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مقدمه:

سه گروه اصلي تامين غذا براي انسان  ،شامل  :کربوهيددارت هدا ،پدروتنينهدا و چربديهدا
ميباشند ،کربوهيدارت ها ،تامين کننده اندريي بدراي انسدان هدا بدوده و منبدع اصدلي آن
چغندرقند و نيشکر ميباشد.کاشت چغندر قندد  ،توليدد شدکر  ،کداربرد آن در صدنعت الکدل
سازي و ساير محصوالت جانبي نقش موثري در اشتغال کشاورزان و کدارگران داشدته و در
جهان از جايگاه ويژهاي برخوردار است .ايران با سرانه مصرف  26کيلدوگرم شدکر نيداز بده
 1/95ميليونتن شکر در سال دارد  .سطح زير کشت چغندرقند در جهان بيش از  9ميليدون
هکتار با ميانگين عملکرد  34تن در هکتار ميباشد (،عملکرد آن در بعضدي از کشدورها تدا
 100تن در هکتار هم ميرسد ) سطح زير کشت چغندرقند در کشدور مدا وددود  185هدزار
هکتار برآورد شده است کده  33/6درصدد آن در اسدتان خراسدان و اسدتان هداي فدار

،

آذربايجان غربي  ،کرمانشاه  ،همدان و اصفهان به ترتيب در جايگاه هاي اول تا ششم قدرار
مي گيرند.ميزان توليد ساليانه چغندرقند در کل کشور در ودود  5ميليون تن بدرآورد شدده و
عملکرد اين محصول در کشور به طور متوسط  27تن در هکتار مديباشدد  .اسدتان يدزد بدا
 48/4تن در هکتار باالترين عملکرد را دارد و عملکرد هاي پايين تر از  18تن در هکتدار را
هم شاهد هستيم .يکي از عوامل کاهش عملکرد ايدن محصدول در ايدران ،وجدود آفدات و
بيماري مي باشدندکه گداهي بده بديش از  30درصدد محصدول خسدارت وارد مدي نمايندد.
ويرو ها از جمله عوامل مهم بيمداري زا در ايدن محصدول بدوده کده در ايدن نشدريه بده

شناسايي و مبدارزه بدا مهدم تدرين بيمداري ويروسدي در چغندرقندد پرداختده شدده اسدت.
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بيماری ویروسی پيچيدگی برگ چغندرقند (کرلی تاپ)

عکس شماره  -1بوته هاي آلوده به بيماري
ويرو

پيچيدگي برگ چغندرقند (کرلی تاپ) يکي از مهم ترين عوامل بيماري زا

در چغندرقند مي باشد ،اين بيماري اولين بدار در سدال  1888در ندواوي غدرب آمريکدا
مشاهده و در دهه  1920در آن نواوي به شدت گسترش يافت به طدوري کده موجدب
توقف کاشت چغندرقند در آن نواوي و ورشکستگي صدنايع قندد شدد  .تدا سدال 1955
تصور بر اين بود که اين بيماري محدود به نواوي غرب آمريکدا اسدت ولدي در همدان
سال بيماري مذکور از مزارع چغندرقند ترکيه با ميزان آلودگي 32درصد گزارش گرديدد.
بيماري پيچيدگي برگ چغندرقند در سال  1346بدراي اولدين بدار از مدزارع چغندرقندد
مرودشت و زرقان در استان فار

و بده دنبدال آن از اسدتانهداي اصدفهان ،کرمدان،

خراسان و کرمانشاه گزارش شده است.
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عامللللم بيمللللاری و اهميللللت آن

عکس شماره- 2برگهاي آلوده به بيماري
عامل بيماري  ،ويروسي است که انتقال آن در طبيعت توسط زنجركها صدورت مدي گيدرد و
انتقال مکانيکي آن بسيار مشکل است .دامنه ميزباني اين ويدرو

در طبيعدت بسديار وسديع

بوده و شامل  300گونه از  44خانواده گياهي مي باشد .عالوه بر چغندرقند اين ويدرو

از 23

گونه از گياهان زراعي ،ازجمله اسفناج ،شلغم ،کنجد ،پنبده ،آفتدابگردان ،تدرب ،شداهي ،خيدار،
گوجه فرنگي ،باميه ،لوبيا ،عد

وعلدف هداي هدرز سدلم  ،پيچد

صدحرايي و عروسد

پشت پرده نيز جدا شده است .گياه منداب بعنوان ميزبان زنجرك هاي ناقل و مندابع پايدداري
ويددرو

در زمسددتان از اسددتان اصددفهان گددزارش گرديددده اسددت.

انتشار اين بيماري در استان اصفهان در سال هايي که درجه ودرارت هدوا در فصدل زمسدتان
ماليم باشد وسيع بوده به طوري که در سال  1369ايدن بيمداري کدل منداطغ چغنددرکاري
استان را فرا گرفت و موجب خسارت زيادي به زارعين گرديد که درهمان سال ميزان آلدودگي
در مناطقي مانند مهيار و برخوار بين  66تا  70درصد برآورد گرديدد .ميدزان خسدارت بيمداري
زماني که  80درصد بوته ها آلوده به ويرو

باشد در ودود  40درصد برآورد شده است.
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عالئم بيماری
عالئم بيماري روي بوته هاي جوان چغندرقند همانگونه که در عکس شماره  3مشاهده
مي فرماييد ابتدا بصورت پيچيدگي و لوله شدن برگ ها ظاهر مي گردد در اين صورت
برگ و بوتههاي آلوده چرمي  ،ضخيم و شکننده شده و در عکس  4مالوضه مي شود که
اجسام برجسته سوزني شکلي در پشت برگ بوجود آمده و رگبرگ ها متورم مي شوند و

رشد بوته متوقف ميگردد .به دليل مسدود شدن آوندهاي آبکش توسط اجسام ويرو
شيرابه گياهي بصورت صمغ از دمبرگ ها بيرون زده که موجب رشد قارچ هاي ساپروفيتي
روي آنها مي شود .ريشهي بوته هاي آلوده هويجي شکل شده ،آوندهاي آبکش تغيير رنگ
داده و قهوه اي مي گردد که در برش عرضي ريشه به صورت دايره هاي تيره رنگ ديده
مي شود (عکس شماره .)5اين قبيل ريشه ها خش

و کم آب هستند و ميزان قند آنها به

شدت کاهش مي يابد .آلودگي در بوته هاي مسن تر چغندرقند بصورت پديدار شدن
اجسام سوزني شکل فقط در برگ هاي جوان بصورت خفيف قابل مشاهده است.

عکس شماره  -3پيچيدگی برگهای بوته چغندرقند آلوده به ویروس
کرلیتاپ
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عکس شماره  -4متورم شدن رگبرگها و اندام سوزنی
شکم روی آنها در برگ آلوده به ویروس کرلیتاپ

عکس شماره  -5قهوهای شدن دستهجات آوندی در برش عرضی
ریشه چغندرقند آلوده به بيماری کرلیتاپ

راه های انتقال بيماری
از زمان مشاهده بيماري مطالعات گستردهاي جهت پيدا نمودن ارتباط بدين عامدل بيمداري و
وشرات مختلف انجام گرفت .سرانجام در سال  1905ارتبداط بدين عامدل بيمداري و تغذيده
زنجرك چغندرقند Circulifer tenellus Bakerمشخص شد و به عنوان ناقدل بيمداري معرفدي
گرديد .با مشاهده و گسترش اين بيماري در ايران مشخص گرديد عدالوه برگونده ي قبلدي
گونه ي  C.opacippennis Leth.نيزناقل اين ويرو
در نواوي گرم و خش

در ايران است .زنجركهاي ناقل

با جمعيت بااليي انتشار مييابند  ،طول بدن وشرات بدالغ بدين 3/1

تا 3/5ميلي متر و عرض آنها کمتراز ي

ميلي متر است  .اندازه وشرات نر معمدولي کوچد

تر از ماده و همچنين طول عمر آنها نيز کمتر است .رنگ بدن آنهدا بسدته بده فصدول سدال
متغيير و رنگ آنها معمدوال در بهدار قهدوهاي روشدن تدا سدبز کرمدي و در پدائيز و زمسدتان
خاکستري تيره ميباشد(عکس شماره  .)6هر وشره ماده بين  50تا  350عدددد تخددم مدي
گذارد و اين تعداد ممکن است در شرايط مساعد به  670عدد نيز برسد .طول دوره پوره گدي
تا وشره بالغ به دماي محيط بستگي دارد و از  13روز در دماي  35درجه سانتي گدراد تدا 75
روز در دماي  18درجه سانتي گراد متغير بوده و در دماي کمتر  13درجه سانتي گراد کدامال
متوقف ميگردد .زنجركهاي ناقل داراي دامنه ميزباني وسيع بوده که مهدم تدرين آنهدا بده
خانوادههاي چتريان و چغندريان تعلغ دارند .وجود چنيددن ميزبان هدايدددي در هدر منطقده
براي بقاي زنجرك از فصلي بده فصددل ديگدددر الزم اسدددت.

عکس شماره  -6زنجرك  C. tenellusناقم بيماری
ویروسی کرلیتاپ در استان اصفهان
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توسط زنجرك ناقدل بدين 2تدا 4سداعت بدوده و بدا

مدت زمان الزم جهت کسب ويرو

افزايش زمان تغذيه زنجرك  ،ميزان آلودگي به ويرو

افزايش مدي يابدد (از  44درصدد در

مدت زمان  2ساعت به  76درصد در مدت زمان  4ساعت) .ويرو

وداقل بايد  4ساعت در

بدن زنجرك باقي بماند تا بتواند مجددا به گياه سالم منتقل شود ،اما پدس از آن فقدط يد
دقيقه الزم است تا ويرو

از بدن زنجرك به بوته سالم انتقال يابد .با جمدعآوري زنجدرك

ها از مزارع چغندرقند مشخص گرديد که هر دو گونه زنجرك ناقل در استان اصفهان وجدود
دارند.
روش هلای کنتلرل بيملاری:
ال ل ) انتخللا

تللاریك کاشللت مناسللب

در مورد تأثير تاريخ کاشدت و ميدزان مقاومدت گيداه چغندرقندد در برابدر بيمداري ويروسدي
پيچيدگي چغندر قند مطالعات فراواني درجهان و ايران انجدام شدده اسدت .ميدزان خسدارت
وارده تحت تاثير سن گياه در زمان آلودگي به ويرو
از کاشت ،بوته هاي چغندرقند به ويرو

بوده به طوري که اگر  10هفته پدس

آلوده شوند ،خسدارت ناشدي از آن تدا  30درصدد

عملکرد ريشه خواهد رسيد .در مناطقي که جمعيت زنجركهاي ناقل به دليدل وجدود سداير
ميددزبددان ها بدداال است ،زود کاشتن چغندرقند در اوايل بهار تداثيري در کداهش آلدودگي
نخواهد داشت بلکدده بده دليدددل وجود تدداريدددخ هدداي کاشدددت پدي در پدي ،هميشده
بوتههددداي جدددوان و وسدددا
کردن ويرو
ويرو
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چغندر قند در دستر

ناقددل قدددرار دارندد .بدا رديدابي

در بدن زنجرك ناقل مشخص شده است که درصد آلدودگي زنجدركهدا بده

با گذشدت زمان کاهش مييابدد و دليل آن را تغذيه زنجركهاي آلدوده از گيداهان

غيرميزبان و نيز کوتاه شدن عمر آنها نسبت به زنجرکهاي غيدر آلدوده مدي باشدد .بده تعويدغ
انداختن تاريخ کاشت باعث کاهش جمعيت زنجركهاي ناقل به دليل عدم دسترسي به ميزبان

عکس شماره  - 7تاريخ کشت اول(اوايل فروردين) چغندر قند با
بيشترين ميزان آلودگي به ويرو و پوسيدگي هاي ريشه

مي شود .همچنين رشد سريع بوتهها با مساعد بودن دما موجب هم پوشاني سريعتر بوته ها
شده که موجب محدود شدن تغذيه زنجركها در واشيه مزارع ميگردد و درصد آلدودگي
کاهش مييابد .فاصله زماني بدين تداريخ برداشدت چغندرقندد و کاشدت مجددد در کداهش
آلودگي به سدايددر ويددرو ها از قبيل ويرو

چغندرقند نيز تاثيردارد .در ي

هاي عامل زردي و ويدرو

مددوزائيدد

طرح تحقيقاتي انجدام شدده در اسدتان اصدفهان بده من دور

تعيين انتخاب تاريخ کاشت مناسب براي کاهش آلودگي به ويرو

مدذکور  ،از بدين سده

تاريخ کاشت اواسط فروردين (عرف منطقه)  ،اوايل خرداد (پس از قطع آبياري غدالت) و
اوايل تير (بعنوان کشت دوم) ؛ تاريخ کاشت دوم (اوايل خرداد ) کمترين ميزان آلدودگي بده
ويرو

را از خود نشان داد ،بدون اينکه عملکرد ريشه و قند آن نسبت به تاريخ کاشدت اول

(اواسط فروردين )کاهش داشته باشد .عالوه براين؛ به دليل انجدام ديسد

بهداره قبدل از

کاشت ،علف هاي هرز سبز شده در اول فصل بدون استفاده از علفکش کنتدرل وهمچندين
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به دليل عدم هم زماني تاريخ کاشت چدوم با ظهور نسدل اول آفداتي ن يدر خرطدوم کوتداه

وک

چغندر قند که درکشت هاي زود هنگام خسارت زيادي به محصدول وارد مدي کنندد.

اين آفات قادربه استقرار روي محصول در کشت خرداد ماه نبوده و در نسل هاي بعدي نيدز
جمعيت آنها افزايش نمي يابد و نياز به سمپاشي عليه آنها نخواهد بود .

عکس شماره  -8تاريخ کشت دوم (اوايل خرداد) چغندر قند با
کمترين ميزان آلودگي به ويرو و پوسيدگي هاي ريشه

) اسلتفاده از ارقلام مقلاوم
يکي از راه هاي مقابله با بيماري هاي ويروسي استفاده از ارقام مقاوم يدا متحمدل مدي باشدد.
داليل مقاومت در گياهان مختلف متفاوت است .بدراي مادال ممکدن اسدت مقاومدت بددليل
ضخيم تر بودن اليه کوتيکولي يا پرز دار بودن سطح برگ ها باشد که درايدن صدورت باعدث

عدم تغذيه زنجرك مي گردد .همچنين مقاومت مي تواند به دليل وجود يدا عددم وجدود يد
ماده خاص ويا تفاوت در غل ت آن در گياه مقاوم باشد که باعث عدم تعذيه زنجرك يدا عددم
تکاير ويرو

در گياه مي گردد .براي بررسي مقاومت يا وساسديت ارقدام چغندرقندد بده ايدن

بيماري ،ارقام تجداري چغندرقندد  7233, T41R, IC1, H5505, PP8و رقدم وارداتدي
آتيال مورد آزمايش قرار گرفتند .نتيجه اين آزمايش نشان داد که ارقام آتيال و T41Rمقاومدت

خوبي در برابر بيماري دارند ،اما رقم  IC1به اين بيماري وسا
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مي باشدد .

نسبت به ساير ارقام در برابر پوسيدگي هاي ريشه نيز از T41Rعالوه براين  ،رقم
مقاومت بيشتري برخوردار است و بيشترين عملکرد ريشه را نيز به خود اختصاص داد.

ج)کنترل شيميائی ناقلين:

متاسفانه بيماري پيچيدگي برگ چغندرقند هيچگونه درماني ندارد  .اما ميتوان با پيشگيري،
بخصوص مبارزه با زنجرك ها از انتشار آن جلوگيري کرد.مهم ترين راه کارهاي مبارزه با
زنجرکها عبارتند از:
 -1با استفاده از سموم فسفره مي توان با زنجرك هاي ناقل بيماري در روي علف هاي
هرز و چغندرقند مبارزه کرد .به خصوص سمپاشي آخر فصل براي از بين بردن کانون
آلودگي در سال بعد بسيار مهم است .هرساله مديريت وفظ نباتات و مراکز جهاد کشاورزي
فهرست سموم مجاز و مناسب را در اختيار زارعين قرار مي دهند .با مشاوره با
کارشناسان گياه پزشکي ،سم مناسب براي مبارزه را تهيه و استفاده کنيد.
-2روشي که اخيرا براي مبارزه با آفات مورد استفاده قرار مي گيرد و ازن ر زيسدت محيطدي
سالم تر و از ن ر اقتصدادي مقدرون بده صدرفه مدي باشدد "روش بدذرمال" اسدت .در ايدن
روش 100کيلو بذر چغندرقند رابا  100گرم سم وشره کش تيومتوکسدام يدا  70گدرم پدودر
وتابل گائوچو  70درصد آغشته کرده وبه مقدار کافي به آن آب اضافه نمائيد و به مدت يد
شبانه روز در انبار در دماي معمولي نگهداري کرده تا سم بخوبي جذب بذر گدردد و روز بعدد
بکاريد .اين سموم تا ي

ماه پس از رويش چغندرقند مي توانند آنرا در مقابل ومله زنجدرك

ها محاف ت کنند .پس از آن نيدز در صدورتي کده بدا افدزايش جمعيدت آفدت روبدرو شدديد
مي توانيد با استفاده از سموم فسفره و سيتمي

ن ير (متاسيستوکس) با آن ها مبارزه کنيد.
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خالصللله مطاللللب
* بيماري ويروسي پيچيدگي برگ چغندرقند يکي از بيماري هاي مهم ايدن محصدول مدي

باشدد کده خسدارت ناشدي از آن گداهي بده  %100هدم مدي رسدد.
* عالئم اين بيماري عبارتند از  :پيچيدگي وچرمي شدن برگ ها  ،متورم شدن رگبرگ هدا
 ،تشدکيل نقداط برجسدته روي آنهدا و ايجداد صدمغ روي دمبدرگ هدا.
* اين بيماري توسط دو گونه زنجرك از بوته هاي آلوده به بوتده هداي سدالم منتقدل مدي
شود.
* براي مبارزه با اين بيماري مي توان از روش هاي زراعي مانند چراي دام و شخم پدس از
برداشت چغندرقند به من ور وذف بوته هداي آلدوده  ،تن ديم تداريخ کاشدت ( در شدرايط
اصفهان اوايل خردادماه) ،استفاده از ارقام متحمل مانند رقم  T41Rو آبياري بده موقدع در
اوايل رشد گياه استفاده نمود.
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عکس شماره  -9استفتره از سيستم آبياري تحت فشار در مزارع چغندر قند

* مبارزه شيميائي با زنجرك هاي ناقل با استفاده سم گائوچو ( بده صدورت بدذرمال ) بدراي

کنترل اول فصل و سموم فسفره و سيستمي

مانند متاسيستوکس در طي دوره داشدت گدام

موثري در کاهش جمعيت زنجرك هاي ناقل و ميزان خسارت خواهد بود.

خودآزمائی:
 -1بيماري پيچيدگي برگ چغندرقند در اثر چه عاملي به وجود مي آيد؟
 -2عالئم بيماري چيست؟
 -3اين بيماري توسط چه وشراتي منتقل مي شود؟
 -4کدام رقم چغندرقند به اين بيماري وسا

وچه ارقامي به آن متحمل هستند؟

 -5مناسب ترين تاريخ کاشت براي چغندرقند در اصفهان ،که هم کم ترين ميزان
آلودگي را داشته باشد و هم باالترين عملکرد را داشته باشد ،کدام است؟
-6روش مبارزه شيميائي بذرمال را ،با کدام سم و به چه صورت انجام مي دهيد؟

 -7براي مبارزه شيميائي با زنجرك ها در طي فصل ،از چه سمومي استفاده مي نماييد؟
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