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 چکيده
ها در استتان چهارمحتال و بختیتاری     باعث آسیب به درختان بادام و هلو در برخی باغ وسوختگی زمستانه یک عارضه فیزیولوژیکی است  آفتاب

صورت تغییر رنگ پوست تنه درختت،   هایی که شرایط برای این عارضه مساعد است، شانکر باکتریایی نیز شدیدتر است. عالئم اولیه به شود. در باغ می
ها است. عالئم عارضه در سمت جنوب و جنوب غربتی )ستمت    خشکیدگی تنه و سرشاخهتدریج جدا شدن پوست از تنه و  ترک خوردن پوست و به

سوختگی زمستانه و شانکر باکتریایی بادام و هلو در استان چهارمحتال و   ارتباط عارضه آفتاب 9311-18های  شود. طی سال گیر( درختان دیده می آفتاب
د. در بادام شاخص عارضته در ستمت جنتوب غربتی     شبادام در مناطق مختلف استان انجام باغ انتخابی هلو و  91بختیاری بررسی شد. این بررسی در 

بود. فراوانی جداسازی  درصد 7/81در مقایسه با سمت شمال شرقی درختان افزایش نشان داد. در هلو نیز این افزایش حدود  درصد 83درختان حدود 
 درصتد  77و  1/78به شمال شرقی حدود  باکتریایی( در سمت جنوب غربی درختان نسبت )عامل شانکر Pseudomonas syringae pv. syringae باکتری 

و  درصد 89تا  77ترتیب برای بادام و هلو بیشتر بود. تیمار سفید کردن سمت جنوب غربی تنه درختان نسبت به درختان شاهد نشان داد، در بادام از  به
سوختگی زمستانه  توان گفت عارضه آفتاب شود. بر این اساس می سوختگی و عالئم شانکر می بباعث کاهش عارضه آفتا درصد 85تا  3/75در هلو از 

 یکی از عوامل پیش آمودگی شانکر و زوال درختان بادام و هلو در استان چهارمحال و بختیاری است.

 پیش آمودگی، شانکر باکتریایی، هلوبادام، سوختگی،  آفتاب اي کليدي:ه واژه
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Abstract 

Winter sunscald is a physiological disorder that causes damage to almond and peach trees in some orchards of Chaharmahal va 

Bakhtiary province. In orchards with favorable conditions for this disorder bacterial canker was more severe observed. Early symptoms 

consist of discolored bark, similar to a canker, and some small vertical cracking in the bark. As time progresses, bark will begin to slough off, 

the death of the trunk and dieback. Symptoms can be seen on the south and southwest sides of the trees. The relationship between winter 

sunscald and bacterial canker of almond and peach in Chaharmahal va Bakhtiary province was investigated during 2016-2019. This study 

was conducted in 12 selected peach and almond orchards in different areas of the province. In almonds, disorder index on the southwest side 

of the trees increased by 83% compared to the northeast side of the trees, while in peaches the increase was about 82.7%. Frequency of 

isolation of Pseudomonas syringae pv syringae (bacterial canker agent) on the southwest side of the trees was about 78.4% and 75% higher 

for almonds and peaches, respectively. The southwestern white painting treatment of the trunk compared to the control showed that in 

almonds it decreased sunscald and canker symptoms in almonds70 to 81% and for peaches56.3 to 86%. So, it can be said that winter 

sunscald is causes of decline and plays role as a predisposing factor for e bacterial canker of almond and peach trees in Chaharmahal va 

Bakhtiary province. 
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 مقدمه

گیاهان در زیستگاه طبیعتی ختود بنتدرت توستط سترما      

هتای فیزیولوژیتک    ستازوکار هتا   در آن چتون بیننتد   صدمه متی 

دهتد در   اجازه می نها گیایافته است و به  سازگارپذیری توسعه

طتول فصل زمستان به حالت رکتود درآیند. صدمه در دماهای 

های گیاهی  ترین عامل محدودکننده پراکندگی گونه پائیتن مهم

دار  باشد. انتواع معمول صدمه که به درختان میوه ختزان   می در دنیا

 (winter sunscald) سوختگی زمستتانتته  آفتاب شامل: شود میوارد 

های پتوستت نتازک، شکتاف خوردن تنه در درختتان در  گونه

های   ، سیاه شدن مغز چوب شاخه(frost splitting)اثتر یخبندان 

و صتدمتته بتته طتتوقه     بادکردگی زمین، (black heart)نتازک 

ریشته، از بتین رفتتن     زدگتی  ، یخ(frost heaving) گیاهان علفی

های گل در حال رکتود در فصتل زمستتان، متره  یته       جوانه

هتا در    ها و میوه زدگی گل ها و تنه و صدمه یخ زاینده در شاخه

 (.Ashworth,1991, Sahragard, 2007باشد ) طول بهار و پائیز می

سوختگی زمستانه یا صدمه جنوب غربتی زمستتانه    آفتاب

(southwest winter injury از اهمیت قابتل )    تتوجهی برختوردار

های درختان است. اگرچه  ها و شاخه است و تهدیدی برای تنه

افتد اما در درختتان   ای نیز اتفاق می این عارضه در گیاهان بوته

عمومیت دارد و در درختان جوان با پوست نازک رایج استت.  

شتود کته در آن    سوختگی به فرآیندی اطالق متی  صدمه آفتاب

ای زنده در داختل پوستت بیرونتی )عمتدتاک آبکتش و      ه یاخته

هتای زمستتان    کامبیوم( در اثر نوسانات دمای روز تا شب متاه 

 ,Sahragard etal., 2006, Roppolo and Millerبیننتد )  آسیب متی 

ای از بافت آوندی در قسمت داخلی  بافت آبکش ناحیه (.2001

هتای درختت منتقتل     پوست است که مواد غذایی را بته انتدام  

کند. کامبیوم در داخل بافت آبکش و بیترون بافتت چتوبی     می

ای برای تشکیل آبکتش    یه یاخته شده است و شامل یک واقع 

جدیتد بته بیتترون و چتوب جدیتتد بته داختتل استت. صتتدمه      

ختوردگی،   تگی منجر به تغییر رنگ پوستت، تترک  سوخ آفتاب

مردگتی برختی    عدم رشد و ضخیم شدن سطح پوست و بافت

 Wagner and Kuhns, 2011, Sahragardشود ) نواحی پوست می

et al., 2006سوختگی ممکن است باعث تتنش   (. صدمه آفتاب

توجهی برای گیاه شود و راه نفتو  آفتات و بیمارگرهتا را     قابل

(. آستتتتیب Wagner and Kuhns, 2011)تستتتهیل کنتتتد   

آید که نوسان دمایی در کامبیوم  سوختگی زمانی پدید می آفتاب

های سرد زمستتان اتفتاق    گیاه در طول روزهای تابناک و شب

زند و در روز گرم سرعت یخ می افتد. بافت کامبیوم در شب به

شود، این وضعیت باعث پتاره  شده و یخ درون بافت  وب می

(. Roppolo and Miller, 2001شتود )  های کامبیوم می شدن یاخته

انتداز   سوختگی زمستانه با بازتابش برف موجود در سایه آفتاب

هتتای ایجتتاد شتتده در اثتتر  شتتود. زختتم درختتت تشتتدید متتی

هتای تابستتان بتا     سوختگی زمستانه ممکن است در متاه  آفتاب

شتوند.   طور کامتل بستته نمتی    تشکیل کالوز ترمیم شوند اما به

اند  سوختگی حساس احی کالوز اغلب به آسیب مجدد آفتابنو

(Sakai, 1966آسیب یخبندان بافت کامبیوم وقتی رخ می .)  دهد

هتتای یتتخ  ای اتفتتاق بیفتتتد، کریستتتال یاختتته کتته انجمتتاد درون

شتتوند و  ستترعت در داختتل پروتوپالستتت تشتتکیل متتی   بتته

 (. Larcher, 2003رود ) سیتوپالسم یاخته از بین می

های مهتم درختتان میتوه     اکتریایی یکی از بیماریشانکر ب

دار است. وقوع و شدت این بیماری بتا عوامتل مختلتف     هسته

زنده و غیرزنده بترهمکنش دارد. یکتی از ایتن عوامتل مهتم،      

هتای   های زمستانه در تنه و شتاخه  های ناشی از یخبندان آسیب

 (.Melakeberhan et al., 1993 درختان است )

 (Pssرهتتای باکتریتتایی ازجملتته ) چتتون اغلتتب بیمارگ

Pseudomonas syringae pv. syringae     نفو  غیرفعال بته بافتت

زدگی باعث نفو  باکتری  میزبان دارد، لذا جراحات ناشی از یخ

شتود   دیتده متی   هتای آستیب   ای در بافتت  یاختته به فضای بتین 

(Lindow, 1983, Vigouroux, 1999آفتاب .)    ستوختگی زمستتانه

دار  دید شتانکر باکتریتایی درختتان میتوه هستته     نیز باعث تشت 

 (.Hinrichs-Berger, 2004شود ) می

گونته پووهشتتی در   بتر استاس منتابع در دستترس، هتی      

ستوختگی زمستتانه در ایجتاد و     خصوص اثر یا نقتش آفتتاب  

شدت بیماری شانکر باکتریایی بتادام و هلتو صتورت نگرفتته     
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نتاطق استتان   های بادام و هلتو در برختی م   چون در باغاست. 

ویتتوه منتتاطق برفگیتتر، عارضتته   چهارمحتتال و بختیتتاری، بتته 

سوختگی زمستانه و بته همتراه آن شتانکر باکتریتایی از      آفتاب

، لذا این (Sahragard et al., 2006)فراوانی با یی برخوردار بود 

منظور تعیتین ارتبتاط ایتن عارضته فیزیولتوژیکی و       بررسی به

 ام و هلو انجام شد.شانکر باکتریایی در درختان باد

 
 ها مواد و روش

سووختگي زمسوتانه در    آفتاب انتخاب باغ و بررسي عارضه

های میتدانی در استتان چهارمحتال و     مشاهدات و بررسی باغ:

ستوختگی زمستتانه در    بختیاری حاکی از وجود عارضه آفتاب

 Sahragardدرختان میوه و جنگلی در برخی مناطق استان بود )

et al., 2006،)   بنابراین مناطق مستعد عارضه برای این پتووهش

بتاغ هلتو    91انتخاب شد. دوازده باغ بادام سه تا شش ساله و 

 97(. در هتر بتاغ   1و  9دو تا چهار ساله انتخاب شد )جداول 

 هتای زراعتی   درخت بادام یا هلو انتخاب گردید و طتی ستال  

بتترداری قتترار  متتورد بازدیتتد و نمونتته 9315-17و  15-9317

. در هرسال چهار بار از هر باغ بازدید شتد و وضتعیت   گرفت

ستوختگی بتر استاس عالیتم ایجتاد شتده روی        عارضه آفتاب

درخت شامل تغییر رنگ بافت پوست تنه، شکاف در پوستت،  

هتای هتوایی در ستمت     جدا شدن پوست از تنه و مره انتدام 

جنوب غربتی تنته درختت و ستمت مقابتل )شتمال شترقی(        

ی کیفی عارضه از شاخص صفر تتا  یادداشت شد. جهت بررس

با لحاظ کردن تعداد درختت در  به شرح  یل استفاده شد و  1

 هر شاخص، میانگین شدت یا شاخص عارضه به دست آمد.

 بدون عالئم -7

 تغییر رنگ پوست تنه -9

 خوردگی پوست تنه ترک -1

 جدا شدن پوست از تنه درخت -3

 های هوایی مره اندام -1

 

بادام و هلو روي عارضوه  اثر تيمار سفيد کردن تنه درختان 

چتتون بیمتتاری شتتانکر و عارضتته  سوووختگي زمسووتانه: آفتوواب

شتوراب صتغیر در حاشتیه    بختش  های  سوختگی در باغ آفتاب

رود شدید بود، دو باغ بادام و هلو در ایتن منطقته بترای     زاینده

درختت   17آزمایش انتخاب شد. در هر باغ بادام و هلو، تعداد 

هتای   اب گردیتد. طتی ستال   های مختلف بتاغ انتخت   در قسمت

در اواخر پاییز نیمی از درختان انتخابی با رنگ  9317تا  9317

سفید پالستیکی تا ارتفاع دو متری )ستمت جنتوب و جنتوب    

(. درختتان  I-9و  H-9آمیزی شتد )شتکل   غربی درخت( رنگ

تیمار شده در هرسال چهار بار بازدید شتدند و از نظتر وقتوع    

ای  کرشتده و بیمتاری   هت سوختگی بر استاس شتاخص   آفتاب

 د.شبررسی  ،شانکر در مقایسه با درختان رنگ نشده
های  های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی جدایه ویوگی -1جدول 

Pseudomonas syringae pv. syringae های استان  از بادام و هلو در باغ

 .چهارمحال و بختیاری
Table 1. Biochemical and physiological characteristics of 

Pseudomonas syringae pv. syringae isolated  from almond and peach 

in orchards of Chaharmahal va Bakhtiary province. 

Character almond             peach 

Gram reaction - - 

green fluorescence pigment + + 

colony color white white 

levan +/- +/- 

oxidase - - 

potato soft rot - - 

arginine dihydrolase - - 

hypersensitivity reaction +/- + 

oxidative/fermentative test (O/F) O O 

catalase + + 

gelatine hydrolysis - - 

aesculin hydrolysis + + 

tween 80 hydrolysis  - - 

urease - - 

ice nucleation + + 

growth at 41°C - - 

growth at 4°C + + 

utilization of:   

lactose - - 

arabinose - - 

mannitol - + 

sorbitol + + 

+ - positive reaction, – - negative reaction 
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برای تعیین فراوانی جداستازی   :Pssتعيين فراواني جداسازي 

Pss هتایی از   نمونته  از تمامی درختان مورد آزمایش چهارمرتبه

انتختابی، در متاه هتای آبتان، استفند،       بافت پوستت درختتان  

بترای جداستازی    اردیبهشت و شهریور در هتر ستال زراعتی،   

و به روش سری رقت هتا روی   باکتری  عامل شانکر تهیه شد

و کینتگ بتی    (nutrient agar) آگتار مغتذی   محیط های کشتت 

(King,s B) .جداسازی و فراوانی جمعیت بررسی شد 

مقداری بافت پوستت از هتر   جداسازي و شناسایي بيمارگر: 

لیتتر بافتتر فسفتتات     میلتی  77های حتاوی   سک نمونه در فال

پتتاسیتم ستترون ریختته و متدت نتیم ستاعت روی دستتگاه     

شستته شتدند. از آب   حرکتت در دقیقته،    977دهنده بتا   تکان

های آگتار   میکرولیتر روی محیط 977ها، مقدار   شستته نمتونته

هتای    در تشتتک  (King,s Bو کینگ بتی )  (nutrient agar) مغذی

 o17ساعتتت در دمتای    18ها مدت  پتتری پختش شد. تشتک

های رشد کترده روی  نگهداری و سپس پرگنهدرجه سلسیوس 

 تک پرگنه و خالص شتدند.  (nutrient agar) محیط آگار مغذی

دانه فلورستنت روی   (، تولید رنگKOH3%های گرم ) از آزمون

King’s Bآزمون ، O/F آز، رنتگ پرگنته،   ، ایجاد هسته یتخ، اوره

زمینتتی،  تولیتتد لتتوان، واکتتنش اکستتیداز، لهانیتتدن غتتده ستتیب

دهیتتدرو ز آرژنتتین، واکتتنش فتتوق حساستتیت در توتتتون،    

 کتتوز،   :ولین، تولید استید از هیدرو ز ژ تین، هیدرو ز آسک

درجته   1و  19آرابینوز، مانیتول و سوربیتول، رشد در دماهای 

 Fahy andبترای شناستایی بتاکتری استتفاده شتد )     سلستیوس  

Persley,1983; Schaad et al., 2001 ). 

های بیوشیمیایی  ها بر اساس ویوگی برای تأیید شناسایی جدایه

استتفاده از جفتت آغتازگر    و ریخت شناسی، از پی سی آر بتا  

B1/B2 منظتتتتور تکژیتتتتر ژن   بتتتتهsyrB  استتتتتفاده شتتتتد 

(Sorensen et al., 1998.) 

هتای  زایتی جدایته   بترای اثبتات بیمتاری    زایوي:  اثبات بيماري

های بریده بادام و هلو، میتوه نتارس ستیب و     باکتری، از شاخه

لتو)رقم زعفرانتی( و بتادام )رقتم     گالبی و نهال کاشته شتده ه 

 در گلدان استفاده شد.مامایی( 

 

عامل شانکر  Pseudomonas syringae pv. syringaeهای بادام و ارتباط آن با فراوانی جداسازی  سوختگی زمستانه در برخی از باغ وضعیت آفتاب -2جدول 

 .باکتریایی در استان چهارمحال و بختیاری
Table 2. Status of winter sunscald in some almond orchards and its relation to the frequency isolation Pseudomonas syringae pv. syringae causal 

agent bacterial canker in Chaharmahal va Bakhtiary province. 

2017-2018 2016-2017 

Location 
Northeast side Southwest side Northeast side Southwest side 

Pathogen 

isolation 
Injury 

index 
Pathogen 

isolation 
Injury 

index 
Pathogen 

isolation 
Injury 

index 
Pathogen 

isolation 
Injury 

index 
0/10 0.16 3/10 1.2 0/10 0.12 2/10 0.71 Ben 
1/10 0.1 6/10 1.5 0/10 0.1 5/10 1.3 Saman 
2/10 0.57 8/10 3.1 2/10 0.5 7/10 2.4 Shorab 
1/10 0.5 6/10 2.2 1/10 0.41 4/10 1.7 Shahrekord 
0/10 0.3 2/10 1.3 0/10 0.2 0/10 0.8 Joneghan 
2/10 0.4 6/10 2.45 2/10 0.3 4/10 1.9 Lordegan 
0/10 0.2 3/10 1 0/10 0.15 0/10 0.6 Ardal 
0/10 0.32 4/10 1.8 1/10 0.2 4/10 1.6 Rostamabad 
1/10 0.17 4/10 1.6 1/10 0.16 3/10 1.5 Markadeh 
2/10 0.25 3/10 1.8 1/10 0.2 2/10 1.4 Sadeghabad 
1/10 0.51 6/10 2.4 1/10 0.4 5/10 2 Kahkesh 
0/10 0.1 1/10 0.88 0/10 0.14 0/10 0.82 Brujen 

0.83/10 0.3 4.33/10 1.77 0.75/10 0.24 3/10 1.4 Mean 
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 نتایج

عالئم اولیه عارضه  سوختگي زمستانه: آفتاب عالئم عارضه

صتورت تغییتر رنتگ     سوختگی زمستانه در اوایل بهار به آفتاب

گیر )جنوب  ( در سمت آفتابB-9بافت پوست درخت )شکل 

ای  (. مره بافت، قهوهA-9و جنوب غربی( مشهود بود )شکل 

ختوردگی پوستت تنته و جتدا      پوست تنه درخت، تترک  شدن

(، خشتکیدگی  E-9و  D-9هتا   شدن پوست تنه درخت )شکل

گتاهی  ( و A-9گیر( )شکل  طرفه تنه درخت )سمت آفتاب یک

خشکیدگی کامل درخت از عالئم بیماری است. در فصل بهار 

پس از ظهور بره در درختان سالم روی درختتانی کته دچتار    

گونتته آثتتار حیتتات  انتتد هتتی  شتتده یستتوختگ عارضتته آفتتتاب

مشاهده نیست. عالئم در سمت جنتوب و جنتوب غربتی     قابل

گیتر( درختت شتدیدتر استت، گتاهی ستمت        )قسمت آفتتاب 

گیر درخت از بتین رفتته و ستمت مقابتل ظتاهراک ستالم        آفتاب

(. در درختان مبتال پس از متدتی در قستمت   A-9است)شکل 

از ستالم بتودن    کند کته نشتان   طوقه تعدادی پاجوش رشد می

ریشه است. در اغلب درختان عالوه بر عالئم فوق تغییر رنتگ  

بافت پوست به همراه با فرورفتگتی بافتت، پوستیدگی بافتت     

زیرین پوست، ترشح فراوان صمغ در تنته و شتاخه و وجتود    

باکتریتتایی پتتاجوش در طوقتته کتته از عالئتتم شتتاخص شتتانکر 

 (.G-9و  F-9)شکل  داران است، مشاهده گردید هسته

هتای   براساس نتتایج بررستی ویوگتی    جداسازي بيمارگر:

(، همچنتین تکژیتر ژن   9شناسی )جتدول  بیوشیمیایی و ریخت

syrB  هتا( در واکتنش    جفت بازی )در همه جدایه 771به طول

تشتخیص داده   Pssهتای بتاکتری،    متراز، جدایته  ای پلی زنجیره

هتای   ها همراه نمونته  های دیگری از باکتری شدند. اگرچه گونه

های  سوختگی بودند اما فراوانی جدایه با عالئم شانکر و آفتاب

Pss های بریده بادام  ها روی شاخهبیشتر از سایرین بود. جدایه

و نهتتال کاشتتته شتتده  و ستتیب و هلتتو، میتتوه نتتارس گالبتتی

 .(1)شکل  زا بودندداران بیماری هسته

شده از سمت  های تهیه  جداسازی شده از نمونه Pssفراوانی 

درختتان   گیر )جنوب غربی( درختان، بیشتر از سمت شمالی آفتاب

(. همچنین در درختان تیمار شده با رنگ 3و  1های بود )جدول

سفید، میزان جداسازی باکتری بیمارگر و شدت عالئتم کمتتر از   

 (.7و  1های درختان بدون تیمار بود )جدول

 

 
 سوختگی زمستانه درختان بادام و هلو. عالئم آفتاب -1 شکل

A- گیر )جنوب غربی( درختان بادام در اثر آسیب  مره سمت آفتاب

عالئم نکروز و مره بافت زیرپوست تنه  -Bسوختگی زمستانه،  آفتاب

انداز درختان )عامل تشدید  وجود برف در سایه -Cدرخت، 

سوختگی زمستانه در تنه  ه آفتابعالئم اولی -Dسوختگی زمستانه(،  آفتاب

جدا شدن پوست از تنه  -Eصورت ترک خوردن تنه(،  درخت بادام )به

 درخت بادام،

F- سوختگی همراه عالئم شانکر در سمت جنوب غربی  عالئم آفتاب

سوختگی همراه عالئم شانکر در سمت  عالئم آفتاب -Gدرخت بادام، 

 تنه درختان هلو،تیمار سفید کردن  -Hجنوب غربی درخت هلو، 

I- تیمار سفید کردن تنه درختان بادام 
Fig. 1. The symptoms of winter sunscald of almond and peach trees. 

A. Southwest-side death of almond trees due to winter sunscald 

damage, B.Symptoms of necrosis and tissue death under tree trunk, 

C. Snow in canopy of trees (as a aggravating factor for winter 

sunscald), D- Early winter sunscald symptoms (trunk cracking), 

E. Slough off and cracking in the bark in the almond tree, F. Winter 

sunscald symptoms with symptoms of canker on the southwest side 

of the almond tree, G. Winter sunscald symptoms with symptoms of 

canker on the southwest side of the peach tree H. Bleaching 

treatment of peach trees, I. Bleaching treatment of almond trees. 



  در استان چهارمحال و بختياريهلو درختان بادام و  شانکر باکتریایي )عامل مستعدکننده( پيش آمودگيسوختگي زمستانه  آفتاب: فر اماني

 

 .Pseudomonas syringae pv یها هیجدا ییزا یماریاثبات ب -2شکل

syringae ی.و گالب بیس وهیهلو و م، بادام دهیبر یها شاخه یرو 

Fig. 2. Pathogenicity tests of Pseudomonas syringae pv syringae 

isolates on almond and peach detached branches,apple and pear fruit. 

 

 

 سوختگي زمستانه و جداسازي بيمارگر ارتباط آفتاب

ستوختگی   میتانگین شتاخص آستیب آفتتاب     بوادام:  -الف

 در بتادام در ستال زراعتی    Pssزمستانه و فراوانتی جداستازی   

در سمت جنوب غربی درختتان نستبت بته شتمال      15-9317

بیشتر بود، در ستال زراعتی    درصد 77و  8/81ترتیب  شرقی به

بیشتتر   درصتد  8/87و  83ترتیتب   نیز این میزان بته  17-9315

 ستوختگی زمستتانه در ستمت    آفتاببود. میزان افزایش آسیب 

 

 نستتبت بتته ستتال 9315-17جنتتوب غربتتی درختتتان در ستتال 

در ایتن   Pssو میزان جداسازی  درصد 1/17حدود  15-9317

طتی یتک ستال افتزایش      درصتد  7/37سمت درختان حتدود  

که در سمت شمال شرقی درختان ایتن افتزایش    یافت، درحالی

و درصد  17سوختگی طی یک سال  برای شاخص آسیب آفتاب

 (.1 جدول) بود درصد 5/1حدود  Pssبرای فراوانی جداسازی 

سوختگی زمستانه  میانگین شاخص آسیب آفتاب هلو: -ب

در  9317-15در هلو در سال زراعی  Pssو فراوانی جداسازی 

ترتیتب   سمت جنوب غربی درختان نسبت به شمال شترقی بته  

نیتز   9315-17بیشتر بود، در سال زراعی  درصد 5/89و  5/81

بیشتتر بتود. میتزان     درصتد  7/78و  8/81ترتیتب   این میزان به

سوختگی زمستانه در سمت جنوب غربی  افزایش آسیب آفتاب

حتدود   9317-15نسبت بته ستال    9315-17درختان در سال 

در ایتن ستمت درختتان     Pssو میزان جداستازی   درصد 8/15

کته در   ل افزایش یافت، درحتالی طی یک سا درصد 91حدود 

آستیب   سمت شمال شرقی درختان این افزایش برای شاخص

و بترای فراوانتی    درصتد  15سوختگی طتی یتک ستال     آفتاب

 (.3 جدول) بود درصد 9/37حدود  Pssجداسازی 

  Pseudomonas syringae pv. syringaeهای هلو و ارتباط آن با فراوانی جداسازی  سوختگی زمستانه در برخی از باغ وضعیت آفتاب -9جدول 

 .عامل شانکر باکتریایی در استان چهارمحال و بختیاری

Table 3. Status of winter sunscald in some peach orchards and its relation to the frequency of  isolation Pseudomonas syringae pv. syringae  
the causal agent of bacterial canker in Chaharmahal va Bakhtiary province. 

2017-2018 2016-2017 
Location Northeast side Southwest side Northeast side Southwest side 

Pathogen 

isolation 
Injury 

index 
Pathogen 

isolation 
Injury 

index 
Pathogen 

isolation 
Injury 

index 
Pathogen 

isolation 
Injury 

index 
2/10 0.3 5/10 2.1 1/10 0.2 4/10 1.4 Ben 
0/10 0.2 4/10 1.2 0/10 0.2 3/10 0.9 Saman 
1/10 0.2 5/10 1.1 0/10 0.2 5/10 0.8 Shahrekord 
0/10 0.2 5/10 0.91 1/10 0.15 4/10 0.72 Chamchang 
3/10 0.45 9/10 3.1 2/10 0.3 7/10 2.4 Abasabad 
1/10 0.2 2/10 1 1/10 0.2 2/10 0.78 Savadjan 
1/10 0.17 3/10 0.9 0/10 0.1 2/10 0.6 Horeh 
1/10 0.2 4/10 0.8 0/10 0.1 3/10 0.64 Rostamabad 
0/10 0.3 3/10 1.7 1/10 0.22 3/10 1.2 Markadeh 
0/10 0.2 3/10 1.3 0/10 0.1 2/10 0.82 Sadeghabad 
1/10 0.25 2/10 0.8 1/10 0.2 1/10 0.57 Kahkesh 
0/10 0.1 2/10 1.2 0/10 0.1 2/10 0.92 Ilbagi 
0.83 0.23 3.9/10 1.34 0.58/10 0.17 3.16/10 0.98 Mean 
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سوختگي در  اثر سفيد کردن تنه درختان در کاهش عارضه آفتاب

 سمت جنوب غربي درختان:

ستفید کتردن تنته درختتان بتادام در ستمت        بوادام:  -الف

گیتتر )جنتتوب غربتتی( درختتتان باعتتث کتتاهش آستتیب  آفتتتاب

نستبت   درصتد  85تا  3/75از  سوختگی و عالئم شانکر آفتاب

 Pssبه درختان شاهد )بدون تیمار رنگ( شد. میزان جداسازی 

نیز در درختان تیمار شده نسبت بته شتاهد کتاهش یافتت. در     

درختان تیمار شده با رنگ، شتاخص آستیب در ستال زراعتی     

 1/93حتتدود  9317-15نستتبت بتته ستتال زراعتتی   17-9315

نسبت به ستال   9317-18 کاهش نشان داد، اما در سال درصد

 5/93شاخص آسیب در درختان تیمار شده افزایش  17-9315

به د یتل   ،9317-15نسبت به سال زراعی  امانشان داد  درصد

 (.1)جدول  تغییر محسوسی نکردای،  ناشناخته

 89تتا   77در درختان هلو سفید کردن تنه درختان از  هلو:

خص سوختگی براساس شا کاهش شدت عارضه آفتاب درصد

آسیب در مقایسه با شاهد نشان داد. کاهش شدت عارضته در  

درختتتان تیمتتار شتتده بارنتتگ در هلتتو بیشتتتر از بتتادام بتتود   

نسبت بته ستال زراعتی     9317-18که در سال زراعی  طوری به

و  1/17بتته ترتیتتب شتتاخص آستتیب   9317-15 و 17-9315

 (.7کاهش یافت )جدول درصد  7/31

 

 بحث

ستتوختگی زمستتتانه  آفتتتابایتتن پتتووهش نشتتان داد کتته 

عنوان یکتی از عوامتل زوال درختتان بتادام و هلتو و پتیش        به

دار در  آمودگی بیماری شانکر باکتریتایی درختتان میتوه هستته    

تتوان   عبتارت بهتتر متی    استان چهارمحال و بختیاری است. بته 

سوختگی زمستانه با ایجاد تنش در گیاه و صدمات  گفت آفتاب

بترای ورود بتاکتری )هتای( عامتل     مکانیکی و زخم شرایط را 

 کند. بیماری که نفو  غیرفعال به بافت میزبان دارند، تسهیل می

( Hinrichs-Berger, 2004در یک مطالعه توسط هینریش برگتر ) 

ستوختگی زمستتانه بتا     فرضیه ارتباط شانکر باکتریایی و آفتاب

بتاغ در آلمتان،    93درخت آلو آلوده در  9777بررسی بیش از 

د. این مطالعه نشان داد که ایجتاد شتانکر روی تنته در    تأیید ش

( بیشتتر از ضتلع   درصد 1/71جنوب و جنوب غربی درختان )

دهتد. چتون در طتول     درصد( درختتان رخ متی   8/19شمالی )

زمستان سمت جنوبی تنته درختتان در معترو نتور مستتقیم      

 وب  -هتای انجمتاد   خورشید قرار دارد لذا بتا وقتوع چرخته   

را  Pssشتود و راه نفتو     ح پوست ایجاد متی هایی در سط ترک

رو، اقتدامات متدیریتی ماننتد اجتنتاب از      کند. ازاین تسهیل می

آمیزی تنته و کتاربرد    هرس در طول زمان خواب درخت، رنگ

نظر قرار  زدگی روی تنه باید مد ترکیبات مسی قبل از دوره یخ

 داده شود.

  وب در بافت درختان هلتو در طتول  -های انجماد چرخه

زمستان باعث آب سوختگی در بافت شده و شترایط را بترای   

کنتد، ایتن وضتعیت     گسترش باکتری در داخل بافت فراهم می

( diebackهتا )  ممکن است آغازی برای سر خشکیدگی شتاخه 

مولتد هستته یتخ     Pss(. چون باکتری Vigouroux, 1989باشد )

بخشتد   است این فعالیت باکتری، فرآیند فتوق را سترعت متی   

(Vigouroux, 1999; Sahragard, 2007.) 

( نشتتتتان داد کتتتته یخبنتتتتدان Weaver, 1978ویتتتتور )

 تنهتایی باعتث ایجتاد شتانکر     به Pssسوختگی زمستانه( و  )آفتاب

د بلکه برهمکنش این دو باعث شتانکر  نشو نمی باکتریایی هلو

انتد   هایی که در حتال ختواب   شود. توسعه شانکر در شاخه می

شتده   هتا فتراهم   است که نیاز سترمایی آن هایی  بیشتر از شاخه

 وب قترار  -هتایی کته فقتط در شترایطانجماد     است. در شاخه

 وب -بدون تیمتار انجمتاد   Pssزنی با  شده بودند و یا مایه داده

شدند عالئم شانکر و یا تغییر رنگ در بافت چتوبی و پوستت   

زنی بتا بیمتارگر و    هایی که هم مایه مشاهده نشد، اما در شاخه

 وب صورت گرفته بود تغییر رنگ پوست و -مار انجمادهم تی

هرگونه زخم بافت چوبی و همچنین مره جوانه مشاهده شد. 

دار  طبیعی یا ایجادشده توسط انستان در درختتان میتوه هستته    

 باعث مستتعد شتدن درختت بترای آلتودگی بته پاتووارهتای       

P. syringae های مکرر یتخ زدن و  وب شتدن    شود. چرخه می

ستلولی از طریتق   مچنین گسترش آن در فضای بتین بافت و ه



  در استان چهارمحال و بختياريهلو درختان بادام و  شانکر باکتریایي )عامل مستعدکننده( پيش آمودگيسوختگي زمستانه  آفتاب: فر اماني

 ,Lindow, 1983) شتتود ستتلولی انجتتام متتی انتشتتار آب بتتین 

Vigouroux, 1999, Wenneker et al., 2012 در این پووهش نیز .)

هتایی کته در    میزان بیماری شتانکر در هلتو و بتادام در بافتت    

ستوختگی زمستتانه و یخبنتدان بودنتد شتدت       معرو آفتتاب 

( بیشتتر  درصد 87ای )بیش از  مالحظه طور قابل شانکر بهبیماری 

 (.3و  1از سمت مقابل )شمال شرقی( درختان بود )جداول 

ستوختگی زمستتانه در انتواع درختتان در      عارضه آفتتاب 

مناطقی که تغییرات دمایی شب و روز در فصل زمستتان زیتاد   

(. در منتاطق  Litzow and Pellett, 1983شتود )  استت دیتده متی   

گیر استان چهارمحال و بختیاری نیز اختالف دمای شب و  برف

هتای بتا آستمان صتاف و آرام      روز، در روزهای آفتابی و شب

رستد، ایتن    درجه سلسیوس متی  17زمستان، گاهی تا بیش از 

اختالف در زمانی که پوشش برف در سطح زمین باشد بیشتتر  

(. چون تنه درختان تیره است میزان جذب نور 5است )جدول 

گیر درخت بیشتر است و وجود بترف نیتز در    ر سمت آفتابد

انداز درخت باعث بازتاب نور به تنه شده و میزان تتابش   سایه

 ;Sakai, 1966دهتد )  گیتر را افتزایش متی    نور به سمت آفتتاب 

Sheppard etal., 2016   هتایی کته در    (. در ایتن بررستی در بتاغ

ص (، شتاخ C-9)شتکل  انداز درختان برف وجود داشتت  سایه

سوختگی و شتدت بیمتاری شتانکر بیشتتر بتود       عارضه آفتاب

 (.3و  1های )جدول

توانتد باعتث آستیب بته      سوختگی تابستانه نیز متی  آفتاب

درختان میوه شود و شترایط را بترای بیمارگرهتای گیتاهی در     

رستد   (، اما به نظتر متی  Leers, 2013ایجاد بیماری مساعد کند )

استتان چهارمحتال و    این عارضه در مناطق سردستیری ماننتد  

سوختگی  های خنک، نسبت به آفتاب بختیاری، به دلیل تابستان

زمستانه از اهمیت کمتری برخوردار باشتد، همچنتین درختتان    

صتورت متتراکم کشتت     ویتوه هلتو در ایتن استتان بته      میوه به

ستوختگی   شوند و وجود سایه درختان مانع آستیب آفتتاب   می

با تراکم کشتت بتا  )حتدود    های هلو  شود. در باغ تابستانه می

 سوختگی و شانکر شدید است.   مترمربع( عالئم آفتاب 3×1

ویتوه   های محیطی )به تغذیه درخت، تنش ،پایه و رقمنوع 

خشکی(، جمعیت نماتدهای انگل در خاک، تغییترات دمتایی،   

ستوختگی   هتا و آفتتاب   های فیزیکتی، یخبنتدان   زخم و آسیب

ترین عوامل پتیش آمتودگی شتانکر باکتریتایی      زمستانه از مهم

 ,.Scortichini, 2010, Cao et alشتوند )  داران محسوب می هسته

2006, Cao et al., 2011, Cao et al., 2013   نوع پایته و سیستتم .)

ریشه در جذب مواد غذایی و واکنش بته بیمارگرهتای ختاک    

ویوه نماتدهای بیمارگر، در میزان بیماری شتانکر مترثر    برد، به

باعتث   GF677های حساس بتادام ماننتد    که پایه طوری است، به

 ,Scortichini, 2010شتود )  داران می توسعه بیماری شانکر هسته

Cao et al., 2013 پایه .)GF677 عنوان یکی  در سال های اخیر به

های رویشی برای بادام و هلو در مناطق مختلف کشتور   از پایه

، متتی شتتوداز جملتته استتتان چهارمحتتال و بختیتتاری استتتفاده 

هایی که این پایه بکتار   دهد در باغ های میدانی نشان می بررسی

یایی پوسیدگی فیتتوفترایی طوقته و   رفته عالوه بر شانکر باکتر

 ریشه نیز بیشتر مشهود است.  

 یک رویکترد تلفیقتی بترای متدیریت شتانکر باکتریتایی      

هتای   داران  زم استت. چتون همته جراحتات و آستیب      هسته

طبیعی یا ناشی از فعالیت انسان باعث حساستیت بته آلتودگی    

یا شود بنابراین باید تا حد ممکن از ایجاد زخم  می Pssتوسط 

هتای در   جراحات در سطح بافتت گیتاه اجتنتاب کترد. بافتت     

پذیر بایستی محافظت شوند تتا التیتام    معرو آلودگی و آسیب

منظتور   آمیزی تنه درختان، با رنگ سفید بته  صورت گیرد. رنگ

سوختگی زمستانه، باعث کاهش شانکر باکتریایی  کاهش آفتاب

درختتان در   (. سر برداری و هرسSpotts et al., 2010شود ) می

هوای خشک در کاهش بیمتاری شتانکر مترثر استت. کنتترل      

داران با ترکیبات مسی معمتو ک   شیمیایی شانکر باکتریایی هسته

 ,.Carroll et alنتایج رضایت بخشی برای تولیدکنندگان ندارد )

اقداماتی از قبیل اجتنتاب از هترس درختت در زمتان      (.2007

کتارگیری   سفید( و بته  آمیزی تنه درخت )با رنگ خواب، رنگ

 ترکیبات مسی روی تنه درخت قبتل از شتروع دوره یخبنتدان   
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 Wennekerشتود )  دار شانکر درختان آلو می باعث کاهش معنی

et al., 2012سفید کردن تنه درختان هلو و  (. در این بررسی نیز

( و جداستازی  درصد 85باعث کاهش بیماری شانکر )تا  بادام

های تیمار شده نسبت به شاهد شد )جدولباکتری در درختان 

رنگ آمیتزی تنته درختتان در پتاییز بتا رنتگ ستفید         (.7و  1

اهش عارضته آفتتاب   پالستیکی تا ارتفاع حدود دو متری در ک

(. پوشاندن تنه Iو  H)شکل های  ثر استمرسوختگی زمستانه 

درختان با گونی، نایلون، پارچه و یا فوم اگتر چته در کتاهش    

ثر استت امتا   رسوختگی زمستانه هلو و بتادام مت   ابعارضه آفت

شتترایط دمتتایی و رطتتوبتی ایجتتاد شتتده زیتتر پوشتتش بتترای  

بیمارگرهای قارچی و باکتریتایی مناستب متی شتود و باعتث      

 شانکرهای پوستی می گردد )امانی فر، داده های منتشر نشده(.
 

 .گیر )جنوب غربی( درختان سوختگی و شانکر باکتریایی در سمت آفتاب اثر سفید کردن تنه درختان بادام در کاهش عارضه آفتاب -4جدول 

Table 4. The effect of panting the trunk of almond trees on reducing sunscald and bacterial canker on the southwest side of trees. 

2018-2019 2017-2018 2016-2017 
Treatment 

Pathogen isolation Injury index Pathogen isolation Injury index Pathogen isolation Injury index 

1/10 0.48 0 0.32 1/10 0.41 Treated trees 

3/10 1.6 3/10 1.72 3/10 1.4 Control trees 

- 70 - 81 - 70.1 Percentage of injury reduction 

 
 .گیر )جنوب غربی( درختان سوختگی و شانکر باکتریایی در سمت آفتاب اثر سفید کردن تنه درختان هلو در کاهش عارضه آفتاب -5جدول 

Table 5. The effect of white painting the trunk of peach trees on reducing sunscald and bacterial canker on the southwest side of trees. 

2018-2019 2017-2018 2016-2017 
Treatment 

Pathogen isolation Injury index Pathogen isolation Injury index Pathogen isolation Injury index 
1/10 0.32 0 0.4 1/10 0.35 Treated trees 
4/10 2.3 3/10 1.1 4/10 0.8 Control trees 

- 86 - 63.7 - 56.3 Percentage of injury reduction 

 

 

 .آمار هواشناسی )دمای حداقل، دمای حداکژر، اختالف دما، ارتفاع برف و تعداد ساعت آفتابی( تعدادی روز زمستان ایستگاه هواشناسی شهرکرد -6جدول 
Table 6. Meteorological data (minimum and maximum temperatures, temperature difference, snow  height and sunshine hours) for some days  of 

winter at the Shahrekord meteorological station. 

sunshine hours snow height (cm) 
temperature 

difference (°C) 

maximum 

temperature (°C) 

minimum 

temperature (°C) 
day 

7.3 0 25.7 15.4 -10.3 15 - 12 - 2016 

6.4 5 19.7 10.4 -9.3 18 - 12 - 2016 

6.8 7 19.3 7.7 -11.6 14 - 1 - 2017 

7.1 5 22.9 9.5 -13 20 - 1 - 2017 

5.5 15 19.6 5.2 -14.4 22 - 12 - 2017 

4.3 18 21.4 1.4 -19 26 - 12 - 2017 

6.5 20 27.3 4.3 -23 26 - 1 - 2018 

7.6 15 21.1 1 -20.1 2 - 2 - 2018 

6.3 23 21 2.7 -18.3 6 - 2 - 2018 

7.7 14 19.2 5.2 -14 23- 1 - 2019 

6.8 16 20.8 3.3 -17.5 3- 2 - 2019 

7.5 5 19.3 9.1 -10.2 9- 2 - 2019 
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