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 پیش گفتار

 کیووی تجاری آغاز کاشت و تولید  و با 1262 دههاخر او از     

در نیز کوم و بویش   این محصول  ، عوامل خسارت زایدر کشور

اولین شدند. مشاهده نهالستان ها و باغات جدیداالحداث کیوی 

 پوسویدگی بیمواری هوای   در این زمینوه مربووب بوه     اتگزارش

شپشک  آفاتی مانندآلترناریایی و  لکه برگیطوقه،  فیتوفتورایی

؛ توک  1262؛ حدیدیوان  1261)بیونش و پورعددالوه    بوود  توت

بوا   جدیودی  عوامول بیمواریزای  بتودری   لویکن،  . (1231سخن 

اخیور  دهه در گسترش باغات کیوی ظاهر شدند. به طوری که، 

و  طوقوه و آرمیالریوایی  پوسویدگی فیتوفتوورایی   بیماری هوای  

میوه باعث خاکستری پوسیدگی  مولد گره ریشه و، نماتد ریشه

 ی کیووی و سوردخانه هوا   هوا اندار، خسارت در باغاتآلودگی و 

طواهری و همکواران    ،1236 تنهامعوافی و مهودویان  ) شده انود 

. (1213؛ طاهری و همکواران  1212؛ مهدویان و جوادی 1212

صودماتی   ،در استان گویالن 1216سالزمستان یخدندان بعد از 

شواخه و  دگردیود. صودمات   وارنهالستان های کیوی باغات و به 

و آنهوا را  شد درختان باعث ضعف درختان در اثر یخدندان تنه 

در  کوه احتمواال    ،شوانکر عامول   بواکتری لودگی بوه  آ در معرض

داد. قورار  وجوود داشوت،   به حالت اپی فیوت   شده مناطق آلوده

درطوی سوال هوای     فصول بهوار   شرایط آب و هووایی همچنین، 

( باعووث ایجوواد شوورایط مسوواعد  1219-92گذشووته )خصوصووا 
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در برخی باغات کیووی واقوع   باکتریایی شانکر  گسترش بیماری

 .شود در شهرستان های رودسر) رحیم آباد( و آستارا )لوندویل( 

از بیماری هوای مهوم کیووی در    یکی باکتریایی بیماری شانکر 

شودن کامول   باعوث خشوک   دنیا است کوه در شورایط مسواعد    

مراحول  آگاهی از  گردد.درختان و خسارت اقتصادی شدید می 

کنتورل بیمواری   روش هوای  و  انتشارهای انتقال و  زیستی، راه

و آن به سایر باغات انتشار را متوقف و از آن  می تواند گسترش

 جلوگیری نماید.مناطق کاشت کیوی 

 مقدمه

 مهم و اقتصادی متعلق به دو گونهدر دنیا کیوی تجاری  ارقام 

Actinidia deliciosa  )و )کیوی مو دارA.chinensis   کیووی(

. (Fergosun 1999; Zhang et al., 2010) هسوتند طالیوی(  

 1/1دنیا حودود  در  Actinidia deliciosaتولید سالیانه کیوی 

چوین،  کشوورهای  . (2017et al Guroo ,.) میلیون تون اسوت  

به ترتیب نیوزیلند، شیلی، یونان، فرانسه، ترکیه و ایران ایتالیا، 

 et Antunes ., 2017; et alGuroo) بیشترین تولید را دارنود 

ego 2018lGal; ., 2018et alCruzat  ., 2018;al) .بوا  یوران  ا

جهان  هشتمی  رتدههزار تن  622میلیون و  21 سالیانه تولید

یالن گوواسووتان  .( et alMaleki ,.2018) دارددر اختیووار را 

سوح   . رود در کشور به شومار موی   کیویدومین تولید کننده 
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و تولیود  هکتوار   1322 بویش از  گویالن  کیووی در زیر کشت 

 هوووووووزار تووووووون موووووووی باشووووووود 131سوووووووالیانه 

هرسوتان  ش  (.1293)آمارنامه سازمان جهاد کشاورزی گیالن، 

 کیووی از مهم ترین مناطق تولید و رودسر آستارا  ،های تالش

 .درگیالن هستند

 یووا شووانکر خووونی (bacterial canker) باکتریووایی شووانکر 

(Bleeding canker)  کیووی  ترین بیمواری هوای   مهم از یکی 

ر یشوت ب در . ایون بیمواری  (Max et al., 2011) اسوت  دنیوا  در

 عنووان ه بو اسپانیا  فرانسه ،ایتالیا ،ژاپن، کرهکشورها از جمله 

 کیوووی بشوومار مووی رود   خسووارتزایجوودی توورین عاموول   

(Schortochini 1994; Max 2011; Abelleira et al., 

2014; County et al., 2015 ) .  یمواری  در ایتالیوا، خسوارت ب

 ,.Balestra et al) میلیوون یوورو تخموین زده شود     2حودود  

2009a,b).  سال( که در اثر  1باغات جوان )کمتر از درختان و

و ضوعیف شوده باشوند     یخدندان یا سورمازدگی صودمه دیوده   

در معرض آلوودگی   و بیشتربوده  نسدت به بیماری حساس تر

  باکتری هستند.
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  بیماری تاریخچه

ژاپن  از 1912سال  اخراوشانکر باکتریایی کیوی در اولین بار، 

(Takikawa et al., 1989 و سپس از ) چوین (Wang et al., 

یتالیوووا او ( Koh et al., 1994) جنووووبی کوووره(، 1992

(Scortichini, 1994 ) از روی رقوووم هوووایواردActinidia 

deliciosa cv. Hayward گووزارش شوود (1990s) . ،در چووین

متور و   312واقوع در ارتفواب بویش از    کیوی بیماری در باغات 

 بیمواری (.  Li et al., 2001شیب های جنوبی شدید تر بوود ) 

بیمواری مهوم    عنووان ه بو سوال   11مدت ه بشانکر باکتریایی 

با فراهم شدن شورایط   بشمار می رفت.شمال ایتالیا در کیوی 

هوای   سوال  در طوی  باکتریوایی  انتشوار آلوودگی   برای مساعد

شانکر ، به بیماری کیوی ارقام حساسواردات و  2221-2223

پیودا  انتشوار   به سایر مناطق تولید کیوی در ایتالیوا  باکتریایی

 Balestra et) گردیود  یباعث خسارت اقتصادی شدیدو  کرد

al., 2009; EPPO 2009; Mazzaglia et al., 2010 ). 

 هایاز کشووور 2211 تووا 2212 هووای سووالطووی بیموواری در 

 ،اسوپانیا، ترکیوه  شویلی، نیوزیلنود،   سووئیس،  پرتغال، فرانسه، 

 Vanneste) گردیدنیز گزارش و امریکا یونان آلمان، ، استرالیا

2017; Balestra et al., 2010, 2011; Service 2011; 

Vanneste et al., 2011; Everett et al., 2011; 

Anonymous 2011; Abelleira et al., 2011; 

Anonymous 2011; Australia 2011; Bastas and 
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Karakaya 2011; Dreo et al., 2014; County et al., 

2015b; Holeva et al., 2015; Meparishvili et al. 2015; 

., et al; Cruzat ., 2018et alAntunes  ;2016EPPO 

چووین  بیموواری دراپیوودمی هووای ناگهووانی و مکوورر    .(2018

( 2211)و شویلی   (2212) نیوزیلند(، 2221)ایتالیا  (،1991)

et  Cheng) صنعت جهانی کیوی را تهدید کرد و کره جنوبی

., 2008; Deflorian 2009; et alBalestra  ;., 1995al

Everett et al., 2011; EPPO 2011; Vanneste 2012; 

Froud et al., 2014;Tanner 2015; Kim et al., 2017; 

Vanneste et al., 2017 .) 

نوابود   وهکتار از باغات کیوی ته بور   2222در ایتالیا، بیش از 

هزار یورو در هکتار خسارت  22شدند و تولید باغداران حدود 

کواهش تولیود گردیود     درصود  12-11این مسئله باعوث   دید.

(Cacioppo 2012.) ،یورو/هکتووار بوورای از  11222 در ایتالیووا

باکتریوایی کیووی   بین بردن درختان و توقف انتشوار آلوودگی   

درصود   12در در فرانسه، بیماری شانکر باکتریایی هزینه شد. 

درصود درختوان    12در برخی مناطق تا و باغات وجود داشت 

شووانکر در نیوزیلنوود، (. Frisch et al., 2012آلوووده بودنوود )

در بیش ( 2212-2212)در عرض کمتر از سه سال  باکتریایی

مشواهده   کیووی  درصد سح  باغوات  12باغ معادل  1422از 

. (http://www.kvh.org.nz/vdb/document/453) گردیوووود

درصود  11هکتوار معوادل    11214، 2214طدق گزارش سوال  

http://www.kvh.org.nz/vdb/document/453
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 کیوووووی نیوزیلنوووود آلوووووده شوووودند  سووووح  باغووووات  

(http://www.kvh.org.nz/vdb/document/453). 

 1994 اولوین بوار در سوال   بیماری شوانکر باکتریوایی کیووی    

و ( Mazarei and Mostofipour 1994)  تنکوابن  از (1232)

سپس  از برخی مناطق استان مازنودران و نیوز غورب گویالن     

، هورازی و  1212گول محمودی و همکواران،    گردید )گزارش 

 و طووی 1216پووس از یخدنوودان سووال    (. 1292همکوواران، 

اسوتان   کیووی  اخیر به صوورت پراکنوده در باغوات    سال های

 شوود مشوواهده)شهرسووتان هووای اسووتارا و رودسوور(  گوویالن 

 .)هوشیارفرد، اطالعات منتشر نشده(

 عامل بیماری

   Pseudomonas syringae زیرگونوووه هوووایی از بووواکتری   

 و       actinidiae .pv P. syringaeبنووووووام هووووووای  

P. syringae pv. syringae  عواموول بیموواری  بووه عنوووان

 پووواتوار .(Koh and Nou 2002) انووودشناسوووایی شوووده 

P. syringae pv. syringae   در استان های گیالن و مازندران

هوورازی ؛ Ferrante and Scortichini 2009) شووایع اسووت

گل محمدی و همکاران  ؛1211چالجوری و همکاران  ؛1292

 و   Actinidia arguta بوواکتری از روی گونووه هووای .(1212

kolomikta. A ( نیز جداسازی شده استEPPO 2014.) 

http://www.kvh.org.nz/vdb/document/453
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دارای دو مرحله زنودگی اسوتم مرحلوه    باکتری عامل بیماری 

 تریروی درختوانی کوه بواک   بر پاییز و زمستان  در فصول ،اول

در مرحلوه دوم،   اسوت، طوی موی شوود.     زمستانگذرانی داشته

  توازه جووان و  در فصل بهار برگها، گلها و شاخه هوای  بیماری 

بواکتری   .( 1989et alSerizawa ,.) را آلوده می کنود روییده 

روی برگ، تنه، جوانه، گل ها، قسومتهای  عامل بیماری شانکر 

درختوان آلووده   شیرابه قرمز رنگ و ریشه  ،داخلی میوه، گرده

 ;Takikawa et al. 1989تشووخید داده شووده اسووت ) 

Serizawa and Ichikawa 1993d,c; Balestra et al. 

2009b; Everett et al. 2011; Vanneste et al. 2011c; 

Biondi et al. 2013; Abelleira et al. 2014).   ،همچنوین

هوا   بورگ  و ها، جوانه ها افت های ظاهرا  سالم گلبباکتری از 

 .Gallelli et al. 2011; Tyson et alجداسازی شوده اسوت )  

2014a; 2014c; Taylor et al. 2015 .) هوای   میزبوان باکتری

 زمستانگذارنی خوود را روی درختوان آلووده    داشته و یمتعدد

)گول محمودی و    سوپری موی سوازد    های هورز  علف  کیوی و

 .(1211، محموودی چالجوووری و همکوواران، 1212همکوواران، 
 باکتری عامل بیماری به شش بیوار گوروه بنودی شوده اسوت    

(Fujikawa and Sawada 2019; Sawada and Fujikawa 

از  6، بیوار جدیدی باکتری بنام بیووار  2211در سال . (2019

ژاپوون گووزارش شوود. ایوون بیوووار قووادر بووه تولیوود دو زهرابووه   

phaseolotoxin  وcoronatine .بیوار یوک جدایوه هوای     بود



1 

 

 ژاپوووووون بودنوووووود کووووووه اولووووووین بووووووار بنووووووام    

P. syringae pv. actinidiae   .2بیووار   در دنیا توصیف شدند 

شدت بیماریزایی  دارای 2وارتنها در کره جنوبی یافت شد. بیو

گردیود کوه    ثدوت در ژاپون   2214در سال  1بیوار  است. زیاد

 زهرابه نیست. یک از دوقادر به تولید هیچ 2شدیه بیوار 

 عالئم بیماری  

ظواهر شودن   بیماری در اوایل بهار بالفاصله پس از  اولین عالئم

قهوه ای بافت مرده به رنگ نامنظم  لکه هایبرگ ها به صورت 

 در حاشویه خوارجی لکوه هوا     رنگ زرد هاله با زاویه دارتیره و 

 ،شوده  (. گاهی حاشیه برگ ها پیچیوده 1)شکل  شود میدیده 

 درقهووووووه ای  جوانوووووه هوووووای برگوووووی بوووووه رنوووووگ  

 موی دچوار پممردگوی   مسدود شدن آوندها آمده و برگها در اثر 

 et al Marcelletti . 2011;et alEverett ,.) (2 شوکل ) شووند 

2011; Donati et al. 2014; Gao et al., 2016) . 
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 لکه های قهوه ای روی برگ آلوده با هاله زرد رنک -1شکل

 

 قهوه ای شدن و پیچیدگی حاشیه برگها  -2شکل

 (، تصویر از نگارندهآستارا، گیالن-)لوندویل

 نیووز کیوووی سوووختگی گوول بوواکتری عاموول بیموواری باعووث 

 تشودید   را ایون عالئوم   فصول گلودهی   در بارنودگی  .موی شوود  

 ;Serizawa and Ichikawa 1993c)(. 2کنود )شوکل    موی 
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., 2009; et al Balestra; Serizawa and Ichikawa 1999

 Scortichini., 2012; et alRenzi l., 2011; et aMarcelletti 

et al., 2012; Spinelli et al., 2013; Gao et al., 2016) 

 

 )تصویر از نگارنده( ی آلوده کیویسوختگی گل ها و برگ ها -2شکل 

قرمز شدن  (،hooking)شاخه های جوان  انتهای چنگکی شدن

 شاخسواره هوای جدیود،   و سرخشکیدگی پممردگی عدسک ها، 

 ، پممردگوی، تغییر رنگ قهووه ای  ،مسیر آوند چوب بسته شدن

میوه یا چروکیدگی توقف تشکیل جوانه ها، و ریزش پوسیدگی 

 ;Vanneste et al. 2011b) (4 شوکل ) اتفوا  موی افتود   نیوز  

et ., 2012; Scortichini et alRenzi . 2011; et al(Everett 

. 2015et al. 2014a; Taylor et alTyson ; ., 2012al) . 
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پممردگی شاخه های جدید و توقف تشکیل میوه -4شکل  

(تصویر از نگارنده، )لوندویل آستارا   

چروك  خشک شدن و عالئم بیماری درسح  شاخه ها بصورت 

در ادامه فصل و بوا گورم شودن    . مشاهده می شودشدن پوست 

 رنوووگ یوووا نوووارنجی مایووول بوووه قرموووز قرمزتراوشوووات هووووا، 

(red-rusty exudation)  بر باکتری به صورت قحرات چسدناك

 از عالئووم خووام بیموواری  درختووان شوواخه و تنووهروی پوسووت 

این نوب تراوشات از محل شانکر ها )نوواحی  در واقع، می باشد. 

فرورفته و بافت مرده روی شاخه و تنه( بیرون ریختوه و باعوث   

 Ferrante and)و چووب موی شووند    پوسوت  بافوت   تغییر رنگ

., 2012 et alScortichini 2009; Renzi  ) (. 1-3)شکل 
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 )تصویر از نگارنده(چوب زیر پوست آلودهتغییر رنگ بافت  -1شکل 

                                                                               

           ترك پوست شاخه و ترشحات قرمز رنگ باکتری -6شکل

عالئم آلودگی بافت های چوبی به صوورت شوانکر روی تنوه و      

ل بهار، بخوبی دیده می شوود  شاخه ها در اواخر زمستان تا اوای

(Everett et al. 2011; Vanneste et al. 2011b.)  
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شروب به خشک شانکرها،  معموال  درختان و یا نهال ها از محل 

درختوان  قسمت های تحتوانی  در شرایحی که  شدن می کنند.

از سور گرفتوه و   رشد خوود را  در اواخر بهار معموال   ه شود،آلود

 .(Renzi et al., 2012) تولید می نمایندتعداد زیادی پاجوش 

 

 تغییر رنگ بافتها در مقحع آلوده )رحیم آباد رودسر( -3شکل 

 باکتری دامنه میزبانی

باکتری عامل بیماری دامنه میزبانی وسویعی دارد. گونوه هوای    

  A. chinensis ، A.deliciosa، A. arguta مختلف کیوی شامل

به بیماری حساس اند. بررسی هوای انجوام     A. kolomikta   و

 ارقوامی در شودت بیمواری    ،یافته در ایتالیا نشان داده است که

بافت گوشوتی   که Jin Tao (A.chinensis)و  Hort 16A  مانند

بافت گوشوتی سودز رنوگ    ارقام دارای نسدت به  دارند زرد رنگ
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 رقووووووووووووووووم هووووووووووووووووایوارد ماننوووووووووووووووود

A. deliciosa cv. Hayward   کوه   استان گویالن  در )رقم رای

et al Balestra ,.) (، بیشوتر اسوت  بازار پسوندی محلووبی دارد  

بواکتری  . در فرانسه هر دو رقم زرد و سدز موورد حملوه   (2009

دیدند. قرار می گیرند ولی در ایتالیا ارقام زرد خسارت بیشتری 

سوال( نسودت بوه بیمواری      1باغات جوان )کمتور از  همچنین، 

درختان جوانی که در اثر یخدندان یا سرمازدگی  و حساس ترند

در معورض آلوودگی   بیشوتر    ،صدمه دیده و ضعیف شده باشند

 . (Ferrante and Scortichini 2014) قرار دارند

 شرایط گسترش بیماری 

بارندگی، بادهای شدید، خسارت یخدندان و دماهای خنوک   -1

 ,.Froud et al) مساعد برای آلودگی هسوتند از شرایط اقلیمی 

 بوووویندماهووووای  عاموووول بیموووواری در بوووواکتری . (2015

و  رشوود و توسووعه بیموواریفعووال و  سلسوویوسدرجووه  22-12

و کمتر ( شهریور-مرداد) 21  دمای بیش ازدر  جمعیت باکتری

کاهش یافته و بیمواری بحوور طدیعوی      سلسیوس درجه 11از 

 Serizawa et al.,1989; Serizawa and) موی شوود  محودود  

Ichikawa 1993d). 
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)چهوار هفتوه ابتودای رویوش(     بافت های جوان و سور سودز   -2

و  عامول شوانکر داشوته    حساسیت بیشتری به آلودگی بواکتری 

 (.Tyson et al., 2012سپس مقاوم می شوند )

زخوم هوای    و منافوذ گول یوا   از طریق  عامل شانکر باکتری -2

 ریزشمحل  ،ها ، عدسکهای هوایی و آبی )روزنه گیاه طدیعی

ی ناشوی  ها زخمنیز  و ...( و برگ یا میوه، تریکوم های شکسته

 Spinelli et al., 2011; Donati et) ارد موی شوود  از هورس  و 

al., 2013).  پاییز، عدسک ها و جوانه ها محول اصولی   فصل در

 (.Serizawa et al., 1994آلوده شدن توسط بواکتری هسوتند )  

باکتری در پاییز و اوایل زمستان به حالت خفته در بافت پوست 

و از اواخر زمستان تا اوایل بهوار  دگی کرده شاخه های آلوده زن

و تخمودان  ، کاللوه از بواکتری   گردد.می  در کل درخت منتشر

باکتری می تواند  شده است. جداسازیهای ماده  کاسه گل گل

به طور به داخل درخت راه یافته و های ماده  بعد از آلودگی گل

حرکت سیستمیک بواکتری   منتشر شود.درخت در سیستمیک 

 Serizawa and Ichikawaگردد )باعث ایجاد عالئم ثانویه می 

1993c.)  

 ،هووای محیحووی ماننوود خشووکیدرختووانی کووه دچووار توونش -4

حساسوویت  شووده انوود دارای، یخدنوودان و غرقوواب دگیزسوورما

 .(3)شکل هستندبه بیماری بیشتری 
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درختوان کیووی در برابور یخدنودان     باعث حفاظوت   آبیاری بارانی-3شکل

تکثیر باکتری را افوزایش نموی دهود     ،)این روشمی شودزمستانه یا بهاره 

احتمال خحرانتشوار بواکتری را    ،مقدار مربوب به آب پس از یخ زدگیولی 

 در باغ افزایش می دهد(.

شورایط آب و  بودلیل  پواییز  و ل بهوار  وعالئم بیماری در فص -1

 شرطوبووت بوواال گسووتر وبوواران هووای مووداوم  ،خنووک یهوووای

در تابستان با افزایش دما میزان آلوودگی بشودت   ولی  می یابد.

 پیدا می کند.کاهش 

و  انسوان  ،باران های شودید، حیوانوات   و باکتری بوسیله باد -6

 -تراوشات باکتری که طی اواخرپاییز می شود. شرمنتدانه گرده 

زمستان و اوایل بهار از محل شانکرها خوار  شوده توسوط بواد     

 Serizawa et al., 1989; Serizawa and منتشور موی شوود   

Ichikawa 1993d; Everett et al., 2012b .)   باکتری براحتوی

زنوده موی مانود.     .Actinidia sppدر دانه های گرده گونه های 
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می شوند  حشراتی مانند زندور عسل که جلب تراوشات باکتری

 در انتقال بواکتری از راه گول بوه درختوان سوالم نقوش دارنود       

(Gallelli et al., 2011; Everett et al., 2012c; Spinelli et 

al., 2013; Butler et al., 2013 ).  

باعوث گسووترش  آنهوا  نقول و انتقووال   وآلووده  واردات نهوال   -3

 .(1)شکل  به مناطق دور دست می شودبیماری 

 

 کیوی های سالم نهال-1شکل

بیماری می توانود حتوی در باغواتی کوه روش هوای هورس       -1

یوا  یز انجوام شوده منتشور گوردد زیورا،      ونی نسرشاخه و ضدعف

ا یو وجوود دارد  هوا   روی برگ و گول باکتری به حالت اپی فیت 

 ,.Vanneste  et al) شوده اسوت  نهنوز عالئوم آلوودگی ظواهر    

2011; Stefani and Giovanardi 2011; Gallelli et al., 

2011). 
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و انسان  ،کیلومتر( 122)تا  ، دانه گردهباغدانی ابزار و وسایل-9

و در انتقوال  راه هوای احتموالی    )فواصول طووالنی(  جریان هووا  

بور،،   و در در آب باران تکثیر  باکتری .هستندباکتری حرکت 

 Chapman et) نیز یافت شده استب آبیاری آسححی و  هایآب

al., 2011; Tontou et al. 2014).  ،قادر است باکتری همچنین

 Kim) نمی تواند خاك را کلونیزه کند ولی بماند در خاك زنده 

et al., 2017) . 

  پیش آگاهی بیماری

های  های پشتیدان تصمیم در جهت اتخاذ تصمیم امروزه سامانه

موقع به مدد کاربران خود آمده انود. در ایون میوان     صحی  و به

هوای گیواهی در سراسور دنیوا      آگاهی بیمواری  های پیش سامانه

طور گسترده مورد اسوتفاده قورار    توسط کشاورزان و مدیران به

در شورایط رطوبوت   شانکر باکتریایی کیووی  ماری بی .گیرند می

یابود.   خووبی گسوترش موی    زیاد هوا و یا وجود آب روی برگ به

 بیماریگسترش  شدنم، بارندگی و آبیاری بارانی احتمال بروز و

اسوپورهای قوارت توسوط بواد و بواران بوه        .را تشدید موی کنود  

اساس سامانه های پیش آگاهی  .شوند های سالم منتقل می برگ

لذا، در واقع تعیین خحر وقوب بیماری یا خحر افزایش ان است. 

 Psa risk)مدل پیش آگاهی خحر بیمواری شوانکر باکتریوایی    

model )  بر اساس رابحه فعالیت باکتری با آب و هوای مرطووب
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 برگهاسووت ی سووح خیسووطووول موودت )شوورایط بارنوودگی( و 

(Hirano and Upper 2000) .  ،معوادالت رگرسویون   در چوین

برای بیان رابحه بین آلودگی برگ در بهار و تابستان با بارندگی 

میانگین دمای ده روزه ماه موارس و  فاکتورهای بر اساس و دما 

 ,.Li et al) ارائوه شوده اسوت   ارندگی زمسوتان و اوایول بهوار    ب

خحور روز بوه   ن مدلها مدنایی برای پیش بینی ایلیکن،  (.2001

مدیریت  درندوده و ( day infection risk-to-day) روز آلودگی

عامول  بواکتری   حور در نیوزیلند مودل خ  .کاربرد ندارند بیماری

در بواکتری  یوا تکثیور   جمعیوت  تخمین میوزان  با شانکر کیوی 

 M یا M)شاخد  ساعت 32 مدت درط و محدوده دمای محی

index) ، یوا   (درصد 12بیش از )طول مدت خیسی سح  برگ

و میزان کل بارندگی درصد 11بیش از ( Rh)رطوبت نسدی هوا 

، (R index)یووک میلوی متوور   بویش از سواعت گذشووته   24در 
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 (.Beresford et al., 2017) (9)شووکلطراحووی شووده است 

 

با توجه  M index. محاسده عامل شانکر کیوی مدل خحر باکتری-9شکل

و ساعات خیسی سوح  بورگ در طوی سوه روز و      ادمساعتی به داده های 

  انجوام موی گیورد    از روی داده هوای بارنودگی روزانوه    R indexمحاسده 

 (Beresford et al., 2017)اقتداس از 

ع( دمای سواعتی هووا در طوول    یاز انداشتگی )تجم Mشاخد 

مدت سه روز و ساعاتی که سح  برگ خیس است، بدست می 

آید. بارندگی باعث ایجاد آب آزاد در سح  برگها می شوود. آب  

آزاد به سح  برگ متصل نیست و آزادانه جریان پیدا می کند و 
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مایه تلقی  بواکتری را بوه مکوان آلوودگی منتقول موی سوازد.        

 daily riskمحوک خحور روزانوه )   ( یوا  R index) Rشواخد  

indicator انداشتگی سه روزه شاخد )M (M index ) در طی

اسوت.  روزهایی است که میزان بارندگی بیش از یک میلی متر 

ساعت تجزیوه و تحلیول موی شووند و      24در واقع، داده ها هر 

سه روز و روز به روز محاسده و به مقوادیر  مدت طی  Rشاخد 

بورای پیواده کوردن مودل خحور       گردد.روزهای قدل اضافه می 

یوک شواخد تغییریافتوه     بیماری برای صنعت کیوی نیوزیلنود 

مورد استفاده قورار موی گیورد. در    R' index  خحر بیماری بنام

درصود جوایگزین   11این شاخد، رطوبت نسودی هووا بویش از    

طول مدت خیسی سح  برگ شده است. به طوری کوه، پویش   

روزه رطوبوت نسودی هووا موورد اسوتفاده قورار        6و2بینی های 

نشان می دهد که چگونه خحر آلودگی بورای   ،مدل اینگرفت. 

ه صورت فراینودهای جداگانوه   بیماری شانکر باکتری می تواند ب

وابسوته بوه دموا و آلوودگی و      یای برای ازدیاد جمعیت بواکتر 

بر این اسواس، یوک    بیان گردد. ،انتشار آلودگی وابسته به باران

شانکر کیووی  نرم افزار تحت وب به نام سامانه پشتیدان تصمیم 

شانکر باکتریایی کیوی در آگاهی برای بیماری  حاوی مدل پیش

طراحی و ارائه گردید که در آن کاربران می تواننود بوا   نیوزیلند 

داده های هواشناسی موورد نیواز را از    )online (ارتداب بر خط

سایت سازمان هواشناسی دریافت و مدل های پویش آگواهی را   



22 

 

در ایستگاه مورد نظر محاسده و ریسک همه گیوری بیمواری را   

ارزش شدت  . این داده ها، بهبه صورت گرافیکی مشاهده نمایند

بیماری تدودیل موی شووند. ارزش شودت بیمواری روز بوه روز       

محاسده و به مقادیر روزهای قدل اضافه می گردد. زموانی کوه،   

 مقدار انداشته آن بیش از یک استانه از پیش تعیین شده برسد

که در این موقع توصیه به سمپاشی با یک ترکیوب مسوی موی    

 بینوی موی   پویش  نحوی را به سمپاشی زمان ،این مدل، شود. 

نیاز و بوا تواثیر حوداکثر انجووام      کندکه سمپاشی درزمان مورد

تووان ضومن کواهش مصور،      موی  مدل این از با استفاده .شود

، کوارآیی سوموم مصورفی و میوزان     محصوول سموم روی ایوون  

 .محصول را نیزافزایش داد

 مدیریت بیماری

 اسوت. کنترل بیماری تنها بر اتخاذ روش های پیشگیرانه متکی 

سرمای زمستانه باعث ناشی از صدمات  دربرابر حفاظت درختان

Kiwifruit Vine Health ,). کاهش شدت بیمواری موی شوود   

Inc. 2013)، ترکیدوی  بدلیل قدرت تهاجم زیاد باکتری ، ولیکن

 مناسوب بیمواری   مودیریت برای  و شیمیایی باغیروش های از 

 .(Reglinski et al., 2013; Donati et al., 2014) هستند
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از ورود ایون روشوها   م رعایت اقدامات بهداشتی و قرنحینه ای-1

مهمتورین روش   .می نمایود بیماری به مناطق سالم جلوگیری 

های آلووده   جدید از طریق نهالانتقال این بیماری به باغ های 

 دراز تولید کنندگان محمئن، دقت کیوی تهیه نهال لذا، . است

بازدیود مسوتمر و دقیوق از     و بررسی نهوال هوا قدول از خریود    

 توصیه می شود. باغ درختان

  مبوه بیمواری   خودداری از کاشوت پایوه هوا و ارقوام حسواس     -2

گوزارش  عامل شوانکر کیووی   ژرم پالسم های مقاوم به باکتری 

 دیپلوئید یوا هگزاپلوئیود   A. deliciosaشده است. ژنوتیپ های 

دیپلوئید  A. chinensisژنوتیپ های به  دتآلودگی کمتری نس

ژنوتیپ های مقاوم  .( 2015et alDatson ,.) و تتراپلوئید دارند

.A. , arguta Aشوامل  )متحمل( امیدبخش کیوی به بواکتری  

 A., A. polygama, A. valvata, macrosperma

 melanandra وpurpurea var. A. argute  گووووووروه در 

section Leiocarpae .قوووووووووووووووورار دارنوووووووووووووووود  

 حاصوول تالقووی Kosui و رقووم  rufaActinidia الیوون هووای

rufa. A و A. chinensis  2010,.) مقاوم بودند; et al Zhang

., 2018et alKiaski .) ژنوتیپYZ310 ( بسیار مقاوم استLi 

et al., 2005; Baston 2012; Lei et al., 2015.)  ،همچنوین 

 ،هووایوارد در رقوومشووانکر باکتریووایی و شوودت بیموواری  وقوووب

‘Hort16A’  و سوووووووووووووووووووایر ارقوووووووووووووووووووام 
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A. chinensis var. chinensis    نسدت بوهA. chinensis var. 

deliciosa  ( و بیشتر اسوتBalestra et al. 2009a, b ;Froud 

et al. 2014 .)   با توجه به توسعه ارقام جدیود و زودرس کیووی

طالیی و رد و گزارشات آلودگی شانکر باکتریایی در شهرسوتان  

باید از توسعه رقم حساس رد جلووگیری  های رودسر و آستارا، 

دارای تریکووم هوای    A. chinensis var. chinensisارقوام  .شود

 A. chinensis var. deliciosaمتراکم و فراوان برگی نسدت به 

 ,.Spinelli et alبوده و حساسیت بیشتری به بیمواری دارنود )  

 A. chinensis(. دوره بازشدن جوانه ها و گلودهی ارقوام   2011

var. chinensis 6-4 .هفته زودتر از رقم هایوارد است 

از باغات قوی نیازمند کنتورل رشود    هرس مناسب درختانم -2

از گسوترش  لووگیری  بورای ج هرس تابستانه و زمسوتانه  طریق 

هرس تابستانه م .(Torr 2010) هستندبیش از حد شاخساره ها 

 باعث تحریک رشد جدید شاخه ها در فصل تابستان می شوود. 

انتخاب زمان هرس برای سخت شدن رشد هوای نورم سرسودز    

 جدید قدل از شروب پاییز و کاهش خحور آلوودگی مهوم اسوت.    

بیمواری بوه    عالیوم دارای  کوه  درختوانی  یاست شاخه ها بهتر

توا از پیشورفت بیمواری     هورس شووند   ،هستند صورت موضعی

سوانتی   22اخه های آلوده از فاصوله حودود   ش .جلوگیری گردد

هرس شوند. هرس شاخه هوای آلووده و   محل شانکر  زیرمتری 

خشک شده درختان تا مرز بافت سالم و سوزاندن آنهوا الزاموی   
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در شورایحی کوه تنوه عالئوم     (. Everett et al. 2012bاسوت ) 

پوایین  ضروری است نسدت به قحع آن از آلودگی را نشان دهد 

 شود. اقدام ترین قسمت تنه

باغ مندع داخل هرس شده در شاخه های رها کردن  (:1)توجه

آلودگی بوده و باعث آلودگی های بیشوتر در بواغ خواهود شود.     

درختوان سوالم   نزدیکوی  نداید در شاخه های آلوده هرس شده 

عنوان  و یا به شوند از کنار آنها عدور داده  یازمین ریخته  روی

و )پوشش مناسوب بورای خواك اطورا، درختوان(      خاك پوش 

 پرچین استفاده شوند. 

 هورس  در اسوتفاده  موورد  اره و قیچی مضدعفونی ابزارهرس -4

 محلوول  بوا قدل و بعد از بریودن شواخه هوای آلووده      باید ا حتم

درصود   32یا اتانول  ( خانگی % )وایتکس12هیپوکلریت سدیم 

 ضدعفونی شود. 

هر چه سریعتر  شاخه محل هرس محل هرسمزخم پانسمان -1

 تیوفانوات متیول  قوارت کوش   زخوم محتووی   مورهم  خمیر یا  با

 کواهش یابود   توا خحرآلوودگی مجودد   پانسمان شود ( توپسین)

 .(12)شکل 
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 مناسب با قارچکش شاخه  پانسمان محل هرس -12شکل

حوذ، علفهوای    مجمع آوری و از بین بردن علف های هورز  -6

 Setariaاز قدیوولم ی کیووویبوواغ هووا و نهالسووتان هووا هوورز در

(L.) Beauv viridis،(Mart.) philoxeroidesAlternanthera 

.Griseb  و(Thunb.) Steud Paulownia tomentosa  بوووه

و یوا  بواکتری عامول بیمواری    و انتشوار   منظور جلوگیری از بقوا 

 توصوویه مووی شووود انتقووال بوواکتری از سووالی بووه سووال دیگوور 

(Vanneste et al., 2015; Liu et al., 2016). 

احوداث بواد شوکن     مدر اطرا، بواغ کیووی  احداث باد شکن  -3

 در اطورا، بواغ کیووی   عمود بر جهوت وزش بادهوای معموول    

بادشووکن باعووث جلوووگیری از وزش بادهووای سوونگین و انتشووار 

 فاظووت درختووان از صوودمات سوورمای زمسووتانه  بوواکتری یووا ح
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می گردد. بادهای موسمی بهاره خصوصا  در باغات احداث شده 

شوود.  نزدیک ساحل دریا باعث شکستن شاخه های جوان موی  

لذا، هرس شاخه هوای بواالی یوک متور و   درختوان بادشوکن       

)مانند سرو زربین( باعث جلوگیری از وزش بادهوای سونگین و   

فاظت درختان از صدمات سورمای زمسوتانه   انتشار باکتری یا ح

می گردد. حداقل فاصله بین درختان بادشوکن و اولوین ردیوف    

برابور   21ننود  ها موی توا  . بادشکنباشدمتر  6درختان باغ باید 

 ارتفاب خود را از خحر بادهای شدید حفظ کنند.

رعایوت زموان کووددهی و خوودداری از      مکوددهی مناسوب  -1

خصوصوا  کودهوای ازتوه جهوت     هوا  کود مصر، بویش از انودازه  

جلوگیری از افزایش شدت آلودگی و پیدایش شاخه های جوان 

ازت رشود  بیشودود   مووثر اسوت.   و تازه و افزایش شدت آلودگی

از کوه  سوختگی بوین برگهوا   و عالئمی بصورت کیوی را کاهش 

 ، ظواهر  حاشیه برگ شروب و بوه رگدرگهوای میوانی موی رسود     

نیتروژن باال در میوه کیوی با افزایش نرم  می گردد. همچنین، 

رای ارائوه  بو  ه اسوت. شدن این میوه طی دوره اندوارداری همورا  

برداری و تجزیه خاك های کودی بایستی اقدام به نمونه  توصیه

مناسب ترین زمان برای نمونه هوای برگوی چنود     .و برگ نمود

 هفته بعد از بازشدن جوانه های برگی است.
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نوب و میزان آبیاری مهم است. سیستم های  آبیاری مناسبم -9

بیاری کرتی، نشتی، بارانی و قحره ای در باغات کیوی آمختلف 

افوزایش  آبیاری بارانی استفاده می شوند. شیوب بیماری با انجام 

می یابد. آبیاری قحره ای )میکروجوت( یوا غرقوابی در کواهش     

آبیاری منظم و روزانوه یوک درخوت     انتشار بیماری موثر است.

درجوه   22تر از بارآور رقم هایوارد در روزهای گرم )دموای بواال  

 سانتی گراد( ضروری است.

 بیمواری  عالیم که هایی باغ در ریشه کنی درختان آلودهم-12

درختوان آلووده    دیده میشود، درختان از کمی تعداد یا در یک

  ده شوند.سوزانبالفاصله و  شده ریشه کن

بیماری در مراحل که  در صورتی ماستفاده از ترکیدات مسی-11

)آلودگی شودید(   تعداد درختان آلوده زیاد باشدیا و  اشدباولیه 

اسوتفاده از  بوا  و گیاهپزشوکی   تحت نظر کارشناسوان می توان 

 و )سولفات مس آبدار+آهک( بردو خلوبممانند  ترکیدات مسی

قدول از گلودهی و نیوز    در زموان  درهوزار(   1-12)بردو فیکس 

 232هیدروکسید موس )  و اکسی کلرور مس یاخواب درختان 

فصول بهار  طیدرصدکربنات کلسیم(،  91قسمت در میلیون+ 

 )سمپاشووووووووووووووی هووووووووووووووای و پوووووووووووووواییز 

درصد برگها در پاییز، قدول از توورم جوانوه     32دوره ایم ربزش 

بووه وسوویله  هووا، بعوود از ریووزش گلهووا، بعوود از تشووکیل میوووه( 
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 ;Jo˜ao 1991 سمپاشهای مناسب اقدام بوه سمپاشوی کورد )    

Balestra and Varvaro 1997; Balestra and Bovo 2003) .

قدول و بعود از سورمازدگی    زموان  در صورت ادامه بارنودگی در  

ضوروری  بورای کواهش خسوارت    نوبت سمپاشی بهواره  چندین 

مسی باعث ایجاد مقاومت  ترکیداتبیش از اندازه  مصر، است.

 ,.Nakajima et al) شوده اسوت  عامول شوانکر کیووی    باکتری 

2002; Ladomerski and Petris 2015).   ،غلظوت  همچنوین

مشکالتی ماننود سومیت   )یون مس( ترکیدات مسی های باالی 

روی میوه  مس( و باقیمانده phytotoxicity) و میوهبرگ برای 

 ;Masami et al., 2002; Nakajima et al., 2002) می گوردد 

Goto et al., 2004; Lee et al., 2005; Mackie et al., 

2012; Cameron and Sarojini 2014; Ferrante et al., 

2014). 

فو  الذکر در آب هایی بوا اسویدیته   مسی ترکیدات  :(2)وجهت

در آب هوایی بوا   تهیوه محلوول سوم    . هفت، نوامحلول هسوتند  

آزاد سوازی  و  سوم  حاللیتش یافزاباعث  6-3 کمتر از اسیدیته

 یونهای مس می شود.بیشتر 

ترکیدات مسی توام  مصر، ترکیدات شیمیاییماستفاده از  -12

سوایر   و یوا  ماننود اسویدبنزوئیک  عقیم کننوده   شیمیاییمواد با

 )quaternary ammonium salts )QAS ترکیدوات موسووم بوه   

و  کربنوی  1-11دارای گروه های آلکیل در طول یوک زنجیوره   
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یوا   122لیتر آب و  122گرم/ 1/2-1وزان تکی، حل در آب ابلق

 ،(لیتووووووووووور آب 122لیتووووووووووور/ میلووووووووووی  1222

و آموین هوا    (PAAPolyacrylic acids ,)اسوید  آکریلیوک  پلوی 

(Layer LG Italia،122 /یووا بیوپلیمرهووای   لیتوور 122گوورم

،  Hendophyt PS (Iko-Hydro Srlماننووود  یبیوسووواکارید

فصول  باعث حفاظت درختان در طول ( لیتر آب 122گرم/222

 پوووووووووووووووواییز تووووووووووووووووا زمسووووووووووووووووتان   

 et alGaskin 2011; Rabea  andBadawy ,.) دنموی شوو  

2013;   Vanneste., 2013; et al Reglinski ;2013

et Pizzinat , 2014; et al.Gratzl ., 2014; et al Antoniacci

 ., 2015;et al Monchiero., 2014; et alTosi ., 2014;al). 

روی باکتری  غیرانگلیاین ترکیدات موقتا  باعث کاهش جمعیت 

شاخه و میوه( -جوانه-گل-مختلف درخت کیوی )برگاندامهای 

و بعد از ورود باکتری به داخول بافوت گیواه، تواثیری      می شوند

 ندارند.

کیتوزان محرك واکونش هوای دفواعی گیواه اسوت       :(3)توجه

(Mazzaglia et al., 2012.) 

درموان درختوان   امکان  استفاده از ترکیدات آنتی بیوتیکم -12

 (trunk injection) به تنه تزریقمحلول پاشی یا بیمار از طریق 

قسومت در   222) استرپتومایسوین سوولفات   های آنتی بیوتیک

قسوومت در  12) یووا کازوگامایسووین  تتراسووایکلین ،میلیووون(
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قدل میلی گرم/لیتر(  122)استفاده از استرپتومایسین  ممیلیون(

الدتوه،  از گلدهی باعث کاهش فشار باکتری بیمارگر می شوود.  

 باعوث ایجواد  در ژاپون و کوره   این روش در بلنود مودت    کاربرد

گردیوود ن یبووه استرپتومایسوو تریاسووترین هووای مقوواوم بوواک 

(Serizawa et al. 1989; Koh et al., 1996; Nakajima et 

al., 2002; Han et al., 2004; Lee et al., 2005; Vanneste 

et al., 2011; ). 

 یترپنووو ضووودباکتریاییالکلوووی  ترکیدووواتاسوووتفاده از  -14

(Monoterpenes) های اسوانس ژرانیوول   روغن  مانند ترکیداتیم

(geraniol( و سوویترونال )citronella)  باعووث بازدارنوودگی رشوود

Ferrante ; Cowan 1999; 1994 Nakatani) اندشده باکتری 

and Scortichini 2010; Vavala et al. 2016 ).   ژرانیول یوک

( و روغوون palmarosa oilالکوول و جووزل اولیووه روغوون رز )   

citronella oil   موی باشود (Scortichini and Rossi 1991; 

., 2002et alChoi ).      حاللیوت ایون ترکیوب در آب کوم و در

روغن اسانس سیترونال از گونه هوای   حالل های آلی زیاد است.

 Choi) شود ( استخرا  میCymbopogonمختلف علف لیمو )

et al., 2002). 

et al Aligiannis ,.) گیاهی استفاده از روغن های اسانس-11

., 2018et alNicoletta ; ., 2016et alVavala 2001;  روغن (م
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 Syzygiumمیخوووک صووود پووور ) هوووای اسوووانس گیاهوووان

aromaticum( آویشووون ،)Thymus vulgaris مرزنجووووش ،)

(Origanum vulgareو ) ( دارچوووووینCinnamomum 

zeylanicum) .تاثیر زیادی در کاهش رشد باکتری دارند 

 مبوه بواکتری   القال کننده مقاومت شیمیایی ترکیدات کاربرد-16

-Acibenzolar-Sلیک و مشتقات آن بنوام  یاسید سالس مصر،

methyl  (ASM). 12مواده مووثره   فوزتیول آلومینیووم )  یا و ،%

% موواده Basf Regalis 12 و( لیتوور آب 122گوورم/ 122-212

باعووث لیتوور آب  122گوورم/112( Prohexadione Caموووثره )

ایون ترکیدوات در    تحریک واکنش ایمنوی درختوان موی شوود.    

باعث حفاظت سیستمیک درختان شانکر برنامه کنترل بیماری 

در ایتالیوا، اسوتفاده از    موی شووند.  بواکتری  بوه  قدل از آلودگی 

%، 12موووواده موووووثره ) methyl -S-acibenzolar ترکیووووب

قدل از ایجاد آلوودگی   روز 3-12حداقل لیتر آب(  122گرم/22

الدته کارایی این ترکیدات در  در کنترل بیماری موثر بوده است.

 آلووووووودگی هووووووای شوووووودید بشوووووودت کوووووواهش     

مصر، ایون ترکیوب در غلظوت هوای زیواد      می یابد. همچنین، 

 ,.Louws et al) باعث کاهش رشد و ریزش برگها شوده اسوت  

2001; Brown  et al., 2004; Spinelli et al., 2006; Bastas 

and Maden 2007; Stewart et al., 2011; Reglinski et 

al., 2013; Spinelli et al., 2013; Cellini et al., 2014; 
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Pizzinat et al., 2014; Valente et al., 2014; Monchiero 

et al., 2015; Collina et al., 2016; ). 
 

متعلوق بوه   بهره منودی از باکتریوفاژهوا    مکنترل بیولوژیک -13

)فاژهووا ویروسووهایی هسووتند کووه بحووور  Caudoviralesراسووته 

φPsa17 (-T7ماننود  اختصاصی باکتری ها را آلوده می کننود(  

Like Bacteriophage )و بوواکتری هووای Bacillus subtilis  ، 

Pseudomonas fluorescens وPantoea agglomerans ، 

(Bacillus amyloliquefaciens plantarum D747 ،21 ماده %

 Aureobasidiumلیتور آب( و  )  122گرم/ 112موثره بمیزان 

pullulans DSM 14940, DSM14941  گورم   1212( بمیوزان

 Glomus spp،011)، (لیتوور آب 122گوورم مخموور/ 112بووافر+

جلووگیری از  مناسب دیگری در  هایراهکار( لیتر آب 122گرم/

  باکتریووووواییشوووووانکر بیمووووواری  کنتووووورلو آلوووووودگی 

 ;Jones  et al., 2007; Balogh et al., 2010) دنموی باشو  

Ceyssens and Lavigne 2010; Stewart et al., 2011; 

., 2014; et alFrampton ; ., 2012et alFrampton 

., et alYin ., 2018; et alDy ., 2015; et alFrampton 

در AgriPhage (OmniLytics )در حووال حاضوور، فوواژ   .(2018

 Pseudomonasکنترل بیماری های باکتریایی گوجه فرنگوی ) 

tomatopv.  syringae( و پندووووووه )Xanthomonas 

vesicatoriapv.  campestris ) تجارتی پیدا کرده استکاربرد 

( ., 2005et alObradović  ., 2003;et al Balogh).    بوا توجوه
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درمانی  ژفا کاربردبه ماهیت سیستمیک شانکر باکتریایی کیوی 

نوور   ،بارنودگی ، لویکن آب، بواد   .استبهترین راهدرد پیشگیری 

 موفقیووووووت فوووووواژ درمووووووانی توووووواثیر  آفتوووووواب روی 

چوالش هوایی کوه در فاژدرموانی در     یکی دیگور از   د.نمی گذار

انتقووال همچنووین، فاژهاسووت.  مقاومووتکشوواورزی وجووود دارد 

 Leptospermumگیاه دارویی بدست آمده از باکتری اندوفیت 

scoparium (mānuka)  توسووط مایووه زنووی یووا چووای زینتووی

بوا تولیود انتوی بیوتیوک هوای      ازطریق زخم به دو رقم کیووی  

( HCNو سیانید هیدروژن ) 2,4-DAPG (،phenazineفنازین )

و جلوگیری از فعالیت باکتری عامل شانکر کیوی باعث کواهش  

 (. 2018et alWicaksono .لودگی گردید )آشدت 

 و پیشنهاد:نتیجه گیری 

شانکر یکی از مهمترین بیماریهای باکتریوایی خسوارتزا در بواغ    

کیوی استان های گیالن و مازندران است. رونود تغییورات    های

جمعیت باکتری و شدت ظهور بیماری به تغییرات آب و هوایی 

در مناطقی که رقم حساس به بیمواری کشوت شوده، بسوتگی     

دارد. باکتری از راه زخم وارد می شود و برای کواهش خسوارت   

و بورای پیشوگیری    بیماری باید از ایجاد زخم جلووگیری کورد.  

موودیریت بیموواری عووالوه بوور اقوودامات بهداشووتی مووی توووان از 

شیمیایی مانند اکسی کلرور مس، بردوفیکس و آنتوی  ترکیدات 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/leptospermum-scoparium
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/leptospermum-scoparium
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/leptospermum-scoparium
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بیوتیک ها استفاده کرد. با این وجود، بودلیل خحورات زیسوت    

محیحی، گیاهسوزی و یا ایجواد جدایوه هوای مقواوم بواکتری،      

 اسوتفاده از روش هوای جوایگزین و کووم خحور بورای موودیریت     

 بیماری پیشنهاد می گردد.

 

 مورد استفاده منابع

 سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن. 1296آمار نامه سال زراعی -1

ایزدپنوواه، ك. اشووکان، م .  بنووی هاشوومی، ض.  رحیمیووان،   و  واهووه  -2

 .321 -342صفحه  2. بیماری شناسی گیاهی  1219میناسیان. 

جداسازی چند قارت عامل بیمواری  . 1261بینش،  . و پورعدداله، ش.  -2

 .31 -36. م 21. جلد1-4از گیاه کیوی. مجله بیماریهای گیاهی شماره
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