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Abstract 

Introduction: Rhizoctonia solani Kühn is a soil borne fungus that causes stem canker 

and black scurf and severely damages crop in various potato growing areas in Iran. The 

aim of this study was to investigate the pathogenicity of various fungal isolates from 

different potato growing areas in Iran on the Burren cultivar. Material and Methods: 

In this study, The pathogenicity of 70 isolates of Rhizoctonia solani from major potato 

growing areas in Iran including the provinces of Ardabil, Isfahan, Fars, Kurdistan, 

Kerman, Lorestan and Hamedan was investigated on the potato cultivar ‘Burren’ in 

completely randomized design experiment under greenhouse conditions. Results: The 

analysis of variance showed that the pathogenicity of the isolates was very different at 

probability level of 1% is significant, and therefore they were divided into different 

groups. Conclusions: The isolates of Ardabil-1, Ardabil-5, Isfahan-14, Fars-26, Fars-

29, Kurdistan-34, Kurdistan-39, Kurdistan-40, Kerman-47 and Hamedan-66 had the 

highest pathogenicity, while the  isolates Fars-21, Isfahan-20, Hamedan-65 and Isfahan-

18 showed the lowest pathogenicity, respectively. 
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 مقاله پژوهشی

 ی رقم بورننیزمبیسدر  Rhizoctonia solani ی ایرانیهاهیجدازایی شدت بیماری

 1 اینشیدرومصطفی  ،2 یاصفهان، مهدی نصر1 ریبازگ، عیدی  1یفرقاندرنا 

یماریبات آفات و تحقیقبخش  -2آباد، خرم، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان، پزشکیگروه گیاه -1

 استان اصفهان ت کشاورزی و منابع طبیعیتحقیقامرکز  گیاهی، یها

 07/11/1399: پذیرش    23/05/1399: دریافت

 ی ایرانایهااهیاجدازایی شادت بیمااری (1399م ) ایانشی، دروم ی، نصراصافهانع ری، باازگد یفرقان

Rhizoctonia solani  63-72(:2)9 یاهیاگ یشناسایمااریداناش ب. ی رقام باورننیزمبیسادر. 
DOI:10.2982/PPS.9.2.63. 

 چکیده

ی اسات کاه نیزمبیسزاد عامل پوسیدگی ریشه یک قارچ خاک Kühn Rhizoctonia solani مقدمه:

. هدف از این سازدیممختلف ایران وارد  هایهمنطقی در نیزمبیسهرساله خسارت زیادی به محصول 

کاری ایران  ینیزمبیسمختلف  هایهی مختلف این قارچ از منطقهاهیجدازایی پژوهش بررسی بیماری

 هاایهمنطقاجدا شده از  R. solaniجدایه  70زایی بیماری شدت :هاروشمواد و . بودروی رقم بورن 

، کرمان، لرستان و کردستان ی اردبیل، اصفهان، فارس،هااستانی در ایران شامل نیزمبیسکشت  مهم

 بررسایالاب طارک کاامتص تصاادفی ی و در قاگلخاناهدر شرایط ی بورن نیزمبیسهمدان بر روی رقم 

از تنوع باالئی برخوردار بوده  هاهیجدا زاییبیمارینشان داد که  هادادهواریانس  هیتجز :هاافتهیگردید. 

ی هااگروه ی داشاته و درداریمعناختتف درصد  یکدر سطح در  زاییاز نظر شدت بیماری هاهیجداو 

، 29-، فاارس26-، فارس14-، اصفهان5-، اردبیل1-اردبیل یهاهیجدای: ریگجهینتند. دارمختلف قرار 

 ی هاهیااجدا وباااالترین  66-و هماادان 47-، کرمااان40-، کردسااتان39-، کردسااتان34-کردسااتان

 را نشان دادند. زاییبیماریشدت  نیترنییپا 18-اصفهان و  65-، همدان20-، اصفهان21-فارس

 Rhizoctonia solani، ییزابیماری، رقم بورن، ینیزمبیس کلیدی: گانواژ

 

 Introduction                                                                                                   مقدمه

باا ارزش گیااهی  Solanaceaeبادمجانیاان  هتیراز  .Solanum tuberosum L با نام علمی ینیزمبیس

براساس آمار رسمی ساازمان فاائو در ساال  Spooner et al. 2005).) رزی استاقتصادی و مهم کشاو

هکتاار  160در ساطح بایش از  ینیزمبیس هزار تن 100ایران با تولید بیش از پنج میلیون و  2019

  .رتبه سیزدهم تولیدکنندگان جهان را به خود اختصاص داده است

                                                           
 نویسنده مسئول :dornaforghani140@gmail.com 
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با خصوصیات رشدی متنوع و با درجاات مختلفای از مقاومات در ایران  ینیزمبیسگوناگون  یهارقم

مناساب جهات  در ایاران ینیزمبیسا یهاارقم. یکی از شوندیمگیاهی کشت  یهایماریبنسبت به 

بذری با خصوصیات زیر است: غاده  ینیزمبیساست. بورن یک رقم  ”Burren“رقم بورن  کشت بهاره،

 هاگل، ارتفاع بوته متوسط و رنگبنفش هاجوانه هیپا، صافمهینو  رنگ یکرمه کشیده، پوست یمرغتخم

 زادغاادهزاد و خاااک قااارچ  .باشاادیمااو مقاااوم بااه خشااکی  رسانیاامایاان رقاام  بااه رنااگ ساافید.

  Rhizoctonia solani Kühn  خساارت کمای و کیفای  ینیزمبیسا ریشاهپوسایدگی عامل بیماری

 یزنجواناهایان بیمااری باعال جلاوگیری از . ( et al. Fiers 2011) دکنایمازیادی به محصاول وارد 

 هاغاده، کاهش چشمگیر تعداد ساقه، کاهش طول استولون و بدشاکلی هابوته، تأخیر در رشد هاچشم

روی متعادد  یهااساکلروتایجاد شانکر روی استولون و تشاکیل  صورتبهبیماری  هاینشانه. شودیم

در این قارچ  وزیومناستآ گروه 13 تاکنون. )et al. Stevenson (2001 دنشویمظاهر  ینیزمبیس غده

 ,Bartz et al. 2010 ) اسات AG3-PT ینیزمبیسادر  زایمااریبغالاب  کاه گاروه ،شاده شناساایی

Kuninaga et al. 2000, Woodhall et al. 2008).  در  ینیزمبیسابا توجه به سطح زیر کشت باالی

 هاروشلیکن اکثر این  ،معرفی شده است آن مهارمتعددی برای  یهاروشایران و اهمیت این بیماری، 

. لذا استفاده شودیم ستیزطیمحر نتیجه باعل آلودگی شیمیایی است که د هایاستفاده از سم هیپابر 

در جهات کااهش  توانادیمامقااوم  هایشیمیایی از جمله استفاده از رقم مهارجایگزین  یهاروشاز 

 مختلاف  یهاهیاجداپاس از بررسای  پاژوهشخسارت این بیماری مؤثر باشد. بادین منظاور در ایان 

R. solani روی  هاهیاجداایان  زاییبیماریایران، میزان در  ینیزمبیس دکنندهیتول مهم یهااستان از

  در گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. "بورن"رقم پرکاربرد 

 Material and Methods                                                                         هاروشمواد و 

 R. solaniو جداسازی  یبردارنمونه

 ساقهشامل  ینیزمبیسمختلف گیاه  یهاقسمتاز  یبردارنمونهبرای ، 1397-1398 یهاسالی ط

مناطق مختلف  در ینیزمبیسمزارع  از آلوده یهاغده، نیچنهمن، ریشه و و، استولینیرزمیز

صورت گرفت. د یبازد ،، کرمان، لرستان و همدانکردستان اردبیل، اصفهان، فارس، یهااستان

 یهاسهیدرکو  یآورجمعنمونه از هر منطقه،  15پنج منطقه از هر استان و به تعداد  آلوده یهانمونه

 یهاتشتکدر داخل انتخابی در شرایط استریل  یهانمونهند. انتقال داده شد نایلونی به آزمایشگاه

. شدند( کشت آگاردکستروز  ینیزمبیسعصاره ) PDAحاوی محیط کشت  یمتریسانت 9پتری 

و روزانه  نگهداریوباتور کدر ان یکیط تاریو در شرا گرادانتیس درجه 24ی در دما یپتر یهاتشتک
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 R. solaniقارچ  یدارای مشخصات ظاهر یهاپرگنهقارچ از  یسازخالصند. د قرار گرفتیمورد بازد

 .(Ganeshamoorthi et al. 2013) به روش نوک ریسه انجام شد. (WA)ط کشت آب آگار یروی مح

 روی رقم بورن R. solani یهاهیجدا زاییشدت بیماری تعیین

مرکز  استاندارداز انبار  1398 ماهنیدر فرورد، گرم 60± 5با میانگین وزنی  بذری رقم بورن یهاغده

 هان تهیهاصف محمودآبادواقع در شهرک صنعتی  کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان تحقیقات

کامتص  یهاغدهپتستیکی در یخچال تا زمان استفاده نگهداری شدند.  یهاسهیکدر  هاغدهگردید. 

و قبل از کاشت با استفاده از محلول اسکلرت انتخاب شده پوسیدگی،  نشانهسالم، عاری از هرگونه 

 دو بار مقطرآبدقیقه ضدعفونی گردیده و سپس با استفاده از  10به مدت  %10هیپوکلریت سدیم 

 استریل شستشو داده و روی کاغذ صافی استریل خشک شدند.

کامل  طوربه %10موردنیاز با محلول هیپوکلریت سدیم  یهاگلدانو  یاگلخانهمحل آزمایش 

ضدعفونی شده در  یهاغدهضدعفونی شدند. خاک موردنیاز جهت کشت در آون استریل گردید. 

و  سلسیوسدرجه  17±2ه شدند. گلخانه دارای دمای میانگین حاوی خاک سترون کاشت یهاگلدان

 ساعت دوره روشنایی بود. 14-12درصد و  60رطوبت نسبی 

 یزنهیماجدایه جهت  70جدایه و در مجموع  10قارچی، از هر استان تعداد  یهانمونهپس از کشت 

 5قطعه به قطر  5 استریل، یهاگلداندر  هاغدهدر محیط گلخانه استفاده گردید. پس از قرار گرفتن 

 شد قرار داده هاغده، در اطراف PDAروزه قارچ در محیط کشت  10پرگنه از حاشیه  متریلیم

) (Prasad and Eizenga 2008 .  خاک استریل مرطوب )شن،  متریسانت 5سپس به ضخامت حدود

سه هفته آبیاری و مراقبت،  از گذشتبعد خته شد. ری هاغدهروی ( 1:2:1ماسه و پیت به نسبت 

شدت بیرون آورده شدند، خاک اطراف آنها شستشو شده و  هاگلداناز خاک داخل  یآرامبه هاساقه

و در  یاگلخانهآزمایش در شرایط  .مورد بررسی قرار گرفت هاآنقارچی روی  هیجداحاصل از  آلودگی

انجام شد. قارچی است(  یهاهیجداتیمار )تیمارها همان  70و  تکرار 5با  یکامتص تصادفقالب طرک 

مده آزمایش یک بار دیگر هم تکرار گردید. جداسازی مجدد قارچ آ به دست یافته هااز جهت اطمینان 

 .(Banville et al. 1996) بیمار برای تأیید اصول کخ انجام شد یهانمونهاز  کنندهآلوده

هفته  ششدر تیمارها و تکرارها به تفکیک  Percent disease severity (PDS)یا  شدت بیماری درصد

توصایفی  یهاااگرامید) 5-0براسااس معیاار ایان مقایساه و ثبات شاد.  یریگانادازه یزنهیماپس از 

( National Institute of Agriculture Botany:NIABکشاورزی انگلیس ) یشناساهیگوی ملی یتانست

 25 ≤تاا  1/10= 2درصاد،  10= کمتار از 1= بدون عتمات، 0مورد بررسی قرار گرفت. در این حالت 
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از آلاودگی  درصاد 100ا تا 1/75= 5درصاد و  75 ≤تاا  1/50= 4درصاد،  50 ≤تا  1/25= 3درصد، 

 .(NIAB 1985)زیرزمینی در نظر گرفته شد  یهاساقه

PDS  در این معادله  محاسبه گردید:فرمول براساسT  معادل تعداد کال هار

معاادل  Sآزمایشای و  یهاساقهمعادل تعداد کل  Nمعادل معیار شدت بیماری؛  Rساقه در هر گروه؛ 

 ینیزمبیساگیاهان  شدت بیماری دردرصد میانگین  .( Woodhall et al. 2008) باالترین معیار است

 هیاتجز نیز محاسبه گردیاد. موردنظر یهااستانبرای  R. solaniف قارچ مختل یهاهیجدارقم بورن به 

دانکان  ایچنددامناهآزمون  لهیوسبهن یانگیم سهیمقا .دیگردانجام  هادادهتمامی  (ANOVA)واریانس

(DMRT)  افزار نرمبا استفاده ازSAS صورت گرف 2/9 نسخه( تet al. 2019  Moghaddam). 

  Results                                                                                                            هاافتهی

، کرمان، لرستان و همدان، نشان داد کردستان اردبیل، اصفهان، فارس، یهااستان از جدایه 70بررسی 

ی زنهیماروز از  20نشانه شانکر خشک پس از حدود . هستند زابیماریرن جدایه روی رقم بو 69که 

شاهد هیچ گونه  نمونهدر  .(1)شکل رقم بورن مشاهده گردید  ینیزمبیسی زیرزمینی هاساقهروی 

 یداریمعناختتف نشان داد که های آزمایش تجزیه واریانس دادهد. شای از بیماری مشاهده ننشانه

(P=0.01)  در  درصد 100تا  صفربین شدت بیماری . قارچ وجود دارد یهاهیجداشدت بیماریزایی بین

، 29-، فارس26-، فارس14-، اصفهان5-، اردبیل1-اردبیل یهاهیجدا کهیطور. به متفاوت بود هاهیجدا

زایی باالترین شدت بیماری 66-و همدان 47-، کرمان40-، کردستان39-، کردستان34-کردستان

 با 65-، همدان6با شدت  20-و اصفهان 21-فارس هایهیجدا کهیحال( را داشتند، در درصد 100)

 
 .رقم بورنزمینی سیب روی  Rhizoctonia solaniقارچ  ایرانی هیجدازایی بیماری. 1شکل 

Figure 1. Pathogenicity of an Iranian Rhizoctonia solani isolate on Burren potato 

cultivar. 
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اعداد ) زمینیروی رقم بورن سیب Rhizoctonia solani ایرانی یهاهیجدازایی شدت بیماری .1جدول 

 P≤0.01).،باشندیم داریمعندانکن فاقد اختتف  آزمونمشابه بر اساس  هایبا حرف

Table 1. Pathogenicity of  Iranian Rhizoctonia solani isolates on Burren potato cultivar. 

Number Location 

Percent 

Disease 

severity  

 

Number 
 

Location 
Percent  

Disease 

severity 
1 Ardabil, Ardabil 100 a* 36 Ghorveh, Kordestan 90 ab 

2 Nir, Ardabil 40 e-g 37 Dehgolan, Kordestan 95 ab 

3 Nir, Ardabil 45 d-g 38 Dehgolan, Kordestan 95 ab 

4 Ardabil, Ardabil 95 ab 39 Dehgolan, Kordestan 100 a 

5 Nir, Ardabil 100 a 40 Ghorveh, Kordestan 100 a 

6 Namin, Ardabil 45 d-g 41 Jiroft, Kerman 60 b-e 

7 Namin, Ardabil 70 a-d 42 Jiroft, Kerman 95 ab 

8 Ardabil, Ardabil 95 ab 43 Jiroft, Kerman 55 c-f 

9 Namin, Ardabil 40 e-g 44 Jiroft, Kerman 80 a-c 

10 Ardabil, Ardabil 80 a-c 45 Jiroft, Kerman 95 ab 

11 Chadegan, Isfahan 80 a-c 46 Jiroft, Kerman 30 f-h 

12 Chadegan, Isfahan 27 gh 47 Jiroft, Kerman 100 a 

13 Fereydan, Isfahan 90 ab 48 Jiroft, Kerman 90 ab 

14 Semirom, Isafahan 100 a 49 Jiroft, Kerman 90 ab 

15 Golpayegan, Isfahan 65 a-e 50 Jiroft, Kerman 95 ab 

16 Golpayegan, Isfahan 90 ab 51 Noor Abad, Lorestan 90 ab 

17 Golpayegan, Isfahan 90 ab 52 Azna, Lorestan 95 ab 

18 Damaneh, Isfahan 0 j 53 Aligoodarz, Lorestan 80 a-c 

19 Damaneh, Isfahan 22 gh 54 Alashtar, Lorestan 14 hi 

20 Semirom, Isafahan 6 ij 55 Khoram Abad, Lorestan 80 a-c 

21 Lar, Fars 6 ij 56 Khoram Abad, Lorestan 65 a-e 

22 Lar, Fars 22 gh 57 Azna, Lorestan 90 ab 

23 Lamard, Fars 90 ab 58 Aligoodarz, Lorestan 95 ab 

24 Lamard, Fars 70 a-d 59 Noor Abad, Lorestan 85 a-c 

25 Lar, Fars 80 a-c 60 Alashtar, Lorestan 85 a-c 

26 Kazeroon, Fars 100 a 61 Nahavand, Hamedan 85 a-c 

27 Lar, Fars 95 ab 62 Bahar, Hamedan 55 c-f 

28 Lar, Fars 95 ab 63 Bahar, Hamedan 30 f-h 

29 Kazeroon, Fars 100 a 64 Kabudr ahang, Hamedan 65 a-e 

30 Lar, Fars 55 c-f 65 Aman abad, Hamedan 5 ij 

31 Dehgolan, Kordestan 30 f-h 66 Nahavand, Hamedan 100 a 

32 Dehgolan, Kordestan 85 a-c 67 Kabudr ahang, Hamedan 55 c-f 

33 Ghorveh, Kordestan 95 ab 68 Aman abad, Hamedan 90 ab 

34 Dehgolan, Kordestan 100 a 69 Aman abad, Hamedan 55 c-f 

35 Ghorveh, Kordestan 95 ab 70 Bahar, Hamedan 95 ab 

 

زایی را نشان شدت بیماری نیترنییپابا شدت صفر درصد )غیربیماریزا(  18-اصفهان هیجداو  5شدت 

ی مختلاف نیاز ماورد بررسای قارار هااستانی هاهیجدازایی (. میانگین شدت بیماری1دادند )جدول 

تان باا ، لرسا%3/71، فاارس باا %71، اردبیال باا %63.5، همدان با %57ی، اصفهان با هااستانگرفت. 

میاانگین درصاد کمتارین و بیشاترین  بیترتباهآلودگی  %5/88و کردستان با  %79، کرمان با 9/77%

 مورد بررسی نشان دادند. یهاهیشدت بیماری را در برابر جدا
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   Discussion                                                                                                      بحل

زیادی است عتوه بر  شناسیریختدارای تنوع ژنتیکی و  ینیزمبیس پوسیدگی ریشهعامل بیماری 

خصوصیات ژنتیکی این قارچ، عوامل دیگری مانند تناوب محصوالت، شرایط آب و هوایی و ارتفاع 

 .Yanar et al ) دارند و خصوصیات این قارچ نقش زاییبیماریمتفاوت مناطق کاشت نیز در تنوع 

مختلف  یهاهیجدادر  زاییبیماریکه شدت  دهدیمنیز نشان  پژوهشمربوط به این  یافته ها .(2005

 طوربهآزمون را  یهاهیجداتعیین شدت بیماری، مربوط به نواحی مختلف آب و هوایی متفاوت است. 

. این بیماری در تمامی مناطق ند بیماری از یکدیگر تفکیک نمودواضح و روشنی از نظر توسعه و رو

 ,Al-Abedy et al. 2018, Balali et al. 2007 ) استمختلف کشت این گیاه در ایران گزارش شده 

Forghani et al. 2016). معناداری در  طوربه زاییبیماریداد که شدت نشان  پژوهشاین  هایفتهیا

و  زاییبیماریباعل  قارچاین  هیجدا 69تعداد  که یطوربه درصد( 100تا  0بین متفاوت بود ) هاهیجدا

از منطقه دامنه اصفهان بر روی  18شماره  هیجداشدند. تنها در رقم بورن  ایجاد شانکر خشک ساقه

مختلف  یهاقسمتاز  پژوهشمورد بررسی در این  یهاهیجدانبود.  زابیماریبورن  ینیمزبیسرقم 

که بر  18شماره  هیجداشامل شانکر ساقه، شانکر استولون و غده جداسازی شدند.  ینیزمبیسگیاه 

یبررساز قسمت شانکر استولون جداسازی شده بود. طبق  نبود، زابیماریبورن  ینیزمبیسروی رقم 

 رقمهاروی  R. solani یهاهیجدا زاییبیماریکه  دهدیم( نشان 1990کارلینگ و همکاران ) یها

ات پژوهش کهیطوربهمتفاوت باشد  تواندیمبسته به محل جداسازی عامل بیماری  ینیزمبیسمختلف 

یم ستبه د هااسکلروتکه از  ییهاهیجدانسبت به  شوندیمکه از شانکر جدا  ییهاهیجدانشان داده 

البته طبق بررسی درصد بیماری در  (.Carling  et al. 1990 ) دارندکمتری  زاییبیماری، ندیآ

 57یعنی  زاییبیماریمربوط به استان اصفهان دارای کمترین درصد  یهاهیجدامختلف،  یهااستان

کرمان و کردستان دارای بیشترین  یهااستان یهاهیجداکه همچنین مشخص شد  درصد بوده است.

آزمون نشان داده  یافته هااین بیماری،  یهاهیجدا ی مشابه بر رویپژوهشدر بودند.  زاییبیماریدرصد 

 رقم آگریا در بیماری درصدو بیشترین  باشدیممختلف متفاوت  یهاهیجدادر  زاییبیماری درصدکه 

 ه استدرصد بود 55/80و  1/86ن به ترتیب با و اصفها کرمان یهااستان هیجدامتعلق به 

(Forghani et al. 2016). ( نیز اذعان نمود که تمامی 2017عبدل ستار و همکارن )هیجدا 12 

 R. solani  اندبوده زابیماریرقم اسپونتا ، بر روی زاییبیماریمورد بررسی در آزمون  

( Abdel –Sattar et al. 2017.)  یبنددرجه( مشخص شده است که از نظر 2000کهوئی ) پژوهشدر 

 بورن ینیزمبیسرقم درجه مقاومت  -باالترین درجه مقاومت 9-( بین صفر تا نه) رقمهامقاومت 

 ینیزمبیسمحققین متعددی مقاومت رقم  .(Kehoei 2000) باشدیم 7عدد  اهیسشورهنسبت به 
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 .NasrollahNejad et al   (2013).انددادهگیاهی را مورد بررسی قرار  یهایماریببورن نسبت به سایر 

در شرایط گلخانه مورد بررسی قرار  (PVYO) ینیزمبیس Yمعمولی ویروس  هیسوارزیابی مقاومت به 

به این نتیجه رسیدند که رقم بورن علیرغم اینکه باالترین غلظت ویروس را داشت ولی از نظر داده و 

 . ندادمورد آزمایش نشان  رقمهای، حساسیت زیادی را نسبت به سایر نشانه درجهشاخص 

 Roohi Bakhsh et al. (2016)  ا در انبارهای مختلف ر ینیزمبیسشدت بیماری پوسیدگی خشک

شهرستان اردبیل مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدند که رقم بورن دارای کمترین میزان 

معرفی  یفوزاریومرقم به پوسیدگی خشک  نیترمقاوم( درصد بود. این رقم به عنوان 12/5آلودگی )

 .شد

 Conclusion                                                                                    ی          ریگجهینت

 هایمنطقهیک رقم پیشنهادی در  عنوانبه تواندیمکه رقم بورن  دادنشان  پژوهشاین  یهایافته

 رسانیماصفهان و همدان توصیه شود. با توجه به کشت بهاره و  یهااستاندر  ینیزمبیسکشت 

در مناطق سردسیر این  ینیزمبیسموردنظر که معموالص  یهااستاندر  خصوصهببودن این رقم 

شدت . البته جهت کشت انتخاب شود هانهیگزیکی از  عنوانبه تواندیم شودیمکشت  هااستان

، تناوب زراعی و سایر شرایط و حساسیت آن نوع رقم تحت شرایط آب و هوایی،هر جدایه  زاییبیماری

قارچی و  یهایماریببا توجه به مقاومت این رقم نسبت به انبارداری و برخی از  ست.زراعی متفاوت ا

  یهاروشتناوب زراعی همراه با کاربرد سایر  یهابرنامهویروسی عنوان شده، استفاده از این رقم در 

  .شودیمتوصیه بیماری مدیریتی 
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