد مى کند که از طريق آن تکثير مى يابد. گياهان مورد حملٔه گل 
کاسته  آنها  محصول  ميزان  از  و  مى شوند  ضعيف  و  زرد  جاليز 

است.  شبدر  و  يونجه  بيشترمتوجه  بيمارى  اين  خسارت 
عالوه بر آن، بر روى تعداد زيادى از گياهان زراعى و باغى نيز ديده 
مى شود. سس از طريق بذر تکثير مى يابد اّما تکه هاى ساقه اى آن 
حتى بدون ميزبان نيز مى توانند رشد کنند. در گسترش رشته هاى 
سس نور عامل بسيار مهمى است، به صورتى که اگر جوانه هاى 
سس در نور کم يا سايه قرار گيرند قادر نخواهند شد دور گياه ميزبان 
بپيچند و از بين خواهند رفت. ساقه هاى باريک باال رونده بخش 
صورت  در  و  مى برند  بين  از  يونجه  مزارع  در  را  محصول  اعظم 
حمله به ميزبان هاى ديگر سبب ضعف و کاهش شديد محصول آنها 
موردتغذئه  سس  به  آلوده  يونجٔه  مزرعٔه  که  صورتى  در  مى گردند. 
دام قرار گيرد عوارضى از قبيل مسموميت، اختالل در دستگاه 
گوارش و سقط جنين، لرزش و تشنج شديد در دام ها بروز مى کند 

(شکل ۲۴ــ۲).

 (B بذر  تندش   (A گياه  به  مختلف  مراحل  در  ِسس  حملۀ  چگونگى  ۲۴ــ۲ــ  شکل 
حرکت ساقۀ ِسس تحت تأثير نور به اطراف تا اين که به صورت تصادفى با ساقۀ 
و  رفتن  باال  سس،  D)       رشد  گياه  ساقۀ  دور  ِسس  پيچيدن   (C کند.  پيدا  تماس  گياه 

پيچيدن دور ساقه

 A

C

 B

 D
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ـ   8   ــ )10/2, 10/1, 10( ــ )1,2( ــ79 /ک شمارۀ شناساىى:21ـ

84   

مى گردد. اگر گل جالىز در مراحل اولىٔه رشد گىاه به آن حمله کند 
گىاه مزبور مقاومت خود را از دست مى دهد. لذا به سبب ضعىف 
شدن، زودتر از گىاهان سالم مورد حملٔه بىمارى ها و آفات قرار 

مى گىرد )شکل 25ــ2(. )جدول 1(.

کار عملى 9ــ2: از مزارع و باغ هاىى که به گىاهان انگلى 
سس و گل جالىز آلوده اند، بازدىد نماىىد. وضعىت گىاه مبتال به 
اىن عوامل انگلى را با گىاهان غىرمبتال مقاىسه نماىىد. سس و گل 
جالىز را همراه با مقدارى از گىاه اصلى به آزماىشگاه منتقل و به 
همىن صورت خشک کنىد تا چگونگى اتصال انگل به گىاه اصلى 

و تغذىه از آن مشخص شود.
کار عملى: با مراجعه به ادارهٔ جهاد کشاورزى فهرستى از 
بىمارى هاى مهم گىاهان زراعى و باغى منطقه خود را تهىه نماىىد. 
در اىن لىست نام محلى و نام علمى بىمارى، عامل بىمارى و عالئم 

بىمارى را مشخص نماىىد.

شکل 25ــ2ــ گىاه انگلى گل جالىز و اتصال آن به رىشۀ گىاه

تحقیق کنید ١ــ٢:
1ــ در منطقٔه شماِ سس بىشتر در چه نوع زراعت هاىى دىده مى شود؟ گل جالىز چه طور؟

2ــ آىا تمام بىمارى هاى راىج در منطقه در مجموعٔه )کلکسىون( شما وجود دارد؟

فکر کنىد 1ــ2: چرا به ِسس و گل جالىز بىمارى گفته مى شود؟



جدول ۱ــ خالصۀ مشخصات عوامل بيمارى زاى گياهى

نحوۀ ورود نحوۀ انتشاراندام توليدمثلنحوۀ توليدمثلنحوۀ زندگىاندام رويشىنحوۀ رؤيتعامل بيمارى
عالئمبه ميزبان

قارچ
ميکروسکوپى 

و 
ماکروسکوپی

ريسه، ميسيليوم 
هيف

اغلب گندرو
انگل اجبارى 
انگل اختيارى

هاگ (اسپور) جنسى و غيرجنسى
ميسيليوم

تــاژک، بـاد،آب، 
پرندگان، حشرات، 
بـذر، انـدام هــای 
گـياهـان آلـوده و 

انسان

منافذ طبيعى، 
زخم و نفوذ 

فعال

کلـروز، نکـروز 
ســـفـيـــدک، 

سياهک،زنگ، 
پـوسـيــدگـى،

بوته ميرى،شانکر، 
پيچيـدگى بـرگ، 
ايجاد گال و ايجاد 

اسکاب (َجَرب)

اغلب گندرو، ــميکروسکوپىباکترى
انگل اختيارى

غيرجنسى 
ــ(تقسيم دو تايى)

تاژک، آب، باران، 
حـشـرات، سـاير  
جانوران، انسان

منافذ طبيعى، 
زخم، ناقلين

کلـروز، نکـروز، 
پوسيدگى، شانکر 

و گال

ميکروسکوپ ويروس
انگل اجبارىــالکترونيکى

توسط تقسيم رشته هاى  
کروموزومى ويروس ها 
در درون سلول ميزبان

ــ

حشرات، کنـه هـا، 
نماتدها، قارچ هــا، 
بـذر، گـرده گــل 

قلمه، پيـاز، غـده، 
ادوات کشاورزى

ورود در شيرٔه 
گياه

کلـروز، نکـروز، 
مــوزائــيــک، 
پيچيدگى برگ و 
ساقه، کوتولگى و 

بدشکلى

آزاد، ــميکروسکوپنماتد
انگل اختيارى

دو جنسى (نر و ماده) و 
ــتوليد تخم

نـيـروى مـحـرکه، 
آب آبـيـارى، 

آب زهکش ها، 
جانوران، توليدات 

کــشـــاورزى
نـهال هـاى آلـوده، 

انسان

از طريق نيش 
با کمک ترشح 

بزاق

کلـروز، نکـروز، 
بوته ميرى، ايجاد 

گال با غده

گياه گل دار 
نيمه انگل 
(دارواش)

با چشم 
جـنـسـى (دانـه گـرده و نيمه انگلساقهغيرمسلح

توسط بذرتخمک) بذر  پخش 
ضعـف عـمومى اندام مکينهباد

گياه

گياهان گل دار 
انگل (سس و 

گل جاليز)
با چشم 
جـنـسـى (دانـه گـرده و انگلساقهغيرمسلح

تخمک)

بــذر، سـس قـادر
است با رشد دادن 
قـطعٔه جدا شده اى 
از ساقه خود زياد 

گردد

توسط  دانه  پخش 
ضعف عمـومـى اندام مکينهباد

گياه

 ۸۵     




