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  گفتار پیش
از ایران دنیا بوده که ترین محصوالت کشاورزي در مرکبات یکی از مهم

هفتمین ، تن تولید انواع مرکبات 000/571/4با تولید، نظر تولید جهانی
میلیون  93/1 به میزانپرتقال تولید . باشدتولیدکننده برتر مرکبات در دنیا می

رتبه سوم ، درصدي از کل میزان تولید محصوالت باغبانی 7/11تن و سهم 
حدود نیمی از این درحالی است که  است را به خود اختصاص دادهتولید 
). 1393، نامبی(باشد می کشور مربوط به سه استان شمالی کشورپرتقال تولید 

هاي  ئی سبب خسارتقارچی و باکتریا، هاي ویروسی بیماريانواع مختلف 
مرکبات  بالستبیماري . شوند ین گروه از محصوالت میدر اقابل توجهی 

(Citrus Blast) خیز  شایع در اکثر نقاط مرکباتباکتریایی   از جمله بیماري
این بیماري  .)Timmer et al., 2000( باشد گرمسیر می مناطق يدنیا به استثنا

برخی از کشورهاي حاشیه مدیترانه و ، افریقاي جنوبی، از کشورهاي ژاپن
 ,Smith and Fawcett( و استرالیا )Klotz, 1978(امریکا ، آسیاي مرکزي

گزارش شده  )Abdellatif et al., 2015( تونسکشور از نیز  و اخیرا )1930
دلیل وجود رطوبت باال و دماي  به، در شرائط اقلیمی شمال ایران. است

پژمردگی و بیماري بالست خسارت قابل توجهی را بصورت ، مناسب
آب و با توجه به تغییرات . ندک ایجاد میدر مرکبات ها  خشکیدگی سرشاخه

این بیماري که از  میزان خسارت، هاي اخیرصورت گرفته در سالهوایی 
افزایش یافته  هااز سال در برخی، باشدهاي سرمادوست میجمله بیماري

شناخت دقیق بیماري بر ، کنترل بهتر این بیماري یا براي پیشگیري و .است
مدیریت سنجیده در زمان مناسب به منظور اعمال ، عالیم و به طبع آناساس 

 .ضروري به نظر می رسد، کاهش میزان خسارت
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  مقدمه
ت پژمردگی و این بیماري بصورعالیم  1366 در سالاولین بار ، در ایران

 .C) و آلمو (Citrus sinensis) هاي پرتقال خشکیدگی سرشاخه

macrophylla)  هاي مدور  لکهباکتري از البته . گزارش شدمازندران از
با . شده بودجدا نیز  (C. limon)فرورفته و سیاهرنگ روي میوه لیموترش 

شناسایی  P. viridiflavaباکتري ، عامل بیماري، عمل آمده هاي به بررسی
در گزارشی نیز از  .)Shams-Bakhsh and Rahimian, 1997(گردید 

 P. s. pv. syringaeعامل بیماري تحت عنوان ، غرب استان مازندران
ع بسیار وسی دامنه میزبانی گونه اخیر. )Hassanzadeh, 1995(شناسایی شد 

گیاهی هاي مختلف  ها و خانواده جنسهاي زیادي از که گونه بطوري، بوده
، از گزارش اولیه بیماريهاي پس  در سال .اندمعرفی شدهبه عنوان میزبان آن 

نوسان آن شدت نیز و بیماري نه وقوع ساال دهدردیابی بیماري نشان می
توان تغییر شرایط اقلیمی را از مهمترین علل آن به شمار  زیادي داشته که می

هواي هاي فراوان و همراهی  نیز به دلیل بارندگیهاي اخیر  در سال. آورد
در تظاهر پیدا کرده و شدت بیشتري با بیماري ، تا اواسط بهاراز پاییز سرد 
- بررسیدر  .پیدا کرده است ها سیر صعودي وارده به باغ  خسارت، آن نتیجه

، مرودشت، سپیدان، هاي شیراز شهراز ، جنوب ایرانصورت گرفته از هاي 
حاکی از شواهدي که تاکنون ، استهبان و مهارلو، ریز نی، خفر، سعادت شهر

 Razinataj( دست نیامده است به، بالست باشدآلودگی مرکبات به بیماري 

and Taghavi, 2004(.  در این مجموعه ضمن توصیف عالیم بیماري و
، و پراکنش کلی آنها در سطح نوار شمالی کشور بیمارگر عواملمعرفی 

  .به تفصیل توصیف خواهد شدنیز بیماري از  پیشگیريدر موارد موثر 
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  عامل بیماري
 .Pseudomonas syringae pvدر بسیاري از کشورها عامل بیماري باکتري 

syringae باشدمی )Abdellatif et al., 2015; Timmer et al., 2000( . در
 P. viridiflavaهاي گذشته در ایران در نواحی شرقی مازندران باکتري سال

به عنوان عوامل این  P. s. pv. syringaeاحی غربی آن باکتري و در نو
-در بررسی. )Shams-Bakhsh and Rahimian, 1997(گزارش شدبیماري 

هاي شمالی  هاي اخیر در خصوص تعیین عامل بیمارگر این بیماري در استان
ژنوتیپی و فیلوژنتیکی جهت تعیین ، هاي فنوتیپی با بکارگیري روش، کشور
، تر موقعیت تاکسونومیکی عوامل بیماري بالست مرکبات در کشور دقیق

، ها اشاره شده بودنتایج نشان می دهد به غیر از دو عاملی که پیشتر به آن
 ;Beiki et al., 2012(عوامل دیگري نیز در ایجاد این بیماري دخیل هستند 

Beiki et al., 2016; Beiki et al., 2016( .ها در و پراکنش آن اسامی
  .بیان شده است 1هاي شمالی به اختصار در جدول استان

هاي شمالی ها در استانعوامل بیماري بالست مرکبات و پراکنش آن - 1جدول 
  .کشور

  گیالن  مازندران  گلستان  نام عامل
P. s. pv. syringae  *  *  *  
P. orientalis *  *  *  
P. moraviensis  *  *  *  
P. simiae *  *  *  
P. lurida  *  *  -  
P. monteilii  *  *  -  
P. caspiana *  *  -  
P. viridiflava -  *  -  
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 .Pزایی توسط میانگین شدت بیماري، شدههاي معرفی از بین گونه

viridiflava  از شهرهاي ، از نواحی مرکزي مازندارن واز همه بیشتر بوده
بابل و چالوس گزارش شده است ولی خوشبختانه در مقایسه با سایر ، جویبار
 .Pگونه . باشدتري میداري پراکنش جمعیتی بسیار پایین، هاجدایه

syringae باالتري ، در مقایسه با سایرین از میزان پراکنش و درصد جمعیت
نیز  P. moraviensis و P.orientalis ،P. simiaeگونه  .باشدبرخوردار می

از شهرهاي  P. lurida. تقریبا در هر سه استان شمالی پراکنش دارند
، از شهرهاي بندرگز P. monteiliiچالوس و نشتارود و گونه ، بابل، گلوگاه
 Beiki et(اند آمل و چالوس گزارش شده، بابل، قایمشهر، ساري، بهشهر

al., 2012(. عوامل ، هاي اخیررسد با تغییرات اقلیمی در سالبه نظر می
تاکنون این . یماري بالست تغییرات جمعیتی چشمگیري داشته استب

که به اشتباه به عنوان تامسون ناول (بیمارگرها از ارقام واشنگتن ناول 
، نارنج، پیج، نارنگی انشو نارنگی، پرتقال محلی، )معروف شده است

شیرین که به صورت طبیعی آلوده شده  فالئینگ دارگون و لیمو، سیترنج
 ;Beiki et al., 2012( اندهاي شمالی کشور جدا سازي شدهاز استان، بودند

Beiki et al., 2016(.   گونهP. caspiana sp. nov.  که اولین گزارش آن
در سطح دنیا می باشد از روي تامسون ناول و نارنج از شهرهاي بابل، 

  . (Busquets et al., 2017)چالوس، نشتارود و بندرگز به دست آمده است 
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  عالیم بیماري
هاي ایجاد شده در بیمارگر از طریق منافذ طبیعی یا سوراخ، در این بیماري

جراحات ناشی از ، هاي ناشی از تیغاثر عوامل مختلف من جمله سوراخ
وارد بافت گیاهی ، هاي ناشی از تغذیه حشراتبادهاي شدید و یا سوراخ

، در صورت فراهم بودن شرایط بیماري، ایجاد آلودگی اولیهپس از  .دشومی
عالیم  .بابدگسترش میي بیماربه اندام هاي مجاور سرایت کرده و بیمارگر 

این بیماري درطول فصل رشد و به خصوص در شرایط هواي خنک و 
 Whiteside et(شدیدتر خواهد بود C8-20° دمایی بیندامنه بارانی و در 

al., 1989( .ل و گتوان بصورت بالست را میطور کلی عالیم بیماري به
در نهایت  بالیت برگ و، شانکر ساقه، میوهسیاه لکه ، هاي خشکیدهجوانه

  .توصیف نمودها سرشاخهشکیدگی خصورت به

  عالیم برگی
 مناطق بروز، هاي نورسته قابل مشاهد استاز اولین عالیمی که در برگ

. شودشروع میها برگعمدتا از حاشیه و نکروز شده  اي که بعدهاآبسوخته
طریق منافذ آوند آبکشی موجود در حاشیه  از بیمارگردر این حالت 

و در صورت تداوم شرایط محیطی  شودوارد بافت گیاهی می، ها برگ
در کل برگ توسعه یافته و از طریق آوندهاي موجود در بیماري ، مناسب

باید البته . یابدها گسترش میهاي سرشاخهه ساقه و دیگر قسمتدمبرگ ب
اشتباه  عالیم ناشی از سرمازدگیعالیم برگی بیماري بالست با دقت نمود تا 

توان به نکروز شدن بافت از دیگر عالیم برگی می .)1-2شکل ( نگردد
پس از نفوذ  اي برگ اشاره نمود کههاي غیرحاشیهبرگی در قسمت
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ت فمرکز با، با توسعه بیماري، شودنقاط آبسوخته تشکیل می، بیمارگر
با پیشرفت بیماري بصورت و ظاهر شده اي روشن رنگ قهوهبه و نکروز 
- هاي ناشی از باداین عالیم عمدتا در اثر زخم. شودمینمایان اي تیره قهوه

روي برگ  عواملدیگر هاي تند و یا هر گونه سوراخ ایجاد شده توسط 
ها لکه، هاي بزرگدر برگ مرکبات به دلیل وجود رگبرگ. شدبامی

شود و و در صورت پیشرفت بیشتر اي شکل تشکیل میمحدود و زاویه
شکل ( تري در سطح برگ قابل مشاهده خواهد بودعالیم گسترده، بیماري

(.   
  
  
  

  

  . رگبرگ اصلیتوسعه بیماري بالست مرکبات از حاشیه برگ به سمت  - 1 شکل

 

بیمارگر
نکروز 
قهوه

هاي تند و یا هر گونه سوراخ ایجاد شده توسط 
می

محدود و زاویه
بیماري

3(
  
  
  

  
شکل
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  .عالیم گسترش بیماري از برگ هاي نورسته به سمت ساقه - 2شکل 
  

  

و توسعه آن در فضاي بین  عالیم برگی بیماري بالست مرکبات -  3شکل 
  .هارگبرگ

 

شکل 

  
شکل 
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  و سرشاخه عالیم ساقه
هاي آلوده به ساقه سرایت نماید ها و شاخهتواند از طریق برگبیماري می

تیغ یا در زمان رشد ایجاد شده  ذمنافاز طریق و یا اینکه ساقه  )4شکل 
در اطراف محل . دچار آلودگی شود، یا ناشی از عوامل دیگرجوانه جانبی 

که آید وجود میهاي تیره رنگ بیضی مانندي به لکه، در ساقه اولیه آلودگی
همراه ، اي رنگ از این ناحیهمعموال با خروج صمغ قهوهدر مراحل بعدي 

، در این ناحیه گسترش یابد و دور ساقه را فرا بگیرداگر بیماري . خواهد بود
. )4و  5 هاي شکل( شوندهاي باالیی شاخه دچار خشکیدگی میقسمت
اي شده خشک و لوله، هاي آن ناحیه به دلیل کمبود آب و مواد غذایی برگ

و شوند و در نهایت دچار ریزش می، ساقهبه  متصل بودنپس از طی مدتی  
  . )8الی  6هاي شکل( مشاهده خواهد شد، برگ هایی بدونسرشاخه

  

  
  .گسترش بیماري از منافذ ایجاد شده در اطراف تیغ و ترشح صمغ - 4شکل 

 

عالیم ساقه
بیماري می

شکل (
جوانه جانبی 

آلودگی
در مراحل بعدي 

خواهد بود
قسمت
برگ

 و
سرشاخه

  

شکل 
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- وندي قسمتآگسترش بیماري در ساقه و احاطه کردن دور ساقه و قطع  -5شکل 

  .هاي باالیی همراه با ترشح صمغ
  

  

  .دلیل انسداد آونديآلودگی شاخه و لوله اي شدن برگ ها به  - 6شکل 

 

شکل 

  

  
شکل 
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  .هاي جواندر نهال خسارت شدید ناشی از بیماري بالست مرکبات - 7شکل 

  

  
بصورت پراکنده بر روي  خسارت ناشی از بیماري بالست مرکبات -8شکل 

  .هاي درختان مرکبات مسنسرشاخه
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  عالیم گل
 بیماري و توسعه آنشرایط براي ایجاد اگر ، در فصل بهار در زمان گلدهی

. ها خواهد شدها و ریزش آنبیمارگر سبب نکروز شدن گل، فراهم باشد
ها پالسیده شده و گل، هاي حاوي گل نیز دچار آلودگی شونداگر ساقه
  ). 9شکل (کنند ریزش می

  
 

  

هاي هاي گلدار و آلودگی گلهاي گلگسترش بیماري در سرشاخه -9شکل 
  .مرکبات به بیماري بالست مرکبات

 

عالیم گل
در زمان گلدهی

فراهم باشد
اگر ساقه
ریزش می

  
 

  
شکل 
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  میوهعالیم 
لکه سیاه میوه به آن ، ها توسعه یابدروي میوهبیماري به حالتی که 

روي . )Timmer et al., 2000( شودگفته می (Citrus Black Pit)مرکبات
 شود ایجاد میي تیره تا سیاه رنگ و بدون برآمدگی ا هاي قهوهلکه، هامیوه

ي برخی ارقام نظیر لیموشیرین و لیموترش نسبت به این میوه. )10شکل (
هی گابوده وتر بوده و لکه روي این میوه ها بصورت فرورفته بیماري حساس

 ,.Fawcett et al(رسید متر هم خواهد ها تا سه و نیم میلی قطر این لکهاوقات 

1923(.  
  

  
  

   بر روي میوه مرکبات Black pitعالیم لکه سیاه یا  -10شکل 
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  سرمازدگیدر تسهیل 
به عنوان یکی از عوامل اصلی در ، سرمازدگی در بسیاري از مناطق معتدل

در یک دهه  .کشاورزي محسوب می شودصوالت حمحدود کردن م
شاهد چند بار بروز پدیده سرمازدگی و خسارت هاي ناشی از آن ، گذشته

میزان افت اهمیت وجود صرف نظر از . ایمدر منطقه شمال کشور بوده
در ها پایهاهمیت نوع مقاومت و حساسیت برخی از ارقام و ، ناگهانی دما

 P. syringaeهاي ود باکتريوج، مرکباتدر درختان سرمازدگی  بروز
 موثرندسرمازدگی  ناشی از شدید خسارتتدر داراي ژن هسته یخ نیز 

)Wilson and Lindow, 1994( ، براي تشکیل یخ و تبدیل آب از حالت
هاي برخی از باکتري .الزم می باشد هاي یخوجود هسته، مایع به جامد

هاي روي سطوح برگ )اپی فیت( در حالی که بصورت رورست، گیاهی
- داراي ژنی هستند که پروتیین حاصل از آن، درختان مرکبات حضور دارند

لذا  .گیرندبر عهده می در زمان تشکیل کریستال یخ هاي یخ را ها نقش هسته
تشکیل کرسیتال یخ در سبب تسهیل ، هاي داري ژن هسته یخباکتريحضور 

-میزان خسارت یخاز این رو ، دمایی باالتر از دماي نقطه انجماد خواهند شد

و برگ  )Constantinidou and Menkissoglu, 1992( در میوهزدگی 
- در صورت وجود این باکتري )Lindow and Andersen, 1996( مرکبات

   .یابدافزایش می، هاي داري ژن هسته یخ
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در شهرستان در باغ مرکبات واشنگتن ناول عالیم خسارت سرمازدگی  -11شکل 

ست نیز در باکتري هاي سودوموناس رور که وجود 1386در زمستان بابل 
  .بوده استتشدید آن موثر 

  پیشگیري و کنترل بیماري
از بروز بیماري بسیار حایز اهمیت  پیشگیري، هاي گیاهیدر مدیریت بیماري

این . اي شوددر مورد بیماري بالست مرکبات نیز باید بدان توجه ویژهو  بوده
در مناطق لذا ، یابدمیبیماري در شرایطی با دماي پایین و رطوبت باال توسعه 

را  در آینده بروز بیمارياحتمال از هرگونه مواردي که ، مستعد بیماري
اگر درختان در ، شتازمان کدر . اجتناب نمودبایست می، کندتسهیل می

خرداقلیم در اثر به وجود آمدن ، تري نسبت به هم کاشته شونده نزدیکلفاص
افزایش  آن شدتنیز و ظهور بیماري احتمال ، ترمرطوب) يمیکروکلیما(

لذا بهتر است در ارقام مختلف مرکبات و با در نظر گرفتن ، یافتخواهد 
فاصله کاشت موقعیت جغرافیایی، و سایر فاکتورهاي محیطی،  ،نوع پایه

 . شود آن رعایتبا  ناسبتم
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شرایط آب و هوایی ، در طی زمستان و بهاربراي توسعه و گسترش بیماري 
از این  .ار مطلوب می باشدسیب، یدسرد و بارانی و البته همراه با وزش باد شد

نسبت ، به دلیل تماس مستقیم با باد، درختانی که در معرض باد قرار دارندرو 
لذا استفاده از درختان بادگیر به عنوان کاهنده ، باشندتر میبه بیماري حساس

   .مطلوب می باشد، سرعت باد
دچار انواع درختانی که ، دهدنشان می ها در نوار شمالی کشورباغ همشاهد
نسبت به بیماري بالست مرکبات ، هاي ویرسی و شبه ویروسی باشندبیماري
لذا تشخیص اولیه این ، شوندبیشتري را متحمل می تر بوده و خسارتحساس

، ها با درختانی سالمو جایگزینی آنهاي آغازین در سالدرختان آلوده 
هاي آنی سبب کاهش میزان خسارت ناشی از بالست مرکبات در سال

   .خواهد شد
تر لیمو نسبت به بیماري حساسالیم و آلمو و ، واشنگتن ناول، جارقام نارن

، در مناطق مستعد بیماريو در صورت کاشت این ارقام  باشندمی
  .بایست مد نظر قرار دادمیا ربهداشتی و اصول پیشگیري هاي  مراقبت

بین بافت برگی رشد در فضاي ، از آنجایی که باکتري عامل بیماري بالست
تري داشته لذا هرچه ارقام مرکبات بافت ترد و شکننده، یابدو گسترش می

لذا ، باشندتر میمطلوب، براي توسعه و گسترش بیماري بالست، باشند
شود از مصرف محلول پاشی کودهاي ازته که سبب افزاش رشد توصیه می

زمستان و نیز ، پاییز در طی فصول، رویشی گیاه و تردي بیشتر آن می شوند
  .خودداري شود، حداقل در باغ هایی که سابقه آلودگی دارند، اوایل بهار 

، حذف عامل بیماري زا به معناي از بین بردن عامل بیماري در یک منطقه
این عمل . بعد از استقرار آن بیمارگر می باشد، یک باغ و یا حتی یک گیاه
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از ورود عامل بیماري زا به منطقه  معموال بعد از عدم موفقیت در جلوگیري
زا از اهداف اولیه  حذف فیزیکی عامل بیماري. پذیردصورت می

) به جز در موارد معدود( اما به دلیل عدم موفقیت، گیاهپزشکان بوده است
زا تا شیوه کاهش جمعیت عوامل بیماري، در حذف کامل این گونه عوامل

هاي   سودموموناس. گیردمورد توجه قرار می، زیر سطوح اقتصادي
از منابع غذائی ، ها  زاي گیاهی در مقایسه با سایر سودوموناس  بیماري

خود را ، ايکه این گروه از لحاظ تغذیه بطوري، کنند  محدودتري استفاده می
با ترکیباتی که به مقادیر بیشتري در سطوح و در داخل بافت گیاهی است 

از این رو حذف در خصوص ، )Mithani et al., 2011(اند  سازگار کرده
در حذف مستقیم می توان . پیدا خواهد کرداهمیت این گروه از بیمارگرها 

ها با کمک آتش با هرس شاخه هاي آلوده بزرگ و امحاء کامل این شاخه
، در حذف غیر مستقیم. شدخواهدسبب کاهش میزان جمعیت بیمارگر ، زدن

سبب ، هاي هرز و رعایت شرایط بهداشت باغا حذف نمودن علفمی توان ب
در یک بررسی در شرایط  .کاهش میزان جمعیت بیمارگر در سطح باغ شد

هاي مشابه  و یا جدایه  P. viridiflavaمشخص شد که ، محیطی شمال ایران
هاي هرز غالب  عامل یا همراه بالست مرکبات قاردند تا روي برخی از علف

، چمن یک ساله، خروس تاج، مرغ، تسبیحی نظیر دانه(هاي مرکبات  باغدر 
 Sadeghi et( بقاي رورستی داشته باشند) قیاق و چسبک، فاالریس، چچم

al., 2011 (.  
اگر در باغاتی که سابقه آلودگی بیماري بالست مرکبات وجود نداشته 

ادي به هت پیشگیري از بیماري چندان اقتصجپاشی با سموم مسی سم، باشد
یا کنترل  اي میوه مرکباتمگر آنکه کنترل پوسیدگی قهوه، رسدنظر نمی
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که سابقه بیماري  هاییدر باغ. نیز مد نظر بوده باشد هاهمزمان سایر بیماري
ستفاده از سموم مسی نظیر ایک بار ، انددر سالیان گذشته را داشته

در  5/2به نسبت   و یا اکسی کلرور مسدرصد  1- 5/1به نسبت  وفیکسبرد
ها در اواخر پاییز و نیز قبل از جوانه زدن برگ در در زمان ریزش برگ هزار

ها باال هایی که شدت آلودگی در آندر باغ. شوداواخر زمستان توصیه می
هاي بهاره، تعداد دفعات سمپاشی می باشد، در صورت تداوم بارندگیمی

  .  بایست تکرار شود
صرف نظر از وجود مقاومت نسبی ، (Citrus unshu)در مورد نارنگی انشو 
، نیز صادق می باشد (Klendusity)فرار از بیماري ، در برابر این بیماري

زنی جوانه، بدین صورت که نارنگی انشو در مقایسه با دیگر ارقام مرکبات
زمان ، به دلیل شرایط اقلیمی شمالی ایران شود وآغاز میدیرتر  آن بهاره
هاي فصلی و آغاز گرم شدن مصادف با کاهش بارندگی، آن زنیجوانه
لذا بیمارگر فرصتی براي ایجاد بیماري و احیانا ، می باشد ي محیطدما

از این رو به این دلیل و نیز به دلیل مقاومت نسبی  .را ندارد، گسترش آن
در مورد این مشکل چندانی در مورد بالست مرکبات انتظار می رود ، باالتر
تر از بیولوژي بیمارگرها امید آنکه با شناخت دقیق .جود نداشته باشدو، رقم

و سایر عوامل مرتبط با بیماري، گامی موثر در کاهش مصرف سموم 
  .شیمیایی در طبیعت برداریم
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