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پوسيدگيها شامل انواع پوسيدگي ريشه و طوقه است كه توسط قارچهايي از ردهی اووميست ها  ،آسكوميستها و
يا بازيديوميستها نظيرپيتيوم ،فيتوفترا ،فوزاريوم ،آرميالريا ،روزلينيا و  ......ايجاد ميشوند .بسياری از گونههای
درختي در فضاهای سبز شهری از جمله زبان گنجشك ،اقاقيا ،افرا ،نارون ،چنار ،انواع سوزني برگان ،توت و غيره به
قارچهای خاكزی حساس بوده و ممكن است در اثر عوامل پوسيدگي كه به داليل مختلف بروز ميكنند ،ضعيف و
در نهايت خشك شده و از بين بروند.
طوقه چیست؟
طوقه ناحيهای است كه ريشه را به ساقه متصل ميكند .در واقع طوقه بخشي از تنه است كه بايد بيرون از خاک باشد
و برخالف ريشه تحمل رطوبت اضافه را ندارد .در صورتي كه در اطراف طوقه آب زيادی جمع گردد ،با توقف
مبادله گازی آوندهای آبكش خواهند مرد و در نتيجه اين بخش مستعد ابتال به بيماریهای قارچي ميگردد.
علل و عالئم:
طي پروژه های احداث فضای سبز يا كاشت نهال ،ممكن است طوقه در زير خاک پنهان گردد .نشانه اختالل در
سالمت طوقه اغلب به صورت زرد شدن و سپس خشكيدن برگها و در نهايت درخت بروز مينمايد .آبياری بيش
از اندازه مخصوصاً در خصوص درختان داخل چمن و نيز زهكشي نامناسب يا غرقاب شدن باعث بوجود آمدن
گياهاني ميشود كه توان كمي داشته ،اغلب پژمرده به نظر ميرسند و برگهايشان سبز كمرنگ يا سبز مايل به زرد
است .در نتيجه در فصل رويش ممكن است ظرف دو تا پنج روز ،پژمردگي دايمي و مرگ گياهان يكساله اتفاق
بيفتد .در خصوص درختان ،ايجاد ضايعات كندتر بوده و در صورتي كه ريشههای آنها چند هفته به طور ممتد در
آب بوده باشد ،در اثر كمبود اكسيژن در اطراف ريشه عالئم نامبرده بروز مي كند.

 عالئم پوسيدگيراهکارهای عملی پیشگیری و
درمان پوسیدگیها:
 -1گياهان عالوه بر آب به نور،
�

خاک و زهكشي مناسب برای رشد نياز دارند .لذا در طراحيهای كاشت بايد توجه شود كه فضای كافي برای ريشه-
دواني درختان در نظر گرفته شود.
ري شه بايد كمترين استرس و فشار را تحمل نمايد .برخي از فشارها عبارتند از متراكم شدن خاک و نيز نامتعادل
شدن جريان آب و هوا در ناحيه طوقه و ريشه.
 -2قارچهای عامل پوسيدگي قادرند درختان را در سنين مختلف مبتال نمايند .انتقال اين قارچها از طريق خاک و
آب آلوده و همچنين نهال آلوده صورت مي گيرد  .اين قارچها بسيار آبدوست هستند و با فراهم شدن آب آزاد در
خاكهای سنگين و با زهكش نامناسب به سرعت تكثير مي يابند .عالوه بر اين همان طور كه آبياری ناكافي باعث
خسارت به درخت خواهد شد زيادی آب نيز موجب ميشود كه زمين ديرتر رطوبت خود را از دست دهد .در
نتيجه در بعضي از مناطق به دليل آبياری زياد و عدم وجود زهكش ،ريشه گياه كه در آب راكد احاطه شده  ،خفه
گرديده و درخت خشك ميشود.لذا پرآبي به معني مصرف بيش از حد آب در هر دور آبياری نيست بلكه نشان
دهنده تكرار دفعات استفاده از آب است .بنابراين اصالح روشهای آبياری و نيز بستر درختان ضروری به نظر مي-
رسد.
 -3كاشت صحيح نهال :در هنگام كاشت نهال بايد به موارد زير دقت نمود:
• طوقه گياه بايد در هنگام كاشت نهال دقيقاً در سطح خاک قرار گيرد .كاشت عميق باعث نرسيدن اكسيژن
كافي به ريشهها و در نتيجه عدم رشد درخت  ،افزايش رطوبت در محل طوقه و باالی آن شده و شرايط را
جهت بيماری های قارچي فراهم مي آورد.
• نهالها بايد از مراكزی تهيه شوند كه سابقه بيماری نداشته باشند .

• قبل از كاشت نهال در گودال ،ريشه و طوقه با محلول سمي زير كه داخل يك بشكه تهيه مي شود
ضدعفوني گردد.
 بنوميل يا توپسين  333گرم  +خاكستر يا خاک نرم  13كيلوگرم  +آب  133ليتر• در محل هايي كه باد خيز بوده و احتمال جابجايي ريشه درخت وجود دارد بايد از قيم مناسب استفاده
نمود.

• گودال كاشت بايد با عمق و قطر  2-3برابر حجم ريشه ايجاد شود تا ريشه به راحتي داخل آن قرار گيرد.
هر چقدر شرايط خاک منطقه نامساعدتر باشد (خاک های سنگالخي و غير حاصلخيز ) حجم و اندازه
چاله بايد بزرگتر باشد تا خاک دستي بيشتری را در خود جای دهد .معموالً ابعاد گودال حداقل بايد
03*03*03سانتيمتر باشد.
• حوضچۀ آبگير اطراف نهال تازه كاشت(تشتك) بايد طوری ساخته شود كه به اندازۀ كافي آب در آن جمع
شود .در عين حال اين آبگير بايد به صورتي باشد كه آب در اطراف ساقۀ نهال ،مدت زيادی نماند زيرا
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راكد ماندن آب و به وجود آمدن محيط باتالقي برای ريشۀ نهال مضر است و سبب بروز برخي بيماری ها
ميشود.

 -4عدم كاشت ساير گونه های گياهي مثل گل فصلي  ،انواع درختچه و  .....در تشتك درختان به فاصله حداقل نيم
متر از طوقه ،به نحويكه همواره امكان رسيدن هوا و نور خورشيد به طوقه و خاک اطراف فراهم گردد.
علت آن است كه به دليل عدم تناسب نياز آبي درختان با ساير گياهان ،خاک اطراف طوقه همواره مرطوب مي ماند
(در اينجا منظور از پرآبي مصرف بيش از حد آب در هر دور آبياری نيست بلكه تكرار دفعات استفاده از آب به
منظور آبياری گلهای فصلي و مرطوب ماندن دائمي خاک و طوقه است) كه شرايط را برای ايجاد پوسيدگي و انواع
بيماريهای قارچي به سهولت مهيا مي نمايد.
 -5در صورت خاکريزی به منظور كاشت چمن ،طوقه و تنه درختان موجود در زير خاک مدفون نگردد چرا كه به
دليل قرار گرفتن طوقه در زير خاک ،عدم امكان تنفس برای درخت از ناحيه طوقه و در نتيجه خفگي و نيزخشكيدن
درختان در اثر پوسيدگيهای قارچي اتفاق ميافتد.
 -6اصالح روش آبياری از كرتي به نشتي در باغات و جنگلكاریها
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 -0آزادسازی طوقه درختان از زير خاک و جلوگيری از باقي ماندن آب به مدت طوالني در اطراف طوقه با ايجاد
تشتك مناسب.

کنترل پوسیدگی های طوقه و ريشه:

• در صورتی که عامل پوسیدگی ريشه و طوقه قارچهای پیتیوم و فیتوفترا باشد:
 -1برخي اقدامات زراعي در مواردی در كاهش ميزان آلودگي موثر هستند .زهكشي مطلوب خاک مهمترين
اينهاست .بهبود خاكهای سنگين و بهسازی شرايط تهويه هوا در بين گياهان قابل توصيه است.
 -2كاشت گياه هنگامي بايد صورت بگيرد كه درجه حرارت مناسب برای رشد سريع آن فراهم باشد .
 -3از به كار بردن مقادير زياد انواع ازت نيتراته بايد اجتناب گردد.
 -4چندين قارچ و باكتری قادرند اووسپورهای فيتوفتورا را پارازيته كنند يا آنتاگونيست و ضد فيتوفتورا باشند
اما هيچكدام تاكنون به طور مؤثر برای مبارزه با فيتوفتورا به كار گرفته نشدهاند  .با اين حال در چند سال
اخير استفاده از كمپوست پوست درختان  ،مخلوط با خاک و يا در مخلوطهای بدون خاک برای توليد
گياهاني كه در ظروف و يا در بستر های گلخانه پرورش داده مي شوند به صورت قابل توجه آلودگيهای
ناشي از فيتوفتورا را تقليل داده است.
 -5در صورت مشاهده پوسيدگي ،بايد خاک اطراف طوقه را به منظور كاهش فعاليت عامل بيماريزا كنار زد و
از تماس مستقيم آب با طوقه جلوگيری نمود.
 -6در گياهان حساس يا در حال خواب كه عمدتاً درختان را شامل مي شود ،مصرف اكسي كلرور مس يا
مخلوط بردو به صورت محلولپاشي در سركوب رشد و فعاليت قارچ موثر به نظر ميرسند.
 -7در سالهای اخيراستفاده از انواعي از قارچكشهای سيستميك مثل متاالكسيل  ،فس اتيل آلومينيوم ،اتازول و
پروپامكارب به صورت استفاده در خاک ،محلولپاشي ريشه ،محلولپاشي تاج و تنه درختان  ،نتايج موثرتری
در كنترل پوسيدگيهای فيتوفتورايي ريشه و بخش پايين ساقه داشته است.
 -8قارچكش متاالكسيل برای مبارزه با پوسيدگيها و سوختگي گياهچهها و پوسيدگي ريشه ناشي از پيتيوم
موثرتر است.
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* در صورتی که عامل پوسیدگی ريشه و طوقه فوزاريوم ،ورتیسیلیوم و سراتوسیستیس باشد:
 -1كنترل بيماريهای پژمردگي آوندی بسيار مشكل است زيرا تنها يك اسپور برای آلودگي يك گياه كافي است
تا قارچ عامل در گياه به صورت داخلي رشد كرده و گسترش يابد .اين موضوع باعث ميگردد تا جلوگيری از
آلودگي غيرممكن شده و مبارزهی بعدی با استفاده از قارچكشهای سطحي بياثر باشد .نكته مهم اين كه
فوزاريوم و ورتيسيليوم مي توانند به صورت ساپروفيت تقريباً تا ابد در محل باقي بمانند.
 -2موثرترين روش كنترل پژمردگيهای آوندی فوزاريوم و ورتيسيليوم استفاده از واريته های مقاوم است.
 -3استفاده از سموم گازی و فوميگاسيون خاک در برخي موارد با موفقيت انجام شده اما اين روش بسيار گران
بوده و دوام آن در حدی كه مقرون به صرفه باشد ،نيست.
 -4اقداماتي كه برای مبارزه با پژمردگي آوندی  Ceratocystisمفيد است عبارتند از :مبارزه با حشرات ناقل،
ريشه كني و سوزاندن درختان و كنده های آلوده به منظور حذف قارچ و نيز محل تجمع و تكثيرحشرات ناقل و
همچنين كاشت ارقام مقاوم .هيچ يك از اين اقدامات عليه پژمردگيهای آوندی  Ceratocystisكامالً موفقيت
آميز نبوده و اين بيماريها كماكان در حال انتشار هستند.
* در صورتی که عامل پوسیدگی ريشه و طوقه پوسیدگی سفید ريشه ناشی از قارچ روزلینیا باشد:
 -1اگر به تازگي بيماری روی بعضي از درختان شيوع يافته باشد با محلول ريزی بنوميل يا توپسين ام به مقدار
حداكثر 133گرم در ناحيه سايه انداز هر درخت مي توان از پيشرفت بيماری جلوگيری به عمل آورد.
 -2ريشه درختان كامالً مرده بايد به دقت از زمين خارج و مقداری از خاک محل گودال نيز خارج شود .سپس
محلول ريزی سم در اطراف ريشه درختان ظاهراً سالم مجاور و همچنين محل گودال ريشه بيرون آورده شده
صورت گيرد .مبارزه شيميايي در باغهای قديمي آلوده كه خاک تا عمق زيادی محتوی قارچ باشد مشكل و
مقرون به صرفه نمي باشد.
 -3گود كاشتن نهال و قرار گرفتن طوقه وتنه در زير خاک موجب ضعف درخت شده و شرايط حمله قارچ را فراهم
مي سازد .كراراً مشاهده ميشود كه باغداران برای فرار از خطر باد در روزهايي كه باغ آبياری مي شود و به
اصطالح زمين لق است  ،دور تنه درختان را خاک مي دهند اين كار اشتباه و تنه درخت كه طبيعتاً طالب خشكي
و روشنايي است به تدريج زير خاک پوسيده شده و گاهي بدون حمله قارچ هم ممكن است موجب مرگ
درخت شود .طبيعي است كه اگر باغ بيش از حد آبياری نشود ريشه ها برای جذب رطوبت به اعماق و جوانب
خاک پيشروی كرده و در نتيجه قادر به نگهداری درخت خواهند بود .در مواقع ضروری مي توان با قرار دادن
پايهها و شاخه های چوبي(قيم) از كج شدن و سقوط درخت جلوگيری نمود .ضمناً كاشت درختان باد شكن
مانند چنار در اطراف باغ  ،درختان ميوه را از خطر باد حفظ مي نمايد .در آبياری طريقه كرتي به علت قرار
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گرفتن طوقه درخت در رطوبت دائم شرايط ايجاد بيماری فراهم مي گردد .بنابراين بهتر است آبياری درختان به
صورت نشتي انجام گيرد .چون رشتههای قارچي توسط آب به خوبي قابل انتقال هستند ،بنابراين بايد حتي
المقدور ترتيبي داد كه آب آبياری قطعات آلوده باغ به قسمتهای غير آلوده جريان نيابد .درختان بسيار آلوده را
بايد همراه با تمام ريشه به دقت از زمين در آورد ودر همان محل سوزانيد .محل حفر گودال را بايد با موادی
نظير فرمالين يا آهك ضد عفوني نمود و تا دو سال نيز نبايد در آن گودال درختي كاشته شود.
* در صورتی که عامل پوسیدگی ريشه و طوقه ،پوسیدگی سفید ريشه ناشی از قارچ آرمیالريا باشد:
مبارزه شيميايي عليه اين بيماری چندان موثر نيست و بايد اقدامات زراعي از قبيل آبياری كمتر و
جلوگيری از انتشار قارچ را اعمال نمود .قارچ  Trichoderma virideانگل طبيعي آرميالريا بوده و در خاک-
هايي كه اين قارچ وجود داشته باشد ،آرميالريا را قلع و قمع مي نمايد .برای جلوگيری از پيشرفت بيماری ،درختان
مرده را بايد با ريشه از زمين خارج كردو سوزاند و جای آن را آب و آهك يا فرمالين  5درصد و يا محلول بردو
ضدعفوني كرد .گاهي برای ضد عفوني خاک اطراف درختان مشكوک به پوسيدگي سولفات آهن به مقدار  33تا 43
گرم در متر مربع توصيه شده است.
روش تهیه محلول بردو : %3
 3كيلوگرم سولفات مس  3 +كيلوگرم آهك  133 +ليتر آب
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