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  چکیده

سطح زیر کشت نسبتا وسیعی را به خود اختصاص داده و مرکبات در ایران 
کند. یکی از عوامل تهدید بسیار مهمی در اقتصاد کشور ایفا مینقش 
یماری ب ویژه در مناطق گرم جنوبی، ایران و به های مرکبات در باغ یکننده

مردگی صورت پژهعالئم بیماری باست. مرکبات  یسرشاخه ها خشکیدگی
در برخی موارد روی  شود.می های درختان مشاهدهشاخهسر خشکیدگیو 

 های متفاوتهای طولی در اندازهدرختان آلوده، شکاف یها و تنهسرشاخه
غالبا با  که گرددسیاه رنگ قارچ عامل بیماری نمایان می یتوده به همراه

است. یکی از عوامل مهم بروز رنگ همراه ایتا قهوه ترشح صمغ زرد
ی مرکبات قارچ هاخشکیدگی سرشاخه

Neofusicoccum mangiferae  .بیماری خشکیدگی سرشاخه  است
ری مدیریت ضعیف، تغذیه و آبیا در باغات بابیشتر اغلب در تابستان و 

مدیریت صحیح در  شود.تابستانه مشاهده میهای هرسانجام نامناسب و 
، ، ضد عفونی محل هرسدرختانتقویت ی مناسب و تغذیه، آبیاری یزمینه

 کش محافظتیوکاربرد قارچ های گرم سالول ماهعدم هرس درختان در ط
 می تواند خسارت این بیماری را کاهش دهد.

بات، ی مرککنترل تلفیقی، خشکیدگی سرشاخهکلیدی:  هایواژه
Nattrassia mangiferae 
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 مقدمه

ه و بود های هیمالیا در شمال شرق هند و چین مرکزیبومی دامنه ،مرکبات

. (Gmitter and Xulan 1990) دنیا برده شده است از آن جا به سایر مناطق

و  جهانی است های مهم در تجارتدر حال حاضر مرکبات یکی از میوه

. (FAO 2018گردد )میکشور دنیا کشت  191در بیش از طبق آمار فائو 

(، آمریکا 11/11ی مرکبات شامل برزیل )%کشورهای مهم تولیدکننده

( و هند 91/1(، اسپانیا )%11/6(،  مکزیک )%1/11(، چین )92/11%)%

مرکبات جهان را تولید  68باشند که در مجموع بیش از %( می11/1)%

ی مرکبات یکی (. بیماری خشکیدگی سرشاخهFAO, 2018کنند )می

نظیر  مختلفیهای های مهم مرکبات در دنیا است. قارچاز بیماری

Diplodia natalensis Pole Evans. ،Fusarium oxysporium f. sp. 

citri  وNattrassia mangiferae (Syd. & P. Syd.) B. Sutton & Dyko 

اند بیماری خشکیدگی سرشاخه در مرکبات گزارش شده املوعنوان عهب

(Feder and Hutchins, 1966; Timmer et al. 1979.) ای اخیر هطی سال
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ق بویژه در مناط و های مرکبات در ایرانباغ ییکی از عوامل تهدید کننده

ات در مرکباست. مرکبات  یسرشاخه ، بیماری خشکیدگییگرم جنوب

ایران در مناطق مختلف شمالی و جنوبی کشور کشت می گردد. نتایج 

 یاخهسرش شکیدگیخدهد بیماری زارشات موجود نشان میگتحقیقات و 

اهمیت چندانی ندارد ولی در  ایمرکبات در شمال کشور و مناطق کوهپایه

ت اسهای مهم و خطرناک مرکبات مناطق جنوبی کشور یکی از بیماری

روی پرتقال،  کرمان ازدر استان  N. mangiferaeقارچ .  (1911)نجفی نیا 

ارشاد  و امینایی)و گزارش شده است  لیمو جداسازی نارنج و گریپ فروت،

ز ادرختان  مرکبات  یبیماری خشکیدگی سرشاخه. (1911نیا ، نجفی1912

یماری عامل بروی لیموی لیسبون گزارش شده و  آباد دزفولصفی یمنطقه

در   .(1911و همکاران  علیزادهمعرفی شده است ) N. mangiferaeقارچ 

جنوب استان نظیر  ،مناطق مرکبات خیز دارای شرایط آب و هوایی گرم

، بیماری خشکیدگی خوزستان و جنوب استان فارس کرمان، دزفول در
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ستان در اواخر بهار، تابلی در زمستان فعالیت نداشته وی مرکبات سرشاخه

های ناشی از هرس . زخم(1911کند )نجفی نیا پیدا میو اوایل پائیز شدت 

 از تابش آفتاب ها و تنه ناشیموقع و زخمی شدن الیه سطحی شاخهبی

و  هعلیزادبرای شروع آلودگی الزم و ضروری است ) )آفتاب سوختگی(

 (. 1911همکاران 

 عالئـم بیـمـاری

اسط او )اولیه احل در مرمرکبات  های سرشاخه خشکیدگیبیماری عالئم 

 ناهای انتهایی درختدر شاخهخشکیدگی اغلب باعث پژمردگی و  (بهار

شک خ -ها سبزکند. ابتدا برگبا گرم شدن هوا شدت پیدا میو شود می

ها هغالباً از شاخ لیآیند وای در میشده، در اثر تابش آفتاب به رنگ قهوه

ها شاخهسرخشکیدگی  صورت پژمردگی وهب شوند و سپسجدا نمی

 ی. در اثر پیشرفت بیماری، آلودگی از شاخه ها(1)شکل  شودمشاهده می

در برخی  .یابدی اصلی گسترش میدر نهایت تنه انتهایی به سمت پایین و

ای طولی در هدرختان آلوده شکاف یها و تنهموارد روی سرشاخه

در ه کرنگ  که غالبا با ترشح صمغ زردشود های متفاوت مشاهده میاندازه

(. در مراحل 2)شکل  ، همراه استشودمجاورت هوا سفت و سخت می
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نازک  هایصورت ورقهب اصلی ها و تنهبیماری، پوست شاخه یپیشرفته

رنگ قارچ عامل بیماری مشاهده سیاه یجدا شده و زیر پوست، توده

درختان (. در 9)شکل بیماری استهای نشانهترین گردد که از شاخصمی

 یعالئم سیاه شدن بخش چوب ،با آلودگی شدید، در برش عرضی شاخه

رنگ روی سیاه یگاهی این توده .(9شود )شکل دیده میوی بصورت حلق

 شود.ریشه نیز مشاهده می

 
 ناشی از قارچ مرکبات  یهاسرشاخه عالئم خشکیدگی -1شکل 

Neofusicoccum mangiferae  روی گریپ فروت )سمت چپ( و پرتقال

 .)سمت راست(
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بیماری  آلوده به پرتقال هایرنگ روی شاخهمغ زردصترشح    -2شکل 

 خشکیدگی سرشاخه )اصلی(

 
)سمت راست( و  رنگی سیاهای شدن پوست شاخه و مشاهده تودهورقه-9شکل 

 قارچ عامل بیماریشاخه پرتقال )سمت چپ( آلوده به برش عرضی 

(Neofusicoccum mangifera.)اصلی(  ) 
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 مدیریت بیماریدستورالعمل اجرایی 

 

 مرکبات همراه با ترشح صمغ زرد های شاخهنوعی عالئم خشکیدگی سر

جیرفت و استان فارس گزارش  یرنگ روی درختان مرکبات در منطقه

ولی با است  N. mangifera شده که شبیه عالئم ایجاد شده ناشی از قارچ

متر انتهای سانتی 18تا  28 این تفاوت که پیشرفت عالئم فقط محدود به

زرد شده و حول رگبرگ میانی  اه(.  برگ1باشد )شکل شاخه ها میسر

ارچی و قبیمارگر گونه تاکنون هیچ. نمایندریزش می یپیچ خورده و گاه

ش ناشی از تاب و احتماال شده استجداسازی ناین تیپ عالئم قارچی از غیر

صورت به اغلب سوختگیعالئم آفتاب است.شدید آفتاب در این مناطق 

ر و دباال طرف برگ بههای کوچک تا بزرگ، زردی، پیچیدگی لکه

وه و ها و پوست میشرایط شدید سوختگی برگ، چرمی و برنزه شدن برگ
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ونی هایی که در بخش بیرسوختگی آن، بدشکل شدن میوه بخصوص میوه

 .(1شود )شکل ، دیده میدرخت قرار دارند

 

 
  )اصلی( ناشی از تابش آفتاب  خشکیدگی سرشاخهعالئم  -1شکل 

 
 ها و میوه در مرکبات )اصلی(سوختگی برگآفتابعالئم  -1شکل 



 

 

11 

 

بیماری دیگری که در ایجاد خشکیدگی سرشاخه درختان مرکبات مهم 

. عوامل (6)شکل  باشدمرکبات می ی، پوسیدگی طوقه و ریشهاست

های هرمزگان و کرمان مرکبات در استان یپوسیدگی طوقه و ریشه

 .Pو  Phytophthora nicotianae var. parasiticaهای گونه

citrophthora نجفی نیا 1961منصوری و فصیحانی شده است ) گزارش ،

 . (1910و همکاران 
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عالئم خشکیدگی سرشاخه و ترشح صمغ در ناحیه طوقه مرکبات   -6شکل 

 Phytophthora nicotianaeناشی از قارچ 

  های مرکباتخشکیدگی سرشاخه امل بیماریوع

چ قاری مرکبات در ایران خشکیدگی سرشاخهبیماری   یکی از عوامل

Nattrassia mangiferae    نام دارد که پیکنیددار است و به علت عدم

. در طبیعت دهدوجود شرایط مناسب در طبیعت به ندرت پیکنید تشکیل می

است که اندام های  Scytalidium dimidiatum ی غیر جنسی آنمرحله

فرم غیر جنسی و آیند. میرویشی آن بصورت آرتروکنیدیوم در 

قارچ عامل این بیماری مربوط به خانواده   آرتروکنیدیومی

Botryosphaeriaceae .های این گروه شامل آنامورف استDiplodia, 

Lasiodiplodia, Neofusicoccum  وNeoscytalidium باشند )می 

Crous et al. 2006, Phillips et al. 2008 نتایج بررسی های ملکولی .)

و مترادف های آن  N. mangiferaeنشان داده است نام صحیح برای قارچ 
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(Dothiorella mangiferae, Torula dimidata, Scytilidium 

dimidiatum, Fusicoccum eucalypti, Hendersonula toruloidea, 

H. cypria, Exosporina fawcetii, H. agathidia, and S. lignicola)  

  .Fusicoccum dimidiatum (Penz.) D.F. Farr, comb. novقارچ 

 .(Farr et al. 2005) باشدمی

منشعب، ابتدا بی رنگ و سپس به رنگ   PDAمیسلیوم قارچ روی محیط 

شود. قارچ از پشت تشتک بصورت تیره رنگ دیده میای تیره و پرگنه قهوه

شکل  ای و بیضویآرتروکنیدیوم قارچ به اشکال متفاوت کروی، بشکه

ت صورعامل بیماری زمستان را بهاست. بصورت شفاف تا تیره رنگ 

آرتروکنیدیوم و میسلیوم، به حالت غیرفعال در سطح و داخل تنه و 

ها با تراکم فوق العاده کنیدیومکند. آرتروهای آلوده سپری میشاخه

ه دهند و قادر بهای آلوده میای زیر پریدرم شاخهزیادی، تشکیل الیه دوده

د. نباشتحمل آب و هوای گرم و خشک برای مدت طوالنی می

 گینهفت شوند و دورهتوسط باد و باران منتقل می( 1)شکل ها آتروکنیدیوم
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که  ها در جاییتروکنیدیومرگیرد. آها تحت تاثیر درجه حرارت قرار میآن

لوله تندشی از محل زخم  .پریدرم پاره شود تندش و رشد سریعی دارند

وارد بافت پوستی می شود، نفوذ اولیه در کورتکس از داخل یا بین دیواره 

های سلولی صورت می گیرد و به محض استقرار، تهاجم به تمام بافت ها 

وند و شمیمسدود نکر با صمغ و تیلوز توسعه می یابد. آوندها در محل شا

پژمردگی فقط بعد از مسدود شدن کامل مسیر عبور آب اتفاق می افتد و 

 ینطقهدر م هیچ نوع توکسین قارچی و میزبانی در پژمردگی دخالت ندارد. 

 عامل اصلی خسارت و انتشارآرتروکنیدیومی ، مرحله جنوب استان کرمان

عامل بیماری دامنه میزبانی  (.1911 نجفی نیا)است های مرکبات قارچ در باغ

گیاهی  یخانواده 10متعلق به واریته گونه و  18ای دارد و بیش از گسترده

از جمله درختان مثمر و غیرمثمر شامل انواع مختلف مرکبات، درختان میوه 

و  از قبیل اکالیپتوس دارها و درختان سایهدار، انواع درختچهدار و دانههسته

 (.1911و همکاران  علیزادهدهد )حتی نخل خرما را مورد حمله قرار می
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قارچ عامل  ( Scytalidium dimidiatum)مرحله آرتروکنیدیوم  -1شکل 

 ی مرکبات )اصلی(هابیماری خشکیدگی سرشاخه

درختان دارای عالئم خشکیدگی  کرمان ازاستان جنوب  یدر منطقه

دو  (فروت، نارنگی و لیموترشپرتقال، گریپی مرکبات )هاسرشاخه

 N. mangiferae و  .Bipolaris australiensis Eliis قارچ یگونه

 68تا  18میزان خسارت این بیماری در جنوب استان کرمان  و جداسازی

 . (1901و آزادوار،  نیانجفی، 1911نیا گزارش شده است )نجفی درصد
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  بیماریچرخه زیستی 

پریدرم به عنوان یک حصار فیزیکی در مقابل نفوذ و پیشرفت قارچ  -الف

کند، آرتروکنیدیوم ها در سطح پریدرم سالم، تندش و رشد مقاومت می

شد. در ضعیفی دارند و نبودن غـــــذا موجب از بین رفتن آنها خواهد 

عامل بـــیماری در هرجا )بر روی کورتکس  ،صورت حذف پــریدرم

کامبیوم، محل های هرس یا آفتاب سوخته( که قرار گیرد در صورت مساعد 

 .N افتد لذا قارچکند و آلودگی اتفاق میبودن شرایط استقرار پیدا می

mangiferae های طبیعی یا مصنوعی به کننده از زخمیک عامل حمله

 لیزادهع) استهای آوندی ام بافت های گیاهی از جمله کورتکس و بافتتم

 (.1911و همکاران 

گرمسیری ایران عامل بیماری با گرم شدن در مناطق گرمسیری و نیمه -ب

پیشرفت آن در مرداد و شهریور به اوج  ،فعال شده (حدود اواسط بهار)هوا 
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رسد و در طول به حداقل می ماهمهراواخر و در رسیده، سپس کند شده 

 ماند. زمستان و اوایل بهار به حالت غیرفعال باقی می

حرارت به عنوان عامل تعیین کننده در استقرار و پیشرفت بیماری عمل  –ج 

ا تر از مانع پریدرمی است. لذکرده و تاثیر آن در شروع بیماری احتماالً مهم

استقرار پاتوژن و آلودگی در فصل زمستان را به پائین بودن درجه عدم 

 (.1911و همکاران  علیزادهحرارت می توان نسبت داد )

ان درخت .رشد مرکبات وجود دارد یحساسیت به بیماری در تمام دوره -د

تان خدر )در جـوان تحمل بیشتری نسبت به درختان مسن نشان می دهند

عدم هرس وسالم بودن پریدرم ابتال  جوان احتماالً به علت رشد فعال آنها،

 به بیماری کمتر اتفاق می افتد(. 

 مدیریت بیماریدستورالعمل اجرایی 

این قارچ نشان دهنده این است که    Nattrassiaی میزبانی وسیع قارچ دامنه

کنند و لذا مشکالتی را در کنترل این اختصاصی عمل میبصورت غیر
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ختان درتقویت  و تغذیه اعمال مدیریت صحیح درنماید.  بیماری ایجاد می

عدم  های هرس،ضد عفونی محل آبیاری کافی در طول تابستان، مرکبات،

تواند خسارت این بیماری را های گرم سال میهرس درختان در طول ماه

ای کاربردی زیر می توانند در کاهش شدت خسارت هکاهش دهد. روش

 بیماری موثر واقع شوند.

 استفاده از ارقام مقاوم 

یمو و ه واریته لنشان داده که از نُ تحقیقات انجام شده در خوزستان  نتایج 

الیم مورد آزمایش، یوریکا، میر، الیم مکزیکی و لیسبون به ترتیب بیشترین 

ی خوزستان نمی باشند ولی را داشته و مناسب کشت در منطقه حساسیت

و برای  نداهمگدالینا و لیمو شیرین به ترتیب کمترین حساسیت را نشان داد

در میان (. 1908و همکاران  حیدریان)شوند ی خوزستان توصیه میمنطقه

باالترین و رقم شمبار  اراست بیاردبالش و ر ،  ارقامیپ فروتارقام گر

ی ند. نتایج موید این است که پرتقال، نارنگاهکمترین حساسیت را نشان داد
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و نارنج نسبت به لیمو، الیم و گریپ فروت حساسیت کمتری نسبت به 

اند و می توانند در دادهشاخه در خوزستان نشان بیماری خشکیدگی سر

 (.1908و همکاران  حیدریان)ی خوزستان در اولویت قرار گیرند منطقه

 پیشگیری از آفتاب سوختگی 

خودداری از هرس درختان در بهار و تابستان که باعث از دست رفتن آب 

، در کاهش میزان آفتاب سوختگی شودو وارد شدن تنش به درخت می

موثر است. آبیاری کافی به منظور تامین رطوبت و کاهش تنش خشکی، 

ی در کاهش آفتاب سوختگی و در نهایت بیماری خشکیدگی سرشاخه

 تیر هایماه خودداری از دادن کودهای ازته در مرکبات خیلی موثر است.

کودهای پتاسه باعث استحکام بافت گیاه در مقابل عوامل و دادن  و مرداد

  شوند.سوختگی میزای زنده و غیرزنده ازجمله عارضه آفتاببیماری

باعث  (0)شکل  استفاده از سایبان و اقتصادی بودن، امکان در صورت

کاهش یابد و ضمن کاهش  نور خورشید تابش میزان و شدت شودمی
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آفتاب سوختگی، باعث کاهش خسارت بیماری خشکیدگی سرشاخه نیز 

 شود.می

 سه تا شش درصد کائولین پودر پاشی درختان با استفاده از محلول

در بازه  در اوایل صبح و نزدیک غروب (1916فرد و همکاران )مظفری

روز یکبار  91زمانی اواسط خرداد تا اواسط تیرماه )در صورت نیاز به فاصله 

سوختگی در پیشگیری از آفتابدیگر تکرار شود( در مناطق جنوبی ایران، 

بات پاشی درختان مرکمحلول بسیار مؤثر بوده و دارای مزایای فراوانی است.

پودر کائولین باعث بازتابش نور خورشید شده و از  با استفاده از

ه پاش حتماً باید مجهز بکند. سمسوختگی درختان جلوگیری میآفتاب

ه میزان ب همزن باشد. استفاده از مایع صابون کشاورزی مانند صابون کیمیا

 در هزار 1/2های همراه مانند روغن سیترال یه میزان دو در هزار و روغن

 شود.های درخت میی بهتر پودر روی برگباعث ماندگار
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 پیشگیری از آفتاب سوختگی با نصب سایبان -0شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21 

 

 

 کنترل شیمیایی

بات ی مرکپاشی درختان آلوده به بیماری خشکیدگی سرشاخه هامحلول 

)با غلظت دو تا سه در هزار(  های اکسی کلرور مسکشارچبا استفاده از ق

 .و کاهش خسارت بیماری مفید باشدکنترل تواند در اردیبهشت می در ماه

پاشی در ساعات گرم روز باید در صورت استفاده از سموم مسی، از محلول

 خودداری کرد چون احتمال گیاه سوزی وجود دارد.

محل زخم با محلول بردو  فوری ضدعفونی ،زخمهرگونه در صورت وجود 

هرس ابتدا  ،بیماریدر صورت مشاهده عالئم انجام گیرد.  درصد دو

محل هرس با محلول بردو با ضدعفونی و  انجام شود سرشاخه های خشک

، از گسترش بیماری جلوگیری شود. جهت پیشگیری بیماری، دو درصد

 در اواخردرختان با سم مسی اکسی کلرور مس سه در هزار  محلول پاشی

و تکرار آن به فاصله یک ماه بعد بسیار موثر  فروردین و اوایل اردیبهشت
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در برخی درختان ممکن است بیماری خشکیدگی سرشاخه و  است.

ر دپوسیدگی ریشه به صورت هم زمان روی یک درخت دیده شوند. لذا 

نترل ، عالوه بر کراوصورت وجود پوسیدگی ریشه ناشی از قارچ فیتوفت

شود یکی از بیماری خشکیدگی سرشاخه مرکبات، توصیه می

و  %28+ کلروتالونیل  %18با ماده مؤثره مانکوزب  های آلیادو )کشقارچ

(، به میزان 1911)علیان،  WP%61صورت فرموالسیون به( %1سیموکسانیل 

دو تا سه در هزار، آلیت به میزان نیم تا یک در هزار، ریدومیل ام زد به 

ونه قارچکش، اطالعات میزان دو در هزار )بهتر است قبل از استفاده هر گ

روی برچسب مطالعه شود و طبق دستور شرکت سازنده عمل شود( با 

استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار مورد استفاده قرار گیرد. در صورتیکه 

سطحی  کنار زدن خاک امکان استفاده در سیستم آبیاری تحت فشار نباشد،

سایه انداز درخت( سم )بسته به سن و  گرم 18تا  18ها، پاشیدن روی ریشه

 با الیه نازک سم و پوشاندندرخت در محل سایه انداز ریدومیل کش قارچ
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در کاهش خسارت بیماری و مدیریت کنترل بسیار مفید و موثر  ،خاک

 در پای درختان آلوده روز بعد 98تا  28در صورت نیاز این عمل است )

 (.تکرار گردد

 منابع

 Nattrassia. گزارشی از وجود قارچ 1912ج . ،م. م.، و ارشاد ،امینایی -1

mangiferae  در استان کرمان. خالصه مقاالت یازدهمین کنگره

 .210ص ، ایران، رشت ،گیاهپزشکی ایران، دانشگاه گیالن

. حساسیت نسبی برخی ارقام 1908و. ،ع.، و میناسیان ،ا.، علیزاده ،حیدریان  -2

مرکبات به پژمردگی شاخه، زوال و مرگ درختان مرکبات ناشی از 

Nattrassia mangiferae. . 116-191 :2-1بیماریهای گیاهی. 

کنترل جهت  Aliado ctl کشارزیابی کارایی قارچ. 1911علیان، ی. م.  -9

. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی به شماره فروست گموز مرکبات یماریب

 .9/18/11تاریخ    10900

http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=احمد+حيدريان+؛+عزيزالله+عليزاده+؛+واهه+ميناسيان
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و  Nattrassia mangiferaeزوال و مرگ درختان مرکبات ناشی از قارچ 
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در استان خوزستان. مجله علوم  Nattrassia mangiferaeاز قارچ 

 .00-11: 1کشاورزی و منابع طبیعی 

. اثر کائولین بر برخی 1916فرد، م.، راحمی، م. و اصل مشتاق، ا. مظفری -6

های فیزیولوژیک و آفتاب سوختگی پرتقال رقم واشنگتن ناول. ویژگی

 08-68(: 1) 10مجله علوم و فنون باغبانی ایران، 

. پوسیدگی طوقه و ریشه مرکبات در 1961 ع. ،ب.، و فصیحیانی ،منصوری -1
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Abstract 

Citrus in Iran has a relatively large area under cultivation and 

plays a very important role in the country's economy. One of the 

threatening factors of citrus orchards in Iran, especially in the 

hot southern regions, is citrus die-back disease. Symptoms of the 

disease are seen in the form of wilting and drying of tree 

branches. In some cases, longitudinal cracks of various sizes 

appear on the branches and trunks of infected trees, along with 

a black fungal mass, often accompanied by a yellow to brown 

gum discharge. One of the most important causes of citrus 

dieback is Neofusicoccum mangiferae. Citrus dieback is often 

seen in summer and mostly in orchards with poor management, 

poor nutrition and irrigation, and irregular pruning. Proper 

management of irrigation, proper nutrition and strengthening of 

trees, disinfection of pruning sites, non-pruning of trees during 

the warmer months of the year and the use of protective 

fungicides can reduce the damage of this disease. 

 

Key words: Citrus  Die-back, integrated management,  

Nattrassia mangiferae. 
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