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 بیماری های مهم مرکبات

 تریستزای مرکبات -1

 عامل بیماری

این بیماری یکی از مخرب ترین ( می باشد. Citrus Tristeza Virus) مرکبات تریستزای ویروسعامل بیماری 

 های ویروسی مرکبات است. بیماری

 درختان روی مشخصی آثار و داشته کمتری خسارت برخی که دارند وجود تریستزا ویروس از مختلفی های ژادن

 درختان اکثر اگرچه. دارند وجود نیز باال خسارت و کشندگی با دیگر های نژاد که حالی در کنند نمی ایجاد مرکبات

-می متفاوت مرکبات مختلف ارقام و ها گونه روی ویروس این اثر اما پذیرند آسیب ویروس این برابر در مرکبات

 .شود می شامل را حساسیت و تحمل تا مقاومت از ای دامنه و باشد

 .گرفت صورت کشور شمال به ژاپن از آلوده مرکبات های نهال انتقال طریق از بار اولین ایران به بیماری این رودو

 نحوه انتقال بیماری

 باشند می منطقه یک سطح در ویروس این انتقال اصلی عامل آلوده، مرکبات درختان شیره از تغذیه با ها شته .

، شته سیاه و شته سبز   Aphis gossypii، شته سبز پنبه Toxoptera citridus ) ناقلین شته قهوه ای مرکبات

 هلو می باشد(

 به و( روز چند مدت به ویروس انتقال و آلوده درخت از تغذیه) پایدار نیمه ورتص به ویروس این انتقال 

 .باشد می شته مختلف های گونه وسیله

 بیماری این انتقال شایع های راه از دیگر یکی نیز مرکبات تریستزای ویروس به آلوده پیوندک از استفاده 

 .باشدمی

 انتقال اینگونه احتمال اما است پذیر امکان نیز مکانیکی های روش و انگلی گیاهان طریق از بیماری انتقال 

 .باشد می کم بسیار
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 عالیم بیماری

 اه سرشاخه شدن خشک همراه به ها برگ کلروز و درخت شدن ضعیف 

 خشک باعث ترتیب به که شود دیده زمان طول در یا کند پیدا بروز سرعت به است ممکن گیاه در ضعف 

 .گردد می ها سال و ها ماه طول در گیاه شدن ضعیف یا روز چند طی در گیاه شدن

  زوال تدریجی یا سریع درختان آلوده روی پایه نارنج و سایر پایه های حساس است، این حالت در اثر

 تخریب آوندها و اختالل در رسیدن مواد غذایی در ریشه ایجاد می گردد.

 تنه و ها شاخه روی سوراخ و بدشکلی ایجاد 

 اه جوانه شدن زرد 

 گل دهی بی موقع 

 ایجاد نوارهای زرد  یا قهوه ای در محل پیوند 

  یکی از عالیم ایجاد فرورفتگی ریز، زیر پوست نارنج تحت عنوان عالیم النه زنبوری یا ساقه آبله ای

 معکوس می باشد که می توان با برداشتن نواری از پوست در محل پیوند درختان آلوده مشاهده نمود.

 تدرخ باردهی کاهش 

 شرایط مساعد بیماری

 سویه شدید 

 گیاه حساس 

 شته های ناقل خوب 

 )آب و هوا ) در شرایط خنک و مرطوب فعالیت شته زیاد= اپیدمی باال 
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 مقایسه شاخه سالم و شاخه مبتال به ویروس

تنه روی بدشکلی و ها سوراخ آمدن وجود به  
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 رعایت مسایل قرنطینه ای 

 ویروس به ها آن دگیآلو عدم از اطمینان و مطمئن مراجع از پیوندک و پایه تهیه 

 لیموترش و نارنج استفاده نکنیم((پنسیروس) برگ سه نارنج مانند ویروس به مقاوم های پایه از استفاده( ، 

 منطقه در آلودگی وجود صورت در( ها شته) ویروس انتقال عوامل با مبارزه 

 از بین بردن درختان آلوده در شروع آلودگی 

 

 ) ناتراسیا( مرکبات سرخشکیدگی -2

 ل بیماریعام

 .است Nattrassia mangiferaeقارچ  یماریعامل ب

است وارد  دیشد یاز درخت که در معرض آفتاب وگرما ییها آفتاب سوخته و قسمت یها از محل شتریقارچ ب 

توت و   انار، پسته،، پتوسیکالا الس،یمله بادام، زردآلو، گاز جدرختان  ریعالوه بر مرکبات به سا رانیا در شودیم

 تیاهم یریمناطق گرمس ریسا در خوزستان و یماریندارد، ب تیاهم اهانیدر همه گ یماریب یکند. ول می حملهه غیر

 دارد.

 شرایط ایجاد بیماری

 شود.میدن هوا حدود اواسط بهار فعال با گرم تر ش یماریعامل ب رانیا یریگرمس مهیو ن یریدر مناطق گرمس 

 کند یم دایرسد بعد کاهش پ یبه اوج م وریآن در مرداد و شهر شرفتیپ. 

  ماند. یم یباق رفعالیبهار به حالت غ لیرسد و در طول زمستان و اوا یدر اواسط مهر به حداقل م 

 نسبت به درختان  یشتریدر تمام دوره رشد مرکبات وجود دارد درختان جـوان تحمل ب یماریبه ب تیحساس

 .دهند یمسن نشان م

 کمتر  یماریابتال به ب ،درمیعدم هرس وسالم بودن پر ها، رشد فعال آن درختان جوان احتماالً به علت در

 افتد. یاتفاق م
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 عالیم بیماری

 درخت  ییانتها یو زوال در شاخه ها یحدوداً اواسط بهار اغلب باعث پژمردگ هیدر مرحله اول یماریعامل ب

 کند. یم دایحالت با گرم تر شدن هوا شدت پ نیشود که ا یم

  ها و غالباً از شاخه ندیآ یدر م یسبز خشک شده، سپس در اثر تابش آفتاب به رنگ قهوه ا یابتدا برگ ها

 .شوند یجدا نم

  کند یم تیبه تنه سرا تیکند و در نها یم دایشاخه ها توسعه پ ریبه سمت سا ییانتها یاز شاخه ها یماریب. 

 شود. یم دایها هم پ شهیدر ر یماریآثار ب یدر حالت حاد گاه 

 رسندیبه نظر م یعیبخش ها طب ریو سا رهیت یآلوده قهوه ا یشاخه و تنه، بخش ها یو طول یع عرضدر مقط. 

  و منجر  شود یم دهیآلوده د یمتر در پوست شاخه ها یسانت 10تا  5به طول  ییموارد شکاف ها یدر بعض

 .باشد یشکاف ها م نیغالباً همراه با خروج صمغ از ابه ترک خوردگی پوست تنه می شود که 

  شود. یم یدوده ا هیال لیبه تشک رمنج شرفتهیدر مرحله پ یماریب 
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 یوآفتاب سوختگ یآب یها خصوص در مقابل تنشه درختان ب تیتقو  

  و حذف بقایای آلوده آلوده یهاشاخه هرس سر 

  یشتریب تیو نارنج که حساس پفروتیگر ،ینارنگ مو،یدر صورت امکان اجتناب از کشت ارقام پرتقال، ل 

 دارد.

  آلوده ( یها بهداشت باغ )خروج چوب 

 تر از محل  سانتیمتر پایین 5هایی که آلودگی به تنه و شاخه اصلی سرایت نموده است حدود  در مکان

و، یا یک سوزانده شود و محل قطع با ترکیب برد ها قطع و در محل دیگری خارج از باغ آلودگی شاخه

 آغشته شود . قارچکش همراه چسب باغبانی

 (  تیکلرور مس )کوپراو یبا اکس یسم پاش WP35% در هزار 5 زانیمبه 

 

 لکه قهوه ای آلترناریایی ) پوسیدگی سیاه ناف میوه( -3

 عامل بیماری

 .است یماریب نیعامل ا Alternaria alternataقارچ 

وه نارنگی پیچ و تانجلو و بیماری پوسیدگی سیاه مخصوصا در میوه تامسون بیماری لکه قهوه ای به ویژه روی برگ و می

 ناول از جمله بیماری هایی بوده که به وسیله قارچ آلترناریا ایجاد شده است.

 شرایط مساعد بیماری

  کند. یمساعد م یماریانتشار ب یرا برا طیرطوبت هوا شرا دیشد راتییتغ ایبارش باران 

 کند. یم یشاخه و برگ زمستان گذران یمیقد یزخم ها یو رو بوده یقارچ هواز نیا 

  جوان و حساس  یاندام ها یباران رو ایباد  لهیوسه قارچ پس از خروج ب ی، اسپورها طیبا مساعد شدن شرا

 .نندینش یم اهیگ
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 عالیم بیماری

 ه قارچ به رنگ عالیم بیماری در برگ های جوان ابتدا به صورت لکه های قهوه ای ظاهر شده و با توسع

 ای و با هاله زرد رنگ و لکه های منظم یا نامنظم روی برگ مشاهده می شود.قهوه

 .گاهی اوقات لکه ها به سیستم آوندی رگبرگ محدود شده و موجب نکروز شدن انتهای برگ می شود 

 .برگ های جوان در اثر شدت آلودگی باال ریزش می کنند 

  در این مرحله تنها یک لکه موجب ریزش  فصل بهار شروع می  شود.آلودگی میوه بعد از ریزش گلبرگ در

 میوه های فندقه می شود.

  عالیم بیماری روی میوه های بالغ به صورت جوش های کوچک قهوه ای با هاله زرد رنگ می باشد که با

و مشابه توسعه بیماری و شرایط مناسب محیطی لکه ها توسعه یافته، سطح آن چوب پنبه ای و برجسته شده 

 عالیم شانکر باکتریایی مرکبات می باشد.

  جوش های ایجاد شده بر روی میوه به آسانی از روی پوست میوه جدا شده و می ریزند و حالت آبله ای به

 میوه می دهد.

 .قارچ عامل بیماری به سرشاخه های ترد و جوان حمله کرده و برگ های مسن در برابر بیماری مقاوم هستند 

 اری روی سر شاخه های جوان به صورت لکه های قهوه ای رنگ می باشد.عالیم بیم 

 .موجب مرگ سر شاخه ها می شود 

 .آلودگی سرشاخه ها منجر به ریزش برگ های جوان شده و به صورت لخت در می آید 

 ای بیماری پوسیدگی ناف بیشتر، از جنبه ایجاد پوسیدگی در حین انبارداری روی میوه لیموشیرین و پرتقال ه

 نافدار )ناول( حائز اهمیت است.
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 کاشت ارقام مقاوم 

  یاهیآلوده گ یایهرس به موقع و حذف بقا 

  ازته یدر مصرف کودها یرو ادهیعدم ز 

  کیلوگرم در هزار لیتر آب 2محلولپاشی با قارچ کش هایی نظیر کاربندازیم و رورال تی اس به میزان 
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 گموز )انگومک( مرکبات -4

 شود. یشناخته م زین شهیطوقه و ر ییتوفتوراایف یدگیانگومک مرکبات، پوس یها به نام گموز یماربی

 بیماری بیشتر در خزانه ها و باغات قدیمی مرکبات که درختان بر روی پایه پرتقال یا لیمو پیوند شده اند وجود دارد.

 عامل بیماری

 عامل بیماری گموز می باشند. P. citrophthoraو    Phytophthora parasitica  یگونه های فایتوفتورای

 عالیم بیماری

 باشد.  یاز سطح خاک م یمتر میطوقه تا ارتفاع ن یترشح صمغ در نواح ،یماریز عالئم مهم با 

 بدهد.  یترش ایو  یماه یپوست قسمت آلوده ممکن است بو 

 ییست که پس از خشک شدن در هوا، سخت شده و به رنگ خرمارنگ ا یو ب یصمغ خارج شده ابتدا آبک 

 .دیآ یدر م

 در طوقه و  یقهوه ا یدگیحل و شسته شده، سپس پوس یمناطق مرطوب و پر باران، صمغ در اثر بارندگ از

 . دیآ یوجود مه ب شهیر

 شود.  یاز درخت جدا م یخشک و به طور عمود یبه صورت ورقه ها هیناح نیپوست تنه در ا 

 یو ممکن است به طور کل ردهبروز ک یپرورده اختالالت رهیش انیطوقه، در جر هیا فاسد شدن پوست در ناحب 

 .دیقطع شده و درخت از پا درآ

 یظاهر شود. جوانه ها زین وهیبرگ، شاخه، جوانه و م یرو یعالئم یماریاست در صورت شدت ب ممکن 

 ند. شو یم یفاسد و قهوه ا جیآلوده رشد نکرده و به تدر

 موجب  جهیکرده و درنت تیتنه سرا گرید یبه قسمت ها جیاز نوک درخت شروع شده و به تدر اهیضعف گ

 شود. یمرگ سرشاخه ها م

 زدیر یزرد شده و م جیبه خود گرفته و به تدر دهیبرگ درختان حالت رنگ پر. 
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 ستفاده از ارقام مقاوما 

 ال سالم از خزانهنه هیته 

 هرز از دور طوقه یحذف علف ها 

  زخم اطراف طوقه جادیاز ا یخوددار 

 یاز نهال ها دیحتما با نیو سنگ یرس یشده احداث گردد. در اراض یسبک و زهکش یها نیدر زم دیباغ با 

 .مقاوم استفاده شود یها هیپا یشده رو وندیپ

 نشود کاشته قیدقت شود تا نهال عم دیدرهنگام کاشت با. 

  درختان حفظ شود نیفواصل ب. 

 است یدرختان ضرور تیجهت تقو یباغبان حیصح اتیمناسب و انجام عمل یاستفاده از کودها. 

  ردیقرار نگ وندکیو پ هیپا نیب ،از خاک باغ یذرات ایاز آب  یزدن قطرات وندیدقت شود هنگام پ. 

  شود زیو جمع شدن آب دور طوقه پره یغرقاب یاریاز آب. 

  از خاک فاصله داشته باشد متریسانت 15-30حداقل  دینهال با وندیحل پم. 

 ییتوفتورایافی گونه ها تیگذاشته شود، جمع شیماه به صورت آ 12-16محل کاشت به مدت  نیچنانچه زم 

 .ابدی یبه طور موثر کاهش م

  کرد درخت آلوده را قطع دیاز نصف دور طوقه را فرا گرفته باشد با شتریب یدگیاگر پوس. 
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 تراشیدن بافت آلوده و بستن محل زخم با چسب حاوی قارچ کش 

  استفاده از سموم اکسی کلرور مسWP35%  درصد، مانکوزب+  5-10درصد، مخلوط بردو  1به میزان

بهار قبل از گرم در یک لیتر آب با توجه به نظر کارشناس در  WP 65% 30کلروتالونیل+ سیموکسانیل 

 بارندگی استفاده شود.

 نتراکنوز مرکباتآ -5

 عامل بیماری

 می باشد. Colletotrichum gloeosporioides عامل بیماری قارچ

 عالیم بیماری

 .بیماری به گل ها، برگ های جوان، سر شاخه ها و میوه ها حمله می کند 

 ها جلب توجه  آن یتمام ایاکثر  زشیو ر ییانتها یها به صورت زرد و خشک شدن برگ یماریب نیعالئم ا

 کند.  یم

 توسعه  جیکه به تدر دیآ یبه وجود م یقهوه ا ای یواضح خاکستر هیبافت مرده با حاش یبرگ لکه ها یرو

 .شود یبرگ ها م زشیموجب خشک شدن و ر تیدر نها افته،ی

 .برگ های جوان روی سر شاخه ها نسبت به برگ های مسن حساس تر هستند 

 شوند که  یم جادیشاخه ا یعمق کم و در امتداد طولکوچک با  ییارهایش زیآلوده ن یشاخه ها یدر رو

 .شودیم ییحرکت مواد غذا زامر مانع ا نیکه ا دیبه وجود آ یبزرگ اریها ش آن وستنیممکن است از به هم پ

  جوانی که مورد حمله بیماری قرار گرفته اند می ریزند.میوه های 

 د چوب پنبه ای شکل به رنگ خاکستری متمایل روی میوه هایی که دیرتر مبتال می شوند لکه های زخم مانن

 به نقره ای پدیدار می شود.

 .این لکه ها ممکن است با جوش های ناشی از بیماری شانکر باکتریایی مرکبات اشتباه شود 

  اگر لکه های پوست میوه به عمق پیشروی کنند میوه به پوسیدگی نرم مبتال شده و پوست بخش آلوده به

 به خاکستری در می آید. رنگ قهوه ای متمایل
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 مناسب یدرختان مرکبات با کودها تیتقو 

  در زمستان موقع خواب درخت با ترکیبات مسی سم  یمحلولپاش 

 هرز یها علف از بین بردن 

 یکاف یاریآب و مناسب یاستفاده از کودها 

  و کاهش خسارت  یماریب شیدایاز پ یریها در جلوگ ام آندرخت و انهد دهیخشک یهرس همه شاخه ها

 باشد . یموثر م

 100آهک در  لویو دو ک یسولفات مس، سولفات رو لویک کیبا استفاده از  یول پاشلزمستان مح لیاوا در 

 شود. یم هیآب توص تریل

 

 لکه سیاه مرکبات -6

 .کند یبروز م میتابستانه داشته باش یندگبار که ییها سال یریگرمس مهیمرکبات در مناطق ن اهیلکه س یماریب

 دهیمرکبات د فیدرختان مسن و ضع یرو شتریحساس هستند و ب یماریب نیمرکبات به ا یتجار یها تهیتمام وار

 .دارند یشتریب تیفروت حساس پیو گر نیرس، ماندر رینارنج د مو،یل  مرکبات یتجار یها تهیوار نی. در بشوندیم

 .است دیشد یلیخ زین ایمثل پرتقال والنس ررسیقام دار یرو یماریب خسارت

 عامل بیماری

     قارچ آن یجنس ریاست که شکل غ ستیاز گروه آسکومGuignardia citricarpa  قارچ یماریعامل ب

Phyllosticta citricarpa باشد یم. 

د. شونیم لیتشکت درخ یپا ی شده ختهیر یها برگ ی( قارچ در رویجنس ری)فرم غ ومیدیکنی( و پی)فرم جنس تسیپر

 .شوندیم یماریو سبب ب ابندی یم غالباً به کمک باران انتشار وسپورهایدیکنیآسک و آسکوسپورها به کمک باد و پ
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 عالیم بیماری

 است.  یکه مرکزشان خاکستر کند یبروز م یا کوچک گرد فرورفته یها صورت لکه به یماریب میعال 

 ردیگ یها را فرا م از لکه کیزرد رنگ دور هر  یا و هاله رهیت یا قهوه به رنگ یا حلقه. 

  ستین یشگیزرد رنگ هم ی وجود هاله. 

 است. وهیدر برگ و م رهیت یها وجود لکه یماریب یاصل نشانه 

  شوند یم دهید زین ها وهیدم م یو معموالً رو مویل یرو شتریب یبرگ یها لکه. 

 ها به اندازه   زخم شتریدارند. اما ب یمتفاوت یها یژگیاندازه و و و سن آن، زبانیبسته به م وهیم یرو یها لکه

 اند. پراکنده وهیپوست م یدارند و به طور نامنظم رو قطر متریلیم1-5

  یهاهیبا حاش یو به رنگ قرمز آجر فرورفته گرد، شیها کم و ب لکه نیاست. ا ینوع اول، لکه سخت و غربال 

 دارد. یها حالت مردگ هستند که مرکز آن رهیتا ت یا قهوه

  در معرض آفتاب است، شتریکه ب وهیاز م ییاست و در سو اهیلکه س یماریب نشانه نیلکه سخت بارزتر 

 است. ییقابل شناسا یبعد از بارندگ یراحت لکه به نیا صی. تشخشود یم لیتشک

  یدروغ یها وهیم یرو زود یلیها خ لکه نیاست. ا یا نقطه یها لکه ای یمالنوز دروغ یها نوع دوم، لکه 

 .کنند ینوع اول بروز م یها هستند که در اواخر فصل به شکل لکه دیکنیو فاقد پ شوند یم لیتشک

 گرد، فرورفته و به قطر حدود  ،یها نارنج لکه نیاست. ا دیشد یآلودگ ی نشانه ،یمک سوم، لکه کک نوع

 شوند. لیپرآزار تبد یها به لکه یداردر خالل انبار  ایو ممکن است در اواخر فصل  هستند متریلیم کی

  در . ندارند ینیاند و شکل مع که فرورفته ابنده،یگسترش  ایو  شونده میوخ پر آزار، یها نوع چهارم، لکه

 .شوند یم لیها تشک لکه نیدر متن ا یمتعدد یدهایکنیپ که رطوبت باالست، یطیشرا
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 مؤثر است یماریاز ب یریشگیدر پ دیجد یها جهت احداث باغ یماریاز ب یعار یها تفاده از نهالسا. 

 صورت  به یعنیآزاد کننده آسکوسپور در سطح باغ کنترل کرد  یها را با پوشاندن برگ یماریب نیا توان یم

 .پوشاند یعلف چمن با ها را برگ ،یمالچ پاش

 دهاز بین بردن برگ های آلوده و خشک ش 

 نمود یبردو درختان را سمپاش بیبا ترک توان یم زین ازیدر صورت ن. 

 

 

از چپ به راست( بی)نوع اول تا چهارم، به ترت وهیم یمرکبات رو اهیلکه س یماریب میعال  
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 اسکب مرکبات -7

 دیتول وهیم یرو یسطح یها مرکبات است که جوش یا نهیمهم قرنط یها یماریاز ب یکیاسکب مرکبات،  یماریب

 .داردت یاهم شود، یم تازه آن استفاده ی وهیو از م شوند یو در ارقام حساس که در مناطق مرطوب کاشته م کند یم

 مرکبات گرید یها گونه نی. همچنباشند یاسکب مرکبات م یماریب زبانیآن م یا و دورگه یرافلمون، نارنگ مو،یل

 .ها کمتر است آن تیحساس زانیم یاند ول حساس یماریب نیفروت، نارنج و پوملو به ا پیمانند گر

 عامل بیماری

 .شود یم جادیاSphaceloma fawcettii   یجنس ریبا فرم غElsinoe fawcettii اسکب مرکبات بر اثر قارچ  

 عالیم بیماری

 شود. می نارس  یها وهیبرگ و م زشیو باعث ر افتدی اتفاق م ها وهیها و م ها، شاخه برگ یرو یماریب نیا 

 و  دشو یاست، ظاهر م زبانیبرجسته که شامل قارچ و بافت م یکم یها صورت جوش ابتدا به آن یها نشانه

 .دیآ یدر م یا قهوه تا یبه رنگ صورت

  ها  نگ آنر و دارند یم و شکاف بر شوند یم یلیزگ کنند یم دایها توسعه پ جوش که یپس از آن، درحال

 . شود یم رهیت یبه زرد و سرانجام خاکستر لیمتما یا قهوه

 گذارد یم ریتأث یبرآمدگ زانیها و م لکه ی اندازه یرو رقم، گونه و ،یدر زمان آلودگ زبانیسن بافت م . 

 یها بافت یکه رو ییها مسطح و آن ند،یآ یم وجود هبتر   مسن یها بافت یکه رو ییها لکه که  یطور به 

 دارند.  یشتریب یبرجستگ شوند، یم لیجوان تشک

 و در  ابدی یوگسترش م شود یم لیتشک لیزگ یبه جا ییها یبرگ آلوده، برجستگ سطح کیدر  نیهمچن

 .دیآ یموجود   به ییها یبرگ، فرورفتگ گرید ها در طرف همان قسمت

 ها شاخه و برگ یبدشکل 

 نارس  یها وهیبرگ و م زشیر 

  مرکبات. یها هیپا یکوتولگ 

  شود یم تیفیعمل منجر به کاهش ک نیا. 
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 حضور  یکه ممکن است آلودگ یتجار یها دور از باغ ی در فاصله وندکیو پ هیپا دیتول یاحداث خزانه برا

 . باشد داشته

 دهد یم شیرا به شدت افزا یآلودگ زانیم رایارقام حساس، ز دیدر تول یباران یاریکاهش استفاده از آب. 

 کند یم یریها جلوگ امر باعث حذف اسپورها شده و از پراکنش آن نیمنظم درختان، ا هرس. 

  در خزانه انجام شود. یدر شروع آلودگ دیبا ها قارچکش با ییایمیکنترل ش 

  شود یاستفاده م مرکباتب اسک یماریکنترل ب یبرا یمس یها معموالً از قارچکش. 
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 مرکبات)ریز برگی( استابورن  -8

  .بر اساس تحقیقات به عمل آمده در بین مرکبات پرتقال، نارنگی، گریپ فروت بیشترین حساسیت را دارند 

 اوم نیست. هیچ مرکباتی مق 

 .درختان جوان مرکبات حساس تراند 

 عامل بیماری

که  باشد یمرکبات در مناطق گرم و خشک م یها یماریب نیاز مهمتر یکیمرکبات  یبرگ زیر ایاستابورن  یماریب

 .شود یم جادیا Spiroplasma citriبه نام  یچیمارپ یروپالسمایاسپ کیتوسط 

هستند که  ییها وتیپاتوژن ها پروکار نیش درختان آلوده وجود دارد. اآبک یدر آوندها ها سمیکروارگانیم نیا

 یزن هیاند و با ما یشگاهیآزما یها طیمح یقابل کشت بر رو روپالسماهایاست، اسپ یسلول وارهیها فاقد د سلول آن

 .گردند یبه زنجرک ها منتقل م

 نحوه انتقال بیماری

   از جمله یزنجره هایاز طریق  Circulifer haematoceps .رابطه عامل بیماری با زنجرک پایا و  می باشد

 تکثیری است.

  نیز منتقل می شود. پیونداز طریق 

 .عامل بیماری با سس نیز قابل انتقال است 

 .بذر زاد نیست و با روش مکانیکی هم منتقل نمی شود 

 عالیم بیماری

 سرو صدا گسترش  یب ایمرموز  یبه صورت یماریب نیا ماریدرختان ب ادیبروز نشانه ها و عمر ز یه علت کندب

 آن دشوار است. یابیو رد ابدی یم

  کنند که  یم دیتول وهیم یو درختان تعداد اندک ابدی یمحصول در درختان آلوده به شدت کاهش م دیتول

 است که به بازار عرضه شود. یها کوچک تر از آن وهیاندازه م

 شود یم اهیگ استابورن در مرکبات ندرتا باعث مرگ یماریب. 

  دارند. یدرختان آلوده رشد کپه ا یطور کلبه 
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  است ها در شاخه ها و سرشاخه ها کوتاه انگرهیفاصله م . 

 ابندی یم شیبه سمت باال گرا یعاد ریطور غه سرشاخه ها متراکم و ب . 

 شوند.  می میضخ یعاد ریطور غه شده و ب یها فنجان برگ 

 شود یظاهر م ییغذا موادبه عالئم کمبود  هیشب دهیرنگ پر یالگوها جوان، یها در برگ. 

 وهیم کنیباشد و ل یخصوص در زمستان مه ظهور گل در تمام فصول ب ،یماریعالئم ب نیاز شاخص تر یکی 

 .کنند یم دیتول یکمتر

 نازک تر دارند. یگلگاه پوست هیصورت نامتقارن رشد کرده و در ناحه کوچک و ب اریها بس وهیم 

  ماند.  یگلگاه سبز م هیدر ناح وهیها،رنگ م وهیاز م یدر برخ 

 سقط شده اند.  ایرشد نکرده و  یشود که به خوب یمشاهده م یآلوده بذور یها وهیدر م 

 مشهود است. شتریزمستانه ب یها برگ زشیدر درختان آلوده ر نیهمچن 

 و نازا شدن بذرها  دهیچروک 

  وهیم دیدر پوست سف یبه رنگ آب ییلکه ها جادیا 

 نگ پریدگی نوک برگ های جوانر 
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

  نهال ها ریتکث یبرا یماریاز ب یعار یها وندکیاز پاستفاده 

 موثرند. یماریگسترش ب کاهشدر  زیهرز ن یعلف ها زیناقل و ن یبارزه با زنجره هام 
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 جاروک )جاروی جادوگر( لیموترش -9

 یمرکبات و تعداد یهاهیاز پا یو بالنگ)ترنج( بعض فروتپیدر گر موترش،یوه بر انواع لعال عتیدر طب یماریب نیا

 یماریب نیبه ا یاما خوشبختانه درختان پرتقال و نارنگ ،کندیم جادیا یهرز در باغ مرکبات هم آلودگ یها از علف

 .شوندیدچار نم

 عامل بیماری

 Candidatus Phytoplasma یداشته و با نام علم ییفایتوپالسما تیترش ماه مویجاروک ل یماریعامل ب

aurantifolia یهاکشت طیمح یکند و رو یم تیفعال زبانیم اهیدر آوند آبکش گ توپالسمایاف نیشود. ا یشناخته م 

 باشد. یقابل کشت نم یمصنوع

 نحوه انتقال بیماری

 جاروک به درختان حساس  یماریل بانتقا یهاراه نیاز مهمتر یوندیپ یهاو نهال وندکیپ، انگل سس اهیگ

 . باشندیم

 شودیمحسوب م یماریب نیناقل ا نیحشره به نام زنجرک احتماالً مهمتر ینوع. 

 شودیترش منتقل نممویبذر و دانه ل لهیوسه ب ایو  شهیخاک و ر قیاز طر یماریب نیا. 

 عالیم بیماری

 تعداد شاخه یجیتدر شیو افزا یماریقسمت از درخت و سپس گسترش ب کیدر  یجاروئ یظهور شاخه ها-

 باشد. یقسمت ها م ریبه سا ییجارو یها

  شده است.  لیکوتاه تشک انگرهیشاخه و برگ با فاصله م یادیهر جاروک، در واقع از تعداد ز 

 است.  ریکوچک متغ اریبس تاها از کوچک  ها از سبز کمرنگ تا زرد و اندازه آن رنگ برگ 

 مرگ  تایو نها یگریپس از د یکیشاخه ها  یدگیمنجر به خشک ییجارو یاها در شاخه ه خشک شدن برگ

 شود.  یسال م 5 تا  3 یدرختان آلوده ط

 شود، خار وجود ندارد ینم لیتشک وهیگل و م ییجارو یدر شاخه ها. 

 ابدی یمحصول کاهش م زانیتعداد جاروک ها م شیبا افزا . 

 جاروک اشتباه گرفته شود. یماریاست با بممکن  یوجود دارد که گاه زین ،یکیعارضه ژنت کی 
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  ایشاخه ها، فلس مانند شدن  یدگیچیتعداد و پ شیبه صورت افزا ی، عالئم ظاهر یکیدر عارضه ژنت 

 شود.  یم دهیها و تورم گال مانند در محل انشعاب شاخه ها د شدن برگ دیناپد

 شوند و در  یشاخه منشعب م کی از معمو ال ،ییجارو یشاخه ها یتمام ،یکیژنت ارضهدر ع نیعالوه بر ا

 باشد.یها سبز کمرنگ م کوچکتر از حد معمول بوده و رنگ آن ایشاخه ها برگ اصال وجود ندارد و  نیا

  باشد. یقابل انتقال نم وندیپ قیجاروک، از طر یماریبر خالف ب ،یکیعارضه ژنت 

 

 

 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 یاحتمال نیناقل ایو کنترل ناقل  یعلف یها زبانیجهت حذف مهرز باغات  یکنترل علف ها 

 50 یباال یبا آلودگ موترشیانهدام کامل باغات ل٪. 

  میال نیاز جمله رقم پرش دیدر احداث باغات جد یماریمقاوم به ب ایاستفاده از ارقام متحمل 
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 و انتقال  ییجاه ب از جا یریجهت جلوگ یماریب نیا یو خطرات جد یماریآشنا نمودن باغداران با عالئم ب

 یاز آلودگ یو نهال آلوده به مناطق عار وندکیپ

  یماریاز اشاعه ب یریلوده به منظور جلوگآانهدام درختان 

 حشره ناقل هیمبارزه بر عل 

 خصوص در ه ب ،وندکینهال و پ ییجاه ب کارشناسان حفظ نباتات بر جا قیو نظارت دق یداخل نهیقرنط یاجرا

 ودهمناطق آل یمرزها

 نیگزیعنوان جاه ب یریگرمس مهیو ن یریگرمس وهیدرختان م ریسا ایمرکبات و  زبانیم ریکشت ارقام غ 

 کانون یابیو رد ییجهت شناسا ،ییمداوم و مرتب باغات مناطق مشکوک توسط کارشناسان اجرا یبازرس-

 در هر منطقه یآلودگ یها

 ی( و کودهایوانیح دهی)کود پوس یآل یه از کودهابا استفاد رآلودهیدرختان مرکبات سالم و غ ییغذا تیتقو 

منگنز، مس،  م،یزی)مانند آهن، من یزمغذیو عناصر ر میپتاس یدارا یخصوص کودهاه ( بییایمی)ش یمعدن

برخوردار است  یاژهیو گاهیو جا تیاز اهم یماریدر برابر ب اهیمقاومت گ شیافزا یو گوگرد و ...( برا میکلس

به  ژهیوه شده درختان ب یزیرمنظم و برنامه یاریاست. همزمان آب دهیبه اثبات رس یمآن از نظر عل ریو تأث

 .گرددیم هیتحت فشار توص یها روش

 

 بیماری لکه سبز مرکبات )گرینینگ( -10

در  ژهیو به ریاخ یها مهم و خطرناک صنعت مرکبات در سال یها یماریاز ب یکیسبز  وهیم ایشاخه زرد  یماریب

و  یپرتقال، نارنگ مانند مرکبات یبه اغلب ارقام تجار یادیتاکنون خسارت ز و بوده ایدن زیات خمرکب یمناطق اصل

 فروت و نارنج وارد نموده است.  پیآن، لمون، گر یا دورگه

 منتها لکه سبز هستند یماریعامل ب زبانیمرکبات م کینزد یها گونه یها و برخ ارقام مختلف مرکبات، دورگ

و نارنج  ها لمون فروت، پیحساس، گر اریبس ینارنگ یدهایبریو ه یپرتقال، نارنگ. ت استها متفاو آن تیحساس

ها  آن یها برگ از ارقام پوملو متحمل بوده و فقط یو برخ موترشیبرگ، ل متوسط و نارنج سه تیحساس یدارا

 .را نشان دهند یابلق میممکن است عال
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 عامل بیماری

سبز مرکبات توسط  وهیم ایشاخه زرد  یماریبت. اس یآبکش یمستقر در آوندها یگرم منف یباکتر ینوع یماریامل بع

به درجه  تیناقل، حساس نوع ،ییایبر اساس پراکنش جغراف یباکتر نی. اشودی م جادیا بروباکتریبه نام ل یباکتر کی

عامل تیپ  )   Candidatus Liberibacter asiaticus یها سه گونه به نام یدارا ،یمولکول یها یژگیحرارت و و

 Candidatus Liberibacter)عامل تیپ آفریقایی( و  Candidatus Liberibacter africanusآسیایی(، 

americanus پیکه از دو تبوده  ییایآس پیاز ت رانیدر ا یماریعامل ب یوع باکتر)عامل تیپ آمریکایی( می باشد. ن 

 .کند یوارد م یشتریتر بوده و خسارت ب خطرناک گرید

 نحوه انتقال بیماری

 ییایآس لیپس یها مرکبات با نام لیتوسط دو گونه پس یراحت به یماریب نای  Diaphorina citri لیو پس 

 .شودی منتقل م Trioza erytreae  ییقایآفر

 .این بیماری از طریق پیوندک آلوده نیز منتقل می شود 

 سس منتقل شود. ککم به ایو  وندیپ قیاز طر تواند یم شگاهیدر آزما یماریب 

 عالیم بیماری

 ینامگذار هیجوان در درختان مرکبات بوده که وجه تسم ی چند سرشاخه ای کی یزرد ،یماریب میعال نیاول 

 هاسرشاخه موجب مرگ یماریو با توسعه ب ردیگ یدر برم زیها را ن سرشاخه ری. سپس ساباشد یم یماریب نیا

 .شودی م

  دهند یرا نشان م یو کوتولگ یمعمو یجوان آلوده، زرد یها نهال. 

 یها صورت لکه شدن به یابلق ای یآلوده، کلروز رگبرگ یها در برگ یماریمشخص ب یها از نشانه یکی 

 .باشد یسبز رنگ بدون مرز مشخص م تا زرد

  ریآن را با سا که شوند یظاهر م یبه صورت نامتقارن در دو طرف رگبرگ اصل بر روی برگ  ها لکه نیا 

 .سازد یم زیو منگنز متما یمانند رو ییاز کمبود عناصر غذا یناش یها یلکه برگ

  و خشک مشاهده شوند میضخ ،یا پنبه به صورت چوب ایممکن است زرد شده و  آلوده یها رگبرگ. 

 زندیر یآلوده زرد شده و از درخت م یها برگ ،یماریب شرفتیبا پ . 
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 دهند یرا نشان م ییغذا مواد کمبود میعالاز موارد  یا کوچک بوده و در پاره دیجد یها برگ. 

 تر، نامتقارن و بدشکل بوده آلوده معموالً کوچک یها شاخه یها وهیم. 

  شوند یم دهیچروک و رنگ رهیت م،یعق زیبذرها ن. 

  رندیگ یم کنواختی ریو غ یعیرطبیدرخت، کوچک، سخت و کم آب بوده و رنگ غ یآلوده رو یها وهیم.  

 از قسمت  یریپذ رنگ یعیطب یها وهیکه در م یدر حال ماند، یم یو گلگاه سبز باقرنگ گرفته  وهیدم م

 . ردیگ یگلگاه صورت م

 شود یم دهید وهیم محور یداخل یدر آوندها رهیت یا آلوده برش داده شده، رنگ قهوه یها وهیدر م. 

 و ترش می باشد. آلوده تلخ یها وهیم  

 شود یو عملکرد م دیو منجر به کاهش تول کرده دایپ زشیآلوده ر یاه هشاخی ها وهیم. 

 دهید راتییتغ یبا کم فروت پیو گر ها یارقام مرکبات مانند نارنگ ریسا در عالوه بر پرتقال یماریعالیم ب 

 . شود یم

 ممکن است  یو حت شوند یم رمثمریزود غ یلیدرختان خ نیو ا افتهی کاهش درختان بالغ یگلده نیهمچن

 .اق افتدخارج از فصل اتف یگلده
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 نگینیگر یماریدرختان آلوده به عامل ب عیکردن و سوزاندن سر کن شهیر 

 یاز آلودگ یناقل به مناطق عار ایو  یماریب نیاز ورود عامل ا یریجهت جلوگ یا نهیاعمال مقررات قرنط 

 ضدحشره و تحت نظارت یها پوشش ریدر ز یاز آلودگ یعار یها سالم از نهالستان یها نهال دیتول 

 .ردیصورت گ کارشناسان

 دیآ مجاور ممانعت به عمل یها و نهال از مناطق آلوده به استان وندکیشامل پ یاهیاز انتقال هرگونه مواد گ. 
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 باشند یم نیناقل یها زبانیم ها نیاز ا یهرز باغات که بعض یها بردن علف نیاز ب. 

 ناقل لیپس تیکاهش جمع یبرا کیستمیرسیو غ کیستمیس یها کش با استفاده از حشره ییایمیکنترل ش 

 دییتویمانند زنبور پاراز یعیبا استفاده از دشمنان طب یماریبا ناقل ب کیولوژیمبارزه ب radiates  Tamarixia   

 .ندیآ یبه شمار م لیپس یعیاز دشمنان طب گرید یکیشکارگر که  یها کفشدوزک نیو همچن

 

 پوسه )پسوروز( مرکباتبیماری   -11

 عامل بیماری

 و در گروه  یتک رشته ا RNA ،یچندبخش روسیو. است  Citrus psorosis virusعامل بیماری ویروس 

Spirovirus .قرار دارد 

 نحوه انتقال بیماری

 شود.(یوسیله پیوندک آلوده از درختان بیمار به درختان سالم منتقل مه )بیماری پسوروز ب پیوند 

 چند مورد از بیماری  بذر(crinkly leaf )توسط بذر منتقل شده است 

 تنها ابلقی شدن برگ مکانیکی( ها و برگ موجی ها و میوهcrinkly leaf )با عصاره منتقل شده است 

  پیوند ریشه 

   سس 

 بیماریعالیم 

باشند. ولی یک صفت الً متفاوت میشود که از نظر ظاهری کامهای ویروسی گفته می ه گروهی از بیماریب پسوروز

یا نقش  Flecking pattern -1ها به دو صورت  های تازه روئیده دارند. این نقش مشترک در نقوش کردن برگ

 Oak leaf -2باشد. ها می ها و موازی با آنهای روشن بین رگبرگصورت خطوط کمرنگ و لکهه میخی که ب

pattern  کند.ها نقشی مانند برگ بلوط ایجاد می خطوط روشن که حاشیه مجموع آن ها یالکه ،یا نقش برگ بلوطی 
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 :مجموعه قرار دارند عبارتند از نیکه در ا ییها یماریب

 پسوروز 

 پرتقال یپوست صمغ 

 Cristacortis 

   پسوروز

 ایجاد لکه های زرد نامنظم بین رگبرگ های برگ های جوان 

 شخص در برگ های جوانایجاد لکه های پیسه ای با نقش های زرد م 

 )ایجاد نقوش میخی )خط های کوتاه روشن روی رگبرگ ها 

 .ظهور برجستگی های تاولی شکل روی تنه و شاخه های اصلی که بعدا پوسته پوسته شده و ریزش می کنند 

  به داخل چوب نفوذ  یاز آن به خارج و بخش یشود که بخش یم دیصمغ تول یچوب مقدار یدر قسمت داخل

 شود. یم دهیبه قرمز د لیما یبه رنگ قهوه ا میریقسمت مقطع بگ نیکنند چنانچه از ا یم

 شود و  یم فیدرخت ضع جیتدره ب یچوب یچوب و مسدود شدن آوندها یها هیال نیبا نفوذ صمغ در ب

 .زندیر یها م برگ

 

  



37 

 

طبقه دوم _الدیساختمان م- هی) کهندژ( و چهارراه  صارم یاصفهان یاشرف حدفاصل سه راه -یذر بزرگراه خرازکنارگ-اصفهان آدرس دفتر مرکزی:   

  t.me/HayateSabzCo  کانال تلگرامی:                        www. Hayatsabz.com                                   03195011135-36اس: شماره تم

Farnaz Tavakoli 
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 Concave gum psorosisصمغی  پسوروز کیسه

 شود. یم جادیهم ا ینقش بلوط ،یخیعالوه بر نقوش نقش م ها برگ یرو یماریب نیدر ا 

  قسمت صمغ خارج  نیکه از ا ندیآ یوجود مه نسبتا پهن ب یها یبزرگ فرورفتگ یتنه و شاخه ها یرو

 کند. یبه خارج نفوذ م یبه داخل و مقدار یشود. که مقداریم

 رود. نیدرخت ممکن است از ب باشند ادیآلوده ز یشوند و اگر تعداد نواح یم فیآلوده ضع درختان 

 

 

 Cristacortisبیماری 

. از شود یانجام م وندیپ لهیوسه است . انتقال آن ب یپسوروز یها یماریاست جزه گروه  ب یروسیشبه و یماریب نیا

 بیماری های شایع مرکبات شمال کشور می باشد.

 فرورفتگی های فراوان ولی کم عمق در تنه و حتی شاخه 

 محل این فرورفتگی ها قهوه ای رنگ و دارای صمغ رنگ پوست در 
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 .ممکن است عالیم نقش بلوطی و لکه حلقوی در برگ دیده شود 

 

 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 تهیه پیوندک از درختان سالم 

 ضدعفونی وسایل باغبانی )چاقو، اره، قیچی( با محلول وایتکس یا فرم آلدئید 

 از چوب زیر آن، ضدعفونی با پر منگنات و سپس پوشاندن با چسب=  برداشتن پوست آلوده و اندکی

 جلوگیری از زوال

 

 لپروز مرکبات -12

صنعت مرکبات  یبرا یخطر جد کیکه  باشد یم مرکبات یا نهیقرنط یها یماریاز ب یکیلپروز مرکبات،  یماریب

 .شود یم وهیخسارت به برگ، شاخه و م جادیباعث ا روسیو نی. ادیآ یمب حسا به

 عامل بیماری

 ایجاد می شود.  Citrus leprosis virus بیماری لپروز مرکبات توسط نوعی ویروس 

 .حساس هستند روسیو نیبه ا زیآن ن یدهایبریو ه یفروت، نارنگ پینارنج، گر مو،یل
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 نحوه انتقال عامل بیماری

 ابدی یانتقال م یعلف زبانیم ای گرید اهیبه گ اهیگ کیاز  یکیبا روش مکان یبه سخت روسیو نای. 

  جنس   یها کنه لهیوس آن، انتقال به انتقال روش نیمهمترBrevipalpus دباش یم. 

 عالیم بیماری

 به رقم  بسته که شدت آن شوند یم دهیبرگ و شاخه د وه،یم یرو شکل یضیگرد تا ب یها صورت زخم به

 آن متفاوت است. هیمرکبات و ناح

 که به باشند یم قطر میلیمتر 2تا  1با   رهیت یا قهوه یمرکز نقطه کی یگرد و دارا معموالً  یبرگ یها زخم 

 .اند هاله سوخته احاطه شده ی لهیوس

  کند یمرا احاطه  یاطراف نقطه مرکز زین یا  قهوه به لیمتما ی دو حلقه ای کیاغلب. 

 ه شونداز حشرات اشتبا یصدمات ناش ایو  ها کش احات آفتممکن است با جر یبرگ یها زخم میعال. 

 متریلیم 20تا  10  .باشند یم وهیپوست م یرو رهیت یا صورت نقاط مرده قهوه گرد و به وهیم یرو یها زخم 

 . دارند قطر

 شود یم دهید زیها صمغ ن زخم یرو یگاه . 

 که یبه طور شوند یم اهیس ای یا قهوه بعداً و اما باشند یها ابتدا زرد م زخم ده،یسبز نرس یها وهیم یرو 

 .ابدی یکاهش م وهیم یپسند بازار ارزش

  مرکبات اشتباه شود شانکر ممکن است با وهیم میعال. 

 بوده و ممکن است سطح ساقه را بپوشانند یا قهوه ای یو خاکستر یساقه برجسته، پوست یرو یها زخم. 

 تفاق افتد. ا شاخه شوند و مرگ دهید گریساقه با همد یها زخم است است ممکن ادیز نیتعداد ناقل که یزمان 

 زندیر یم ها وهیشده و م پوست دیشد یموجب بدشکل تیدر نها. 
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 باشد یکنترل کنه ناقل م قیاساساً از طر روسیو نیوش کنترل ار. 

  مؤثرند.  شوند، یم استفاده ها کنترل کنه یها که برا کنه کش شتریب 

 یا نهیرنطاقدامات ق یبرقرار 

  یماریعامل ب عیسر ییو شناسا صیتشخ یبرا یصیتشخ یها برنامه ی توسعه 

 یماریادامه ب میآشنا نمودن باغدارن با عال  
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 رتیس اگزوکو -13

 عامل بیماری

     Poncirus یدر رو یماریب نیشود. ا یم جادیها ا دیروئیاز و یکمپلکس ای دیروئیو کیتوسط  سیاگزوکورت یماریب

trifoliate زیو ن ترنگین، مخصوصا سآ یها دیبریه شتریو ب Rangpur limeاز  یتعداد ،ینیفلسط نیریش موی، ل

 .دهد یقرار م ریمرکبات را تحت تاث یها تهیاز وار یها و لمون ها وتعدادترونیس

 نحوه انتقال بیماری

 نشده است. ییآن تاکنون شناسا یناقل زنده برا 

 گریبه درخت د یمثل هرس از درخت یاتیدر اثر عمل یماریعامل ب یکیکانراه انتقال، انتقال م نیتر یاصل 

 باشد.یم

 شود. یمنتقل م یسرشاخه کار زیو ن یزن وندیپ اتیعمل قیبه سهولت از طر یماریعامل ب 

 عالیم بیماری

 درخت یکوتولگ 

  هیاز پا ییبخش ها یرو ییپوست و شکاف ها یشکاف رو  

 شهیپوسته شدن تنه و توقف رشد ر وند،ینقطه پ ریشدن تنه درخت زقطور  ،یباعث کوتولگ سیاگزوکورت 

 .شودی آن م یدهایبریاز ه یادیو تعداد ز ینارنج سه برگ یرو

  وندهتشکیل صمغ در زیر الیه های جدا ش  

 توقف رشد 

 پیچ خوردگی برگ ها 

 شده است.  دهید یدیروئیو یماریب نیترک خوردن میوه لیمو در ا 

 یوه زیادی می دهد ولی میوه ها ریزش پیدا می کنند.گر چه درخت آلوده م 

   اکثر درختان پیوند شده روی پایه پونسیروس اصوال رشدشان کمتر و کوتاه تر از درختان پیوند شده بر روی

 پایه نارنج است.
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 .پیوند از درختان سالم تهیه شود 

 لودگی نهفته دارد توصیه می شود در باغاتی که قبال مرکبات با پایه نارنج کاشته چون بیماری درپایه نارنج آ

 .شده است غرس نکنند

 حساس یها زبانیعدم استفاده از م 

  باشد)ضد عفونی ادوات با محلول ده درصد هیپو کلریت سدیم  این ویروئید با ادوات باغبانی قابل انتقال می

 شود(. یم هییا محلول دو درصد فرمالین توص

 

 ویروئید کاکسیای مرکبات -14

 عامل بیماری

های مرکبات به ویژه بعضی از انواع که در بیشتر گونه است نوکلئوتید 300ویروئیدی متشکل از حدود  عامل بیماری

 .کندنارنگی تولید آلودگی می

 عالیم بیماری

 تولید صمغ در پوست 

  در سطح داخلی پوستهایی  ها برجستگی هایی در چوب و مقابل آنتشکیل حفره 

 کوتولگی 

 .تفاوت آن ها با تریستزا آن است که حفره ها صمغ می دهند 

 .ساقه آبله ای در جنوب کشور به علت کاکسیا و اگزوکورتیس است 
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 کاشت نهال سالم 

 انتخاب پیوندک سالم 

 ضدعفونی وسایل هرس با وایتکس 
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 کباتشانکر باکتریایی مر -15

 یعیوس یکه پراکندگ شود یمحسوب م رانیا و ایمرکبات در دن یها یماریب نیتر از مخرببیماری شانکر باکتریایی 

 یماریب کیو  شود یم دهید رانیا یاز مناطق جنوب یدر برخ یماریب نیدارد. ا یریگرمس مهیو ن یریگرمس مناطق در

 .شود یم محسوب یداخل یا نهیقرنط

 عامل بیماری

 می باشد. Xanthomonas axonopodis pv. citri بیماری باکتریعامل 

 .باشد یم گرادیدرجه سانت 28تا  12رشد  یبرا نهیبه درجه حرارت

 عالیم بیماری

 یها و لکه دهد یم را مورد حمله قرار ها وهینرم و م یها شاخه جوان اعم از برگ، یها تمام اندام یباکتر 

 . آورد یوجود مه ب ها آن یرو یا زخم مانند برجسته

 بزرگ شده  جاًیو تدر شوند یم ظاهر برجسته و جوش مانند در سطح بافت یها زخم ابتدا به صورت میعال

 . شوند یم یا چوب پنبه زمان و با گذشت

 ها محو سن اندام شیهستند که با افزا رنگ زرد ی هاله یسوخته و دارابه صورت آب معموالً ها لکه هیحاش 

 شود یم. 

 متفاوت است زبانیو نوع م یزمان آلودگ برگ، ها بر حسب سن هر لکهقطر و ظا. 

 انینما باشند، یم تر برجسته نکهیا لیبه دل یها بوده ول برگ مشابه ها و شاخه ها وهیدر م یماریب میعال 

 .باشندیم

 با ییها حساس باشند و لذا لکه یماریبه ب ها گلبرگ زشیروز پس از ر 90تا  60ممکن است   ها وهیم 

 .شود یمشاهده م وهیم یمختلف رو یهااندازه

 یها وهیم ها و مناسب باشد، برگ یماریرشد عامل ب یبرا از نظر رطوبت و حرارت طیمح طیشرا چنانچه 

 .شوند یم خشک ها کرده و سر شاخه دایپ زشیآلوده ر
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  هنگام د زو زشیر محصول، تیوکم تیفیدرخت، کاهش ک یزیر برگ سبب یماریب نیبه ا دیشد یآلودگ

 .شود یم آن محصول یدرخت و کاهش بازار پسند یناگهان خشک شدن وه،یم
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 یها یماریاز ب یسالم و عار یریتکث مواد یریکارگه سالمت بذر و نهال و ب یو صدور گواه یسبرر 

 یا نهیخطرناک و قرنط

 باشد یدرختان آلوده م یکن شهیر کنترل، روش نیبه منطقه، بهتر یماریس از ورود بپ . 

 استفاده از باد شکن 

 آلوده به شانکر یها هرس شاخه 

  یبهداشت اصول تیرعا 

  مبارزه با حشرات ناقل  یها برا کش استفاده از حشره 

  1-2-2مخلوط بردو به نسبت  ایو  تریگرم در ل2/5  زانیم به کلرور مس یمانند اکس یبا سموم مس یسمپاش 

 .مؤثر است یکاهش آلودگدر 
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 بالست مرکبات -16

 بیماری بالست مرکبات از جمله بیماری های شایع در اکثر نقاط مرکبات خیز دنیا به استثنا مناطق گرمسیری می باشد.

 پرتقال و گریپ فروت نسبت به بیماری بالست حساس اند.

 عامل بیماری

عامل  ایکه در دن یشده است. در حال ییشناسا Pseudomonas viridiflava یدر شرق مازندران باکتر یماریعامل ب

بالست در  یماریرسد ب یشده است. به نظر م یمعرف Pseudomonas syringae pv. Syringaeبالست گونه  یماریب

 دو گونه متفاوت است. یفراوان درانشود که در غرب و شرق مازن جادیمازندران توسط هر دو گونه فوق ا

 بیماری شرایط مساعد

 شود .  یباد ، باران ، تگرگ و .. وارد م لهیوسه شده ب جادیا یاز راه زخم ها 

 می باشد.آبدار جوان و برگ ها  یسرشاخه ها گیاه تقاط حساس 

 افتد . یاتفاق م سانتی گراد درجه  8-20 یدر دما بیماری 

 عالیم بیماری

 شود. یجوان مشاهده م یگ برگ هاآبسوخته در محل دمبر یابتدا به صورت لکه ها یماریعالئم ب 

   شوند.  یرسند و سر انجام موجب مرگ کامل برگ م یبرگ م یانیو به رگبرگ م افتهیسپس لکه ها توسعه 

 که  یحالمانند، در  یم یبه سر شاخه ها باق زانیخورده و آو چیآلوده به صورت خشک شده، پ یبرگ ها

 هنوز سبز رنگ هستند.

 غیاز ت یناش یزخم ها اینکروزه در محل دمبرگ و  یا عمدتا به صورت لکه هادر سرشاخه ه یماریعالئم ب 

چند روز موجب خشک شدن سرشاخه ها از محل لکه ها به  یط یماریباشد که با گسترش ب یمرکبات م

 شود.  یشاخه م یطرف باال

 کیقطر  فرو رفته به یلکه ها ورتارقام حساس مرکبات به خصوص لمون ها به ص یرو یماریعالئم ب 

 باشد. یمتر میسانت
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 دهید زیمرکبات ن یدر گل ها یماریبهاره به صورت مستمر باشد خسارت ب یها یکه بارندگ یزمان نیهمچن 

 گل ها همراه است. زشیشدن و ر اهیشود که با س یم

  یکترمناسب با طیکه شرا ییحساس بوده و در سال ها یماریب نینسبت به ا الیو ماکروف یارقام سه برگچه ا 

سرشاخه ها در  یعموم یدگیو به صورت سر خشک افتهی شیافزا یماریخسارت ب ،باشد ایدر فصل زمستان مه

 شود. یبهار مشاهده م لیاواخر فصل زمستان و اوا

  اند ایجاد می شود که این فرورفته  و متر که ابتدا مدور  یلمی  5-20قطر به  ییلکه هابر روی پوست میوه

 شوند . یم اهیبه قرمز و سرانجام س لیمتما یقهوه ا جیتدره که بمی باشند روشن  یا به رنگ قهوه هالکه

 .لکه ها به ندرت از سطح پوست میوه به عمق آن نفوذ می کنند 

  میوه های آلوده ارزش بازارپسندی خود را از دست داده و به آسانی مورد حمله میکروارگانیسم ها قرار

 گیرند.می
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 گیری و کنترل بیماریروش های پیش

 کاشت درختان بادشکن برای جلوگیری از ایجاد صدمات توسط باد روی گیاه 

 شاخه های خشک و آلوده در بهار پس از اتمام بارش ها و انهدام آن ها هرس 

 یماریب، در زمان مناسب یبار محلول پاش 3تا  2با  کسیکلرورمس و بردوف یچون اکس یسموم مس با توان یم 

 د.نمو را کنترل

 

 سبز زردی ابلق مرکبات -17

 موجب یماری. عامل بباشد یمرکبات م یا نهیمهم قرنط یها یماریاز ب یکیابلق مرکبات  یسبز زرد یماریب

 .شود یموجب مرگ درختان مرکبات م تاًیها و نها سرشاخه یدگیخشک

 عامل بیماری

 جادیاXylella  fastidiosa   یسط باکترو تو باشد یمرکبات م ییایمهم باکتر یها یماریاز ب یکی یماریب نیا

 و شکل یا لهیم ،یرشد و محدود به آوند چوب فاقد تاژک و اسپور، سخت ،یگرم منف ،یماریعامل ب ی. باکترشودیم

 .خورده است نیچ یسلول وارهید یدارا
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 نحوه انتقال بیماری

 باشد یم نیناقل و وندیپ قیقابل انتقال از طر. 

  انتقال قابل یاهیو مواد گ وندکیپ قیاز طر یو به راحت شده درختان یوارد آوند چوب یماریب عامل یباکتر 

 . باشد یم

 خانواده   یها زنجرکCicadellidae  و Cercopidae هستند یباکتر نیا انتقال عوامل نیاز مهمتر. 

 عالیم بیماری

 ها  رگبرگ یکلروز داخلهمراه با  یکمبود رو میعال هیشب دهیرنگ پر یها برگ یدرختان آلوده دارا

 هستند. 

 رتریپ یها در برگ یحت ایو  شود یها ظاهر م کلروز در آن میشدند عال بالغ جوان یها برگ که یزمان 

 .شود یم دهید یسالگ 7-10ن در خزانه از س یابلق میعال

 ابدی یکاهش م یریطور چشمگ به ها وهیاندازه م . 

 رسد یو زودتر م داشته یپوسته سخت وهیآلوده است و م ریغ وهیاز م شتریآلوده ب ی وهیقند م یمحتوا. 

 دهند یو کاهش رشد نشان م یدرختان آلوده کوتولگ. 

  شود یدرخت کوچک م انداز هیشده و سا دهیها سرخشک ها و شاخه جوانه. 
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 وجود ندارد. یماریاست که هنوز ب یر مناطقنهال د دیتول یبرا یماریاز ب یعار یها وندکیاستفاده از پ 

  منتقل  دیرسد که حشرات ناقل به سرعت آن را به درختان جد ینظر مه به هر منطقه ب یماریبا وارد شدن ب

 شود. یکنند که کنترل آن ناممکن م یم

 شده یضدعفون یاستفاده از ادوات کشاورز 

 باغ  گریبه نقاط د یآب آلوده کشاورز افتنین انیاز پخش آب و جر یریجلوگ 

  باغات از حشرات مکنده  یپاک ساز 

  یبهداشت زراع تیرعا  
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 نماتد ریشه مرکبات -18

گسترش داشته و باعث  ایدر باغات مرکبات دن یعیمهم است که به طور وس یمرکبات از جمله نماتد ها شهینماتد ر

 شود. یدرختان و کاهش محصول م یجیزوال تدر

 عامل بیماری

 زیبنفش ن اسیخرمالو و  تون،یعالوه بر مرکبات به انگور، زمی باشد.  Tylenchulus semipenetransت نماتد مرکبا

 کند. یحمله م

 بوده یدو شکل جنس ینماتد دارا نیا. 

 ردیگیآن قرار م یرو شهیشکل و درخارج ر یمرغها تخمماده . 

 شکل و فاقد بورسا یو کرم کینرها بار(Bursa )باشندیم. 

 ماریعالیم بی

 روند. یبه زوال م رو جیمرکبات،درختان به تدر شهیاثر حمله نماتد به ر رد 

  شوند.  یوکدر م یبه خاکستر لیها کم پشت وسبز ما برگ 

 سرشاخه ها خشک شده. 

  زندیر یها کوچک و کم بوده و اغلب م وهیم. 

 را گرفته است که به ها ف آن یخاک رو هیال کیو  رسند یبه نظر م مینداشته، ضخ یعیرشد طب ها شهیر

 مرکبات را آلوده کرده است. ،شهیآن است که نماتد ر دیعالئم مو نیشود. ا یشسته نم یآسان

  تر هستند.ت آلوده کلف یها شهیر یشود. ول ینم دهیها د شهیر یگال رو ایتورم  چگونهیه 
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 سالم یو کاشت نهال ها هیته 

 ها  از انتقال خاک و نهال آلوده از آن یریآلوده و جلوگ یها غبا ییشناسا 

 ترنجیس ریترو روس،یمقاوم تر مانند پونس یها هیاستفاده از پا (  Troyer citrange)  تروملویو س. 

 قهیدق 25به مدت   گرادیدرجه سانت 45مشکوک قبل از کاشت با آب داغ  ینهال ها شهیر ماریت 

 شود یم هیلوده توصآ ریغ نیکاشت نهال در زم . 
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  یضد عفون ینیابتدا خاک را با استفاده از سموم تدخ دینماتد باشد با یمشکوک به آلودگ نیچنانچه زم 

 .نمود

 واپام، طبق دستور استفاده نموددیبروما ید لنی، ات دیبروما لیاز سموم مت توان یخاک م یضدعفون یراب ،. 

 ریاز انتقال نماتد به سا یریهستند، جهت جلوگ شهیده به نماتد راز   درختان مرکبات آلو یکه بخش یدر باغات 

 نمود. یخوددار یصورت غرقابه ب یاریاز آب دیها با قسمت

 

 بیماری های بعد از برداشت -19

 کپک سبز -19-1

 عامل بیماری

هـا زخـم و از طریق منافـذ وPenicillium digitatum  قارچ پس از برداشت است که توسط یها یاز بیمارکپک سبز 

 .شـود یمختلف مرکبات ایجـاد مـ انواعر د

باقیمانـده  ها در خاک . قارچکند یم کفایت یایجاد این آلودگ یپوست، برا یچند غده روغن اندازه بـه یهـای زخـم

 شـده ومنتقل  ی. این اسپورها با باد به راحتکنند یم پاییز و یا زمستان جوانه زده و تولید اسـپور مناسب یو در دمـا

 می کند. و سایر تجهیزات را آلـوده یبند انبار، بسته یها اتاق

 عالیم بیماری

 است.  نرم یدر ابتدا به صورت یک لکـه آبکـ یمحل آلودگ 

 5/2به قطر حدود  یلکه شروع به رشد نموده و وقت سطح سفید رنگ به سـرعت در یها بالفاصله میسلیوم 

 د.شو یتولید م رنگ یسـبز زیتـون یرسید در مرکز آن اسـپورها یمتریسانت
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 ها با دقت برداشت و حمل شوند. میوه جهت کنترل این عارضه باید 

  شود. یطور روزانه توسط کلرین ضدعفون کلیه تجهیزات به 

  ـدیمتوســط محلــول سـ یـدبنـ تهـده و در اتــاق بسـشـ خیسـاندهل بـا تیابنـدازو یهـا قبل از سـبززدای میوه 

 واکس شستشو داده شوند.  با همـراه یا تیابندازول یا ایمازالیـل ارتوفنیلفنات

 گرادیدرجه سانت 10از   کمتر یمیـوه را در دمـا یهـا و بستهه را سرد نمود ها میوه در نهایت اینکه بالفاصـله 

 .قرار داد

 کپک آبی -19-2

 عامل بیماری

 . این عارضه به دلیـل اینکـه درشود ییجاد ما P. italicum ها بعد از برداشت و توسط قـارچ یوهم یرو یکپک آب

 تر از کپک سبز است. اسـپورها مهم و یابد یو گسترش م نیز به سرعت رشد گراد یدرجه سانت10کمتر از   یدماها
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-یم یزن شروع به جوانه یمواد غذایرطوبت و  بودنا و بـا مهیـ شود یپوست وارد میوه م یرو یها زخم طریقاز 

 .کنـد

 عالیم بیماری

 میسـلیوم رسـید متـریسانت 5/2 -5  به هـا قطر لکه یکپک سبز است با این تفاوت که وقت شبیه یعالیـم بیمـار-

 .کننـد یرنگ م یآب یشده و تولید اسپورها تشکیل هـا در مرکـز آن

 

 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 نرک یها هرس شاخه 

 به داخل تاج درخت بیشتر یها با هدف نفـوذ نـور و جریـان هـوا هرس شاخه 

  هستند. یترکیدگ که حسـاس بـه یهای برداشت زودتر از موعد میوه 

 ها  برداشت قبل از ریزش میوه 

 تازه برداشت شده از درخت یها بـا میـوه یزیردرخت یها عدم مخلوط نمودن میوه 

 باتارچ دوده ای مرکق -20

نباتات مختلف از جمله مرکبات در  ی)عسلک(حاصل از حشرات مکنده بر رویعارضه در اثر وجود مواد قند نیا

 نیکنند. ا یم دایو رشد پ ریتکث تیساپروف یها قارچ طیشرا نیا ی. در طدیآ یگرم و مرطوب به وجود م ینواح

 .شود یعسلک م هیاعث تجزب تینداشته و در نها یحالت انگل وجه چیبه ه تیساپروف یهاقارچ
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 عامل بیماری

 کند. یکپک م جادیمرکبات ا وهیشاخ و برگ و م یرو Capnodium citriمعموال قارچ 

 عالیم بیماری

 شود.یم دهید وهیشاخه وم برگ، یبر رو یشکل یو مخمل اهیدوده س ایبه صورت غشاء  یماریب میعال 

 هاست. برگ یبر رو میعال نیبارزتر 

  که موجب ترشح عسلک در سطح  درختان است یعارضه وجود حشرات مکنده بر رو نیا یعامل اصل

 گردند.  یدرختان م ییهوا یهااندام

 شته  ، زیشته جال، شته مرکبات باشند که عبارتند از: یم ها ها شته برگ یروعامل وجود عسلک بر  نیمهمتر

 .مرکبات یشته قهوه ا ال، باق اهیشته س ،مرکبات اهیس
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 های پیشگیری و کنترل بیماری روش

 باشد. یم ریکننده عسلک امکان پذ دیمبارزه با حشرات تول قیفقط از طر نیفوماژ یماریمبارزه با ب 

 یباغ ای یبهداشت زراع تیرعا  

 باغات  یهرز در داخل باغ و در کناره ها یبردن علف ها نیاز ب 

 را  یتوان سمپاش ینگام شروع رشد جوانه ها مباشد در ه ادیفصل ز لیشته ها در اوا تیکه جمع یر صورتد

 شته کش انجام داد.  یبا سموم اختصاص

 ردیها صورت گ برگ دنیچیقبل از پ دیبا یشوند سمپاش یبرگ م یدگیچیکه باعث پ ییدر مورد شته ها . 

 شود یعلت باال رفتن درجه حرارت خود به خود کم م بهشته ها در اواخر بهار و آغاز تابستان  تیجمع . 

 1000در  تریل  5/0( به نسبتدیاکلوپرادیمی)ا دورینفک رینظ یاختصاص یاز شته کش ها یکیبا  ییایمیش مبارزه 

 ( به نسبتپمکاربی)پر موریآب، پر تریل 1000در  لوگرمیک75/0)چس( به نسبت  نیمتروز یپ یآب، پ تریل

 آب . تریل 1000در  لوگرمیک 5/0

 ( تیم یروکسیتخم کنه )فن پ هیدرصد به اضافه سم عل 2ستفاده از روغن زمستانه )اسفند ماه( با ا یپاش سم

 در هزار. 2به نسبت  رهیوغ
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 اختالالت فیزیولوژیکی

 یخ زدگی -1

تر به  تر و خشک گرم یدارد. روزها یپس از تنش بستگ ییآب و هوا طیبه دما و شرا یزدگ خی بیروز عالئم آسب

باشند  دهید بیآس ییاگر به طور جز ایوالنس یها . پرتقالشود یم وهیم رت عیسر اریبس یفروپاش موجب بیدنبال آس

ناول به ندرت عالئم بهبود را نشان  یها پرتقال یزمان برداشت نشان دهند، ول در را یکامل بایتقر یممکن است بهبود

در صورت  یول مانند یم یدرخت باق یرو یمدت یبرا یدر صورت عدم بارندگ زده خی یها . پرتقالدهند یم

 .کنند یم زشیفراوان احتماال بالفاصله شروع به ر یبارندگ

 عالیم عارضه یخ زدگی

 زده  خی یها تر بخش روشن اریرنگ بس وه،یزدن م خیپس از  یدر چند روز ابتدا بیآس اغلب تنها نشانه

 . نزده است خی یها با بخش سهیدر مقا وهیم

  یپف حالت جهیعصاره و در نت یها سهیشدن کو خشک  وهیموجب از دست رفت آب م یزدگ خیآسیب 

در طول  ایکنند و  زشیر عایممکن است سر یزدگ خیدر طول  دهید بیآس دایشد یها وهی. مشود یشدن م

 .ندارد یریچشمگ رییتغ ها وهیم یرونیمعموال ظاهر ب یکنند ول زشیر یزمان به آهستگ

 مانند یم یدرخت باق یها رو فروت پیبا گر سهیدر مقا تر یمدت طوالن یبرا زده خی یها پرتقال اغلب . 

 کاهش عصاره بسته  یکل زانی. مکند یبروز م یا دوره چند هفته طول در دهید بیآس یها وهیکاهش آب م

 .دارد یزدگ خیپس از  ییآب و هوا طیو شرا بیبه شدت آس

 نی. بنابرازند یم خیاز گوشت  یتر نییپا ییمرکبات در دما وهیمشخص شده است که پوست م یبه طور کل 

)پوست(  وهیم یرونیبخش ب یآشکار رو بی)گوشت( بدون هرگونه آس وهیدرون م تواند یم یزدگ خی بیآس

 رخ دهد. 

 پس  دازیفنل اکس یپل یها میآنز لهیوسه ب نیمونیل ژهیوه ب یفنول باتیشدن ترک دیاز اکس یناش ها وهیم یتلخ

 .است نییپا یاز بروز تنش دما

  در برگ  یزدگ خیتنش  . عالیمشود یها م شدن آن دهیچیها و پ وجب آبگز شدن برگم یدگز خیتنش

درون بافت، برگ  خیدما و آب شدن  شیبعد از افزا یول ستیبروز تنش مشهود ن هیاول مرکبات در مراحل
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بودن خسارت، احتمال  یی. در صورت جزدهد ینشان م را یدگیشدن و نرم و له سیخ ایعالئم آبگز شدن 

. چنانچه دما شوند یم دهیخشک ها باشد برگ ادیکه شدت تنش ز یها وجود دارد. در صورت برگ یدبهبو

 رخ یاصل یها شاخه یها و حت ها، مرگ سرشاخه برگ زشیشود ر تر یطوالن خبندانی ایرود و  تر نییپا

 .دهدمی 

 
 یزدگ خیاز تنش  یناش وهیم دیشد یدرون بیآس

 
 یزدگ خیاز تنش  یها ناش آبگز شدن برگ

 
 یزدگ خیاز تنش  یناش وهیم ها وهیها و م برگ دیشد زشیر
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 کنترل

 پوشاندن نهال ها و تنه درختان 

 استفاده از پوشش آب آهک روی تنه 

 گرم کردن باغ های مرکبات 

 ایجاد دود در بامداد شب های یخبندان 

 استفاده از ماشین های تولید باد 

 ر در کاهش آسیب سرماییخاک دادن محل پیوند و آبیاری تحت فشا 
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 شدن میوهگرانوله  -2

 گرانوله شدندالیل ایجاد کننده 

  گرانوله شدن )کریستالی شدن: خشک شدن میوه( بیشتر در ارقام والنسیا، ناول پرتقال و در میزان کمتر در

 ارقام گریپ فروت مشاهده شده است.

 چرا که بیشتر در سال های نیاور که درختان دارای  این عارضه در ارتباط با اندازه و سرعت رشد میوه می باشد

 بار کم و میوه های درشت می باشد مشاهده شده است.

  برداشت دیر هنگام محصول نیز در افزایش ظهور این عارضه دخیل است و بر همین اساس در شرایطی که

انوله شدن میوه شدت میوه پس از رسیدن تا اواخر تابستان یا پاییز روی درخت باقی می ماند عارضه گر

 یابد.می

 .در مناطق گرم با رطوبت پایین، تبخیر آب از میوه در وقوع این ناهنجاری نقش دارد 

 .میوه های بیش از حد رسیده یا میوه های درختان جوان، مستعد برای افزایش این عارضه هستند 

 عالیم عارضه گرانوله شدن

 توی آب )وزیکول( میوه، بزرگ، سخت و خشک می شوند. در اثر عارضه گرانوله شدن میوه، کیسه های مح

که بر اثر آن میزان پکتین، لیگنین، سلولز و همی سلولز سلول ها افزایش یافته و دیواره های سلولی سخت و 

خشک می شوند و در مقابل با کاهش شدید قند، اسیدهای آلی و کاروتنوئید وزیکول ها، پالپ های میوه 

 سفید و بدون طعم تغییر یافته که در نهایت افت کیفی شدیدی را به همراه دارد.خشک و رنگ متمایل به 

  این میوه ها میزان وزن، درصد گوشت و عصاره میوه پایین تر و درصد پوست باالتری نسبت به میوه های

 سالم دارند.
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 کنترل

 .در صورت سبک بودن خاک با افزودن مواد هیومیکی به اصالح آن بپردازیم 

  با کاربرد ترکیبات فروت ست میزان سال آوری درخت را کاهش دهیم تا برداشت محصول سریع تر انجام

 شود.
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  در زمان مناسب رسیدگی و تیمار با اسید جیبرلیک می تواند در کاهش عارضه موثر باشد.برداشت 

 

 ترکیدگی میوه -3

ظیر پرتقال ناف دار و نارنگی بیج و لیمو ترکیدگی میوه در پوست و حتی گوشت مرکبات به ویژه در برخی ارقام ن

 در دوران نمو میوه مشاهده می شود. این حساسیت در برخی ارقام بیش تر از ارقام دیگر است.

 دالیل ایجاد کننده ترکیدگی میوه

 .عامل اصلی این پدیده به طور قطع مشخص نیست اما عواملی در ایجاد این مسئله نقش دارند 

 رجه حرارت و رطوبت موثر باشد و یا نوسان شدید رطوبت خاک را موجب شود عوامل محیطی که روی د

 تاثیر جدی روی ترکیدگی میوه می گذارد.

 .آبیاری یا بارش باران شدید ناگهانی می تواند منجر به ترکیدگی میوه شود 

 ت کمبود شدید مس از عوامل دیگری است که سبب سختی پوست میوه شده و به موازات نمو میوه، پوس

 میوه توسعه نیافته و باعث پارگی پوست می شود.

 .بیماری هایی مثل پوسیدگی سیاه آلترناریایی اغلب در ایجاد این عارضه نقش دارند 
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 کنترل

 .میوه های رسیده حساس تر هستند و باید قبل از شروع باران های پاییزی برداشت شوند 

 گی با کلرید کلسیم و ضخیم بودن پوست میوه، وقوع این برداشت به موقع و تنک محصول و محلولپاشی بر

 عارضه را کاهش می دهد.
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 ترک خوردگی میان بر پوست -4

 این عارضه در کلیه مرکبات به خصوص پرتقال های والنسیا، ناول، هاملین و انواع نارنگی مشاهده می شود.

 دالیل ایجاد کننده ترک خوردگی میان بر

  ،افزایش سن درخت، کمبود کلسیم، میزان پایین ازت و پتاسیم با فسفر باال یا عواملی مثل باردهی سنگین

تنش آبی که منجر به کاهش ضخامت پوست شده ممکن است حساسیت به ترک خوردگی میان بر را افزایش 

 دهد.

 منجر به بروز این عارضه می شود. شاید اختالف در رشد بافت های آلبدو )بخش  برداشت با تاخیر همچنین

هفته و ادامه  8 -9فیدی پوست( و فالودو )بخش رنگی پوست( به علت تقسیم سلولی بافت آلبدو بعد از س

 تقسیم سلولی فالودو تا رسیدن میوه منجر به ترک خوردگی شود.

 عالیم عارضه ترک خوردگی میان بر پوست 

 وست ایجاد شود. این ظهور ناهمواری های منظم و گاه نامنظم روی پوست میوه بدون اینکه شکافی در پ

ناهمواری ها در حالت شدید به صورت طولی و عرضی روی پوست توسعه یافته و تمام پوست را در بر 

 گیرد.می

 



70 

 

طبقه دوم _الدیساختمان م- هی) کهندژ( و چهارراه  صارم یاصفهان یاشرف حدفاصل سه راه -یذر بزرگراه خرازکنارگ-اصفهان آدرس دفتر مرکزی:   

  t.me/HayateSabzCo  کانال تلگرامی:                        www. Hayatsabz.com                                   03195011135-36اس: شماره تم

Farnaz Tavakoli 

 

 کنترل

  میلی متر باشد.  30-50پی پی ام جیبرلین موقعی که قطر میوه  20در پرتقال های والنسیا و ناول با پوشش

 ست می آید.کاهش قابل توجهی در این عارضه  به د

 تواند به نظر می رسد این عارضه با وضعیت تغذیه ای درخت در ارتباط باشد و تغذیه با پتاسیم و نیتروژن می

 میزان این عارضه را کاهش دهد.

 

 پفکی شدن -5

 در طول نگهداری میوه در انبار پفکی شدن گویند. از قسمت گوشت وهیجدا شدن پوست م

 علت عارضه پفکی شدن

 ضخامت  جادیبا رطوبت باال باعث ا ییو انبارها ادیز یدگیبا رس ییها وهی، مبه دست آمده راساس شواهدب

-یها و لمون ها کمتر رخ م میدر پرتقال ها، ال دهیپد نیشوند. ا یدر پوست و جدا شدن آن از گوشت م

 است. عیها از جمله پونکن و ساتسوما شا یدهد اما در نارنگ
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 کنترل

 داریو اجتناب از انبار انبار مناسب هیقبل از انبار، تهو گرما درمانی ماری، تیدگیرس حیصح رداشت در مرحلهب 

 دهد. یشدن را کاهش م یپفک بیباال آس یمدت در رطوبت نسب یطوالن
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 آفتاب سوختگی -6

، حالت نیباال است. در ا یلیخشک متداول است که شدت نور خ مهیخشک و ن یریگرمس یاختالل در نواح نیا

 .ابدی یگسترش م دیو در جهت تابش نور خورش وهیم پوست یرو یختگسو

 عالیم آفتاب سوختگی

 رساند.  یم بیآس زیها به برگ ها و ساقه ن وهیعالوه بر م یآفتاب سوختگ 

 عالیم روی برگ با تخریب  رسند. یظر منو چرب به  اهیس ینموده که گاه ینقاط صمغ جادیدر برگ ها ا

نهایت کلروفیل برگ، رنگ پریدگی و مات شدن برگ )سبز زرد شدن برگ( همراه سلول های مزوفیل و در 

 می باشد که فتوسنتز کاهش می یابد.

  های رنگ اطراف پوست میوه با غده است.  شتریب یقرار گرفته در جهت جنوب غرب یها وهیاحتمال بروز در م

. چنین میوه هایی ویژگی های انبارداری روغنی تخریب شده  و به زرد مایل به قهوه ای گرایش پیدا می کند

 خوبی از خود نشان نمی دهند و خیلی سریع در معرض پوسیدگی بعد از برداشت قرار خواهند گرفت.

 پوست و گوشت  دهیخشک یهاچون بخش  یمیها عال ها حساس هستند و در آن نیمرکبات تانجر نیدر ب

 دهند. یشکست رنگ نشان م ینوع دهید بیآس ینواح نیشوند. همچن یها مشاهده م آن ریز
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 کنترل

 اختالل دارند. نیبه ا یکمتر تیدر داخل تاج، که حساس وهیم دیبا عادت تول یاستفاده از ارقام 

  مدیریت صحیح آبیاری در ایام گرم سال با توجه به اینکه رطوبت کافی همیشه در پای درخت وجود داشته

 باشد.

 نه یا هرس سبزعدم انجام هر گونه هرس تابستا 

 محلولپاشی با کائولین یا پودر حاوی رس 
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 رهیروشن و ت یسطح یلکه ها  -7

 

 

 

 علت ایجاد کننده عارضه لکه های سطحی تیره و روشن

 با برگ ها و شاخه ای گریکدیها با  وهیم یدگییباد ، سا لهیبه وس وهیو حرکت م ییلکه ها در اثر جابجا نیا-

 شود. یم جادیها ا

 ین عارضهعالیم ا

 شود.  یزبر م جیرنگ مشاهده شده و به تدر ینقره ا یصدمه به صورت پوسته ها نیا 

  کرم باشد.  ای ی، خاکسترینقره ا یدر نوع لکه روشن ممکن است رنگ در محدوده 

 ردیگ یقرار نم یلکه سطح ریتحت تأث وهیم یو مزه ا تیفیک . 

 تر و  رهیها در رنگ ت آن یشود. اختالف اصل یم جادیشن امشابه لکه رو طیدر شرا زین رهیت یمعموالً لکه ها

 .شکل نامنظم آن است

 

 

 

تیرهلکه سطحی  لکه سطحی روشن  
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 سرمازدگی در مرکبات -8

و آبدار بودن خاک، وجود باد، ارتفاع باغ  یبه نوع درخت، مدت سرما، رس یقاومت درختان در مقابل سرما بستگم

 و در حال رشد بودن درختان دارد. یو بالخره شاداب ایاز سطح در

 م سرمازدگیعالی

 شده،  دیسف لیو با از دست دادن کلروف نندیب یخسارت م وسیبرگ ها در صفر درجه سلس یبه طور کل

 .زندیریم

 یسرمازدگ یاوقات وقت یشود. گاه یموقت آن م یدگیچیپ ایبرگ ها  یباعث سوختگ میخسارت مال 

در نوک برگ ها به وجود  یرده کوچکببرد، نقاط بافت م نینباشد تا بتواند همه برگ ها را از ب دیآنقدر شد

 .ندیآ یم

 نندیب یصفر خسارت م ریدرجه ز 3-4 یمرکبات در دما یها وهیم . 

 شود. یکامال عوض شده و تلخ م وهیطعم م ینکند ول یرییتغ یممکن است از نظر ظاهر وهیم 

  آب و خشک  باعث خروج ی. سرمازدگنندیب یم بیساعت آس 4به مدت  -2/2 یپرتقال در دما یها وهیم

-وهیدر داخل م  (Hesperidin) نیدیهسپر دیسف یها ستالیکر لیاسانس در پوست و تشک یها سهیشدن ک

 شود: یم میبه دو بخش تقس وهیشود. خسارت در م یم دهید بیآس یها

 : وهیخسارت وارده به پوست مالف( 

 و  دهیمرکبات ترک هویدر پوست م یمواد روغن یشود که غدد حاو یسرد و مر طوب موجب م یها شب

پوست واقع در  یسلول ها یمواد موجب سوختگ نیا ختنیپوست پخش شود. ر یها رو نآ یمواد روغن

 خواهد شد.  آن ها یدگیغدد شده و موجب چروک نیا نیفواصل ب

  شده  جادیشود. عوارض ا یم دهید وهیپوست م یرو زین دهیآب گز یباشد لکه ها ادیز یزدگ خیاگر شدت

 .ستیمرکبات قابل جبران ن وهیوست مسطح پ یرو

 : وهیخسارت وارده به گوشت مب( 

 وهیغشا )در پرتقال(، در داخل گوشت م یرو دنیسپریشدن ه نیو ته نش وهیغشا در درون م یدگیگز آب 

 شود. یآغاز م وهیم یزدگ خیروز پس از  10-15فروت(، از  پی)در گر نیرسوب نارنج زی(، و ن ی)در نارنگ
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 کنترل

 منطقه مرکبات  نی. بهترابدی یم انیجر نییسرد به سمت پا یچون هوا، اشتن درخت ها در مناطق مرتفعک

 دهند. یم لیرا دامنه کوه ها تشک رانیشمال ا زیخ

  مقاوم به سرما. یها هیکاشتن نهال ها و پا 

 سرد خارج یواو ه ابندی انیخاک و هوا بتوانند بهتر جر یهرز در باغ تا گرما یکم کردن پوشش علف ها 

 گرم شود. دیو خاک با تابش خورش

 گرما زا بودن  لیانداز درختان، به دل هیسا هیدر سطح خاک و حاش دهیکامال پوس یدام یپخش کردن کود ها

 دهد. یرا کاهش م یها، خطر سرمازدگ سمیارگان کرویم تیفعال

 یمناسب باغدار اتیلتاج پوشش به طور فشرده با عم ینگهدار  

  درختان به خصوص درختان جوان پوشش تنه 

 خاک سبک در اطراف تنه درخت ختنیر 
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 عارضه لکه روغنی میوه -9

بافت فالودو  یروغن یسلول ها بیعارضه هستند. در اثر تخر نیا ریها تحت تاث میناول، لمون ها و ال یپرتقال ها شتربی

 یو مخرب بوده و باعث لکه مردگ یسمپوست  یسطح یسلول ها یروغن برا نیشود. ا یروغن داخل آن ها خارج م

 شود. یم یسطح یدر سلول ها

 دالیل عارضه لکه روغنی

  این پدیده بیشتر به دنبال شبی که روزنه های برگ و میوه بسته بوده و سلول ها در حداکثر آماس هستند رخ

 می دهد.

 .میوه های زود برداشت شده سبز رنگ به این اختالل حساس تر هستند 

  اوایل صبح و سپس حمل و نقل سریع به انبار می تواند سبب لکه روغنی شود. برداشت در 

 .ضربه و ساییدگی در طول برداشت، جا به جایی نامناسب و دمای باال نیز موجب این عارضه می شود 

  همچنین میزان قرار گرفتن سطح میوه در معرض نور خورشید روی درخت حساسیت پوست به لکه روغنی

 دهد.را افزایش می 

 عالیم عارضه لکه روغنی

 های ، سبز یا قهوه ای به اشکال نامنظم که غده های روغنی پوست به علت فرورفتگی بافتزرد یلکه ها لیتشک

 بین آن ها برآمده و برجسته هستند.
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 کنترل

 در دماهای زیر در پرتقال های واشنگتن ناول گسترش عالیم لکه روغنی به وسیله دما تحت تاثیر واقع می شود .

 درجه سانتی گراد میزان این اختالل کاهش می یابد. 10

  همچنین عوامل محیطی دیگر مثل غلظت اکسیژن و دی اکسید کربن میزان و گسترش رنگ لکه پوستی را

 تحت تاثیر قرار می دهد.

  کاهش می دهد. %35پوشش واکس، صدمه لکه روغنی را تا 
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 روز قبل از  1-2صحیح میوه، حفظ و نگهداری محصول در سایه برای  برداشت میوه در بعدازظهر، برداشت

حمل و نقل میزان آماس و آب پوست را کاهش داده که در نتیجه میوه حساسیت کمتری به این عارضه خواهد 

 داشت.

 

 پتکا -10

 دالیل عارضه پتکا

 کند. یم کیاختالل را تحر نی، وقوع امدت زمان برس زدن شیافزا 

  دینما یم دینسبت به واکس کارنابا وجود عارضه پتکا را تشد یلنیات یپل یواکس ها . 

 ابدی یباال گسترش م یلیپتکا در رطوبت خ. 

  نییپا زانیو م میکلس یصورت که سطوح باال نیشود. بد یاختالل م نیموجب ا ییعدم توازن مواد غذا 

 شود. یعارضه م نیا دیفسفر در خاک باعث تشد

 عالیم عارضه پتکا

  است. یروغن یشدن غده ها اهیپوست و س یفرورفتگ ،یصورت لکه حفره ا هبپتکا 

  پتکا در لمون ها معمول است. 

 

 کنترل

 خواهد داشت. یعارضه هستند، کاهش آن را در پ نیکه علت بروز ا یاجتناب از موارد 
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 پوست راه راه -11

 یل ایجاد عارضه پوست راه راهدال

 یدگییسا لهیبه وس دنیقبل از چ یاریآب ای نیسنگ یبعد از باران ها ایآب باال و  یبا محتوا یدر پوست نارنگ 

 شود. یم جادیا یکیمکان

  کند. یم دیمشکل را تشد نیزبر انجام شود ا یچنانچه با برس ها نگیسورت نیعمل برس زدن در ح 

  عارضه حساس تر است نیکامالً رنگ گرفته به ا یها وهیمشخص شده است که م. 

 راهعالیم پوست راه 

 وهیپوست م یرنگ بر رو یقهوه ا-قرمز ینوار ها جادیا. 

  

 کنترل

 روز بعد از باران برداشت شوند. 5-7ها  وهینمود م یسع دیبا 

  ندیاستفاده نما وهیم ینرم در مرحله شستشو یاز برس ها یستیبا نگیسورت یواحدها. 
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 فروپاشی گلگاه -12

 دالیل عارضه فروپاشی گلگاه

 شود.  یگلگاه م یمنجر به فرو پاش میال نیپرش ،یتیتاه یها میال نا مناسب ییجابجا 

 دهد.  یقرار م ریها را تحت تأث وهیم تیانبار حساس یط، دما و رطوبت در فشار تورژسانس وه،یاندازه م 

 باشند.  یاختالل حساس تر م نیبزرگ به ا یها وهیم 

 عالیم فروپاشی گلگاه

 افتد. یها اتفاق م میکدر ، آب سوخته در نوک ال به رنگ یگلگاه به صورت نواح یفروپاش 

  شود. یم جادیگلگاه ا یبه دنبال فروپاش لوسیو آسپرژ ومیلیس یقارچ پن لهیبه وس هیثانو یآلودگ 
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 stem end rind breakdown  فروپاشی دمگاه -13

 بیآس یها وهیشود. م یم جادیا ادن آبدر مرکبات است که در اثر از دست د یپوست یها بیآس نیتر جیاز را یکی

پوست  یها وهیمو  است عیهستند. غالباً در پرتقال ها شا یقارچ یها یماریب ریدمگاه و سا یدگیمستعد پوس دهید

 .نسبت به پوست نازک ها حساس ترند میضخ

 دالیل ایجاد عارضه فروپاشی دمگاه

 و  بعد از برداشت وهیش رطوبت مکاه و ازت و پتاس زانی، عدم تعادل در معارضه نیعوامل ا نیتراز مهم

 باشد.قبل از واکس زنی می

 عالیم عارضه فروپاشی دمگاه

 یمنظم م ریفرو رفته با اشکال غ یقهوه ا ینواح جادی، ااتصال میوه به ساقه هیبافت پوست در ناح بیتخر-

 . دینما

 متداول تر است.  دهیاز حد رس شیب وهیمتفاوت است اما در م گریبه فصل د یعارضه از فصل نیوقوع ا 
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 کنترل

 :را کاهش داد این عارضهتوان صدمات  یمبا انجام و رعایت عوامل زیر 

 یبه اتاق بسته بند وهیم عیو به دنبال آن حمل و نقل سر قیدق ییچون برداشت و جابجا یلیمسا تیرعا 

 یبرداشت تا واکس زن زمان  نیکاهش فاصله ب  

  باال  یها در رطوبت نسب وهیم ینگهدار 

  یدر زمان بسته بند دیشد یاز برس زن یریجلوگ 
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  نگیتیپ ای یلکه حفره ا -14

 دالیل ایجاد عارضه لکه حفره ای 

 دارد. میه مستقطراب وهیدر بافت م ژنیبودن اکس نییو پا وهیعارضه با اندازه م نیاحتمال ابتال به ا 

  با ییدر حضور واکس ها یهش تبادل گازکا یانبار و از طرف یاز باال بودن دما یتنفس ناش شیافزا 

 باشد.  نگیتیپ وعیش لیتواند از دال یباال م یدرخشندگ

 دهد. یم شیزااختالل را اف نیا لنیات 

  میسالم داشتند. کمبود پتاس یها وهینسبت به م یکمتر میپتاس زانی، معارضه نیمبتال شده به ا یها وهیپوست م 

شدن سلول و لکه  یدنبال آن سبب متالشه ، بو اتالف آب شده یستیز یمنجر به اختالل عملکرد در غشاها

 شود.  یاختالل م نیو بروز ا یمردگ

 عالیم عارضه لکه حفره ای یا پیتینگ

 یم جادیها در سطح پوست ا آن یروغن یو پخش محتوا وهیپوست م یغده ها بیعارضه در اثر تخر نیا-

 . ابندی یگلوگاه امتداد م هیناح یکینزد برنزه شده و تا جیشده به تدر بیتخر یشود. نواح

 ها حساس هستند.  هلک نیتمپل و ناول به بروز ا یفالگو، پرتقال ها یها نی، تانجردیفروت گوشت سف پیگر 
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 کنترل

 ممکن است  5/9کمتر از  یکمتر باشد. در دماها ایگراد  یدرجه سانت 10در حدود  وهیگوشت م یدما دیبا

 .ابدی شیافزا ییسرما بیآس

  زانیگازها م یرینفوذ پذ تیدر قابل شیافزا لیبه دل نیینسبتاً پا یاستفاده از پوشش واکس با درخشندگ 

 دهد. یرا کاهش م نگیتیپ

  دهد. یاختالل را کاهش م نیداده و وقوع ا شیبرگ را افزا می، غلظت پتاس میپاشش درختان با کود پتاس 

  اختالل مؤثر است.  نیکنترل ا یبرا نییپا یانبار کردن در دمااز برداشت با  شیپ یاز کود پاش یبیترک 

 همراه با کاربرد واکس  یدر اتاق بسته بند وهیم یرو میاختالل با کاربرد پتاس نیظهور پس از برداشت ا

 .ابدیتواند کاهش یم
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