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  :مقدمه

مرکبات در شهرستان جیرفت سـطح زیـر کشـت نسـبتا وسـیعی را بـه خـود        

طی . اختصاص داده و نقش بسیار مهمی در اقتصاد منطقه و کشور ایفا می کند

سالهاي اخیر یکی از عوامل تهدید کننده باغهاي مرکبات در منطقـه، بیمـاري   

در دنیا تـا کنـون عوامـل مختلفـی بعنـوان       و سرخشکیدگی مرکبات می باشد

,.Feder and Hutchins)هاچینز  و فدر .عامل این بیماري معرفی شده اند 1966) 

را عامل سرخشکیدگی در مرکبات معرفی نمـوده   Diplodia natalensisقارچ 

گـزارش نمـوده انـد کـه قـارچ       (Timmer et al., 1979)تایمر و همکـاران  . اند

Fusarium oxysporum f. sp. citri     روي کی الیم ایجاد سرخشـکیدگی مـی

Nattrassiaدال بـر وجـود قـارچ    یگزارشـ ) 1372(امینـایی و ارشـاد    .نماید

mangiferae       ،در استان کرمان داشته انـد و بیـان نمـوده کـه از روي پرتقـال

گریپ فروت، لیمـو، گـردو، بـادام، پسـته، سـیب، هلـو، آلـو، گـیالس، عرعـر،          

نجیر و انار این قارچ را جداسازي نموده و بیان داشته اند کـه ایـن   اکالیپتوس، ا

قارچ با ایجاد شانکر، سرخشکیدگی و ترشح صمغ قادر است خسارت شـدیدي  

گــزارش نمـوده انــد کــه بیمــاري  ) 1379(و همکــاران علیــزاده  .را وارد نمایـد 

آباد دزفول بیش از صد  مرکبات در منطقه صفی  شاخه درختانسرخشکیدگی 

سال پس از بروز عالئم به کلی منهدم  5تا  3کتار لیموي لیسبون را در مدت ه

معرفی و بیان داشـته انـد    N. mangiferaeنموده است و عامل بیماري را قارچ 

از  )1385(نجفـی نیـا    .که این قارچ براي ایجاد بیماري نیاز به زخم اولیه دارد

و  Bipolaris australiensisدو گونه قـارچ   مرکبات، نمونه هاي مورد بررسی

Nattrassia mangiferae  بیمـاریزایی  . و گزارش نمودند شناسایی ،جداسازيرا

تـا کنـون   . جدا نشده به اثبات رسیدجدا شده و  هاي قارچهاي فوق روي شاخه

در منطقــه قارچهــاي مــذکور از پرتقــال، گریــپ فــروت، نــارنگی و لیمــوترش 
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یی جیرفـت ایـن بیمـاري در زمسـتان     در شرایط آب و هوا. جداسازي شده اند

به نظر می . فعالیت نداشته و در اواخر بهار، تابستان و اوایل پائیز شدت می یابد

رسد در شرایط دماي مناسب، هرس بی موقـع و زخمـی شـدن الیـه سـطحی      

ــودگی الزم و ضــروري اســت   ــراي شــروع آل ــابش آفتــاب ب ــوعی . ناشــی از ت ن

روي مرکبات جیرفت شـبیه عالئـم    خشکیدگی سر شاخه همراه با ترشح صمغ

دیده شد ولی هـیچ گونـه پـاتوژنی از     Nattrassia mangiferaeناشی از قارچ 

  )1385نجفی نیا، (.آنها جداسازي نگردید

  

عالئم بیماري بصورت پژمردگی و زوال سر شاخه هاي درختان  :عالئم بیماري

ه هاي انتهایی به در اثر پیشرفت بیماري، آلودگی از شاخ .دوشمیآلوده مشاهده 

در برخـی   )1شـکل  (.نمایـد  سمت پایین شاخه ها و نهایتا تنه توسعه پیدا مـی 

ها و تنه درختان آلـوده شـکافهاي طـولی در انـدازه هـاي       موارد روي سرشاخه

متفاوت مشاهده می گردد، که غالبا با ترشح صمغ زردرنـگ همـراه بـوده و در    

یشرفته بیماري، پوست شاخه در مراحل پ. شود مجاورت هوا سفت و سخت می

ها و تنه بصورت ورق هاي نازك جدا شده و زیر پوست، توده سیاه رنـگ قـارچ   

در نمونه ها با آلـودگی شـدید ایـن     )1شکل (.عامل بیماري مشاهده می گردد

  .توده سیاه رنگ روي ریشه نیز مشاهده گردید
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  )باال سمت چپ(وت فر هاي انتهایی گریپ زوال و خشکیدگی شاخه -1شکل 

  )باال سمت راست(فروت  ترشح صمغ و ترکیدگی پوست روي تنۀ گریپ -

پائین سمت (اهرنگ قارچ عامل بیماري یجدا شدن پوست سرشاخه و نمایان شده توده اسپور س -

  )چپ

  )پائین سمت راست(شکیدکی روي پرتقال خعالئم سر -

  

منشعب، ابتدا   PDAط روي محیعامل بیماري میسیلیوم قارچ  :عامل بیماري

بی رنگ و سپس به رنگ قهوه اي تیره و پرگنه قارچ از پشت تشـتک بصـورت   

آرتروکنیدیوم قارچ به اشکال متفاوت کروي، بشـکه اي  . دوشمیتیره رنگ دیده 

پس از ارسال جدایه ها بـه  . میباشدو بیضوي شکل بصورت شفاف تا تیره رنگ 

. تشخیص داده شد N. mangiferaeبخش تحقیقات رستنیها، جدایه فوق قارچ 

بــه نــام    )2شــکل (قــارچ پیکنیــدیوم دار فــوق داراي مرحلــه آرتروکنیــدیومی
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Scytalidium dimidiatum  دارد و در منطقه جیرفت، مرحله اخیر عاملی اصلی

  ).1385نجفی نیا، (.خسارت و انتشار قارچ در باغهاي مرکبات می باشد

   
  )مرحله ارتروکنیدیوم(اري اسپور قارج عامل بیم - 2شکل 

  :تعیین پراکنش بیماري

عالئـم   منطقـه جیرفـت و کهنـوج    در اکثر قریب به اتفاق باغهاي مرکبات      

بیماري سرخشکیدگی مشاهده و در باغات با مدیریت ضعیف و تغذیه نامناسب 

تا کنون در منطقه از روي پرتقـال، گریـپ فـروت،    . شدبا شدت بیشتري دیده 

 N. mangiferaeیموترش، توت، اکالیپتوس و درختان سـپیدار قـارچ   نارنگی، ل

در شرایط آب و هوایی جیرفت قارچ عامل . گردیده استسازي و شناسایی جدا

این بیماري در زمستان فعالیت نداشته و فعالیـت آن در اواخـر بهـار در طـول     

  . تابستان و اوایل پاییز شدت می یابد

  

  :شدهسایر عالئم و عوامل جداسازي 

رشـد   PDAایـن قـارچ روي محـیط    : Bipolaris australiensisقارچ   

کنیـدي برهـا   . خوبی داشته و به رنگ قهوه اي متمایل به تیره دیده می شـود 
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منفرد و گاهی در دستجات کوچک  راست تا خمیده، قهوه اي تیره و کنیـدي  

ومتـر  میکر 5/7-5/12× 20-5/47دیـواره عرضـی و بـه ابعـاد      3تا  1ها داراي 

بر اساس صفات مورفولوژي فوق و ارسال نمونه ها به بخش . اندازه گیري شدند

تشـخیص داده شـد و    B. australiensisتحقیقات رستنیها قارچ مذکور گونـه  

براي اولین بار بعنوان یکی از عوامل مؤثر در ایجاد خشکیدگی مرکبات معرفـی  

     )1385نجفی نیا (.می گردد

سر شاخه مرکبات همراه با ترشح صمغ زردرنگ روي نوعی عالئم خشکیدگی  

عالئم ناشی از شبیه درختان مرکبات در منطقه جیرفت مشاهده شد که بیشتر 

 -100قارچ ناتراسیا بوده ولی با این تفاوت که پیشرفت عالئم فقط محدود بـه  

برگها زرد شده و حـول رگبـرگ میـانی    . سانتیمتر انتهاي سر شاخه ها بود 80

ولـی هـیچ گونـه پـاتوژن قـارچی از آنهـا       . ه و گاها ریزش می نمایندپیچ خورد

لذا ضرورت دارد از نظر وجود سایر عوامل پاتوژنیک بررسـی  . جداسازي نگردید

احتمال قریب به یقین ناشی از تابش شدید آفتاب در این منـاطق مـی    گردد و

در مقایسه بـا   Bipolaris australiensisپراکنش قارچ )1385نجفی نیا (.باشد

کمتر بوده و لذا از اهمیت کمتري در ایجاد خشـکیدگی    N. mangiferaeقارچ 

  )1385نجفی نیا، (.در شاخه مرکبات برخوردار است

بیماري دیگري که در ایجاد خشکیدگی در شاخه و زوال درختان مرکبات مهم 

منصـوري و فصـیحانی   . می باشد، پوسیدگی طوقه و ریشه مرکبات مـی باشـد  

عوامل پوسیدگی طوقه و ریشه مرکبـات را در اسـتانهاي هرمزگـان و    ) 1364(

ــاي   ــه ه ــان گون Phytophthoraکرم nicotianae var. Parasitica  وP. 

citrophthora در منطقـه جیرفـت و   طی اجراي این تحقیق  .گزارش کرده اند

حتی (نیز به موارد متعددي بخصوص بیماري پوسیدگی ریشه مرکبات کهنوج 

با توجه به اینکـه عالئـم اولیـه ایـن     . مشاهده شد) اغات با آبیاري قطره ايدر ب

از زیر خاك شروع می شود و از دید ) 3شکل(بصورت پوسیدگی ریشه بیماري 
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باغدار پنهان می ماند، اهمیت دو چندانی پیدا می نمایـد، زیـرا باغـدار زمـانی     

و سبز خشک می متوجه این بیماري می شود که درخت بطور ناگهانی پژمرده 

Phytophtora، قارچ از درختان مبتال. شود sp. جدا سازي گردید .  

  

  

پژمردگی و سبز  خشک  -عالئم بیماري پوسیدگی ریشه ناشی از قارچ فیتوفتر ا ، ب. الف - 3شکل 

  شدن  گریپ فروت ناشی از قارچ فیتوفترا

  :کنترل بیماري

ت، پرتقال، نـارنگی،  جداسازي این قارچ از درختان مرکبات، گریپ فرو

و نیز مشاهده عالیم و آرتروکنیدیوم قـارچ  ) 1383نجفی نیا و همکاران (خرما 

منطقـه توسـط    و گـواوا در  بصورت ماکروسـکپی روي درخـت تـوت، سـپیدار    

نگارنده، مؤید آنست که جدایه هاي این قـارچ بصـورت غیـر اختصاصـی عمـل      

علیـزاده و  . ایجاد مـی نمایـد  کنند و لذا مشکالتی را در کنترل این بیماري  می

با توجه بـه جداسـازي و   . اعتقاد خاصی به این موضوع دارند) 1379(همکاران 

مشاهده این قارچ روي ریشه نارنگی در برخی باغات و قدرت باالي این قارچ در 

خشکاندن سریع درخت میزبان نشـان دهنـده خطرنـاك بـودن ایـن قـارچ در       

را  N. mangiferaeقـارچ  ) 1379(کاران علیزاده و هم. مناطق گرمسیري است

بعنوان قارچ خطرناك، با قدرت تهاجم باال و دامنه میزبانی وسیع، بخصوص در 

سـت  ا بررسی هاي انجام شده بیـانگر آن . مناطق جنوبی ایران معرفی کرده اند

تر، تغذیه و آبیـاري   عیفضکه بیماري خشکیدگی سرشاخه در باغات بامدیریت 

لذا اعمال یـک  . نامنظم خسارات شدیدتري وارد می سازد نامناسب و هرسهاي
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مدیریت صحیح در زمینه تغذیه، تقویت باغهاي مرکبات، ضد عفـونی محلهـاي   

هرس، عدم هرس درختان در طول ماههاي گرم سال می توانـد خسـارت ایـن    

با توجه به ماهیت عامل بیماري مواردذیل جهت کاهش  .بیماري را کاهش دهد

  :)1385نجفی نیا، (پیشنهاد میگرددسارت بیماري خ

بـی  آبیـاري بـه موقـع و کـاهش تـنش      آتان با تغذیه مناسب و ختقویت در- 1

.مهمترین و بهترین راه کاهش خسارت این بیماري میباشد

خودداري از ایجاد هر گونـه زخـم مکـانیکی بـویژه عـدم هـرس در طـول         - 2

محلـول  ضدعفونی محل زخم یا هرس بـا   ،تابستان و در صورت وجود زخم

.درصد 2بردو 

در صورت مشاهده عالئم بیماري انجـام هـرس سرشـاخه هـاي خشـک و       - 3

.بالفاصله محلول پاشی محل هرس با محلول بردو دو درصد

در صورت وجود پوسیدگی ریشه ناشی از قارچ فیتـوفترا کنـار زدن خـاك     - 4

بسـته بـه سـن و سـایه انـداز      ( گرم 70تا  40سطحی روي ریشه ها، پاشیدن 

سم ریدومیل گرانول در محل سایه انداز گیاه و پوشاندن با الیه نـازك   )درخت

 14تا  10خاك و کاهش رطوبت پاي درختان آلوده و در صورت نیاز این عمل 

.روز بعد تکرار گردد
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  : منابع مورد استفاده

گزارشی از وجود قارچ ). 1372. (امینایی، محمد مهدي و ارشاد، جعفر- 1

Nattrassia mangiferae  خالصـه مقـاالت یـازدهمین    . در استان کرمـان

  .218ص .رشت . دانشگاه گیالنکنگره گیاهپزشکی ایران، 

بررسی مقدماتی خشکیدگی ). 1377. (حیدریان، احمد و ارشاد، جعفر- 2

سرشاخه و زوال درختان بادام ناشی از عوامل بیماریزایی قـارچی در شـهر   

آموزشـکده  ی ایـران،  خالصه مقاالت سـیزدهمین کنگـره گیاهپزشـک   . کرد

  229ص .کشاورزي کرج

بیماري ). 1379. (،  حیدریان احمد و فرخی نژاد، رضا.علیزاده، عزیزاله- 3

 Nattrassiaپژمردگی شاخه، زوال و مرگ درختان مرکبات ناشی از قارچ 

mangiferae نشریه بیماریهـاي  . و سایر میزبانهاي آن در استان خوزستان

ص .تحقیقـات آفـات و بیماریهـاي گیـاهی     مؤسسه، 36گیاهی ایران، جلد 

97-77.  

) 1381. (، جعفــرموســی و ارشــاد ،نیــا نجفــی ،.محمدرضــا ،میرزائــی- 4

عامل نکروز دم خوشه هاي خرما در  Bipolaris  australiensisجداسازي 

 .خالصـه مقـاالت پـانزدهمین کنگـره گیاهپزشـکی ایـران      . منطقه جیرفت

  .239صفحه .کرمانشاه.دانشکده کشاورزي رازي

پوسیدگی طوقه و ). 1364. (عبدالرحمن ی،بهرام و فصیحیان. منصوري- 5

نشـریه بیماریهـاي گیـاهی    . ریشه مرکبات در استانهاي کرمان و هرمزگان

-88ص  4تـا   1شماره .مؤسسه تحقیقات آفات و بیماریهاي گیاهیایران، 

61.
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ــا موســی- 6 ــراکنش  . 1385. نجفــی نی ــدماتی و تعیــین پ شناســایی مق

گزارش نهـایی  . مل احتمالی سرخشکیدگی مرکبات در جیرفتهاي عا قارچ

  .24/5/1385مورخ  499/85طرح تحقیقاتی شماره مصوب 

معرفـی عوامـل قـارچی    ) 1381. (نجفی نیا، موسـی و آزادوار، مهـدي  - 7

ارگ . هشتمین سـمینار علمـی خرمـا   . جداشده از خرما در منطقه جیرفت

  . 70-71ص .جدید بم

. درینی، علـی و خوشـکام، سـیبگل    ،.، مهديآزادوار ،.نیا، موسی نجفی- 8

ــارچ      ). 1382( ــی از ق ــا ناش ــان خرم ــرگ درخت ــکیدگی ب ــاري خش بیم

Nattrassia mangiferae ارگ جدید بم. نهمین سمینار علمی خرما.  

9- Feder, W.A., and Hutchins, P.C. 1966. Twig gumming and 

die- back of the Robinson tangeris. Plant Dis. Rep. 50: 429-430.

10-Timmer, L. W., Caunsey, C. L., Crimm. C. K., EL- choll, N. 

E. and schoulties, C. L. (1979). Wilt and die- back of Mexican 

lime caused by Fusarium oxysporium. Phytopathology 69: 730-

732. 
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