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Abstract 

Apple and pear scab diseases caused by Venturia inaequalis and V. pyrina are the most 

important economical diseases on these plants. These pathogens overwinter in the form 

of spherical pseudothecia on the remnants of infected leaves. However, in areas with 

mild winters, they remain as mycelium or conidia in buds and branches. Symptoms of 

the disease on the leaves are black spots with a velvety surface. In severe and early 

infections on fruits, deformity and cracks occur. Humidity and temperature are 

important and influential factors in the prevalence and severity of this disease. The 

disease will be severe in areas where the weather is cool and humid in spring and early 

summer. Symptoms of diseases, morphological characteristics of pathogens, disease 

cycles and disease management methods including resistant cultivars, horticultural 

sanitation, biological control, chemical control and their forecasting program are 

illustrated and discussed. 
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 مروریمقاله 

 گالبی و سیب سیاه لکه هایبیماری

 لیال ابراهیمی

 تهران دانشگاه حان،یابور سیپرد

 20/05/1399: پذیرش    12/12/1398: دریافت

  .57-67(:1)9 گیاهی شناسیبیماری گالبی. دانش و سیب سیاه لکه هایبیماری( 1398ابراهیمی ل )

DOI:10.2982/PPS.9.1.57 
 چکیده

قارچی  بیماری ینترمهم V. pyrinaو  Venturia inaequalisامل وبا ع لکه سیاه سیب و گالبی هایبیماری

کروی شکل روی بقایای  هاییومسودوتسشکل به  ها. این بیمارگرهستندبه لحاظ اقتصادی  گیاهاناین 

ورت میسلیوم یا به ص آنهامعتدل،  یهازمستان. هر چند در مناطق با دکننیمزمستانگذرانی آلوده  یهابرگ

سیاه رنگ با  یهالکه شکلبه  هابرگبیماری روی  هاینشانه. ماندیمنیز باقی  هاشاخهو  هاجوانهدر  کنیدیوم

. شودیمایجاد  ییهاترک، بدشکلی و هایوهمشدید و زودهنگام روی  هاییآلودگ. در باشدیمسطح مخملی 

در مناطقی که  کهیطوربه .باشندیم بیماری و شدت این عرطوبت و دما از عوامل مهم و تاثیرگذار در شیو

ها، های بیمارینشانهفصل بهار و اوایل تابستان هوا خنک و مرطوب باشد، خسارت بیماری شدید خواهد بود. 

، های مقاومشامل رقم هامدیریت بیماریهای روشها و چرخه بیماریشناسی بیمارگرها، خصوصیات ریخت

 اند. آگاهی آنها شرح داده شدهپیشبرنامه ، مبارزه شیمیایی و ارزه زیستی، مببهداشت باغی

 Trichoderma ،Venturia ،تبوکونازول ،سیاهلکه ،سیب، گالبی کلیدی: گانواژ

 مقدمه

که  دارای اهمیت اقتصادی در کشور هستندمیوه درختان از  (Rosaceae) گلسرخیانه تیراز  سیب و گالبی

مختلف  رقمهایکه  هاستقرن. در ایران نیز ندادهشوسیع کشت  طوربه و هوای خنک،مناطق دارای آب در 

سطح زیر ، 1397طبق آمارنامه محصوالت باغبانی سال  (.Ashkan 2011 ) شودیمکشت  و گالبی سیب

 2944101د این دو محصول هکتار و میزان تولی 20727و  245272به ترتیب کشت سیب و گالبی در کشور 

مهمترین  از به لحاظ اقتصادی لکه سیاه سیب و گالبی (.Ahmadi et al. 2019) باشدیمتن  185892و 

 زیادی را در مناطق مختلف دنیا بهخسارت ساالنه  که شوندیممحسوب  این درختان قارچی هاییماریب

 گزارش شده است محصول درصد 70 تاخسارت بیماری (. Xu et al. 2008 ) کنندیموارد  محصول

( Belete and Boyraz 2017.) 

  گرهابیمار-1

. (Le Cam et al. 2002 ) اغلب بیمارگر درختان میوه و گیاهان زینتی هستند   .Venturia Sacc یهاگونه

 .V. pyrina Aderhو    V. inaequalis (Cooke) G.Winter (=Spilocaea pomi Fr.) ،آنمهم  یهاگونه

(=Fusicladium pyrorum (Aderh.) Syd.)   لکه سیاه سیب و  هایامل بیماریع یبترتبههستند که
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گرها بیماراین رت در مناطقی که فصل بهار و اوایل تابستان هوا خنک و مرطوب باشد، خسا ، کهبوده گالبی

 (.Ashkan 2011, Ruszkiewicz-Michalska and Połeć 2006, Xu et al. 2008 شدید خواهد بود )

 (.Ershad 2009 ، این دو گونه را برای اولین بار از ایران گزارش کرده است )1325اسفندیاری در سال 

 جنس یهاگونه شده شناخته شکل غیرجنسی Pollaccia و Spilocaea،Fusicladiumی هاجنس

Venturia  هستند ( Schubert et al. 2003 .)یهاسلول رشد نحوه اساس بر جنس سه این تمایز و تفکیک 

 (،A-1است )شکل  سیمپودیال زایومیدیکن یهاسلول دارای Fusicladium جنس که باشدیم زاومیدیکن

 مونوبالستیک و متوالی رشد دارای یا و محدود رشد با زاییومیدیکن یهاسلول داشتن با Pollaccia جنس

(Monoblastic،) جنس. شودیم متمایزها جنس سایر از حلقه کم نسبتاً تعداد با Spilocaea دارای نیز 

 Ruszkiewicz-Michalska ) است (-1C)شکل متعدد یهاحلقه و متوالی رشد با زایییدیکن یهاسلول

and Połeć 2006). 

 (Ascosteroma) آسکوسترومای یا و کروی (Pseudotheciaهای )یومسودوتس Venturiaceae تیره اعضای

. کندیم احاطه مشخصی رنگ یاقهوه خارهای را روزنه اطراف والًمعم. کنندیم تولید یاچندحجره

 دوها گونه از بسیاری در و هستند یاقهوه تا زیتونی سبز یهارنگ به یا و رنگیب سلولی دو آسکوسپورها

 . (2نیستند )شکل اندازه هم آسکوسپور سلول

 هابیماریاهمیت -2

( Ebrahimi et al. 2016 )یوع دارد. ابراهیمی و همکاران لکه سیاه در بیشتر مناطق کشت سیب در کشور ش

ی( از تتجار رقمهایمختلف سیب بومی ایران و  رقمهامختلف سیب )سیب وحشی،  رقمهایی از بردارنمونهبا 

 تهران، زنجان، خراسان  ی آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، البرز،هااستان)استان کشور  18

 

 
 ،Fusicladiumکنیدیوم در جنس  -Bو  زای سیمپودیالیدیومکنی هاسلولکنیدیوفور و  -A .1شکل 

C-  و  زای انلیدیکیدیومکنی هاسلولکنیدیوفور وD-  کنیدیوم در جنسSpilocaea10=  . مقیاس 

 )اصلی( .میکرومتر
Figure 1. A- Conidiophore and sympodial condiogenous cells, and B- conidia in 

Fusicladium, C- conidiophore and annelidic condiogenous cells, D- conidia in 

Spilocaea. Scale bars = 10 µm. 
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 یهابرگ( روی VP278 )نمونه Venturia pyrina یگذرانزمستان ی باردهی در مرحلههااندام -A. 2شکل 

 وها آسک -C سودوتسیوم تشکیل شده روی برگ گالبی، -B ته شده زیر درخت،گالبی ریخ آلوده

( روی VI277)نمونه  Venturia inaequalis یگذرانزمستان مرحله -D، آسکوسپورهای لکه سیاه گالبی

در  پریدیوم -Fسودوتسیوم تشکیل شده روی برگ سیب،  -Eی آلوده سیب ریخته شده زیر درخت، هابرگ

 )اصلی( .میکرومتر 10 = . مقیاسو آسکوسپور در لکه سیاه سیب آسک -G، رچ لکه سیاه سیبسودوتسیوم قا
Figure 2. A- Fruiting bodies in overwintering phase of Venturia pyrina (VP278) on 

pear infected leaves, B- pseudothecium formed on pear leaf, C- asci and ascospores of 

pear scab, D- overwinter phase of Venturia inaequalis (VI277) on apple infected leaves, 

E- pseudothecium formed on apple leaf, F- peridium of pseudothecium of apple scab, 

G- asci and ascospore of apple scab. Scale bars = 10 µm. 

 

کده گیالن، کردستان، کرمانشاه، لرستان، مازندران، مرکزی، همددان( شمالی، خراسان رضوی، قزوین، گلستان، 

 نشدان دادندد کده ،شرایط مساعد رشد )خنک و مرطوب( قارچ عامل بیماری لکده سدیاه سدیب هسدتند دارای

 حسداس سدیب از جملده رقدم رقمهایو خسارت آن روی  استی شایع اگسترده طوربهبیماری در این مناطق 

 .رسددیمگاهی به صد در صد محصدول نیدز بومی مثل سیب گالب  یرقمهاو  (liciousRed De) لبنانی قرمز

، در کشدورهای عضدو اتحادیده شودیمنیز نامیده « نقطه سیاه گالبی»لکه سیاه گالبی که در بعضی از کشورها 

آذربایجدان حاشدیه دریدای خدزر،  یهااستاندر  این بیماریمناطق انتشار در ایران نیز اروپا بسیار شایع است. 

  Ashkan 2011 )  باشدیمو خراسان  ، قزویناستان تهران هاییهکوهپاواقع در  یهاباغ، البرزشرقی و غربی، 

Ebrahimi et al. 2018,) . ،د قابدل زیاد باش که بارندگی در فصل بهار ییهاسالدر  بیماریخسارت همچنین

 (.Ashkan 2011 توجه است )

 هابیماری یهانشانه-3

جوانه زده  ،روی میزبانپس از قرار گرفتن آسکوسپور یا کنیدیوم  ،V. inaequalis و V. pyrina یهاگونهدر 

لیوم در حد فاصل اپیدرم و . میسشوندیممستقیم از کوتیکول وارد میزبان  طوربهو از طریق منافذ طبیعی و یا 

 سبز روشن تا زرد رنگ دیده  یهالکهقبل از کنیدیزایی قارچ، محل آلودگی به صورت . یابدیمکوتیکول توسعه 
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 . روی سیب )اصلی( -D-Fو  روی برگ و میوه گالبی سیاه لکه عالئم بیماری -A-C. 3شکل 

Figure 2. A-C- Symptoms of black spot disease on leaf and fruit of pear, and D-F- on 

apple. 

 

رنگی را ایجاد یاهسی تیره تا اقهوه، ظاهر مخملی هالکهشود. تشکیل کنیدیوم و کنیدیوفور در محل یم

کند. با تولید ینمکند. این قارچ بیمارگر تا قبل از تولید کنیدیوفور و کنیدیوم خسارت جدی به میزبان وارد یم

 شوندیمها آزاد شده و توسط باد و باران پراکنده یدیومکنرم در اثر فشار وارده پاره شده و ها اپیدیدیومکن

( Jha et al. 2009 در .)یی روی میوه ایجاد هاترکها، بدشکلی و یوهمهای شدید و زودهنگام روی یآلودگ

ی روشن با حاشیه سفید رنگ تشکیل اقهوهی هاتاولم ه هاشاخه(. در اثر این بیماری، روی 3شود )شکل یم

 (.Jha et al.2009 )شود یمهای شدید پوست ناحیه آلوده شاخه کنده یآلودگشود و گاهی اوقات در اثر یم

 هاچرخه بیماری -4

ه صورت آسکوکارپ ( هستند که بHemibiotroph) بیوتروفیهمی هاقارچ، Venturiaی جنس هاگونه

( و نیز در 2ی آلوده ریخته شده در پای درخت )شکل هابرگها و عمدتاً یوهمی نابالغ در ( ها)سودوتسیوم

کنند. در صورت وجود رطوبت یمی گذرانزمستان( کنیدیومبه صورت فرم غیرجنسی )میسلیوم و  هاشاخه

شوند و اوایل فصل یمها تشکیل یومسودوتسو آسکوسپورها در داخل  هاآسکمناسب در طی فصل رشد گیاه، 

گیرند. دمای مناسب یمبهار آسکوسپورهای دو سلولی بالغ آزاد و توسط باد پراکنده شده و روی میزبان قرار 

درجه سلسیوس  18-16درجه سلسیوس و  12-8ها و بلوغ آسکوسپورها به ترتیب یومسودوتسبرای تشکیل 

 )شوند یم(. آسکوسپورها در فصل بهار با بارش باران طی پنج تا نه هفته رها  Turechek 2004)باشد یم

2003 Sandskar افتد. اسپورها توسط یم(. رها شدن آسکوسپورها اغلب با نور خورشید و در طول روز اتفاق

پس از قرار گرفتن (. این اسپورها  Turechek 2004)پراکنده شوند  توانندیممتر از منبع  200باد تا حدود 

جوانه زده و ( %95در صورت وجود دما و رطوبت مناسب )باالی روی سطح میزبان و تماس با کوتیکول، 

 )شود یمو محکم و با تولید ماده موسیالژی، اپرسوریوم روی کوتیکول ثابت  آیدیماپرسوریوم بوجود 

MacHardy 1996.) 
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با سوراخ کردن کوتیکول وارد بافت میزبان شود. میسلیوم قارچ بین کوتیکول و اپیدرم توسعه  تواندیمقارچ 

 et  Park) شودیمروی کنیدیوفورها شروع  زایییدیومکنو  آوردیمیافته و استرومای قارچی را بوجود 

2000al..)  پس از  که باشدیمکوچک  یهابرگروی  ییهالکهاولین عالئم اغلب به صورت تغییر رنگ و یا

. شوندیمقارچ هستند، پوشیده  هاییدیومکنو کنیدیوفورها توسط پوشش مخملی که در واقع مدتی 

و  هایوهم، هابرگثانویه روی  هاییآلودگباعث  در طول فصل بوسیله باد و باران پراکنده شده و هایدیومکن

بنابراین، فرم غیرجنسی یک مرحله مهم در چرخه زندگی این قارچ است ؛ شوندیمو گسترش بیماری  هاشاخه

 et  rtSchube)و برای تشخیص قارچ نیز حائز اهمیت است  باشدیمکه مرتبط با بیماریزایی روی میزبان 

2003al.).  به صورت فرم غیرجنسی در  یگذرانزمستاندر مناطق معتدل در طی فصل زمستان، قارچ قادر به

 و آب شددرایط در (. 2003et al. Boehm) باشدیم هاجوانهدر و همچنین  هاشاخهروی  یهازخممحل 

 رخ جنسی شکل به اغلب سردسیر مناطق در خصوصه ب هاددارچق ایددن یگذرانزمسددتان ایددران هددوایی

 گونده دو جنسی مرحله یبردانمونه (، 2018et al.  Ebrahimiو همکاران ) ابراهیمیمطالعه  در .دهدیم

 V. inaequalis و V. pyrin لغایت 1391 یطدی سالها در مداه اردیبهشدت واسدطا تدا مداه بهمن اواسط از 

 یآسکوسپورها یآزادساز و بلوغ که شد مشاهده و شد البدرز انجام و شدرقی آذربایجدان استان دو در 1393

به این بیماری  .باشدیم یبیمار شروع زمان واقع در که شودیم شروع ماه اردیبهشت اواسط قارچ از این

که بارندگی در فصل بهار و اوایل فصل تابستان زیاد  ییهاسالدر هوای خنک و  خصوص در مناطق با آب و

 .آوردیمباشد خسارت زیادی به بار 

 هامدیریت بیماری -5

در مدیریت بیماری لکه سیاه، اختالل در چرخه بیماری به خصوص در مرحله آلودگی اولیه بسیار حائز اهمیت 

(. بدین منظور، روش جلوگیری از وقوع بیماری با کاهش تولید آسکوسپور MacHardy et al. 2001 ) است

ی هاروشی جلوگیری از بیماری با هاروشتواند در مدیریت بیماری موثر باشد. یمقارچ  گندروییدر مرحله 

 Belete and )ام شود تواند انجیمشیمیایی، زیستی و فیزیکی برای از بین بردن قارچ در بقایای گیاهی 

Boyraz 2017 مقاوم و همچنین استفاده از  رقمهای مدیریت این بیماری، کشت هاروش(. از دیگر

 باشد.یم هاکشقارچ

مقاوم، موثرترین و کارآمدترین روش محسوب  هارقمدر مدیریت بیماری لکه سیاه، توسعه : وممقا یهارقم

تواند این روش را با مشکل مواجه کند و در حقیقت یمبیمارگرها ا این حال، حضور چندین نژاد از شود. بیم

بنابراین با ظهور یک نژاد جدید، مقاومت ؛ گیاه مقاوم به یک نژاد ممکن است در مقابل نژاد دیگر حساس باشد

بیستم به عنوان یک رقم مقاوم به شود. به عنوان مثال، رقم سیب زرد لبنانی در اوایل قرن یممیزبان شکسته 

 .Gessler et al )رود یمحساس به شمار  یهارقمبیماری لکه سیاه معرفی شده بود، ولی در حال حاضر جزء 

 Malus( در یک سیب وحشی گونه Vfمقاومت ژنتیکی به بیماری لکه سیاه سیب )مربوط به لوکوس  (.2006

floribunda 821  ،یافت شدبرای اولین بار  ( Gessler and Pertot 2012 در حال حاضر .)ی با رقمها

و  نداهدر ژنوم سیب هستند توسعه پیدا کرد Vfمرتبط با لوکوس  هاآنچندین ژن مقاومت غالب که بیشتر 

این بیماری وجود دارند. به عنوان مثال، در  با طیف وسیعی از حساسیت تا مقاومت نسبت بهمتنوعی  رقمها

، Prima رقمهارقم مقاوم به بیماری لکه سیاه مثل  50پرورش سیب، بیش از  یهابرنامهطبق اروپا و نیوزیلند 
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Redfree  وLiberty  اند)کردهتوسعه پیدا Shane ,2000 Parisi and naoufBe ,2011et al.  Bowen 

2016). 

مالیم جنوبی، تنظیم فاصله کشت درختان و هرس صحیح درختان  هاییبشدر احداث باغ  :باغی یهاروش

رعایت بهداشت باغ مثل از شیوع بیماری موثر باشد.  پیشگیریدر کاهش و حتی  تواندیمجهت تهویه مناسب 

روی  یهابرگ(، سوزاندن یا دفن بقایا در زیر خاک و کاربرد اوره پنج درصد روی هابرگبقایا ) یآورجمع

. حذف (Giraud et al. 2011 ) باشدیم ضروریو  موثرزمین برای کاهش آلودگی به بیماری لکه سیاه 

و جلوگیری از تشکیل  هابرگیبهشت با از بین بردن آذر و ارد یهاماهدر طی  هاآنروی  یپاشاورهو  هابرگ

 .(Sutton et al. 2000 ) دهدیمکاهش  %66-50 و %90-80 تا قارچ، بیماری را به ترتیب هاییومسودوتس

. به دانشدهشناسایی مختلفی برای مدیریت بیماری لکه سیاه  متعارضعوامل  ،پژوهشچند  طی: مهار زیستی

 عنوانبه کندیممرده رشد  یهابرگروی طبیعی  طوربهکه  Microsphaeropsis ochraceaعنوان مثال، 

شهریور و مهر  یهاماهکاربرد آن در  کهیطوربهاست  شناخته شده V. inaequalis متعارض طبیعی یک 

  ه استشددر مقایسه با تیمار شاهد  سال بعد تولید آسکوسپور در فصل بهار %99-95باعث کاهش 

( Carisse and Rolland 2004همچنین .)  دو قارچChaetomium globosum  وAthelia bombacina 

با کاهش )ثانویه بیماری  هاییآلودگهستند که برای کاهش  V. inaequalis مهارزیستیبه عنوان عامل 

عالوه بر (. MacHardy 1996 ) باشندیمموثر  (هایدیومکن یزنجوانهو  وم، میزان کنیدیهاهلکاندازه و تعداد 

 یهاباغمرده در  یهابرگطبیعی برای حذف  مهار زیستیخاکی از جمله عوامل مهم  یهاکرم، این عوامل

 Holb )پاییزی را از بین ببرند  یهابرگ %90تا  دتواننیمسیب در طی فصل زمستان و اول بهار هستند که 

et al. 2006.)  مورسان( Muresan 2017 )55  قابل کشت  رستدرون هایجدایه قارچ 60جدایه باکتری و

بازدارندگی  % 83با  Fusarium oxysporum FRS09، جدایه آنهاسیب را جداسازی و شناسایی کرد. از بین 

 Doolotkeldieva and )را نشان داد. دولکلدیوا و ببوشوا  تعارضیاز رشد قارچ عامل بیماری، بیشترین اثر 

Bobusheva 2017 مهار زیستی( پتانسیل Trichoderma viride  وStreptomyces sp.  را علیه قارچ

در  T. virideمورد بررسی قرار دادند. قارچ  یامزرعهاری لکه سیاه سیب در شرایط آزمایشگاهی و عامل بیم

بهتری را نسبت به   اثرکامل متوقف کرد و  طوربه هانهال یهابرگروز، بیماری را در  35طی 

Streptomyces sp.  .نشان داد 

انجام  هاکشقارچبا استفاده از  تنهااری بیم مدیریتحساس سیب، تجارتی  یرقمهادر  شیمیایی: مبارزه

از وقوع  بهار  برای پیشگیریل ای. سمپاشی علیه این بیماری باید چندین بار انجام شود. سمپاشی در اوشودیم

 کاربرد. et al. 2014 (Alaniz) شودیمثانویه انجام  هاییآلودگ مهاربرای بهار و تابستان بیماری و در طی 

مس برای مدیریت بیماری و جلوگیری از آلودگی اولیه  یهانمکترکیبات معدنی مثل سولفور، الیم سولفور و 

 کاپتان، یهاکشقارچمایکلوبوتانیل در مقایسه با  کشقارچکارآیی (. Daniels 2013 )ضروری است 

علیه بیماری رام یفلوپ+  استروبینفلوکسییتر ونازول وکتبو+  استروبینیفلوکسیتر ،استروبینفلوکسییتر

مورد بررسی قرار  غربی آذربایجان و راحمدیبو و هیلویاردبیل، کهگ یهااستانسیب  یهاباغدر لکه سیاه سیب 

. نبود یماریب یابیارز امکان ،یابیارز قابل حد در یماریب وقوع عدم لیدل به غربی آذربایجان استان گرفت. در

 هایافتهشد.  محاسبه یماریب شدت درصد و یماریب وقوع درصد اردبیل و بویراحمد و کهگیلویه استان دو در

 228/0 مایکلوبوتانیل و هزار در 314/0 هایغلظت در مایکلوبوتانیل هایکشقارچ استان، دو هر نشان دادند در



 1398 پاییز و زمستان، 1، جلد نهمسال                                                   شناسی گیاهی                                        دانش بیماری

Plant Pathology Science                                                                                                           Vol.9(1), 2020 
 

64 

 درهزار 2/0 ونازولکتبو+  استروبینفلوکسییتر و اردرهز 4/0رام یفلوپ+  استروبینفلوکسییتر درهزار،

 میزان واین سمها  بودن دسترس در اساس بر . بنابراینداشتند بیماری شدت اهشک در را کارایی بهترین

تا تورم  یانقرهاز مرحله نوک  پاشیسم مختلف هاینوبت در تناوبی صورت بهاز آنها   توانمی بیماری شدت

 یماریب مدیریت برای هاگلبرگبعدی در صورت نیاز، پس از ریزش  هاییسمپاشو  گل بوده یهاجوانه

 .(Khabaz Jolfaei et al. 2018 ) کرد استفاده

جلوگیری از استقرار و انتقال عامل  بیماری لکه سیاه، ین و موثرترین روش مدیریتترمطمئنآگاهی: یشپ

شود با توجه به یم، توصیه هاکشقارچمحیطی و اقتصادی کاربرد یستزبا توجه به اثرات بیماری در باغ است. 

آگاهی از وقوع بیماری لکه سیاه که بر اساس جدول میلز )با برآورد زمان وقوع بیماری، دوره یشپ روش

ی هاساعتد نهفتگی بیماری از وقوع عفونت تا بروز لکه و تشکیل کنیدی و شدت آلودگی با توجه به تعدا

های بهاره و شرایط اقلیمی یبارندگی مختلف(، توالی، تکرار و مدت هاحرارتدر درجه  هابرگخیس بودن 

ی هادستگاهی اخیر، با استفاده از هاسال(. در Singh et al. 2016 )باشد، اقدام به سمپاشی شود یممنطقه 

با تعیین دوره خروج آسکوسپورها از  Field Climate افزارنرممخصوص از جمله  یافزارهانرمالکترونیکی و 

به کمک جدول میلز، زمان وقوع عفونت  ی درخت و دمای باغهااندامها، طول دوره خیس بودن یومسودوتس

 .Singh 2019, Chatzidimopoulos et al شود  )یممشخص و سمپاشی درختان به هنگام ضرورت شروع 

رویه یبشود و این امر از مصرف یمآگاهی بیماری، سمپاشی در زمان دقیق انجام یشپ(. در واقع، با 2020

 کند.یمموثری مهار  طوربهسموم جلوگیری کرده و در زمان صحیح، بیماری را 

 گیرییجهنت

 ینترمهم V. pyrinaو  Venturia inaequalisبا عامل  سیب و گالبی، به ترتیب بیماری لکه سیاه روی

در نقاط مختلف  هایییدمیاپباعث ساالنه  هایماریباین . شودیممحسوب  چی به لحاظ اقتصادیبیماری قار

دما از رطوبت و . شودیمدنیا به خصوص در مناطقی که فصل بهار و اوایل تابستان هوا خنک و مرطوب باشد، 

بر  بیماری آگاهییشپ. به همین دلیل، باشندیم هایماریبعوامل مهم و تاثیرگذار در شیوع و شدت این 

مختلف، توالی، تکرار و مدت  یهاحرارتدر درجه  هابرگخیس بودن  یهاساعتاساس رطوبت و تعداد 

 آگاهییشپ. در واقع، با باشدیم مهم و موثربیماری  در مدیریت ،بهاره و شرایط اقلیمی منطقه هاییبارندگ

سموم جلوگیری کرده و در زمان  رویهیبو این امر از مصرف  شودیمبیماری، سمپاشی در زمان دقیق انجام 

مقاوم، بهداشت  رقمهابنابراین مدیریت تلفیقی این بیماری با کاربرد تلفیقی  .کندیمبیماری را مهار  ،صحیح

 .شودیمزیستی پیشنهاد  یهاروششیمیایی و ، کاربرد مواد آگاهییشپ، باغی
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