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مقدمه-1

Xanthomonas citriشانکر باکتریایی مرکبات توسط باکتري  subsp. citriشود. برگ، سرشاخه و میوه ایجاد می

يهاالپرتقوموترشیل، فروتپیگرد. نشومیهاي مهم تجاري مرکبات توسط باکتري عامل بیماري آلوده ارقام و گونهاکثر

ا، رس مانند والنسیحساس و ارقام میانها نسبتاًهاي ناول، هاملین و لمونپرتقال.هستندحساسيماریببهنسبتزودرس

دیتولدرشانکرمیمستقخسارتباشند. ها نسبت به بیماري متحمل میو تانجرینکمترداراي حساسیت تانگورها، تانجلوها 

حذف درختان وعالوه ردیابیهب.باشدیمآلودههايوهیمزشیرويبازارپسندکاهشت،یفیککاهشبهمربوطمرکبات

و استفاده از ترکیبات مسی در کاهش خسارت گسترش نیافته است به تازگی وارد آنجا شده و آلوده در مناطقی که بیماري 

کند.هاي زیادي را متوجه باغدار میمیوه، هزینه

ه کهنوج استان کرمان از روي رحیمیان از منطقعلیزاده وتوسط 1368اولین بار در سال این بیماري در ایران 

گردید. اینگزارشرحیمیانوزادهمستوفیتوسطایراندرباراولینبرايشانکرآسیاییفرمترش گزارش شد. وقوعلیمو

یراًو اخو فارس، بوشهرجیرفت، کرمان، سیستان و بلوچستان،رمزگانهبیماري در مرکبات مناطق جنوبی کشور از جمله 

است.شدهباعث بروز مشکالتی براي باغداران در کهکلویه و بویراحمد گزارش و 

بیماريعالیم-2

اثرهیچآلودههايمیوه. شودها عالیم بیماري دیده میهاي هوایی درخت شامل برگ، میوه و سرشاخهبخشتمام در 

.ندارندانسانرويمنفی

برگبیماري شانکر در عالیم -2-1

زرد ايهاي تیره که گاهی اوقات با هالهشود. در ابتدا لکههفته پس از آلودگی مشاهده می5بیماري دو تا عالیم 

هاي با دهانه باز شبیه آتشفشان در جوش،هاشود، سپس با توسعه لکهرنگ همراه است، در سطح زیري برگ مشاهده می

روي متر رسیده و کبیماري به قطر بیش از یک سانتیهشرفتیها در مراحل پشود. اندازه لکههر دو سطح برگ تشکیل می

اي زرد رنگهالهوهاي برجسته، مرکز فرورفته اي شده و با حاشیهپنبهها چوبها یا جوشلکهپس از مدتی . هستندشکل 
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حاشیه تیره ايدارمکانیکی هاي مینوز برگ مرکبات و خسارتآفت هاي ناشی از ها یا لکه. زخمدنباشدر اطراف آنها می

حضورباهابرگتیحساس. داردها در سطح بافت برگ ها متغیر بوده و بستگی به نفوذ باکتريباشند. شکل و اندازه لکهمی

وسیله الروهاي پروانه مینوز مرکبات موجب تسهیل در آلودگی ههاي ایجاد شده بداالن.شودیمشتریبمرکباتبرگنوزیم

میالعآلوده بدون يهابرگبرابرچندنوزیمتوسطدهیدخسارتيهابرگيروهالکهاندازهوتعدادشود. باکتري میتوسط 

باشد.مینوزیخسارت م

)6و 3بع ابرجسته با هاله زرد رنگ) (عکس از منهايپرتقال (پشت و روي برگ جوشهايعالیم بیماري در برگ-1شکل 

)از نگارندهبرجسته با هاله زرد رنگ)(عکس هايلیموترش (پشت و روي برگ جوشو میوه عالیم بیماري شانکر در برگ -2شکل 

میوهبیماري شانکر در عالیم-2-2
که پوست میوه براي مدت طوالنی به هاي روي میوه به دلیل اینلکهد.نباشمیروي میوه ها شبیه به برگ عالیم

ی هاید. همچنین ممکن است چندین بار یک میوه آلوده شود و لکهنباشمیمختلف هاي، داراي اندازهاستحساس باکتري 
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انداز درخت که بیشتر در معرض ه ها و زخم ها در بخش خارجی سایهد. بیشتر لکنمتعدد روي میوه دیده شوهايبا اندازه

د. نشویمرنگ اي و تیره روي میوه چوب پنبههايته بیماري، لکه. در مراحل پیشرفشونددیده میگیرند، میباران و باد قرار 

.دهدمینرییتغراوهیمیداخلتیفیکمرکباتییایباکترشانکر

)6و 3بع ا) (عکس از منپرتقالبرجسته روي میوههايعالیم بیماري در میوه(لکه-3شکل 

هاسرشاخهبیماري شانکر در عالیم-2-3

کر د. شاننباشمیي مختلف هااندازهدري برجسته هالکهشامل ها نیز شبیه برگ و میوه، سرشاخهعالیم بیماري در 

ي موجود در شانکر شرایط نامساعد را در این هاشود و باکتريهاممکن است موجب خشک شدن شاخههاروي شاخه

در اثر میي قدیهاشوند. لکهمیهاو سایر اندامهاتحمل کرده و در سال آینده به عنوان منابع اولیه آلودگی برگهامکان

شود. میشوند. شانکر مرکبات موجب مرگ درختان مرکبات نمیي ساپروفیت به رنگ تیره دیده هارشد قارچ

)6و 3بع ابرجسته و قهوه اي رنگ) (عکس از منهاي(جوشدر پرتقالعالیم بیماري در سرشاخه ها-4شکل 
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ي زیر اشتباه شود. بنابراین شناسایی عالیم افتراقی به هاباکتریایی مرکبات ممکن است با بیماريعالیم شانکر

.کمک خواهد نمودآن تشخیص 

مشابه شانکر مرکباتهايبیماري-3

مرکباتبیماري اسکب

برگي روي هالکهاي قرار دارد. قرنطینههاياین بیماري تاکنون از ایران گزارش نشده است و در لیست بیماري

شود. در میبه ندرت هاله زرد رنگ دیده هادر اطراف لکهشوند.میطرف برگ دیده یک شده و تنها در آن موجب بدشکلی 

ي هاي ناشی از بیماري اسکب در برگهاشود. برخالف شانکر، لکهمیتر کمعالیمشوند، میبالغ کهخصوص وقتی به،هامیوه

شود.میظاهر عالیمدر میوه بیشترود و شدیده کمتر پرتقال 

)3(عکس از منبع ي نکروزه و تیره فرو رفته در برگ و میوه)ها(لکهدر پرتقالعالیم بیماري اسکب -4شکل 

بیماري لپروزیس مرکبات

ره روي میوه تیهالکهقرنطینه اي قرار دارد.هاياین بیماري تاکنون از ایران گزارش نشده است و در لیست بیماري

تر گي تیره و صاف و بزرهاعالیم به صورت لکهها. در برگهستندبرجسته هاباشند در حالی که در شانکر لکهمیو فرورفته 

الیمعافتد در حالی که در بیماري شانکر مرکبات این میپوسته پوسته شدن اتفاق هاباشند. در شاخهمیي شانکر هااز لکه

شود.یمدیده ن
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از (عکس)در پرتقالي فرو رفته در برگ و برجسته در میوه بدون هاله زرد رنگها(لکهاتبمرکیسعالیم بیماري لپروز-5شکل 

)3منبع 

عامل بیماريزیستی باکتريچرخه -4

ل یه وساوسیلهایجاد شده بي هاو یا زخمهاافتد که باکتري از طریق منافذ طبیعی مانند روزنهمیآلودگی زمانی اتفاق 

گونهرهحشرات مانند مینوز وارد برگ گیاه شود. و به یکدیگر، ذرات شن و سنگریزه و گرد و غبارهاباغبانی، برخورد شاخه

آب مهمترین فاکتور جهت تسهیل در ورود و انتشار .دهدیمشیشانکر را چند برابر افزايماریبه بیآلودگاحتمال،یزخم

ي روي برگ، میوه و سرشاخه زمانی اتفاق هادر لکههاباشد. افزایش جمعیت و تکثیر باکتريمیدر این مرحله عامل بیماري 

وجود داشته باشد و شرایط دمایی مناسب باشد. شانکر باکتریایی مرکبات یک بیماري هاافتد که رطوبت آزاد روي لکهمی

هاي ي آلوده به صورت تراوش خارج شده و موجب گسترش آلودگی در اندامهااز لکههاباکتري،. بنابرایننیستسیستمیک 

ي همراه باران مهمترین فاکتور در انتشار باکتري عامل ها. بادهستندي بالغ نسبت به آلودگی مقاوم هاشوند. بافتمیجوان 

شوند. فقط در حالتی که مینوز میهفته پس از شروع رشد، آلوده شش در هاو برگهاشاخهمیتماباشند. تقریباًمیبیماري 

ه ، زمانی است کهاآلودگی در میوهمرحله افتد. مهمترین میبرگ مرکبات حضور داشته باشد، آلودگی پس از آن نیز اتفاق 
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ي هاباشد. در این مرحله روزنههابراي پرتقالمتر میلی30تا 6وفروتگریپمیلی متر براي 40تا 12اندازه قطر میوه بین 

به مدت یو نارنگپرتقالوهیمها،گلبرگزشیرازبعد. حساس استبه نفوذ به باکتري نسبت سطح میوه باز بوده و میوه 

. آلودگی منجر به تشکیل استدهیبه ثبت رس120فروتگریپوهیميعدد برانیباشد که امیحساسروز 90یال60

درجه 35تا 25دماي عالیمترین دامنه دمایی براي استقرار و ظهور شود. مناسبمیي خیلی ریز و غیر برجسته هاجوش

باشد.میگراد سانتی

باکتريانتشار-5

گیرد. شدت بیماري درمیي کوتاه از طریق باد و باران از درختی به درخت دیگر صورت هادر مسافتانتشار باکتري 

تر از طریق مواد گیاهی آلوده، ي طوالنیهاهمراه با باران باشد به مراتب بیشتر است. گسترش در مسافتي هاجهتی که باد

ري گیرد. بقاي باکتمیي آلوده صورت هاهرس و برداشت، تراکتور و لباسوسایل انسان، ماشین آالت، ادوات کشاورزي مانند 

از اینهاگیرد. در حضور آب، باکتريمیصورت هاشانکر مرکبات در میوه، شاخه و برگيهااز سالی به سال دیگر در زخم

که روي زمین عالیمي داراي هابرگ، سرشاخه و میوهها در باکتريشود. میآلودگی دوباره شروع چرخه خارج و هالکه

د. نمانمیاند تا زمانی که تجزیه کامل نشوند، زنده ریخته

)3(عکس از منبع وسایل باغبانی، ماشین آالت و لباسباران، بیماري از طریق انتشار ي هاروش-6شکل 
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کنترل بیماري شانکر باکتریایی مرکبات-6

وجود دارد:مرکبات براي کنترل شانکر بردراهدو 

یا آلودگی براي اولین بار باشندمیدرختان آلوده در مناطقی که تعداد محدودي از درختان بیمار يحذف و امحا
.شودمیگزارش 

دوم مدیریت تلفیقی شانکر به منظور کاهش خسارت بیماري در مناطقی که بیماري در سطح وسیعی بردراه
.گسترش یافته است

یا توقف بیماريکارراهسال، 50دارد. در کشور برزیل حدود هابستگی به قوانین کشوربردراهکارگیري این دو هب

ي امحاشدید باکتري، هايسویهوجود و فروتگریپشود. در حالی که در آمریکا به دلیل حساسیت شدید میانجام امحاء

شود. میدرختان لغو گردیده است و مدیریت تلفیقی انجام 

مهم پیشگیري و کاهش خسارت بیمارييهاروش-7

ي هاي داراي مجوز جهت احداث باغهاشده از نهالستاننهال سالم، اصیل و گواهی استفاده از نهال سالم: -ا

سالم استفاده شود. انتقال بیماري به مناطق دور دست و یا از استانی به استان دیگر به راحتی از این طریق امکان 

.دباشمیمؤثريماریبکنترلبهبوددردیجدهايباغدريماریبازيعاروسالمنهالازاستفادهباشد. میپذیر 

اي بایستی به صورت دوره. ردیابیباشدمیشانکر بیماري در برابر هایک روش ضروري جهت حفظ باغ:ردیابی-2

داد و تعزیرا با تشخیص زودتر بیماري، شانس موفقیت در کنترل آن نیز بیشتر خواهد بود..انجام شودهادر باغ

باشد.میدرختان بر اساس وضعیت بیماري در منطقه بازدید نحوه 

لباس، کفش و آالت ، وسایل برداشت و ، ماشینو کشاورزيباغبانیادوات ضدعفونی وسایل هرس، ضدعفونی: 

غیر باکتري به سایر مناطق جلوگیري از ورودي آلوده جهت هادر باغحمل و نقل هايجعبهي کارگران، هادست

میو ترکیبات آمونیودرصد خانگی)10(وایتکس از هیپوکلریت سدیممعموالًبراي این کار . استمیالزاآلوده 

شود. میاستفاده
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)6(عکس از منبع با مواد ضدعفونی کنندههاو کفشوسیله نقلیهعفونی ماشین آالت، ضد-7شکل

،گیرد. پس از حذفمیصورت عالیمبر اساس قوانین برخی از کشورها حذف درختان داراي :حذف درختان-4

ود خواهد بمؤثرشوند تا باکتري به سایر نقاط منتقل نشود. حذف درختان در صورتی میدرختان در محل سوزانده 

غ سالم کمتر باکیباغ آلوده تا کیفاصله اگرکیلومتر گزارش نشده باشد. دو که بیماري شانکر در مسافت کمتر از 

اریبسدشومنتشرسالمباغبهآلودهباغازبتواندباد و باران قیطرازيآنکه باکترمالتحاباشد،لومتریکدواز 

یبایستی تعداد بیشتري از درختان حذف و سوزانده شوند. در مناطق،دني آلوده بزرگ باشهااگر کانون.باالست

به مناطق همجوار وجود ندارد بایستی درختان ازشانکر بوده و احتمال آلودگی از طریق بادبیماري که عاري از 

حذف شوند. ، درختان بیمارگیو به محض مشاهده آلودصورت ماهانه بازدید 
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امحاي درختان آلوده از طریق سوزاندن در محل آلوده-8شکل 

در تسهیلباعث یی در برگ شده که هامینوز برگ مرکبات موجب ایجاد داالنکنترل مینوز برگ مرکبات:-5

.دکراستفاده مجاز و مناسباز سمومتوان میشود. جهت کنترل مینوز مرکبات میگسترش باکتري و آلودگی 

)6(عکس از منبع خسارت مینوز برگ مرکبات در برگ و الرو آفت-9شکل 

جهت اجتناب از انتقال مواد گیاهی و نهال آلوده از مناطق آلوده به مناطق سالم و عاري از بیماري قرنطینه: -6

باشد.میضروري 
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بیماري خصوص شدت آلودگی و بهي در کاهش گسترش مؤثرنقش هاباد شکنکاشت درختان بادشکن:-7

باکتري به صورت ترشحاتیهامرطوب میلیونهر لکه آلوده به شانکر در شرایطاز . نددر مناطق آلوده دارآن شانکر 

شوند. باکتري عامل شانکر مرکبات روش میدر سطوح برگ هابه سطح برگ منتقل و موجب گسترش باکتري

ه باد بشود وانجام میمنافذ ها و زخمي گیاهی ندارد. نفوذ باکتري از طریق هافعالی را براي نفوذ به داخل بافت

ي با بادهاهاي برگ و میوه، براي نفوذ باکتري به روزنه. استدگی و گسترش بیماري بسیار مهم همراه باران در آلو

برابر مسافت اثر باد را 10تا 5شکن به اندازه . هر متر بادمورد نیاز هستندکیلومتر بر ساعت 32تا 30سرعت 

باشند تا آلودگی اتفاق نیفتد. میکیلومتر 32جهت کاهش سرعت باد به زیر هادهد. این بادشکنمیکاهش 

بادشکن در اطراف باغ مرکبات-10شکل 

ند. در باشمیمؤثرمیوه بسیار ترکیبات مسی جهت کاهش آلودگی مخصوصاًستفاده از ترکیبات مسی: ا-8

ه ي جوان بها. کاربرد ترکیبات مسی جهت حفاظت برگاستاثر این ترکیبات نسبت به میوه کمتر هابرگ

کندتر از برگ رشد هاوهیمباشد اما با رشد سریع برگ، این خاصیت نیز از بین خواهد رفت. میمؤثرآلودگی 

مصرف بیش از حد ترکیبات مسی ممکن است در .نموديریشگیپیآلودگازتوانیمیمسباتیکرده و با ترک

ترکیبات مسی موجب حفظ باکتري هاي پایینغلظت،مقاوم به مس نقش داشته باشد. همچنینهايسویهظهور 

زمان استفاده از ترکیبات مسی و تعداد دفعات استفاده بستگی به زمان وقوع آلودگی دارد. د. نشودر محیط می
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پاشی زمانی محلولنوبت اول هاباشد. در پرتقالاز یکدیگر روز 21بار با فاصله پنج تعداد دفعات ممکن است 

. در صورت شوداین عمل تکرار میروز یک بار 21و در ادامه با فاصله استمترمیلی30تا 6که اندازه میوه است 

آلودگی خطرجهت کاهش آنها متري اطراف 30پاشی ترکیبات مسی به شعاع محلول،حذف درختان آلوده

يهاکشباکتري.شدنخواهنديماریبويباکترحذفموجبکاملطوربهیمسباتیترک. استمؤثرجدید 

کاربرد ترکیبات مسی مانند اکسی د. نباشمیمسی شامل اکسی کلرور مس، هیدروکسید مس و اکسید مس 

پاشی ترکیبات مسی زمانی محلولموجب کاهش بروز شانکر، در درختان خواهد شد. و بردو فیکس کلرور مس 

فاده استدر چند نوبت با فاصله هر ماه انجام شود.صل بهار خواهد بود که از زمان شروع فعالیت باکتري از فمؤثر

رشموتیلبرداشتباشد. میمؤثرهاي مسی در کاهش خسارت شانکر بسیار کشاز بادشکن به همراه تیمار قارچ

شود. میيماریبشتریزخم و خسارت بجادیضربه زدن موجب اقیاز طر
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