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 ای مرکباتهای مهم قرنطینهبیماری

 

 مقدمه

ایران  و دنیا در زایی اشتغال و تجاری مرکبات یکی از محصوالت باغی مهم بوده و از نظر اقتصادی، مبادالت

کند. با زای متعددی به این گیاه حمله میدارای اهمیت زیادی است. به طور کلی در حال حاضر عوامل بیماری

مناطق گوناگون کشت مرکبات در ایران، توجه به مسائل و مشکالت  توجه به اهمیت اقتصادی و تنوع اقلیمی 

اسب با اقلیم هر استان، در کیفیت مدیریت منابع و میزان تولید این محصول متن های   مربوط به آفات و بیماری

ای مرکبات نیز مانند بسیاری از محصوالت دیگر دارای چندین بیماری مخرب قرنطینه تأثیرگذار خواهد بود.

ز ئها در کنترل و مدیریت آنها بسیار حابنابرین شناسایی سریع و دقیق عالیم و تشخیص این بیماری .باشد می

از آمریکا، اروپا و آسیا وارد ایران شده و در آن موقع  00بسیاری از ارقام تجاری مرکبات در دهه  باشد.میت میاه

های سالمت در بسیاری از کشورها مرسوم نبوده است. امروزه کشورها جهت جلوگیری از ورود هنوز سیستم

بکارگیری مواد تکثیری سالم و عاری  از جملهای و بهداشتی عوامل بیماریزا به کشورشان روی اقدامات قرنطینه

 .کنندها تمرکز میای به خصوص در مناطق سالم و عاری از بیماریهای خطرناک و قرنطینهاز بیماری

سبز زردی های باکتریایی  مرکبات شامل بیماریای  بیماری قرنطینههای کنترل چند در این مجموعه عالیم و راه

و لکه برگی ارائه  های ویروسی لپروز بیماری ،های قارچی لکه سیاه و اسکب و شانکر مرکبات، بیماریابلق 

شود. می
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 مرکبات ابلق زردی سبز بیماری
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 مرکباتسبز زردی ابلق  بیماری

 

باشد. عامل بیماری موجب  ای مرکبات میهای مهم قرنطینهمرکبات یکی از بیماری ابلق زردی سبزبیماری 

 .ها و نهایتاً موجب مرگ درختان مرکبات می شودخشکیدگی سرشاخه

 عامل بیماری

ایجاد  Xylella fastidiosa باشد و توسط باکتریهای مهم باکتریایی مرکبات مییکی از بیماری این بیماری

ای شکل رشد و محدود به آوند چوبی، میلهباکتری عامل بیماری، گرم منفی، فاقد تاژک و اسپور، سخت شود. می

 (. 1)( 1)شکل باشد می میکرومتر0.1-0.5× 1-5و دارای دیواره سلولی چین خورده است و دارای ابعاد 

 

  درون آوند آبکش Xylella fastidiosaهای باکتری  سلول -1شکل 

 بیماری سابقه

در ناحیه  1881این بیماری نخستین بار در سال این بیماری در برزیل، آمریکا و آرژانتین گزارش شده است. 

 گزارشی از این بیماری در ایران روی مرکبات وجود ندارد. .(2شکل ) جنوب غربی سائوپولوی برزیل گزارش شد

 

 

 مرکبات در دنیاسبز زردی ابلق بیماری پراکنش جغرافیایی  -2شکل 



  بیماری
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 مرکباتسبز زردی ابلق  بیماری

 

            
 های مختلف عامل بیماری سبز زردی ابلق مرکبات میزبان -1شکل 

 دامنه میزبانی

عامل بیماری بیشتر ارقام، 

های مرکبات ها و دورگگونه

کند. انواع پرتقال را آلوده می

های این ترین میزبانحساس

 آیندبیماری به شمار می

. همچنین انگور، (1شکل )

زیتون، هلو و خرزهره از دیگر 

 X. fastidiosaهای  میزبان

 باشند. می
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 مرکباتسبز زردی ابلق  بیماری

 انتقال

X. fastidiosa های بیماری، از

مهم و قابل انتقال از طریق پیوند 

باکتری عامل  .باشدو ناقلین می

بیماری وارد آوند چوبی درختان 

شده و به راحتی از طریق 

پیوندک و مواد گیاهی قابل 

های زنجرک .باشدانتقال می

و  Cicadellidaeخانواده 

Cercopidae  از مهمترین عوامل

شکل ) انتقال این باکتری هستند

اگرچه این پاتوژن بذرزاد . (4

نیست اما انتقال از بذرها به 

گزارش شده  پرتقالهای دانهال

 (.8) است

 

سبز زردی  ناقلین بیماری -4شکل 

 ابلق مرکبات
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 مرکباتسبز زردی ابلق  بیماری

 عالیم

های جوان ها هستند. زمانیکه برگهای رنگ پریده شبیه عالیم کمبود روی همراه با کلروز داخلی رگبرگدرختان آلوده دارای برگ

 شود دیده میسالگی  1 -10های پیرتر عالیم ابلقی در خزانه از سن شود و یا حتی در برگبالغ شدند عالیم کلروز در آنها ظاهر می

 .(5شکل )

 
  روی برگ سبز زردی ابلق مرکباتعالیم بیماری  -5شکل 

ی آلوده بیشتر از میوه غیر آلوده است و میوه پوسته سختی یابد. محتوای قند میوهطور چشمگیری کاهش میها بهاندازه میوه

 .(0شکل ) رسدداشته و زودتر می

 

 روی میوه سبز زردی ابلق مرکباتعالیم بیماری  -0شکل 

 شودانداز درخت کوچک میها سرخشکیده شده و سایهها و شاخهدهند. جوانهدرختان آلوده کوتولگی و کاهش رشد نشان می

 (.1شکل )

 
  ها سرشاخهروی  سبز زردی ابلق مرکباتعالیم بیماری  -1شکل 
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 مرکباتسبز زردی ابلق  بیماری

 

  کنترل

در قاره آمریکا، سایر کشورها جهت جلوگیری از ورود این باکتری به کشورشان روی به دلیل بومی بودن این باکتری 

کنند البته دامنه میزبانی گسترده، حشرات ناقل متعدد، دارا بودن عالیم ای و بهداشتی تمرکز میاقدامات قرنطینه

 .شودای میمواد گیاهی سبب اختالل در اجرای اقدامات قرنطینهالمللی ها و انتقال بیننهفتگی در بعضی از میزبان

وسیله عوامل بیولوژیک و در ابتدای حضور آنها، به مناسب و کنترل ناقلین به خصوص به باغیهمچنین اقدامات 

 .باشدها یک راه مهم در کاهش سرعت پراکنش این حشرات میکشحشره
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    باکتریایی مرکبات شانکر  

Citrus bacterial canker   
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 باکتریایی مرکبات شانکر 

 

 

   

به دلیل انتشار  مرکبات باکتریایی بیماری شانکر

و گسترش سریع، ریزش برگ ومیوه، خسارات 

 و غیره، یکی و کیفی میوه، سر خشکیدگیکمی 

و  در دنیا مرکبات هایبیماری ترین از مخرب

شود که پراکندگی وسیعی در می محسوب ایران

مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری دارد. این 

دیده  بیماری در برخی از مناطق جنوبی ایران

ای داخلی  شود و یک بیماری قرنطینهمی

 شود.محسوب می

 بیماریعامل 

با  ،ایمیلهباکتری گرم منفی، یک  عامل بیماری

شکل ) استاجباری یک تاژک قطبی و هوازی 

های در محیط کشت مصنوعی تولید کلنی .(8

درجه حرارت . (10شکل ) کند زرد رنگ می

-گراد میدرجه سانتی 12تا  28بهینه برای رشد 

عامل بیماری بر مبنای حساسیت  .(10) باشد

به این بیماری و انتشار جغرافیایی،  انواع مرکبات

  Xanthomonasی متمایز از جنس سه گونه

ترین فرم عامل  ترین و شایع باشند. خطرناک می

 Xanthomonas بیماری، شانکر آسیایی ناشی از

citri subsp.citri باشد،  است که بومی آسیا می

اما در بسیاری نواحی دنیا وجود دارد و در بیش 

خیز جهان گزارش شده  مرکباتکشور  10از 

 است.

 

 روی برگ و میوه مرکباتعالیم شانکر -2شکل 

 تصویر میکروسکوپی عامل بیماری -3شکل 

 شانکر مرکبات

 عامل بیماری کلنیشناسی شکل  -51شکل 

 شانکر مرکبات 



  بیماری
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 باکتریایی مرکبات شانکر 

 بیماری در دنیا سابقه 

 گردید مشاهده ناول واشنگتن پرتقال هایبرگ برروی ژاپن در بار اولین برای 1888 سال در مرکبات شانکر بیماری

 جدید بیماری عنوان یک به را شانکر همکاران و برگر 1814 سال در تا این کهنشد  آن مشخص برای نامی ولی

 های کشورهای تولید کننده مرکبات فاقد شانکر، ممنوعیت شدیدی برای ورود نهال و اندام (.0کردند ) معرفی

 کنند. تکثیری مرکبات از کشورهایی که آلودگی به این بیماری دارند اعمال می

 در ایران شانکر مرکباتوضعیت بیماری 

رحیمیان از منطقه کهنوج استان کرمان از روی لیمو ترش گزارش  توسط علیزاده و 1108در ایران اولین بار در سال 

بیماری در  گردید. این گزارش رحیمیان و زاده مستوفی توسط ایران در بار اولین برای شانکر آسیایی فرم شد. وقوع

و اخیراً در  جیرفت، کرمان، سیستان و بلوچستان ،رمزگانهمناطق جنوبی کشور از جمله  مخصوصاًمرکبات 

 باعث بروز مشکالتی برای باغداران گردیده است. هایی از فارس بخش

 

 

 

 در دنیا پراکنش جغرافیایی شانکر مرکبات -11 شکل
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 باکتریایی مرکبات شانکر 

 

 مرکبات شانکر های مختلف مرکبات عامل بیماری میزبان -12شکل 

 دامنه میزبانی

 بر وسیعی دامنه میزبانی بیماری این

گیاهی  هایگونه روی

قبیل  از  Rutaceaeخانواده

 لیموترش ها،پرتقال برخی فروت، گریپ

. خسارت (12)شکل  دارد و لیموشیرین

و  پرتقال ناول نظیر تجاری مهم در ارقام

 .آب شیراز بسیار حایز اهمیت است لیمو
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 باکتریایی مرکبات شانکر 

 

 

 

 

 روی شاخهمرکبات عالیم شانکر  -51شکل 

 روی میوهمرکبات عالیم شانکر  -55شکل 

 عالیم

  های جوان اعم از برگ،باکتری تمام اندام

ها را مورد حمله قرار های نرم و میوه شاخه

ای روی برجسته های زخم مانندو لکهدهد  می

عالیم ابتدا به صورت  آورد.آنها بوجود می

در سطح بافت های برجسته و جوش مانند  زخم

و با گذشت شوند و تدریجاً بزرگ شده ظاهر می

ها حاشیه لکه شوند.ای میزمان چوب پنبه

ی زرد دارای هالهمعموالً به صورت آب سوخته و 

ها محو رنگ هستند که با افزایش سن اندام

ها بر حسب سن قطر و ظاهر لکه. (5) شود می

 تزمان آلودگی و نوع میزبان متفاوت اس  برگ،

ها  و شاخهها عالیم بیماری در میوه .(11)شکل 

تر  ها بوده ولی به دلیل اینکه برجستهمشابه برگ

. (15و  14شکل ) باشندباشند، نمایان میمی

روز پس از ریزش  80تا  00ها ممکن است میوه

هایی گلبرگها به بیماری حساس باشند و لذا لکه

 شودهای مختلف روی میوه مشاهده میبا اندازه

چنانچه شرایط محیط از نظر رطوبت و حرارت 

ها و برای رشد عامل بیماری مناسب باشد، برگ

ها های آلوده ریزش پیدا کرده و سر شاخهمیوه

شوند. آلودگی شدید به این بیماری  خشک می

سبب برگریزی درخت، کاهش کیفیت وکمیت 

محصول، ریزش زود هنگام میوه، خشک شدن 

هش بازار پسندی محصول ناگهانی درخت و کا

 .شودآن می
 

 روی برگ مرکبات عالیم شانکر  -59کل ش
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 باکتریایی مرکبات شانکر 

 

 زیست شناسی

روی برگ، ساقه و میوه  هایتواند در فصول نامساعد زمستان و تابستان بقاء خود را در لکهعامل بیماری می

ها خارج شده و های فراوانی از سطح لکهحفظ کند. در هوای بارانی و گرم با فراهم شدن رطوبت کافی، باکتری

طوالنی های بارندگی دورههای بارندگی گردند بنابراین بیماری در مناطقی که دورهتوسط باد و باران منتقل می

های جوان، از راه ، روی بافتبارانهایی که دمای هوا باالست، شدت دارد. باکتری با قطرات با دوره دنباشمدت 

تواند در بقایای آلوده کند. عامل بیماری میهای ناشی از عوامل مختلف به داخل گیاه نفوذ میروزنه و زخم

باکتری در خاک فقط چند روز ها و در بقایای ریخته شده در خاک، چند ماه زنده بماند. بقاء گیاهی خشک، سال

-هایی با اندازهها گاهی لکه. بنابراین میوه(10شکل ) توان رخ دهدی آلودگی میاست. روی میوه، چندین چرخه

های متفاوت دارند. بروز این بیماری در هر فصل از سال در بسیاری از نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری به 

خصوص روی درختان جوان و حساس مشاهده  گیر روی مرکبات بههای مرطوب به صورت همهخصوص در سال

 شود.می

 

 چرخه بیماری شانکر مرکبات -10شکل 
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 باکتریایی مرکبات شانکر 

 های انتقالراه

ابزار   ،(11شکل ) مینوز مرکباتپروانه حشراتی از قبیل   های کوتاه توسط باد، باران،انتشار باکتری در مسافت

های حمل و نقل، های دیگر، جعبهبقایای گیاهی آلوده مرکبات و یا میزبانگیرد. آلوده باغبانی و انسان صورت می

نقاط دوردست های تجاری و حشرات باعث انتشار عامل بیماری به های آلوده با کشتیها، حمل میوهکامیون 

درختان  های بذری یااز راه انتقال مواد ازدیادی مانند پیوندک، نهالبیشتر  انتقال اصلی بیماری .گردند می

 پیوندی است.

 

برگ که از طریق زخم وارده، راه ورود باکتری عامل بیماری را باز  روی مرکبات مینوز انتقال بیماری از طریق چگونگی  -11شکل 

 کند. می

 کنترل

مطابق آخرین ای بهترین روش کنترل بیماری، جلوگیری از ورود بیماری با اعمال قوانین قرنطینه 

و بکارگیری مواد  بازرسی و صدور گواهی سالمت بذر و نهالاز جمله  و فنّی در سراسر کشور های علمی پیشرفت

ای است. پس از ورود بیماری به منطقه، بهترین روش های خطرناک و قرنطینهتکثیری سالم و عاری از بیماری

به شانکر، رعایت اصول  های آلودهباشد. استفاده از باد شکن، هرس شاخهکنترل، ریشه کنی درختان آلوده می

ها برای مبارزه با حشرات ناقل و سمپاشی با سموم مسی مانند اکسی کلرور مس  کش بهداشتی، استفاده از حشره

 .در کاهش آلودگی مؤثر است 1-2-2گرم در لیتر و یا مخلوط بردو به نسبت  5/2به میزان 

که عالیم مشکوک به بیماری و حشرات ناقل  ردیابی بیماری بایستی با فاصله زمانی کم به خصوص در مناطقی

 گزارش شده است، صورت گیرد.
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 لکه سیاه مرکبات
 

Citrus Black Spot 
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 مرکباتلکه سیاه 

 
 

 کند. که بارندگی تابستانه داشته باشیم بروز می بیماری لکه سیاه مرکبات در مناطق نیمه گرمسیری سالهایی

 عامل بیماری

 آن شکل غیر جنسیاز گروه آسکومیست است که  Guignardia citricarpa قارچ بیماریعامل 

های ناقص قارچ داراناین قارچ از گروه پیکنیدیومفرم غیر جنسی باشد. می citricarpa Phyllosticta  قارچ

ی پای درخت های ریخته شدهباشد. پریتس )فرم جنسی( و پیکنیدیوم )فرم غیر جنسی( قارچ در روی برگ می

آسک و آسکوسپورها به کمک باد و پیکنیدیوسپورها غالباً به کمک باران انتشار  (.18شکل ) شوند تشکیل می

  (.12و1شوند ) و سبب بیماری می یابند می

 

 

 (ب) و تصویر میکروسکوپی آن( الف)روی گیاه لکه سیاه مرکبات قارچ عامل بیماری  -18شکل 
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 مرکباتلکه سیاه 

 
 سابقه بیماری

اهمیت باالیی  باشد،که دارای بارندگی تابستانه می آفریقای جنوبیو تایوان  ،استرالیابرزیل، آرژانتین، این بیماری در 

شیمیایی  ولی در ایران از اهمیت چندانی برخوردار نیست و مبارزهو دارای خسارات اقتصادی است.  (18شکل ) دارد

 با آن ضرورت ندارد.

 

 در دنیالکه سیاه مرکبات بیماری پراکنش جغرافیایی قارچ عامل  -18شکل 

 

 دامنه میزبانی

مرکبات دیده  ضعیف روی درختان مسن و بیشتر ای تجاری مرکبات به این بیماری حساس هستند وهتمام واریته

های تجاری مرکبات، لیمو، نارنج دیر رس، ماندرین و گریپ فروت حساسیت بیشتری دارند. شوند. در بین واریتهمی

 خسارت بیماری روی ارقام دیررس مثل پرتقال والنسیا نیز خیلی شدید است.

 

 عالیم بیماری

ای به رنگ کند که مرکزشان خاکستری است. حلقهای بروز میفرورفتههای کوچک گرد صورت لکهعالیم بیماری به

. (20شکل ) ی زرد رنگ همیشگی نیستگیرد. وجود هالهها را فرا میای زرد رنگ دور هر یک از لکهای تیره و هاله قهوه

ها نیز معموالً روی دم میوههای برگی بیشتر روی لیمو و . لکهمیوه است های تیره در برگ و نشانه اصلی بیماری وجود لکه

 شوند. دیده می
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 مرکباتلکه سیاه 

 
 

 

 روی برگلکه سیاه مرکبات عالیم بیماری  -20شکل 

میلیمتر  1-5ها به اندازه های متفاوتی دارند. اما بیشتر زخمهای روی میوه بسته به میزبان و سن آن، اندازه و ویژگیلکه

ها کم و بیش گرد، اند. نوع اول، لکه سخت و غربالی است. این لکهقطر دارند و به طور نامنظم روی پوست میوه پراکنده

ای تا تیره هستند که مرکز آنها حالت مردگی دارد. لکه سخت بارزترین های قهوهفرورفته و به رنگ قرمز آجری با حاشیه

تشخیص این لکه به  شود.نشانه  بیماری لکه سیاه است و در سویی از میوه که بیشتر در معرض آفتاب است، تشکیل می

ها خیلی زود ای است. این لکههای نقطههای مالنوز دروغی یا لکهراحتی بعد از بارندگی قابل شناسایی است. نوع دوم، لکه

کنند. های نوع اول بروز میشوند و فاقد پیکنید هستند که در اواخر فصل به شکل لکههای دروغی تشکیل میروی میوه

ها نارنجی، گرد، فرورفته و به قطر حدود یک میلیمتر ی آلودگی شدید است. این لکه، نشانهمکینوع سوم، لکه کک

های پر آزار، های پرآزار تبدیل شوند. نوع چهارم، لکههستند و ممکن است در اواخر فصل یا در خالل انبار داری به لکه

. در شرایطی که رطوبت باالست، (21شکل ) داند و شکل معینی ندارنشونده و یا گسترش یابنده، که فرورفتهوخیم

  شوند.ها تشکیل میپیکنیدهای متعددی در متن این لکه

 

 روی میوه )نوع اول تا چهارم، به ترتیب از چپ به راست(لکه سیاه مرکبات عالیم بیماری  -21شکل 
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 مرکباتلکه سیاه 

 
 

 کنترل

های  بیماری مقاوم خواهند بود. استفاده از نهالچنانچه درختان در شرایط خوبی رشد نمایند و تقویت شوند به این 

های  های جدید در پیشگیری از بیماری مؤثر است. قارچ عامل بیماری از طریق برگعاری از بیماری جهت احداث باغ

ها در ی آلوده نا محتمل است به این دلیل که کنیدیشود ولی انتشار بیماری از طریق انتقال میوهآلوده منتشر می

های آلوده شوند. برگمانند و با باد منتشر نمیشوند ولی به مدت طوالنی زنده نمیپیکنیدهای روی میوه تولید می

توان این های تابستانی ببارد. در زمان بحران ایجاد آلودگی، میشوند که در کشوری باراننیز زمانی باعث بیماری می

ها را وسپور در سطح باغ کنترل کرد یعنی به صورت مالچ پاشی، برگهای آزاد کننده آسکبیماری را با پوشاندن برگ

ی قارچ را ی مرکبات بینجامد، مایههای آلوده و خشکیدهبا علف چمنی پوشاند. هر روشی که به خارج شدن برگ

 توان با ترکیب بردو درختان را سمپاشی نمود.دهد. در صورت نیاز نیز میکاهش می
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 مرکبات اسکب
 

Citrus Scab 
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 اسکب مرکبات

 

های سطحی روی میوه تولید ای مرکبات است که جوشهای مهم قرنطینهبیماری اسکب مرکبات، یکی از بیماری

شود، اهمیت ی تازه آن استفاده میشوند و از میوهارقام حساس که در مناطق مرطوب کاشته میکند و در می

های مرکبات های نارس و کوتولگی پایهها، ریزش برگ و میوهدارد. این بیماری باعث بدشکلی شاخه و برگ

وارد  دارباغشود. به هر حال این بیماری خسارت سنگینی به شود. این عمل منجر به کاهش کیفیت می می

 کند. می

 عامل بیماری

شود. ایجاد می Sphaceloma fawcettii با فرم غیر جنسی Elsinoe fawcettiiاسکب مرکبات بر اثر قارچ 

های رنگی و رنگ، کنیدیهای بیاند. عالوه بر کنیدیرنگ، تک سلولی و بیضویبی .Elsinoe sppهای کنیدی

کنند.  رنگ تولید میهای بیها جوانه زده و کنیدیکند که این کنیدیها تولید میسوزنی شکل نیز روی لکه

ای در  های برجسته با رشد کند به رنگ بژ یا قهوهباشد و کلنیمیکرومتر می 5-0×  10-12ی آسکوسپور اندازه

 .کنندمحیط کشت تولید می

 سابقه بیماری

های مهم شناخته شده در بیشتر کشورهای مرکبات خیز با آب و هوای مرطوب مانند یکی از بیماری این بیماری

 باشد.پاکستان می آمریکا، استرالیا، نیوزلند، آرژانتین، هند و 

 انتقال

اند، منتقل های تازه که حساسها یا میوههای باران به برگها معموالً با قطرهاسپورهای موجود در سطح جوش

های کوتاه پراکنده در فاصلهوزش باد شوند و با ها ایجاد میها بعد از تشکیل شبنم روی لکهشوند. کنیدیمی

های کوتاه درجه سانتیگراد است. آلودگی در دوره 24-21ی اسکب مرکبات شوند. دمای بهینه برای توسعهمی

یت دارد. انتشار بیماری به نقاط دورتر بیشتر با ها بارندگی اهمتواند رخ دهد ولی برای انتشار کنیدی آبیاری می

ها در حین عملیات کشاورزی، بیماری ممکن ی آلوده در خزانه است. همچنین در صورت خیس بودن برگپایه

 های سالم منتقل شود.است با وسایل کشاورزی به قسمت
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 اسکب مرکبات

 

 دامنه میزبانی

های دیگر باشند. همچنین گونه اسکب مرکبات میهای آن میزبان بیماری  لمون، نارنگی و دورگلیمو، راف

شکل ) اند ولی میزان حساسیت آنها کمتر استمرکبات مانند گریپ فروت، نارنج و پوملو به این بیماری حساس

22). 

 

 

 مرکبات مختلف های روی میزباناسکب مرکبات عالیم بیماری  -22شکل 

 عالیم بیماری

های های نارس شود. نشانهافتد و باعث ریزش برگ و میوهها اتفاق میها و میوهشاخهها، این بیماری روی برگ

شود و به رنگ صورتی های کمی برجسته که شامل قارچ و بافت میزبان است، ظاهر میصورت جوشآن ابتدا به

دارند و شکاف برمی شوند وکنند زگیلی میها توسعه پیدا میآید. پس از آن، درحالیکه جوشای در میتا قهوه

 پرتقال
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 اسکب مرکبات

شود. سن بافت میزبان در زمان آلودگی، گونه و ای متمایل به زرد و سرانجام خاکستری تیره میرنگ آنها قهوه

وجود تر بههای مسنهایی که روی بافتطوریکه لکهگذارد. بهها و میزان برآمدگی تأثیر میی لکهرقم، روی اندازه

شوند، برجستگی بیشتری دارند. همچنین در یک های جوان تشکیل میبافتآیند، مسطح و آنهایی که روی می

ها در طرف یابد و در همان قسمتشود وگسترش میهایی به جای زگیل تشکیل میسطح برگ آلوده، برجستگی

 .(21شکل ) آیدوجود میهایی بهدیگر برگ، فرورفتگی

 

 (ج و د( و برگ )و بالف روی میوه )اسکب مرکبات عالیم بیماری  -21شکل 

 کنترل

های تجاری که ممکن است آلودگی حضور داشته ی دور از باغاحداث خزانه برای تولید پایه و پیوندک در فاصله

دهد. باشد. کاهش استفاده از آبیاری بارانی در تولید ارقام حساس، زیرا میزان آلودگی را به شدت افزایش می

کند. کنترل شیمیایی با ف اسپورها شده و از پراکنش آنها جلوگیری میهرس منظم درختان، این امر باعث حذ

سکب های مسی برای کنترل بیماری اها باید در شروع آلودگی در خزانه انجام شود. معموالً از قارچکشقارچکش

 (.11شود )مرکبات استفاده می
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 بیماری لپروز مرکبات

citrus leprosis virus 
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 بیماری لپروز مرکبات

 

 

   

 

 

 

ای مرکبات های قرنطینهبیماری لپروز مرکبات، یکی از بیماری

حساب  کبات بهباشد که یک خطر جدی برای صنعت مرمی

آید. این ویروس باعث ایجاد خسارت به برگ، شاخه و میوه  می

صورت زخم روی شاخه، برگ و میوه شود. عالیم بیماری بهمی

 شود و شدت عالیم بسته به رقم مرکبات متفاوت استظاهر می

های آلوده به این ویروس ارزش بازارپسندی . میوه(24شکل )

 کمی دارند.

 

 عامل بیماری
باشد. متفاوت میعامل  بسته به نوعویروس لپروز مرکبات 

و ویروس   (CiLV-C)مرکبات نوع سیتوپالسمی ویروس لپروز

های ی کنه وسیله که به (CiLV-N)ای مرکبات نوع هسته لپروز

یابند. نوع سیتوپالسمی شامل دو انتقال می Brevipalpus جنس

تر است که رایج CiLV-C1))باشد: سیتوپالسمی نوع یک نوع می

که در کلمبیا یافت شده  CiLV-C2))و سیتوپالسمی نوع دو 

 (.2است )

 

 دامنه میزبانی

لیمو، نارنج، گریپ فروت، نارنگی و هیبریدهای آن نیز به این 

 ویروس حساس هستند.

 عالیم ظاهری بیماری -24 شکل

لپروز مرکبات
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 بیماری لپروز مرکبات

 
 

 سابقه بیماری
های ترین بیماریاین ویروس یکی از مخرب عامل بیماری از بیشتر نواحی مرکبات خیز جهان گزارش شده است.

شود. این ویروس یک بیماری بومی در چندین کشور آمریکای جنوبی بوده که مرکبات در آمریکا محسوب می

 .(25شکل ) اخیراً در آمریکای شمالی مانند مکزیک نیز انتشار یافته است

 

 در دنیالپروز مرکبات نقشه پراکنش عامل بیماری  -25شکل 

 انتقال

یابد و مهمترین روش این ویروس به سختی با روش مکانیکی از یک گیاه به گیاه دیگر یا میزبان علفی انتقال می

ی مراحل سنی کنه قادر به (. همه20باشد )شکل  می Brevipalpusهای جنس وسیله کنهانتقال آن، انتقال به

اند به منظور به دست آوردن ویروس، باید روی یک که تازه از تخم در آمده هاییباشند. کنهانتقال ویروس می

ها پس از تغذیه از گیاه آلوده، قابلیت انتقال آن به گیاه سالم را دارند. این ویروس به  گیاه آلوده تغذیه کنند. کنه

 کند.یه میای است که از آن تغذکند و هر زخم همراه با یک کنهطور سیستمیک در گیاه حرکت نمی

 

 لپروز مرکبات ناقل بیماری -20شکل 
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 بیماری لپروز مرکبات

 
 

 عالیم

 

 

 

 

های گرد تا بیضی شکل صورت زخمعالیم معموالً به

شوند که شدت آن روی میوه، برگ و شاخه دیده می

بسته به رقم مرکبات و ناحیه آن متفاوت است. 

گرد و دارای یک نقطه های برگی معموالً زخم

میلیمتر قطر  1تا  2 با ای تیرهمرکزی قهوه

 اندی هاله سوخته احاطه شدهوسیلهباشند که به می

ی متمایل به . اغلب یک یا دو حلقه(21شکل )

کند. ای نیز اطراف نقطه مرکزی را احاطه میقهوه

-های برگی ممکن است با جراحات آفت عالیم زخم

 ناشی از حشرات اشتباه شوند.ها و یا صدمات کش

ای صورت نقاط مرده قهوهمیوه گرد و به روی هایزخم

میلیمتر قطر  20تا  10باشند. تیره روی پوست میوه می

شود. روی ها صمغ نیز دیده میدارند. گاهی روی زخم

باشند و اما ابتدا زرد میها های سبز نرسیده، زخممیوه

شوند به طوریکه ارزش بازار ای یا سیاه میبعداً قهوه

یابد. عالیم میوه ممکن است با پسندی میوه کاهش می

 .(28شکل ) اشتباه شود شانکر مرکبات

های روی ساقه برجسته، پوستی و خاکستری یا زخم

 ای بوده و ممکن است سطح ساقه را بپوشانندقهوه

. زمانیکه تعداد ناقلین زیاد است ممکن (28شکل )

های ساقه با همدیگر دیده شوند و مرگ  است زخم

شاخه اتفاق افتد. در نهایت موجب بدشکلی شدید 

 .(4) ریزندها میپوست شده و میوه

 روی برگ لپروز مرکباتعالیم بیماری  -22شکل 

 روی شاخه لپروز مرکباتعالیم بیماری  -23شکل 

  روی میوه لپروز مرکباتعالیم بیماری  -22شکل 
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 بیماری لپروز مرکبات

 
  

 نترلک 

ها باشد. بیشتر کنه کشها که برای  کنترل کنه طریق کنترل کنه ناقل میروش کنترل این ویروس اساساً از 

های  ی برنامهای، توسعههای دیگر کنترل این بیماری، برقراری اقدامات قرنطینهشوند، مؤثرند. از روش استفاده می

 باشد. اری میتشخیصی برای تشخیص و شناسایی سریع عامل بیماری و آشنا نمودن باغدارن با عالیم ادامه بیم
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 لکه برگی مرکبات بیماری
 

Citrus Leaf Blotch  

 .باشدمی Flexiviridae یو خانواده Citrivirus ویروس لکه برگی مرکبات، یک گونه از جنس

ای با تک رشتهمثبت نانومتر قطر دارد که دارای آر ان ا  12-15نانومتر طول و  800ای با ی رشتهدارای پیکره

( کدشونده هستند و دارای یک پروتئین ORFsنوکلئوتید است. ژنوم ویروس دارای سه قاب خواندنی ) 8141

 .(10شکل ) باشدکیلو دالتون می 41 (CPپوششی )
 

  

 ژنوم ویروس لکه برگی مرکبات -10شکل 

 

 سابقه بیماری

گزارش شد. سپس از ژاپن، استرالیا، فلوریدا، اسپانیا، ایتالیا و نیوزلند نیز  1884بار از کامکوات در سال اولین

 (.8و1گزارش شد )

  دامنه میزبانی

پونسیروس، سیتروملو و های مختلف مرکبات مانند نارنگی، گریپ فروت، پرتقال، لمون، های آن وایتهمیزبان

 باشند.هیبریدهای سیترنج می

 انتقال

یابد. هیچ ناقلی درصد( از طریق بذر مرکبات مانند نارنج و کامکوات انتقال می 5/2عامل بیماری به میزان کمی )

 برای انتقال این بیماری گزارش نشده است.
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 عالیم

های مختلف مرکبات این ویروس باعث ایجاد لکه برگی و چروکیدگی پیوند جوانه به صورت غیر نرمال در واریته

ای روی گیاه محک بالنگ مشابه عالیم ایجاد شده توسط ویروس شوند. عالیم روی تنه به صورت ساقه آبلهمی

ت کلروتیک است که ممکن است با صورباشد. عالیم روی برگ بهتریستزا مرکبات روی همان گیاه محک می

 عالیم ایجاد شده توسط پسوروز، کریستاکورتیس، میوه سنگی و کیسه صمغی در همان گیاه محک اشتباه شود

 .(11شکل )

 

( عالیم Cدر تانگور و ) Mottle( عالیم bدر برگ پرتقال، ) ( عالیم رگبرگ روشنیa) لکه برگی مرکباتعالیم بیماری  -11شکل 

 ای در بالنگ اتراگ آبلهساقه 

 های تشخیصروش

ای در بالنگ اتراگ که این دو گونه از گیاهان نموده سازی بیولووژیکی با تولید عالیم برگی در تانگور و ساقه آبله

تر قابل تشخیص تر ظاهر شده و آسانهای برگی کلروتیک در تانگور سریعباشند. لکهمحک این بیماری می

های دیگر تشخیص این ن مایه زنی روی این گیاه محک بیشتر توصیه شده است. از روشباشند. بنابرای می

 باشد. با پرایمرهای اختصاصی می RT-PCRهای نشاندار شده و بیماری روش مولکولی هیبریداسیون با پروب

 کنترل

های سالم از ها و پیوندکشود. جلوگیری از انتقال ویروس با استفاده از جوانهاین ویروس با بذر منتقل می

 باشد.های کنترل این بیماری میهای مادری عاری از ویروس، از روش پایه
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 ای مرکباتهای مهم قرنطینهبیماری
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