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-1 مقدمه 

های اخیر  های مهم و خطرناک صنعت مرکبات در سال یکی از بیماری سبز وهیم اید زر شاخه یماریب

به اغلب ارقام تجاری مرکبات  ( و تاکنون خسارت زیادی3و  2ویژه در مناطق اصلی مرکبات خیز دنیا بوده ) به

 ارقام و هاگونه همه عمل دروارد نموده است. نارنج های آن، لمون، گریپ فروت و  دورگو  نارنگی مانند پرتقال،

-یم داریپد هاآن در زوال و ضعف ،یزرد میعال و اند حساس یماریب نیا به هاآن هیپا نوع به توجه بدون مرکبات

پسیل های  راحتی توسط دو گونه پسیل مرکبات با ناماین بیماری به .شودیم زوال و مرگ به منجر تاًینها و گردد

( و در 01شود ) و پیوندک آلوده منتقل می Trioza erytreaeو پسیل آفریقایی  Diaphorina citriآسیایی 

مشکل است. کنی اولیه بیماری، کنترل آن بسیار صورت ورود آن به یک کشور در صورت عدم کنترل و ریشه

دهند. درختان بارده که به این بیماری مبتال شوند، بار نمیدرختان جوانی که به بیماری میوه سبز مبتال می

زا مانند فیتوفتورا همراه که با عوامل دیگر بیماریروند و در صورتیشوند نیز بعد از ابتال خیلی زود از دست می می

صورت سرخشکیدگی و زوال، کاهش هخسارت این بیماری عمدتاً بشود. شود موجب زوال درختان مرکبات می

 باشد.شدید محصول و مرگ درختان میزبان می

-2 عامل بیماری 

بیماری شاخه زرد یا (. 1عامل بیماری نوعی باکتری گرم منفی مستقر در آوندهای آبکشی است )شکل 

. این باکتری بر اساس پراکنش جغرافیایی، شودایجاد می لیبروباکترمیوه سبز مرکبات توسط یک باکتری به نام 

 Candidatusهای دارای سه گونه به نام ،های مولکولی نوع ناقل، حساسیت به درجه حرارت و ویژگی

Liberibacter asiaticus  عامل تیپ آسیایی( و(Candidatus Liberibacter africanus  عامل تیپ(

، ی. به طور کل(6) باشد)عامل تیپ آمریکایی( می Candidatus Liberibacter americanusآفریقایی( و 

های باال کم  . تحمل فرم آفریقایی به درجه حرارتاستآسیایی بسیار شدیدتر از فرم آفریقایی  زایی در فرم بیماری

 خنک م را در هوای نسبتاًیو شدیدترین عال گراد قادر به ایجاد بیماری نیستدرجه سانتی 32در باالتر از  ،بوده
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. کند گراد را نیز تحمل میدرجه سانتی 32های باالتر از کند. در صورتی که فرم آسیایی درجه حرارت ایجاد می

. تیپ آفریقایی که (8) های جنوبی کشور گزارش شده است تیپ آسیایی گرینینگ در مناطق محدودی از استان

شود، در آفریقا، عربستان گراد ظاهر میدرجه سانتی 22تا  22عالیم بیماری فقط در شرایط آب و هوایی خنک 

(. شرایط شمال کشور برای بروز این تیپ 4کند ) سعودی، ایسلند و اقیانوس هند بیماری میوه سبز را ایجاد می

بیماری بسیار مساعد است. بنابراین به عنوان یکی از عوامل مهم خطرآفرین بیولوژیک در مرکبات شمال ایران 

میزبانی و عالیم در هر دو نوع مشابه است. تیپ آمریکایی عامل بیماری تاکنون فقط از برزیل باشد. دامنه می

 شود.گزارش شده است و به عنوان یک عامل تهدیدکننده بیولوژیک برای مرکبات ایران محسوب می

 

 در بافت آبکش Candidatus Liberibacter asiaticusعامل باکتری  -5شکل 

-3 در دنیابیماری  سابقه 

 چین کشاورزان جنوب توسط (1892نوزدهم ) قرن اواخر در بار نخستین ،بیماری میوه سبز مرکبات

پاکستان،  هند،کشورهای در آسیا شامل  کشور دنیا از جمله 42حال حاضر در بیش از در  (.3شد ) مشاهده

 ،النکایسر ،وسئتایلند، مالزی، کامبوج، ال ،نپال، بوتان، بنگالدش، میانمار ،ژاپن، ویتنام، عربستان، یمن، چین

آفریقای جنوبی، زیمبابوه، ماالوی، بروندی، تانزانیا، کنیا، در آفریقا شامل کشورهای  ،اندونزی و فیلیپین ،موریتانی

گزارش جمهوری دومینیکن  و برزیل، آمریکا، کوبااز کشورهای  آمریکادر  اتیوپی، کامرون و نیجریه و سومالی،

 (.4) شده است
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-4 مرکبات در ایران گرینینگوضعیت بیماری  

سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان، استان هرمزگان، سپس در در  1388این بیماری، اولین بار در سال 

 2222 سال در بار نینخست سبز وهیم یماریب ناقل عنوان به مرکبات ییایآس لیپس .و کهنوج گزارش شد جیرفت

 یهااستان به سپس و دیگرد گزارش بلوچستان و ستانیس استان از بووه پروفسور مرحوم توسط یالدیم

 بزرگ یخطر زنگ آن یباال تیجمع و یماریب ناقل وجود زمان آن در. (1) افتی گسترش کرمان و هرمزگان

 ابتدا کشورها، از یاریبس در که یطور به. بود رانیا جنوب در مرکبات سبز وهیم یماریب گسترش و ظهور یبرا

 و هرمزگان هایاستان از یمناطق در تاکنون سبز وهیمبیماری . شد آشکار یماریب سپس و گزارش یماریب ناقل

. است شده ییشناسا زین یماریب عامل و گزارش یماریب میعال یدارا درختان و لیپس از بلوچستان و ستانیس

 پیت دو از که بوده Candidatus Liberibacter asiaticus ییایآس پیت از رانیا در یماریب عامل یباکتر نوع

 لیپس تاکنون رانیا یشمال یهااستان از کی چیه در. کندیم وارد یشتریب خسارت و بوده ترخطرناک گرید

 (.1) است نشده مشاهده سبز وهیم یماریب و مرکبات

-5 دامنه میزبانی 

میزبان عامل بیماری لکه سبز هستند ت های نزدیک مرکبا ها و برخی گونه دورگ ،ارقام مختلف مرکبات

 فروت،. پرتقال، نارنگی و هیبریدهای نارنگی بسیار حساس، گریپ(7و  4، 3) آنها متفاوت استمنتها حساسیت 

ملو متحمل بوده و فقط وبرگ، لیموترش و برخی از ارقام پ و نارنج دارای حساسیت متوسط و نارنج سه هانلمو

 دیگر باکتری عامل بیماری گرینینگ های میزبان .(12د )های آنها ممکن است عالیم ابلقی را نشان دهنبرگ

عالوه بر مرکبات برخی دیگر از .  (2شکل باشد )می Severinia buxifoliaو  Murraya paniculataشامل 

 (.12) باشند یم سبز و توتون نیز میزبان عامل میوه پروانش سس، ها مانندهای این تیره و حتی سایر تیرهگونه
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 حساسیت اکثر ارقام مرکبات به بیماری گرینینگ در شرایط گلخانه -2شکل 

-6 انتقال بیماری 

 Triozaو پسییل آفریقیایی    Diaphorina citriهیای پسییل آسییایی    پسییل مرکبیات بیه نیام     گونه دو

erytreae قیدرت   دارایو ها حشرات کوچک به اندازه شیته  . پسیل(12) کنندباکتری عامل بیماری را منتقل می

، بزاق یاین آفت ضمن تغذیه از شیره گیاه .(3شکل ) کنند های جوان تغذیه می روی سرشاخه کهتکثیر باال بوده 

هیای تغذییه شیده توسیط حشیره بدشیکل و       برگهمین دلیل است که بهکند سمی خود را وارد بافت گیاهی می

 .خییز دنییا گیزارش شیده اسیت     از کشیورهای مرکبیات   پسیل مرکبیات در بسییاری   .(4شکل ) شوندپیچیده می

خیز جنوب ایران گزارش شده است. های مرکبات پسیل آسیایی در استان

این حشره نسبت به دماهای باال و هوای گیرم مقیاوم اسیت و در دامنیه     

وسیعی از شیرایط آب و هیوایی   

شیود. عامیل بیمیاری    دیده میی 
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استفاده از پیوندک آلوده عالوه بر پسیل، از طریق منابع تکثیری آلوده و 

به یا د از طریق پیوند و توانبیماری در آزمایشگاه میشوند. می منتقلنیز 

ناقل این بیماری خود یکی از آفات بسیار مهم و  .شود منتقل کمک سس

. کنید  مرکبات را آلیوده میی   ارقام ای برای مرکبات است که همه قرنطینه

شود. ترشی   پسیل از بافت باعث بروز اختالل در فتوسنتز گیاه می تغذیه

 ین آفت است که زمینههای خسارت اعلسک توسط پسیل از دیگر نشانه

 تواند راهیی بیرای  آورد و از طرفی هم میتولید قارچ دوده را به وجود می

 (.12و 4ردیابی این آفت به شمار آید )
 

مراحل سیکل زندگی  -9شکل 

  پسیل ناقل بیماری 

 
 نحوه تغذیه و خسارت پسیل آسیایی و آفریقایی مرکبات -5شکل 
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 -2،  تغذیهحشره بالغ پسیل آسیایی در حال -5

های پسیل آسیایی و مواد مترشحه مومی حین  پوره

ها بر اثر  دپیچیدگی و دفرمه شدن برگ-5و  9   تغذیه

 ها و حشرات بالغ پسیل آسیایی ی پوره تغذیه

خسارت  -2فریقایی در حال تغذیه، حشره بالغ پسیل آ-5

های پسیل  های آلوده به تخم برگ -9تغذیه پسیل آفریقایی، 

 پوره پسیل آفریقایی -5آفریقایی، 

5 2 

9 5 

5 2 

9 5 



 

 

 

-7 یماریبم یعال 

 متنوع بسیار شودمی ایجاد Candidatus Liberibacter asiaticus توسط آسیا در که این بیماری عالیم

 هیتسم وجه که بوده مرکبات درختان در جوانی سرشاخهیا چند  کی یزرد ،یماریب عالیم نیاول است.

 مرگ موجب یماریب توسعه با و ردیگیبرم در زین را هاسرشاخه ریسا سپس. باشدیم یماریب نیا ینامگذار

  .(2شکل ) دهندیم نشان را یکوتولگ و یعموم یزرد آلوده، جوان یهانهال. شودیم هاسرشاخه

 

ها، )ج( پیشرفت  ، )ب( زردی بیشتر سرشاخهجوانسرشاخه یا چند  کی یزرد، )الف( هاسرشاخه در یماریب میعال -9شکل 

 (از نویسندهها  )عکس ها سرشاخه مرگبیماری در کل درخت و زردی عمومی، )د( 
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 برگ -7-1

 زرد یهالکه صورتبه کلروز رگبرگی یا ابلقی شدن ،آلوده یها برگ در یماریب مشخص یها نشانه از یکی

 شوند یم ظاهر یاصل رگبرگ طرف دو در نامتقارن صورت به هالکه نیا. باشد یم مشخص مرز بدون رنگ سبز تا

 یهارگبرگ. سازدیم زیمتما منگنز و یرو مانند ییغذا عناصر کمبود از یناش یهایبرگ لکه ریسا با را آن که

 ،یماریب شرفتیپ با. شوند مشاهدهو خشک  میضخ ی،اپنبهچوب صورت به ای و شده زرد است ممکن آلوده

 کمبود میعال موارد از یا پاره در و بوده کوچک دیجد یهابرگ. زندیر یم درخت از و شده زرد آلوده یها برگ

 .(7و  6های  )شکل دهند یم نشان را ییغذا مواد

 

 

، )ه( آلوده یها رگبرگشدن  زردی، )د( اصل رگبرگ طرف دو در نامتقارن یها لکهبرگ، )الف، ب و ج(  در یماریب میعال -3شکل 

 شدن رگبرگ، )و( لکه برگی و زردی برگ، )ز( عالیم برگی در گریپ فروت میضخ و یا پنبه چوب
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 ها گرینینگ در برگ و تشابه عالیم با کمبود ریز مغذیعالیم بیماری  -7شکل 

    وهیم -7-2

و  رنگ رهیت ،میعق زین بذرها و بودهو بدشکل  نامتقارن ،تر کوچک معموالً آلوده یهاشاخه یها وهیم

 یکنواخت و غیر یعیرطبیغ رنگ کم آب بوده و کوچک، سخت و درخت، روی آلوده یهاوهیم. شوندیمچروکیده 

-رنگ یعیطب یها وهیم در که یحال در ماند، یم یباق سبز گلگاه و گرفته رنگ وهیم دم کهیطور به (.7د )رنیگیم

 یداخل یآوندها در رهیت یاقهوه رنگ شده، داده برش آلوده یها وهیم در. ردیگیم صورت گلگاه قسمت از یریپذ

 یهاوهیم. یابد می کاهش ها آن کسیبر درصد و ترش تلخ، آلوده یهاوهیم. (8شکل ) شودیم دهید وهیم محور

 پرتقال بر عالوه یماریب عالیم. (9) شودیم عملکرد و دیتول کاهش به منجر و کرده دایپ زشیر آلوده یهاشاخه

گلدهی درختان بالغ همچنین  .شودیم دهید راتییتغ یکم با فروتپیگر و هاینارنگ مانند مرکبات ارقام ریسا در

 د.گلدهی خارج از فصل اتفاق افتد و حتی ممکن است شونو این درختان خیلی زود غیرمثمر می کاهش یافته
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در مقایسه با میوه سالم )ج(، )د( عقیم و  آلوده یهاوهیمدر  یعیرطبیغ رنگعالیم بیماری در میوه. )الف و ب(  -2شکل 

ها  و عقیم شدن و چروکیدگی بذور. )عکس آوندها در رهیت یاقهوهرنگ  چروکیدگی بذور، )ه و و( نامتقارن بودن میوه، )ز، س و ی(

 (از نویسنده

-8 های تشخیص بیماریروش 

میکروسکوپ ، استفاده از آن عامل باکتری وجود تأیید و های هواییطریق عالیم ظاهری بیماری در اندام از

آر با آغازگرهای سینموده سازی بیولوژیکی در گیاهان حساس یا محک، پیروش فلورسنس، االیزا، الکترونی، 

 اختصاصی.

-9 یماریب یکنترل و یریشگیپ اقدامات 

 با آلوده درختان عیسر ییشناسا نیبنابرا. است رممکنیغ باًیتقر یماریب لکنتر ،یماریب گسترش از پس

 و  یتلق هیما کاهش در گام نیاولمبارزه با ناقل  و آلوده درختان یامحا و عیسر یمولکول یهاروش از استفاده

 (.2ت )اس یماریب کنترل
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 لیپس و یماریب به مشکوک میعال که یمناطق در خصوص به کم یزمان فاصله با یستیبا یماریب یابیرد

است  بیماری کنترل روش مؤثرترین ناقل، که مدیریت است شده ثابت. ردیگ صورت است، شده گزارش ییایآس

(6 .) 

 روش زراعی -9-1

 (.9کن کردن و سوزاندن سریع درختان آلوده به عامل بیماری گرینینگ )شکل ریشه -5

 جهت جلوگیری از ورود عامل این بیماری و یا ناقل به مناطق عاری از آلودگی ای نهیاعمال مقررات قرنط -2

ضدحشره و تحت نظارت  یپوششها ریهای عاری از آلودگی در ز سالم از نهالستان های نهال دیتول -9

  .ردیناسان صورت گکارش

مجاور ممانعت به عمل  یو نهال از مناطق آلوده به استانها وندکیشامل پ یاهیاز انتقال هرگونه مواد گ -5

 .دیآ

 .باشند یم نیناقل های زبانیم ها نیاز ا یهرز باغات که بعض های بردن علف نیاز ب -9

 

 حذف و امحای درختان آلوده -5شکل 
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 روش شیمیایی -9-2

های سیستمیک و غیرسیستمیک برای کاهش جمعیت پسیل  کشحشرهبا استفاده از کنترل شیمیایی 

 .اصول یاد شده بر اساسناقل 

 روش بیولوژیکی -9-3

 Tamarixia زنبور پارازیتوییدمانند استفاده از دشمنان طبیعی ناقل بیماری با  با مبارزه بیولوژیک

radiatus  شکل ) یندآیکی دیگر از دشمنان طبیعی پسیل به شمار میکه های شکارگر و همچنین کفشدوزک

12.) 

 

 دشمنان طبیعی پسیل مرکبات -51شکل 
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