
 أ

 

 

 نشریه فنی

 مهم انبه یهایبيمار

 

 

 

  :نگارنده 

 مجيد امانی

 

 

 

 
1044 

 

 شماره نشریه

 

 



 أ

 

 وزارت جهاد کشاورزی

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

 مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی

های گرمسیریپژوهشکده خرما و میوه  

 

 

 

 

 نشریه فنی

 بيماریهای مهم انبه

 

 

 

 

:نگارنده  

 مجید امانی

،هایگرمسیری،مؤسسهتحقیقاتعلومباغبانیهیئتعلمیپژوهشکدهخرماومیوهوعض  

 سازمانتحقیقات،آموزشوترویجکشاورزی،اهواز،ایران

 

0011 



 ب

 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیماریهای مهم انبه: عنوان نشریه فنی

  مجیدامانی: نگارنده

 وسیدسمیحمرعشیاسماعیلراهخدایی،یابراهیمسابک :انتارویراس

ایگرمسیریهپژوهشکدهخرماومیوه مؤسسهتحقیقاتعلومباغبانی، :اشرن

نسخه01:شمارگان  

0011: اریخ انتشارت  

 .است هنگارند با مطالب درستی مسئولیت

 .به ثبت رسیده است مرکز فناوری اطالعات و اطالع رسانی کشاورزی از 4/01/0411 مورخ  61806این نشریه با شماره  

 هایگرمسیریمیر،پژوهشکدهخرماومیوهالتخرمشهر،روبرویروستایام-جادهقدیماهواز01اهواز،کیلومتر: نشانی

 http://drc.hsri.ac.ir : نشانی سایت    160-90110019:شماره تلفن و دورنگار



 ج

 

فهرست مطالب

 صفحه عنوان

 0 چکیده

 0 مقدمه

 0 بیماریبدشکلیانبه

 3 (لکهسیاهباکتریایی)بیماریشانکرباکتریاییانبه

 1 نبهبیماریصورتیا

 7 انبه(بالیتشکوفه)آنتراکنوز

 01 بیماریاسکابانبه

00بیماریپوسیدگیدممیوهانبه

01بیماریزوالانبه

00بیماریسفیدكپودریانبه

01بیماریلکهسیاهیاپوسیدگیآلترناریاییانبه

07عارضهتخریببافتمیوهانبه

01نماتدهایانگلانبه

10مورداستفادهمنابع
 

 

 

 

 

 

 



0 

 

 چکیده

آناکاردیاسه(.Mangifera indica L)انبه خانواده  (Anacardiacae)از میوه، سلطان به معروف مهمها، از ترینیکی

وکارهایگرمسیریدرجهاناستکهدرمناطقجنوبیسیستانوبلوچستان،هرمزگانوجنوباستانکرمانکشتمیوه

شودمی درختان. ارتفاعآنتا که رسدمترمی01بهدرختیاستزیبا دارایطعمیشیرین. آنبیضویشکل، ومیوه

.تانندارد%01موادیماننداسیدبنزوئیکواسیدسیتریکاستودرحدوددارایو.استاینسبتاًبزرگهستهبامطبوع

،B1،ویتامینAآهن،ویتامینهحاویکلسیم،فسفر،میوهانب.هستهانبهدارایچربیزیادونشاستهواسیدگالیکاست

نظیرسایردرختانمیوهانبهدرخت.ایبسیارمقویبودهوتقویتکنندهبدناستانبهمیوه.باشدمیB3وویتامینB2ویتامین

عواملبیمارگرقارچی،باکتریاییونماتدینوعبیماریبراثر61گیرد؛بهطوریکهتاکنوننزدیکبههایمختلفیقرارمیموردحملهبیماری

باتوجهبهاهمیتاقتصادی.سازنددرمراحلمختلفقبلوبعدازبرداشتمحصولخسارتواردمیکهدرجهانگزارششدهاستآناز

هاییهاینحاصلگزارشکهنشریههایجنوبیکشوراینهایتوسعهکشتاینمحصولباارزشدراستانانبهوسیاست

.باشد،گردآوریوتدوینشدهاستمینجنوبایرادرانبهمهمهایبیماریوبررسیشناساییهایتحقیقاتیپروژه


 مقدمه

 علمی نام با میوه.Mangifera indica Lانبه سلطان مهممعروفبه یکیاز استانترینمیوهها، هایگرمسیریدر

زاییمردمباارزشاقتصادیبسیارباالدرتأمینزندگیمعیشتیواشتغال،نمیوهای.هرمزگانوسیستانوبلوچستاناست

نقشمهموبسزاییدارد،ایننواحیمحروم تازهخوریوهمبهمیوةانبهبسیارلذیذومقویاستکههمبهصورت.

بهمصرفمی ولیمعمولیصورتفرآوریشده )ریاستتریننوعمصرفآنبهصورتتازهخورسد؛ ؛0393امانی،

(.0391،پیریسابکیو

بیماری حمله مورد میانبه قرار هایمختلفی نزدیکبه کنون تا طوریکه به عوامل61گیرد؛ اثر بر بیماری نوع

هااینبیماری.(0319امانیوهمکاران،)بیمارگرقارچی،باکتریاییونماتدیازدرختانبهدرجهانگزارششدهاست

 & ,Litz & Lavi, 1997; Nakasone)سازندراحلمختلفقبلوهمبعدازبرداشتمحصولبهمیوهخسارتواردمیدرم

Paull, 1999; Ploletz, 2003; Singh, 2018; Deanna Chin, et al., 2010. 

 بیماری بدشکلی انبه 

 تاریخچه، انتشار و اهمیت 

بیماریهایخطرناك یکیاز سالبیماریبدشکلیانبه در برایاولینبار درجهاناستکه توسطوات0190انبه

(Watt, 1891)ازهندگزارشگردید(Ploetz, 2003; Saboki et al., 2012).درحالحاضربیماریدرمصر،آفریقای

تانوجود،مالزیوپاکسفلسطیناشغالیجنوبی،سودان،سوازیلند،اوگاندا،برزیل،آمریکایمرکزی،مکزیک،آمریکا،

دارد هایبیشترینیازکاریهایمنطقهبلوچستانمشاهدهگردیدهکهالبتهبهبررسیدرایرانبعضیعالئمبیماریدرانبه.

امانی0371،رجبی)دارد گرددکهدراینحالتآذینانبهاطالقمیاصطالحبدشکلیبهرشدغیرطبیعیگل(.0393،؛

،سابکیوهمکاران)درصدینیزگزارششدهاست11کهتاخسارتطوریهبخسارتبیماریرویمیوهشدیدبوده

0390).
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 های بیماری  نشانه

شاخه باعثبدشکلی بیماری گلاین و جوان گلهای روی بر و شده نمیآذین تشکیل میوه معموالً .گرددآذین

بهصورتکوتاهشدنفاصلههایانتهاییوجانبیشاخهبدشکلیدرجوانه وایجادبرگمیانگرهها هایکوچکوها

ظاهرمی شودشکننده . نتیجه وگلدر میحالتخوشهآذینشاخه کندایپیدا تمامجوانه. درختاگر شوند، آلوده ها

می شودکوتاه خزانهنهال. در بیماریحساسنسبتهایجوانانبه میبه (Saboki et al., 2011)باشندتر هایآذینگل.

هایبیمارسهبرابرحالتطبیعیگلتولیدخوشه.هایطبیعیبودهومقدارگردهآنهاکمتراستآذینترازگلزرگبیمارب

(.0شکل)هااستکردهواندازهآنهانصفتادوبرابراندازهعادیگل

اسمنابعخارجیاینکنهبراس.نیزدرمنطقهبلوچستانبررویانبهمشاهدهشدهاستEriophyes magniferaکنهانبه

درمناطقیفعالیتداردکهبیماریفعالاستوبراساسآزمایش هایانجامشدههرگاهاینکنهازگیاهانآلودهمعموالً

سالممنتقلشود است،به منتقلگردیده اینبیمارینیز انبه. فوقدر کنه وجود به توجه بلوچستانکاریبا ،هایمنطقه

بیمحصولیدراینبیماریبدشکلی بایددراینمنطقهفعالدانستوچهبساکهمقداریازکممحصولیویا انبهرا

(.0371،رجبی)منطقهبهعلتفعالیتاینبیماریباشد

 
 (چپ)و سالم ( راست)آذین بیمار مقایسه گل -1شکل 

 عامل بیماری 

هایقارچبهرنگسفید،بنفشونارنجیبودهوریسه.شودایجادمیFusarium subglutinansقارچبیماریتوسط

تخمهامیکروکنیدی.آیندهادرزمانتولیداسکروتبهرنگآبیتیرهدرمیریسه.کنندهایمنفردمییومشتولیداسپورو

 ابعاد به و تکسلولی 1/1-3مرغی، ×01-1 تا گاهی و دیواره بدون معموالً و بوده .دارندجداره0-3میکرومتر

کالمیوسپوردر.میکرومتراست31-13×3-1/0دوکیوداسیشکل،داراییکسلولپایهوابعادآنهاهاماکروکنیدی

.(0391،امانی؛0319امیناییوهمکاران،)گردداینگونهتولیدنمی

 شناسی  زیست

وهانتشارآندربینباغاتمنطقهدقیقاًمشخصولینح؛یابدهایمادریآلودهانتشارمیبیماریازطریقپیوندوپایه

درآلودگیمصنوعیزخم.گرددهادرمقابلنورخورشیدموجبانتشارکندبیماریمیمرگومیرسریعکنیدی.نیست
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همچنینکنهانبهدرآلودگیوانتقالبیمارینقشدارد.گرددموجبتشدیدبیماریمی هاقارچبیشتردرگلوشاخه.

.باشندهایاولیهآلودگیمیهامکانهایرویشیوگلدهدکهجوانهانتشارقارچدرگیاهانآلودهنشانمی.دداردوجو

 های کنترل روش

هایگیاهیبنابراینحذفبافت،دستنیامدهههایکنترلبابیماریبثریبرایروشؤچونهنوزترکیباتشیمیاییم

هایآلودهوسهجوانهچسبیدهبهآنوسوزاندنبهترینروشقطعسرشاخه.بابیماریاستمقابلهمؤثرهایآلودهازروش

بار1-3شودوتکرارآنهابهبیماریدرسالبعدکاستهمیشاخهیبااینروشازمیزانابتال.آنهادرخارجازباغاست

می توصیه سال .گردددر بیمارینظیر به متحمل وکاشتارقام توصیه(Saboki et al., 2014)ایالچیبدوران نیز

.شودمی

 (لکه سیاه باکتریایی)بیماری شانکر باکتریایی انبه 
 تاریخچه، انتشار و اهمیت 

.باشدترینبیماریهایبرگ،ساقهومیوهانبهدراکثرمناطقکشتآنمیبیماریلکهسیاهباکتریاییانبهیکیازمخرب

ب هند در میدلیلایجاه باکتریایینامیده تحتعنوانشانکر ارقام بعضیاز رویساقه بر شانکر شودد بیماریازاین.

فیلیپین، پاکستان، نیوکالدونیا، ژاپن، هند، برزیل، استاسترالیا، اماراتگزارششده و تایلند تایوان، آفریقایجنوبی،

(Pruvost et al., 1992).هاپراکنشوسیعیداردوخسارتآنبررویارگرتوسطنهالبیماریبهدلیلسهولتانتشاربیم

.(0393،امانی)درصداست11اکثرارقامحساسانبهبیشاز

 های بیماری  نشانه

می ظاهر انبه میوه و ساقه رویبرگ، بیماریبر زخمعالئم و اقتصادیگردد نظر از رویمیوه بر شده هایایجاد

دارند بیشتری اهمیت . برگاولین روی بر لکهعالئم صورت به ها قطر به کوچک سوخته آب مترمیلی0-3های

هایبرگمحدودشدهواطرافآنهاراوسیلهرگبرگهداربودهوبهابزرگ،برجسته،سیاهرنگوزاویهاینلکه.باشدمی

(.1شکل)دهندراتشکیلمیهابهیکدیگرپیوستهونواحینکرونیکبزرگیکندسپسزخمرنگاحاطهمیهالهزرد

خاکستریدرآمدهوشکافبرمیلکه وبهرنگسفیدتا دارندهایمسنخشکشده هایرویساقهبهصورتزخم.

هایرویزخم(.3شکل)شودشانکرهایسیاهرنگباشکافطولیبودهکهترشحاتصمغیباکتریازآنخارجمی

هاویامنافذریزظاهرشدهکهبامتردراطرافعدسکمیلی0-01گبهقطرمیوهبهصورتنقاطآبسوختهوسیاهرن

می خارج آنها از صمغ تركو ایجاد )گردد 0شکل .) عمق تا نفوذمیلی1-01آلودگی نیز بافتمیوه درون متری

.(0393،امانی)کندمی
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 روی برگ انبه باکتریایی لکه سیاه عالئم بیماری  -2شکل 

 
 روی تنه انبه باکتریایی  عالئم بیماری شانکر -3شکل 

 

 
 باکتریایی روی میوه انبهلکه سیاه عالئم بیماری  -4شکل 

 عامل بیماری 

شودکهداراییکایجادمی Xanthomonaz campegtris pv. Mangiferae indicaeبیماریتوسطباکتریاین

میله منفی، گرم تاژك، ابعاد به 0-1/0ایشکل است1/1-0/1× (Gagnevin et al., 1997)میکرومتر باکتری. این

ندارد را نیترین به نیترات تولید توانایی و منفی اکسیداز و. بوده کازئین و ژالتین نشاسته، هیدرولیز به قادر همچنین

رزپتیونآگاراکاسهایآنبررویمحیطکشتکلنی.تواندآسپاراژینرابهعنوانمنابعنیتروژنوکربنمصرفکندنمی

هایزانتوموناساستنیزهایبارنگدانهزردکهمشخصهباکتریسفیدتاکرمیرنگونسبتاًکندرشداستوگاهیکلنی

.(0393،امانی)شودکهبیماریزاییضعیفیدارندهایآلودهجدامیازبافت

 شناسی  زیست

سطحیبرگ کننده بیماریکلونیزه جوباکتریعامل میوهانهها، و ها زندگیسطحی به قادر و بوده انبه اپی)های

فیتیک می( سال طول در آنها روی )باشدبر پورفرد، 0311کریمی مسن(. درختان از بیماری نسبتبه جوان درختان
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؛هشودتواندازمنافذبرگواردگیااگرچهباکتریمی.هایجواننسبتبهآلودگیمقاومهستندولیبرگ؛تربودهحساس

یکبیمارگرزخمبرگ هایمسناستولیباکتریاساساً افزایشسنافزاشیافتهوعدسکحساسیتمیوه. با وها ها

هارویبرگدرزمستانومیوهدرارتباطمستقیمیبینتعدادزخم.باشندهایمناسبیبرایورودباکتریمیهامحلزخم

هایجوانوتوسعهبعدیبیماریدرطیدورهبارندگیوجودبررویمیوههایبیمارگرتابستانوهمچنینبینجمعیت

هایبسیارکوچکدرتشدیدبیماریبارندگیبرایپراکندگیباکتریضروریبودهووزشبادنیزباایجادزخم.دارد

.(Pruvost & Manicom, 1993)نقشدارد

مناط گیاهیتکثیریاز طریقمواد بیماریاز سالمصورتمیانتشار به گیردقآلوده صورت. بذر طریق از انتقال

باکتریبهمدتچندروزدر.حشراتنیزقادربهانتشاربیماریهستند.سازدولیسطحبذرآلودگیرامنتقلمی؛گیردنمی

یابدخاكوچندماهدرذراتگیاهیموجوددرخاكبقاءمی درصدو91گسترشبیماریدررطوبتنسبیبیشاز.

 سانتی11-31دمای میدرجه افزایش یابدگراد باکتریمیزبان. دیگر بیماریهای فلفلعامل درخت و کاشیو ،

(Schinus  terebinthifolius)باشندمی(Pruvost et al., 19920311پورفرد،کریمی؛.)

 های کنترل روش

کاشتارقاممقا بیماریتوصیهمیدرمناطقیکهشدتبیماریباالاست، گرددومبه اقداماتزراعینظیرکاربرد.

هاهایآلودهبهکاهشمیزانمایهآلودگیدرباغوآلودگیمیوهبادشکنبرایجلوگیریازایجادزخموحذفشاخه

ایکوتاههکهباکتریفقطدرمسافتچون.هایسالماستفادهگرددهایجدیدازنهالدرزماناحداثباغ.کندکمکمی

پخشمی درختان بین باد جریان مسافتتوسط در آن انتشار و صورتشود آلوده گیاهان اغلبتوسط طوالنی های

.گیردمی

تعداد.گردددرهزاردرآبوهوایبارانیتوصیهمی1/1کلرورمسبهمیزانسمپاشیباترکیباتمسیماننداکسی

حسا دهیمتغیراستسیترقموزمانمیوهدفعاتسمپاشیبراساسشرایطمحیطی، به. انبهزودرسومقاوم ارقام در

-کهدرارقامدیررسوحساس،هردوهفتهیکدرحالی.شودبارسمپاشیدرفصلبارندگیتوصیهمی1-3بیماریفقط

.گیردبارسمپاشیصورتمی

 بیماری صورتی انبه 
 تاریخچه، انتشار و اهمیت 

تنهوشاخهانبهدرمناطقگرمسیریمرطوبمانندمالزیترینبیمارییکیازمخرببیماریصورتیانبه هایساقه،

این.سازدسالهانبهراآلودهمی01تا6واغلبدرختاندهدمیداریباردهیدرختانمیوهراکاهشطورمعنیهاستکهب

Cowwebهایبیماریبهنام ،Rubellosisبیماریصورتیموجبضعفگیاهانبه.شودناختهمیاینیزشوبالیترشته

.ترهستندهایزیادبهبیماریحساسدرختانانبهبابرگ.دهدشدهوعملکردآنراکاهشمی

 های بیماری  نشانه

صورترشته بیماریبه رویساقههایریسهعالئم رنگبر محلانشعابشاخهاینمدیشکلسفید و ظاهرها ها

هادرصورتوجودشرایطمساعدومرطوب،بهیکدیگرملحقشدهویکقشرضخیمصورتیرنگرارشته.گرددمی

درمدتیکتاچندماهب.نمایندبررویسطحتنهایجادمی پیونددوبانفوذقارچبهتنهووقوعمیهاینمرحلهمعموالً
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باشدفعالیتداخلیآندردرختمصادفمی اغلبت. (1شکل)خوردركمیتنهآلوده و. فعالیتقارچدرآوندها با

نتیجهشاخه ودر بینرفته درختاز مناطقکامبیومیزیرپوست، هایدرختوشاخهمیرندمیهایباالیمنطقهآلوده

.گردندناهمگونوتنکمی

 عامل بیماری 

وErythricium salmonicolor (Berk & Broome)Burdsallبیماریتوسطیکقارچازردهبازیدیومیستبهنام

غیرشکل میNecator decretus Massee جنسیآن گرددایجاد تا. سفید کورتیسیومییکهیمینوم مرحله قارچدر

می بررویبازیدیومصورتیرنگبررویپوستدرختایجاد بازیدیوسپورها گرزیباریکهایاستوانهکندو ایتا

.میکرومترهستند1-01×1-7رهاشفاف،بیضویوبهابعادبازیدیوسپو.شوندتشکیلمی

بیضوی،هایقرمزنارنجیرنگتولیدمییومشهایشکلغیرجنشیآنکهبررویاسپورودوکنیدی شوند،شفاف،

.شوندمیکرومترومعموالًبررویپوستآلودهایجادمی01-01×6-01تکسلولیبهابعاد

 زیست شناسی 

هاوبازیدیوسپورهاتوسطترشحاتبارانآیندوکنیدیوجودمیهجنسیوجنسیقارچدرشرایطمرطوبباشکالغیر

گیاهانکائوچو،کاکائو،گواوا،قهوه،مرکبات،جکفروت،،هایدیگرقارچعاملبیماریمیزبان.گردندوبادمنتشرمی

.ایهستندفلفلسیاهوبقوالتخوشه

 های کنترل روش

قارچشاخههرس چسبباغبانیهمراه هرسبا ضدعفونیمحل و ودشیمتوصیهکشهایآلوده رعایتفواصل.

کنترلموفقیتآمیزبیماریبه.دهدکاشتموجبهوادهیوورودبهترنوربهدرختشدهووقوعبیماریراکاهشمی

-درهزارویااکسی1/1کالکسینبهمیزانهایازقارچکش.کشبستگیداردتشخیصزودهنگامبیماریوکاربردقارچ

.دکراستفادهتوانمیهایآلودهویامالیدنآنهابابُرسپاشیقسمتدرهزاربهصورتمحلول3همیزانکلرورمسب



 
 روی تنه انبه عالئم بیماری صورتی -5شکل 
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 انبه ( بالیت شکوفه)آنتراکنوز 
 تاریخچه، انتشار و اهمیت 

هایانبهدرمناطقمرطوباستودرتماممناطقانبهکاریجهانوجودیابالیتشکوفهازمهمترینبیماریآنتراکنوز

(199et alPloetz ; ., 1994et al Ploetz ,.8)دارد می. وارد میوه برگو نمایدبیماریخسارتزیادیبهگلآذین،

(Ploetz et al., 2003).هایجواندراثرحملهمیوه.توانندموردحملهقرارگیرندودمیهادرتمامطولدورهرشدخمیوه

کننداماآلودگیاصلیپسازبرداشتمحصولودرمرحلهرسیدنبیمارگرخسارتشدیدیدیدهوبهشدتریزشمی

یاهومشاهدهآبادودهستانسهایمیناب،رودان،جاسک،حاجیبیماریدراستانهرمزگانوازشهرستان.شودمشاهدهمی

اهمیتبیماریدرمناطقخشکوبررویشاخهاز(.0396،راهخداییوامانیو0377عسگریوپژمان،)گردیدهاست

.شودمیهایجدیدبیماریدرشرایطحادموجبتخریبکاملباغ.تراستخسارتواردهبهمیوهمهم

 های بیماری  نشانه

رویبرگ بر بیماری اولیه بعالئم صورتلکهها میهایکوچکقهوهه رنگظاهر لکهایتیره بعداً که ها،شود

ازیکسانتیزخم قطرکمتر تشکیلمیهایینامنظمبه را 6شکل)دهندمتر ریزشمرکززخم(. و هایمسنخشکیده

یاهباکتریاییانبهبرآمدههایایجادشدهتوسطبیماریلکهسهاهمانندلکهاینلکه.شوندهاسوراخوپارهمینموده،برگ

وسیاهرنگنیستند میبیماریدرمواردحادموجبخشکیدگیسرشاخه. گرددها لکهدرگل. هایسیاهآذینعالئمبا

.گرددهاراموجبمیهابههمپیوستهودرنهایتپژمردگیوسوختگیگللکهاینتدریجهرنگریزشروعشدهکهب

گیرندآذینموردحملهبیماریقرارمیهایرویگلکلیهگل.شوندیزمیهایانبهکوچکورمیوه هایسبزدرمیوه.

قهوهلکه میهایریز توسعه برداشتنیز پساز که شده ایایجاد 7شکل)یابند مشخصرویمیوه(. بسیار هایعالئم

هایایجادشودولکهنقطهازمیوهتشکیلمیایتیرهمتمایلبهسیاهنامنظماستکهدرهرهایقهوهرسیدهتشکیللکه

(.1شکل)دهندشدهبهمیوهظاهراشکمانندمی

 
 روی برگ انبهآنتراکنوز عالئم بیماری   -6شکل 

 
 روی شکوفه و خوشه انبهآنتراکنوز عالئم بیماری   -7شکل 
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 روی میوه انبهآنتراکنوز عالئم بیماری  - 8شکل 

 عامل بیماری 

فرم  .Colletotrichum gloeosporiodes (Penz.)Penz & Sacc in Penzقارچتوسطبیماری و میشود ایجاد

استکهنقشآندرچرخهبیماریتاکنونGlomerella cingulata (Stoneman)Spauld & Schrenkجنسیآنگونه

بهعنواندراسترالیا،کندیتولیدمیهایکوچکترکهکنیدیC. gloeosporiodes Var. minorگونه.شناختهنشدهاست

.عاملبیماریآنتراکنوزانبهگزارششدهاست

میاین حمله نیز آوکادو و پاپایا به انبه بر عالوه کندبیمارگر رویمحیطکشتکلنی. بر رنگPDAهایآن به

است خاکستریتیره خاکستریروشنتا استوانهکنیدی. تکسلولیبها شفاف، انتهایتختایشکل، و نوكگرد ا

ایرنگموجوددرآسروولبهبرهایشفافتاکمیقهوهمیکرومتروبررویکنیدی7-11×1/1-1ابعادآنها.باشندمی

شوندمیکرومترتشکیلمی111قطر چهاربند،0-1×11خارهایموجوددرآسروولبهابعاد. میکرومترداراییکتا

.(0393امانی،)میمتورمودرانتهاباریکهستنددرپایینکایرنگ،قهوه

 زیست شناسی 

-هایدیگرتولیدشدهوتوسطترشحاتبارانبهقسمتاسپورهایبیمارگربررویبرگ،شاخهمردهوبافتمیزبان

تولیدکنیدیبیشترینمیزان.تراستآلودگیگلآذینومیوهشایع.کنندهایمستعدگیاهرسیدهوآلودگیراایجادمی

درصدنیز91-97هادررطوبتنسبیگیرداماکنیدیگرادووجودآبآزادصورتمیدرجهسانتی11-31دردمای

شوندتشکیلمی درمدتیپسازچسبیدنکنید. بهسطحگیاه 01ها ودرمدت01تا زده ساعت6-1ساعتجوانه

تآساعت01-01هایتندشیوطیلوله دهندشکیلمیپرسوریومرا . از تندشکمتر از11لوله و میکرونطولداشته

.شودتولیدمیهاینفوذانتهایاپرسوریوممیخ باالرفتنسن، پرسوریومدارایرنگدانهمالنینشدهکهمنجربهقویآبا

ههابمیخ.ودداشتهباشدشدنآنگردیدهوظاهراًاینمادهبایدقبلازنفوذمکانیکیمیخآلودگیبهکوتیکولمیزبانوج

ندارند زخم نیازیبه براینفوذ و کرده نفوذ سطحمیزبان از مستقیم طور مدت. بیماریدر عالئم بروز امکان اگرچه

کهممکناستاینمرحلهبرطوریهولیمعموالًآلودگیمخفیشایعبودهب؛کوتاهیپسازشروعآلودگیوجوددارد

رسند،پسازبرداشتودرنظرمیههاییکهدرزمانبرداشتمحصولسالمببنابراینمیوه.شدرویمیوهچندماهطولبک

.رسدانتشارمیوهبهمیوهبیمارگرپسازبرداشتمتحملبهنظرنمی.دهندانبارعالئمآنتراکنوزرانشانمی

 های کنترل روش

چونقارچ.شودعیوشیمیاییقبلازبرداشتتوصیهمیهایمدیریتزرابرایمدیریتوکنترلبیماریدرباغروش

بیماریقابلیتبقایساپروفیتیطوالنی داردمدترویسرشاخهعامل درخترا وهرسشاخه،هایمرده هایآلوده
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 آنها قارچسوزاندن کاربرد مانکوزبکشو و بنومیل میهای )گرددتوصیه امانی، و (0396راهخدایی برای. ژاپن در

تماسکنیدیجلو از اندامگیری با باران قطرات و قارچ بهای گیاهی، باههای همزمان که گلدهی زمان خصوصدر

برایاینمنظورارتفاعدرخترادر.کنندهایپالستیکیدرختانبهرامحافظتمیهایفصلیاست،باپوششبارندگی

.دارندمترینگهمی1/0-0/1حدود

 راه بیماریروشمؤثردرحالحاضرتنها با باشدهایکنترلشیمیاییمیبرایمقابله . مرتبهسمپاشی11درآمریکا

هنگامبرداشتمیوهتوصیهمیدرختباقارچ .گرددکشبنومیلبهمیزانیکدرهزاردرطولفصلازقبلگلدهیتا

مرحلهگلدهیودرادامهبهصورتکشمانکوزببهمیزاندودرهزاربهصورتهفتگیودرطولسمپاشیباقارچ

رودماهیانهتازمانبرداشتمیوهنیزبهکارمی هتواندبعدازگلدهیبدرهزارمی1کلرورمسیبهمیزانهمچنیناکسی.

استفادهازاکسیهعنوانجایگرینبامانکوزبب گرددسوزیمیکلرورمسدرمرحلهگلدهیموجبگیاهکاررودزیرا

(Ploetz, 2003).

هاویاکمیقبلازآنانجامشودچونموجبافزایشتشکیلمیوهشدهوسمپاشیبهتراستدرزمانبازشدنگل

تعدادیازارقامانبهمانندکاریه،کاراباو،فلوریگون،تامیآتکینزو.دهدمیزانآلودگیقبلوبعدازبرداشتراکاهشمی

.طیدارندسایگوننسبتبهبیماریمقاومتمتوس

-یکمدلپیشآگاهیبراساسدرجهحرارتورطوبتسطحبرگبرایتعیینبهترینزمانسمپاشیبهکمکقارچ

بهایمناسبمیکش کهدهددراسترالیاتحقیقاتآزمایشگاهینشانمی.طورچشمگیریکنترلنمایدهتواندبیماریرا

رطوبت،بهدمایمحیطومدتزمانوجودآبآزادرویسطحهایجواندرطولدورهپرسوریومرویبرگآتشکیل

هایهواشناسیمنجربهاستخراجیکمدلپیشآگاهیبرایتخمینبروزهاودادهمجموعهاینداده.هابستگیداردبرگ

.(Dodd  et al ., 1997)هایانبهدرطولدورهگلدهیشدهاستآلودگیدرباغ


Y=Ln P/Q = -16.11+1.127T- 0.0225 T

2 
+1.0862 Ln h 

 

P:هادرصدتولیداپرسوریومتوسطکنیدی 

T:گراددمادرطولدورهرطوبتبرحسبدرجهسانتی

h:هاوجودداردایکهآبآزاددرسطحبرگیادوره(درصد011)طولدورهرطوبت.

Q:برابراستباP-011

وریومخواهندکردبعدازیکدورهطوالنیرطوبتوشرایطمساعددماییهایکهتولیداپرستخمیندرصدکنیدی

:شودازفرمولزیرمحاسبهمی
100 X e

y 
/ (1+e

 y
)

باتوجهبهاین.کشدساعتهیابیشترطولمی6ایکهبعدازآنیکدورهخشکیهردورهرطوبتعبارتستازدوره

اگرچهمدیریت.پرسوریومباشندآهایابیشترقادربهتولیددازکنیدیدرص01مدلزمانسمپاشیموقعیخواهدبودکه

هایدیگربرایکنترلبیماریپسازبرداشتمحصولولیروش؛تواندبهکنترلبعدازبرداشتکمککندمیباغخوب

.ستفادهازآبداغاستهایکنترلبعدازبرداشتاترینروشیکیازمتداول.ویژهدرزمانانبارداریضروریاستهب

وقتیکهازآب.دقیقهتجاوزنماید1گرادوزمانضدعفونیازدرجهسانتی11دراینروشدرجهحرارتآبنبایداز
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مخلوط.گرادباشددرجهسانتی13تا11دمایآببایددرحدود،شودکشبنومیلویاایمازالیلاستفادهمیگرموقارچ

.(0396راهخداییوامانی،)آنکمتراستتأثیرباشدامایزقابلاستفادهمیکشوآبسردنقارچ

 بیماری اسکاب انبه 
 تاریخچه، انتشار و اهمیت 

سال در اولینبار نمونه0901بیماریاسکابانبه وجود گزارشگردیداما کوبا و آمریکا آلودهاز هایبرگانبه

بیماریدراین.هایقبلازآنداردآمریکاداللتبروجودبیماریدرسالیدرفلوریدا0937آوریشدهدرسالجمع

هاولیدرخزانه؛اسکابدرباغاتتجاریانبهاهمیتاقتصادیندارد.مناطقگرمسیرینیمکرهغربیواسترالیاانتشاردارد

.وبهدلیلحساسیتدرختانجواناهمیتاقتصادیدارد

 های بیماری  نشانه

هایگردصورتزخمهعالئمبیماریدرابتداب.گرددهاظاهرمیهایجوانومیوهبیماریبررویبرگ،شاخهعالئم

هابههااستکهباتوسعهآلودگیرنگزخمایتیرهدرسطحزیرینبرگمتروبهرنگقهوهمیلی0-1داربهقطرتازاویه

لبه یافسفیدخاکستریبا تغییر هایباریکتیره به آنها قطر و نیزمیمیلی1ته رسدمتر رنگدرآسکوکارپ. هایتیره

تشکیلمیقسمت شودهایآلوده استترینعالئمبیماریبدشکلیبرگمشخص. به.ها نیز میوه و زخمبررویساقه

قهوه افزایشاندازهآن،زخمنیزبرنگخاکستریتا وبا حاشیهنامنظماستکهبررویمیوه وظاهرایبا زرگشده

عالئمبررویمیوهمشابهبهعالئمایجادشدهتوسطبیماریآنتراکنوزاست.دهدایوتركخوردهبهمیوهمیچوبپنبه

.(9شکل)


 عالئم بیماری اسکاب روی میوه انبه -9شکل 

 عامل بیماری 

شکلغیرجنسیآن.شودایجادمی Elsinoe mangiferae Bitancourt  & Jenkinsقارچبیماریاسکابانبهتوسط

Bitancourt & JenkinsSphaceloma mangiferaeایرنگگونههایقهوهآسکوکارپ.استE. mangiferaeبهابعاد

01-01ها،گرد،عرضآنهاآسک.شوندمیکرومترودرمحلزخمرویاپیدرمبافتمیزبانتشکیلمی01-31×061-11

سکوسپورشفافدارندعددآ0-1میکرومترو . آسکوسپورها دارای0-6×01-03اندازه بندمیانی3میکرومتر، بندکه

.فرورفتهاستوسلولانتهاییجدارهطولیدارد



00 

 

-01-31بهطورعمودیفشرده،ابعادآنها،آیندکهازیکبستراستروهاییبهوجودمیS. mangiferaeبرهایکنیدی

میکرومتر1-0×6-19سلولیوابعادآنها0-1ایرنگ،هاقهوهکنیدی.باشدقاعدهآنهاپهنمیمیکرومترو1/3-1/1×

.است

 زیست شناسی 

افزایشهایآببافت مقاومتآنها بلوغ زمان در دارندو بیماریرا جوانیبیشترینحساسیتبه زمان در انبه دار

یابدمی آسکو. تشکیل برای بارانی شرایط و رطوبت استE.mangiferaeسپورهای ضروری کنیدی. ونقش ها

.درستیروشننشدهاستهآسکوسپورهادربیماریب

 های کنترل روش

.کندهایکنترلبابیماریآنتراکنوزانبه،اینبیماریرانیزکنترلمیکاربردهشدهبرایروشههایبروش

 بیماری پوسیدگی دم میوه انبه 
 اهمیت  تاریخچه، انتشار و

درباغات بیماریپوسیدگیانتهاییساقهانبهیاپوسیدگیدممیوهیکبیماریپسازبرداشتمیوهاستکهمعموالً

کندمسنبروزمی شودودرایرانازبندرعباسومینابگزارششدهبیماریدرتماممناطقتولیدانبهجهانیافتمی.

(.0393؛امانی،0371رجبی،)وچستاننیزفعالیتداردهایساحلیمنطقهبلاستودرانبهکاری

 های بیماری  نشانه

گرددکهبهعالئمبیماریدرزمانرسیدنمیوهبهصورتنقاطآبسوختهدرمحلاتصالدممیوهبهساقهظاهرمی

روزدرزیرکوتیکولنک(01شکل)کندهایانگشتمانندتیرهرنگدرمیوهبروزمیتدریجپوسیدگیبهشکلبرآمدگی

طی دمای7و در کمتر یا و سانتی11روز گسترشمیدرجه بافتمیوه تمام به یابدگراد ریسه. هایسطحیهمزمان

بعضی.شوندهایعاملبیماریدراطرافدممیوهبهرنگصورتیمتمایلبهقرمزوباپارهنمودنپوستظاهرمیقارچ

.شودهایپارهشدهمیوهترشحمیایازانتهایساقهویاازسطحقسمتیوقهوهاوقاتمایعآبکیبهرنگکاه

01-11هایایجادشدهتوسطعواملبیماریپوسیدگیدممیوهنیزمشابهبیماریآنتراکنوزاستومعموالًتاعمقزخم

.(0319امانیوهمکاران،)کنندمتریبافتمیوهنفوذمیمیلی

 عامل بیماری 

میچن انبه میوه قارچموجببیماریپوسیدگیدم دینگونه گونه  Lasiodiplodia  theobromae  (Pat)شوند،

Griffin and MaublدرمناطقبسیارگرموگونهDothiorella domimicana Pert. &Cif.درمناطقنیمهگرمسیری

  Botryodiplodiaهایدرایرانگونه.است.Botriosphaeria sppشکلجنسیهردوگونه.باشندکوهستانیشایعمی

mangifera (Koord)Petr.وDothiorella  ladharensis  Ahmadهایبندرعباسومینابمشاهدهاستدرانبهکاری

(.0393امانی،)

 .Lو L. citricola, L. gilanensis, L. hormozganensisهایبهنامLasiodiplodiaاخیراًچهارگونهجدیدازقارچ

iraniensis باتوالیسنجینواحیITSوEF-1αدرایرانگزارششدهاست(Abdollahzadeh et al., 2010).
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هابهصورتسادهویاکنیدیوم.بهرنگخاکستریتاسیاهرنگاستPDAرویمحیط.theobromae Lهایکلنی

بافتاستروماییتشکیلمی شونددر ابکنیدی. در بهاشکالتخمها و بدوندیواره شفاف، دیوارهتدا بیضویبا مرغیتا

میکرومترداراییکدیوارهضخیموخطوططولیمتعددبودهو11-31×01-01هایبالغبهابعادکنیدی.ضخیمهستند

.هاوجوددارندمعموالًپارافیز

هادوکیشکل،شفافوبدونجدارهیکنید.خاکستریرنگاستPDA رویمحیط D. domimicanaهایکلنی

 وابعادآنها میکرومتراست101-11–0-6بوده قهوهگاهیمیکروکنیدی. ابعادهایدوجداره 1/0×1/1ایرنگبه

.شودمیکرومترنیزتولیدمی

زیست شناسی
-نبهوجوددارندکهباظهورگلهایآندوفیتبافتساقهاهایمولدپوسیدگیدممیوهمعموالًبهصورتقارچقارچ

رسندوتاموقعرسیدنهایدمگلودممیوهمیآذینبررویآنمستقرشدهوپسازچندهفتهازگلدهیبهانتهایبافت

ولی؛مکانیسمتنظیمکنندهآلودگیمخفیقارچدرانبهتاکنونروشننشده.برندمیوهبهصورتآلودگیمخفیبسرمی

.هایآسیبدیدهدراینامردخیلباشندهایفیزیکیوعواملموجوددرقسمتمانندمرکباتسدروداحتمالمی

ازطریقانتهایساقهودرزمانبرداشتمیوهآلودهمی L. theobromaeگونه انبهرا کهدرزمانچون.سازدمیوه

می خاكمخلوط با آن سطح روی شیرابه فوق منظور به را انبه آلودگیکبرداشت، و خاك،ند از شده منتقل های

تسریعمیآلودگی کندهایمخفیرا اثرتماسمیوه. برداشتوهمچنینازطریقبیماریدر سالمپساز با هایآلوده

.گرددهایپوسیدهمنتشرمیترشحاتخارجشدهازمیوه

گرادفعالدرجهسانتی11دردمای.domimicanaD گرادوگونهدرجهسانتی31دردمای.theobromae Lگونه

هایمهمدرهندبودهودرحالحاضرنیزازیکیازبیماری0901درسالL. theobromaeناشیازبیماری.هستند

.(Singh, 2018)باشدپورمیهایانبهدرجیترینبیماریجدی

 های کنترل روش

گرادبههمراهدرجهسانتی11-11پسازبرداشتدرآبداغبادمایهابالفاصلهبرایکنترلبیماریفروبردنمیوه

تیمارآبداغ.مؤثراستدقیقهدربسیاریازمناطقتولیدانبه1-01کشبهمیزانیکدرهزاروبهمدتاستفادهازقارچ

کمتریدرکنترلبیماریداردتأثیربهتنهایی پروکلرازقبلازکلهایاکسیکشتوانازقارچهمچنینمی. رورمسویا

.برداشتانبهوبهمنظورکاهشمیزانبیماریاستفادهنمود

میوه بردن فرو جنوبی آفریقای جدایهدر از یکی آبی محلول در برداشت از پس ها باکتری  Bacillusهای

licbeniformis111هایبهنامB110وB خوبیدرکنترلتأثیردقیقه1باکتریدرلیتروبهمدتعدد017باغلظت

.شتهاستبیماریدا

 بیماری زوال انبه 
 تاریخچه، انتشار و اهمیت 

نام به انبه گچندینبیماریاز شانکر، وصمغزدگیساقهمهایسوختگی، سرخشکیدگیشاخه بالیتشاخه، وز،

(Stem bleeding)هایآهکیجنوبفلوریدایماریدرخاكبی.اندبهعنوانعواملایجادکنندهزوالانبهشناختهشده
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،السالوادور،مصر،هند،اندونزی،مالزی،پورتوریکو،استرالیا،آفریقایجنوبی،برزیلوجودداردفلسطیناشغالیآمریکا،

.(0319امانیوهمکاران،)شوندودرختانباآلودگیشدیدطیدوسالنابودمی

 های بیماری  نشانه

قهوهردیبینرگبرگعالئمبهصورتز عالئمیشبیهبهکمبودعناصرغذایی،هاایشدنحاشیهونوكبرگها،

هایهایجوانوایجادکچلیدردرخت،کاهشرشدریشهآهن،منگنزورویریزشبرگ،مرگتدریجیسرشاخه

انتهایی، جوانه ماتاز یا صورتروشن به صمغی ترشحمواد شاخهثانویه، تنه و رنگآوندیو(00لشک)ها تغییر ،

.پوسیدگیریشهاست

 
عالئم بیماری بالیت سرشاخه انبه  -11شکل   

 عامل بیماری 

عواملزندهوکههرچند.هاییهستندکهاغلبهمراهباعارضهزوالوجوددارندهایردهآسکومیستازقارچقارچ

هایهایآندوفیتیهستندکهموجبپوسیدگیانتهایساقهرچقاها،اینقارچاغلب.باشندغیرزندهدیگرینیزدخیلمی

درBotryosphaeria ribis  Gross & Duggarازبینآنهافقطگونه(.0311کریمیپورفرد،)شوندچسبیدهبهمیوهمی

ایجادنمودهاستتلقیحبهنهال  Hemicriconemoides mangiferaeهمچنیننماتد.هایانبهدرگلدانعالئمزوالرا

Siddiqiداردتواناییایجادزوالدرا،باوجودتراکمکم نبهرا تواناییایجادزوالدرانبهراچهقارچاگر. نماتدها با ها

استرسگرماوسرمادرایجادزمینهبرای،ولیعواملدیگرینظیرکمبودعناصرغذاییمانندآهن،منگنزوروی؛دارند

نق ودرخاكباغیدر.شدارندحملهعواملبیماریزا کمبودآهنودرفلسطیناشغالیهایآهکیفلوریدا عارضهبا

باکمبودمنگنزهمراهبودهاست بهروشغرقابیآبیاریمیکهدرجنوبفلوریداکهخاكطوریهب.فلوریدا -هاغالباً

.ذیهدرختانانبهاستدلیلوجودآهنومنگنزبرایتغهکهباستشوند،عارضهکمترمشاهدهشده

 های کنترل روش

کنترلبیماریمشکلاست،ولوژیعواملبیماریزایدلیلعدمشناختازاپیدمهب تقلیلعواملمستعدکنندهبیماری.

 رویومنگنزدرکاهشعارضه آهن، داردتأثیرماننداسترسخشکیوکمبود از. امکاناستفاده تنوععواملبیماریزا

هایزخمشدهبامخلوطهایآلودهوتیمارقسمتدرهندسرخشکیدگیراباحذفشاخه.کندرانیزکممیهاکشقارچ

.اندکنترلکرده11:1:1بهمیزانبوردو
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 بیماری سفیدك پودری انبه 
 تاریخچه، انتشار و اهمیت 

توسطبرتت بار برایاولین انبه (Berthet, 1914)بیماریسفیدكپودری برزیلگزارشگردیداز در انبه روی

(Ploetz et al., 1998; Prakash et al., 1994) . انبهجهاناز غالبمناطقتولید درجه01بیماریدرحالحاضردر

جنوب وجنوبآسیا، خاورمیانه آفریقا، در کشورهایجنوبصحرا تعدادیاز در عرضشمالیوجنوبخطاستوا

 شیوع برزیل و پرو شهرستان.(Arora et al., 2021)داردآمریکا، از بیماری ایران میناباستاندر بندرعباسو های

انبه.(0393امانی،)هرمزگانگزارشگردیدهاست سفیدكسطحیانبهیکبیماریمهمبررویبرگ،خوشهومیوه

.گردددرصدنیزمی91استوموجبکاهشمحصولتامیزان

 های بیماری  نشانه

بافتبیمارگ کلیه میهایگلهایجوانقسمتر آلوده را میوه و خوشه برگ، سازدآذین، پوششپودریسفیدو.

هانسبتمقاومتاندام(.01شکل)گرددایرنگقارچدرسطحزیرین،هردوسطحویابخشروییبرگایجادمیقهوه

آذیندرانشعاباتمحوراصلیگل.ترهستندمقاومهاهانسبتبهکاسبرگطوریکهگلبرگهب.بهبیماریمتفاوتاست

ارقامحساسممکناستآلودهبهپودرسفیدرنگودرنهایتسیاهرنگگردند،امادرارقاممقاومبخشیازانشعابات

هایحساسهایآلودهدرواریتهخوشه(.03شکل)گیردآذینموردحملهقرارمیفرعیوقسمتانتهاییمحوراصلیگل

هاکوچکوگاهینارسخواهندممکناستاصالًمیوهندهندویاتعدادکمیمیوهتولیدکنندکهدراینصورتمیوه

هایجوانممکناستتوسطپوششسفیدرنگپوشیدهشدهوبارشدمیوهاپیدرمآنهادراثرحملهقارج،سطحمیوه.ماند

وبافتچوبپنبه گرددیلمیایتشکدرمحلآلودگیتركخورده فندقرسیدند،اینمیوه. بعدازاینکهبهاندازه ها

.افتندمی

 
 آذین انبهعالئم بیماری سفیدک پودری روی برگ و گل -12شکل 

 
 آذین انبه عالئم بیماری سفیدک پودری روی گل -13شکل 
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 زیست شناسی 

درزمانگلدهیورشداندام شیجواندرهوایسردوخشکواردهایرویسفیدكپودریبیشترینخسارترا

برروی(هاستریوم)هایخوابویابهصورتمکینهقارچدرشرایطنامساعدبهصورتریسهغیرفعالدرجوانه.کندمی

هایجوانهاوگلهایاولیهتولیدشدهکهبافتبامساعدشدنشرایطمحیطی،کنیدی.بردهایریختهشدهبسرمیبرگ

درصدجوانه11گرادورطوبتنسبیحداقلدرجهسانتی13و31تا9هایبینهادرحرارتکنیدی.سازندراآلودهمی

ایجادمیلولهتندشیزدهو رویآنهامکنیهرا هادرکوتیکولبهمکنیه.شودایشکلتشکیلمیهایلولهکنندکهبعداً

هایهوازیودیاازمایهآلودهکنندهزیردرختویاتوسطکنیدیهایشدیاپیدمی.کننددیوارهسلولواپیدرمنفوذمی

ب دیگر کننده آلوده منابع از میه آیندوجود میکنیدی. انبه روی بیماری ثانویه انتشار موجب هوازی .شوندهای

کیلمیوهکمتردهیاستوآلودگیقبلازاینمرحلهوبعدازتشترینمرحلهبرایآلودگیبهبیماریدورهگلحساس

.(0376ریوندی،)افتداتفاقمی

 های کنترل روش

آلفونسوبسیارحساس،ارقاموارقامزیل،کنت.حساسیتارقاممختلفانبهنسبتبهسفیدكپودریمتفاوتاست

حساسوارقامتامیآتکنیز،سنس متریشنوکنسنیگتوننسبتبهبیماریحساسیتکیهادن،گلن،کاریهوکایتنسبتاً

.(Reddy et al., 2017; Raheel et al., 2008)دارند

بهدلیلپدیدهتفرقصفاتدر،باشددرصددرختانانبهموجوددرکشورازبذرمی91باتوجهبهاینکهمنشاءبیشاز

-عملآمدهدرباغههایبدربررسی.اندوجودآمدهههایمتفاوتنسبتبهبیماریباینروشتکثیر،درختانیباحساسیت

هاتوانازاینپایهاندکهمیگونهآلودگیبهبیمارینشانندادههایانبههرمزگانبعضیازدرختاندرشرایطیکسانهیچ

(.0313،پژمانوهمکاران)هایاصالحنژادانبهاستفادهنموددربرنامه

محلولروشبرای شیمیایی، ترکیباتهایکنترل و گوگرد با بیماریمناسباستپاشی برایکنترل ولیدر؛آن

میوه ونورشدیدباعثواردآمدنخسارتبهبرگ، میهایجوانوگلشرایطهوایگرم  ,.Thind et al)گرددها

دهیکهازاوایلبهمنماهتاهایکنترلشیمیاییسفیدكپودریانبهدراستانهرمزگانباتوجهبهدورهگلروش.(2005

هایگلوقبلسمپاشینوبتاولهمزمانباتورمجوانه.گیرددونوبتسمپاشیصورتمی،باشدفروردینماهمیاواسط

اولبهمنماه)آذینازظهورگل نیمه قارچ( از استفاده بهمنظورمدیریتتوبا میزانیکدرهزار مأکشدینوکاپبه

نوبتدومبهفاصلهدوهفتهپسازسمپاشیاولبااستفادهازبیماریسفیدكپودریانبهوکنهجوانهخواروسمپاشی

. (Nasir et al., 2014)ردیگکشکالیکسینبهمیزانیکدرهزارانجاممیقارچ

بهنسبتیکلیتردرهزاربهصورتمحلولپاشیبهمنظورکاهشدرصدو%1کشهگزاکونازولاخیراًکاربردقارچ

.(Arora, et al., 2021)وصیهشدهاستشدتبیماریدرهندوستانت

 بیماری لکه سیاه یا پوسیدگی آلترناریایی انبه
 تاریخچه، انتشار و اهمیت 

انبه سیاه لکه میوههایاندامبیماری برگو میگل، قرار حمله مورد را رسیده دهدهای پراسکی. توسط بیماری

(Prusky, 1994)خسارتبیماری.یناشغالیوآفریقایجنوبیگزارششدهاستازکشورهایاسترالیا،مصر،هند،فلسط
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اکثرارقامانبه.ازآنتراکنوزانبهنیزمهمتراست،باشددرفلسطیناشغالیکهشرایطمحیطیبرایتوسعهبیماریفراهممی

عسکریوپژمان،)بیماریدرباغاتانبهکاریاستانهرمزگان.نسبتبهبیماریحساسهستنددراینمنطقهکشتشده

.نمایدنیزخسارتقابلتوجهیراایجادمی(0393امانی،)وسیستانوبلوچستان(0377

 های بیماری  نشانه

هارشدکردهوتدریجلکههب.شودهاومحلدممیوهتشکیلمیهایگرد،کوچک،سیاهرنگدراطرافعدسکلکه

شکل)دهندکهممکناستنصفسطحمیوهرابپوشاندسیاهبزرگرامیپسازپیوستنآنهابهیکدیگرتشکیلیکلکه

ولیبا؛کندمتردرگوشتمیوهنفوذنمیمیلی1تا0درشروعآلودگیمحلخسارتسختومحکمشدهوبیشاز(00

درمیوههافرورفتهواگرمرکزلکه.شودپیشرفتبیماریبهدرونگوشتمیوهمحلآلودگینرموسیاهرنگمی هارا

عالئمپوسیدگیآلترناریایینسبت.گرددایمتمایلبهزیتونیرنگتشکیلمیشرایطمرطوبقراردهیماسپورهایقهوه

است محدودتر بهعالئمآنتراکنوز برگ. به لکهبیمارگر و نموده نیزحمله هایانبه قطر به رنگگرد 0هایسیاه 3تا

گلنیزحملهکردهوهایهمچنینقارچعاملبیماریبهشکوفه.(01شکل)کندجادمیمیلیمتردرسطحزیرینبرگای

.گرددسببکاهششدیدمحصولمی

   
روی میوه انبهلکه سیاه عالئم بیماری  -14شکل   

   
روی میوه انبهلکه سیاه عالئم بیماری  -15شکل   
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 عامل بیماری 

 شودبیماریمیاینموجبAlternaria alternata (Fr.:Fr.)Keisslقارچ در. یا و صورتمنفرد به کنیدیوفورها

وگاهیزانوییشکلوبهرنگسبز.شوندهایکوچکتشکیلمیدسته راست،خمیده منشعب، بهصورتساده، آنها

سرهمدرمیکرومتربهصورتزنجیرپشت11-36-1/9هاچماقیشکلبهابعادکنیدی.باشندایطالییمیزیتونییاقهوه

.سلولهستند3-1محیطکشتتشکیلشدهواغلبدارای

 زیست شناسی 

هایقدیمیریختهشدهبررویزمینمنبعاسپوربرگ.باشندهایآلودهمیهاوبرگها،شاخهمنشااولیهآلودگیمیوه

هاراهایآلودهجداشدهومیوهزبرگوسیلهبادویاحرکتقطراتشبنماهاسپورهاب.باشندگذرانیمیقارچبرایزمستان

در.هایمیوهنفوذکردهوبهزخمجهتورودبیمارگرنیازندارندهایجوانهزدهبهدرونعدسککنیدی.کنندآلودهمی

هایانباراختالفآلودگیدرمیوه.یابدمیوهانبهقارچآلودگیمخفیداشتهوباشروعرسیدگیمیوهآلودگیتوسعهمی

بیشازش رشدمیوه رطوبتدرطولدوره ساعاتیکه تعداد ارتباطنزدیکیبا برایایجاد،بودهدرصد11ده و دارد

درصددرطولرشدمیوه11ساعترطوبتنسبیباالی311حداقلیکلکهآلودگیبدونپیشرفترویمیوهبهحداقل

.پیشرفتبیماریرویمیوهبیشترخواهدشد،باشددرصدبیشتر11هرچهتعدادساعاترطوبتباالی.نیازدارد

 های کنترل روش

برداشت از قبل کاهشمیقسمتمحصول،سمپاشی را مخفی آلوده صورتی.دهدهای ازدر پس سمپاشی که

1هایمحافظتیمانندمانببهمیزانکشسهبارسمپاشیباقارچ.کندهایمخفیجلوگیریمیازتوسعهآلودگی،برداشت

بهتریازسمپاشیقبلازبرداشتداردواگرزمانتأثیرروزازهم01هزارودوهفتهپسازتشکیلمیوهبافاصله3تا

ت به بیفتدأسمپاشی قارچ،خیر شدکارایی خواهد کشکم برداشتمیوهیک. پساز سمپاشی قارچبار با هایکشها

.استمؤثرمپاشیقبلازبرداشتمفیدوایپرودیونویاپروکلرازبهاندازهسهبارس

 عارضه تخریب بافت میوه انبه 

 تاریخچه، انتشار و اهمیت 

آتکینزدربعضیمناطقتولیدهایمهمپسازبرداشتانبهاستکهخسارتآنرویرقمتامیعارضهازبیماریاین

 نیکاراگوئه و گواتماال مانند است71انبه گزارششده (Schaffer, 1994)درصد جنوب. در خسارتعارضه میزان

 ,.Deanna Chin et al)درصداست11درصدودرموقعرسیدنمیوهرویدرختبیشاز11تا1فلوریدایآمریکابین

2010).

 های عارضه  نشانه

می ایجاد رویمیوه نوععالئممشخصرا سه انبه تخریبدرونیبافتمیوه کندعارضه ژله. و بافتایشنرم دن

(.01شکل)هایرسیدهیکیازعالئممشخصآناستمزوکارپمیوه



01 

 

هفتهازتشکیلمیوهوازبینرفتناتصالفیزیکیبیندممیوهومیوه1ایجادحفرهدرمحلاتصالمیوهبهساقهپساز

شودرنگمیمنطقهآسیبدیدهسیاهین،زازعالئمدیگرعارضهاستکهمعموالًدراثرتجمعتاننویافیتوتوکسینیازر

(.06شکل)

.ازعالئمدیگراست(07شکل)آیدوجودمیهایشدنبذرکهدراثرآبکیشدنبافتمزکارپاطرافبذوربژله

.شوندمیدیدهایهایآلودهآبکی،اسفنجیوبهرنگسیاهمتمایلبهقهوهمعموالًقسمت

 عامل عارضه 

هایکلسیمبرایاستحکاموکیفیتپسازبرداشتمیوه.عارضهاستعاملفتمزوکارپمیوهکمبودکلسیمدربا

مختلفیمانندانبهشناختهشدهاست کلسیمنقشروشنیدرحفظواستحکامدیوارهسلولیداردوکمبودآندرمیوه.

برگومیوهانبهاغلبباعارضهمرتبطسطحپائینکلسیمدر.اغلبباافزایشنفوذپذیریوفروپاشیسلولهمراهاست

کهمصرفازتباالموجبچون.شودعارضهمیاینهمچنیناستفادهازکودازتهزیادموجبتشدیدوقوع.بودهاست

.شودهامیترشدنکلسیموتحریکرشدرویشیبافترقیق

دارایمزوکارپفیبریحساسیتکمترینسبتترهستندومیوهارقامارقامانبهباشجرههندینسبتبهعارضهحساس

هایشنینسبتگیردووقوعآندرخاكفصلوموقعیتجغرافیایینیزقرارمیتأثیروقوععارضهتحت.بهعارضهدارند

.هایآهکیبیشتراستبهخاك

 های کنترل روش

کلسیمویامحلولپاشیبرگبانیتراتهایشنیاسیدیودرمیوهرقمکایتبااستفادهازکربناتعارضهدرخاك

ویژهدرشکلآمونیومشیوععارضهراافزایشهکهمصرفزیادکودازتهبییازآنجا.یابدکلسیمدرخاكکاهشمی

.بنابراینازمصرفزیادآنخودداریشود،دهدمی

 نماتدهای انگل انبه 

 تاریخچه، انتشار و اهمیت 

اندکهدامنهفعالیتآنهابهمناطقگرم،مرطوبوعواملزوالانبهدرجهانشناختهشدهنماتدهایمختلفیبهعنوان

.(Khan et al., 2011)شودخاكشنیمحدودمی

 های بیماری  نشانه

آلودگیبهنماتدها.کنندایازعالئمزوالرارویدرختایجادمیهایانبهمجموعهنماتدهابانفوذوتغذیهازریشه

ریشهمو ریشهجبکاهشتعداد و شده نابجا رشدهاینامنظم ایجاد یا و میهایثانویه کوتاه کلفتو عالئم.شوندها

ویژهحاشیهوهب)ایشدنبرگهایهواییدرختشاملزردیبرگ،عالئمیشبیهکمبودعناصرغذایی،قهوهقسمت

چهزوالچنان.هااستنتهاییشاخهومرگشاخه،کاهشاندازهبرگ،ریزشبرگازنوكولختشدنا(نوكبرگ

.(Khan et al., 2011)گردداستفادهازکودموجبرفععالئمنمی،دراثرحملهنماتدهاباشد
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 عامل بیماری نماتد 

ریشهگونه از نماتدها از مختلفی های انبه های پاکستان شدهدر گونهجدا فقط اما  Hemicriconemoides اند

mangiferae Siddiqiایشکلهایباالازنماتدقلوهاگرچهجمعیت.بهعنواننماتدبیماریزارویانبهمشخصشدهاست

Rotylenchulus reniformis Linford & Oliveiraیافتمی انبه درختان اغلبدر تراکم؛شودنیز بین ارتباط ولی

.(Khan et al., 2011)جمعیتنماتدوخسارتآنمشخصنشدهاست

 زیست شناسی 

دررطوبتطوریهب.کندبراساسرطوبتودمایخاكتغییرمی.mangiferaeHجمعیتنماتد کهجمعیتآن

.یابدگرادکاهشمیدرجهسانتی31وهمچنینباالی01درصدویاباالترودمایزیر31درصدویاکمترو01خاك

ترازدرختانجوانکهنماتددردرختانمسنبیشازدهسال،فراوانچون.استعالوهبراینسندرختاننیزعاملمهمی

.شودکمترازسهسالیافتمی

 های کنترل روش

هایهایقبلازکاشتوهمچنیناعمالروشانبهمشکلاستوبهکاربردنماتدکشانگلهایکنترلنماتدهایروش

بعد .mangiferaeHموجبکاهشجمعیتنماتدDBCPوکشفنامیفوسترکیباتنماتد.عملیاتزراعیبستگیدارد

.ولیکاربرداینترکیباتثبتنگردیدهاست؛شوندازکاشتمی

کهنماتدچون.هایانبهعاریازنماتداستهایجلوگیریازورودنماتدبهمناطقجدیداستفادهازپایهیکیازروش

خاكخزانهبایدعاریازهرگونهآلودگی.گرددریقنهالآلودهبهمناطقسالممنتقلمیهابودهوازطانگلداخلیریشه

نماتدیباشد سابقهآلودگیجلوگیریشودوچنانازکاشتپایه. باغاتبا نماتددر ناگزیرازهایانبهحساسبه چه

قبلازکاشت،استفادهازچنینباغاتباسابقهآلودگیهستیم تقویت.اغبهروشگازدهیضدعفونیشودخاكب،حتماً

وآبیاریمناسبنیزموجبتولیدمحصولمی کود با باید،چهآلودگیبسیارشدیدباشدگرددوچناندرختانآلوده

.(Khan et al., 2011)گیاهانآلودهازباغخارجوسوزاندهشوند
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تشخیص به موقع عوامل بیمارگر اولین گام در مدیریت و کنترل موثر 

یت و باشد که نقش مهم و اساسی در افزایش کمّبیماریهای مهم انبه می

 .کیفیت محصول تولیدی دارد
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