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 پژمردگی باعث اغلب ،بهار اواسط حدودا   اولیه مرحله در بیماری عامل

 شدت هوا شدن ترگرم با حالت این که شودمی درخت انتهایی هایشاخه در

 به آفتاب تابش اثر در سپس شده، خشک سبز هابرگ ابتدا. کندمی پیدا

 از بیماری. شوندنمی جدا هاشاخه از غالبا   و آیندمی در ایقهوه رنگ

 نهایت در و کندمی پیدا توسعه هاشاخه سایر سمت به انتهایی هایشاخه

 به هاییشکاف گاهی ،آلودگی شدید حالت در. کرد خواهد سرایت تنه به

 غالبا   که شودمی دیده آلوده هایشاخه پوست در مترسانتی 01 تا 5 طول

 . است همراه هاشکاف این از صمغ خروج با

 
 

 

حذف منابع آلودگی در 

سطح منطقه، رعایت اصول 

هرس به منظور جلوگیری از 

-سوختگی بافتآفتاب ایجاد
ای آلوده هها، حذف شاخه

 درخت و ضدعفونی محل هرس

با سموم توصیه شده در 

  شود.توصیه می 0 جدول

  

های انتهایی درخت بر پژمردگی شاخه. 9 شکل

 اثر سرخشکیدگی ناتراسیایی

همراه با های انتهایی شاخه سوختگی. 2 شکل

بر اثر سرخشکیدگی  ایجاد شکاف و خروج صمغ

 ناتراسیایی
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ها حالت جارویی پیدا ها کوتاه شده، شاخهها روی شاخهگرهمیان فاصله

رنگ تا زرد و اندازه آنها از کوچک تا ها از سبز کمرگکنند. رنگ بمی

های جارویی منجر به ها در شاخهخشک شدن برگ. بسیارکوچک متغیر است

سال خشک  5تا  3 یتا  درختان آلوده طیها شده و نهاخشکیدگی شاخه

و با افزایش شود ، گل و میوه تشکیل نمیهای جاروییدر شاخه. شوندمی

  .یابدمیزان محصول کاهش می هاتعداد جاروک

 

 
 

ها بر اثر ابتال به جاروک جارویی شدن و خشکیدن شاخه. 5 شکل

 لیموترش

های درختان لیموترش )راست( و حالت جارویی در شاخه. 4و  9 شکل

ها )چپ( در اثر ابتال به جاروکخشکیدگی این شاخه  
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 کامپندیوم مرکبات

  

از ورود و خروج مواد جلوگیری  ،های گواهی شدهاستفاده از نهال

مراقبت، سركشی و بازبینی مداوم و منظم درختان به صورت  ،گیاهی آلوده

بهتر است درختان بازدید شده با . هفتگی و یا ماهانه ضروری است

حذف کامل درختان آلوده از  .و مشخص شوندگذاری ریزی قبلی عالمتبرنامه

های هرز درون و خارج . علفشودتوصیه می کنی و سوزاندن آنهاطریق ریشه

باید  گذارنی و بقای زنجره ناقلهای زمستاناز باغ به منظور حذف محل

افزایش مقاومت در  موجب. تغذیه مناسب و آبیاری منظم درخت کنترل شوند

پراید، استامی از سموم نفوذی سیستمیک از جمله شود.می برابر بیماری

آدمیرال، آکتارا، بیسکایا، دیازینون، فوزالن، ماالتیون، مونتو، 

  .گردداستفاده  ناقلکنترل زنجرک  برای کروئیزر و کلوتیانیدین
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 ییهافرورفتگي یا شیارها. افتداتفاق می درختان یجیتدر و عیسر زوال

 در داخل سمت از هایيبرجستگي محل همان در و درخت ساقه چوب قسمت در

 شدن لوله ،بذري هاي. زردي نهالای()ساقه آبله شودیم جادیا ساقه پوست

 و هازردي میوه و برگ و در نتیجه ریزش برگ ،هابرگ شدن تیره و مات و

 .شوددیده می درخت زوال گاهي و سرخشكیدگي

  
 

 

 

 

  

 باغ از آلوده درختان حذف و آلودگي از عاري پیوندك و پایه بانتخا

  گردد.توصیه می

 

 

هاعالئم ویروس تریستزا روی برگ. 6 شکل  

سرخشکیدگی و زوال درخت بر اثر ابتال . 1و  8 شکل

 به ویروس تریستزا

ای روی تنه درختان عالئم ساقه آبله. 7 شکل

 مرکبات 

 در اثر ویروس تریستزا
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 کامپندیوم مرکبات

  

  

 درخت تاج یفوقان یهاقسمت یرو شتریب ییهوا یهااندم یآلودگ عالئم

 پژمرده و فیضع جیتدر به و زیر ابتدا هابرگ هابخش نیا در. شودیم ظاهر

 یکل طور به. خشکندیم جیتدر به و لخت هاسرشاخه. زندیریم سپس و شده

 تیکم رییتغ و وهیم شدن کوچک و هابرگ یکوچک ،یعموم ضعف باعث نماتد

 یآلودگ یعالئم اختصاص .گرددیم هاوهیم زشیر تینها در و محصول تیفیک و

کثیف هستند  هاشهیکه ر بیترت نیبد افتدیاتفاق م هاشهیر یبه نماتد رو

رنگ  رییتغ اهیبه س لیو متما رهیاز رنگ زرد روشن به سمت رنگ تزیرا 

بر اثر ترشح ماده  هاشهیخاک به ر دنیچسب لیدل بهامر  نیکه ا دهندیم

 میمال انیجر ریز را هاشهیر اگر یچسبناک توسط نماتد است. حت ینیژالت

  .شودینم جدا شهیر از خاک د،یریبگ آب ریش

   

   
  

 یریجلوگ و آلوده یهاباغ ییشناسابا 

بایستی از  آلوده، نهال و خاک انتقال از

و حفظ  تیتقو بروز آلودگی پیشگیری نمود.

مناسب و  یسالمت درخت با برنامه کود

درختان  اندازهیخاک سا شخممنظم،  یاریآب

کار در مورد  نیمسن در فصل تابستان )ا

 هیجوان توص یلیها و درختان خنهال

خاک اطراف تنه  یده(، آفتابشودینم

ها در فرو بردن ریشه نهالدرختان آلوده، 

نماتد مرکبات در حال تغذیه از . 91 شکل

 ریشه

درخت نارنگی . 92 شکل

آلوده به نماتد  المپی

 مرکبات

ریشه سالم . 99 شکل

)راست( و آلوده به 

 نماتد مرکبات )چپ(

دهی خاک اطراف تنه درخت برای آفتاب. 99 شکل

 کنترل نماتد مرکبات
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 کامپندیوم مرکبات

 و فنامیفوس )نماکور( قبل از کاشت،در هزار نماتدکش  6/1محلول 

 .شودمیتوصیه  0 جدول یهانماتدکش از استفاده
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 کامپندیوم مرکبات

 

  

:  

دیده  خاك سطح از تنه متري نیم ارتفاع تا طوقه نواحي از صمغ ترشح

 داراي و بدهد ترشي یا ماهي بوي است ممكن آلوده قسمت پوست. شودمی

ای رنگ شده و الیه زاینده و بافت داخلی پوست قهوه. بشود سختي پوست

 قسمت پوسیدگيشود. معموال  از بافت سالم باالیی با مرز مشخصی متمایز می

 شهیر پوسیدگي سبب و كند پیدا توسعه هم ریشه سمت به است ممكن طوقه

 در و شده زرد تدریج به گرفته، خود به پریده رنگ حالت هابرگ. شود

  .شوندیم زشیر دچار تینها

   
 

مقاوم  هایاز پایه استفاده

 نارنجنارنج و  ریبه گموز نظ

)البته نارنج سه برگ  برگ سه

های قلیایی جنوب کشور با خاک

برای کاشت  زیاد سازگار نیست(

های جدید پیشنهاد در باغ

 هايزمین در باید باغ شود.می

 گردد، احداث شده زهكشي و سبك

 و شوند كشت عمیق دینبا هانهال

 اتصال محلگردد توصیه می

 ارتفاع در پایه روي به پیوندك

 خاك سطح از سانتیمتر 41 تا 31

های توصیه سایر اقدام .باشد

و اصالح روش  تیریمدشده شامل 

 به )آبیاری تشتکی( آبیاری

 میمستق تماس از یریجلوگ منظور

 تیتقوآبیاری جداگانه درختان دارای عالئم آلودگی،  طوقه، و تنه با آب

خودداری از انباشتن خاک و کود در  و با برنامه کودی متعادل درختان

 .هستند اطراف طوقه

 را آلودگي محل توانمي نباشد وسیعروی طوقه و تنه  اگرآلودگي

 یریخم با را دهیتراش محل توانیم .پوشاند باغباني چسب با و تراشید

 تهیه رس خاك كیلوگرم 8کلرور مس( و  یگرم كوپراویت )اکس 311 از كه

 دیارتوسا بردو، مخلوط درصد، کی میپتاس پرمنگنات .پوشاند است، شده

پوسیدگی طوقه همراه با ترشح صمغ . 96تا  94 شکل

 در بیماری گموز مرکبات
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پیشنهاد  یسطح یضدعفون صورت به هزار در کی زانیم به تیکوپراو و

آمده  0 جدول در قابل توصیه هستند گموز یبرا که یگرید سموم .شوندمی

 است.
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های ها، برگعامل بیماری به گل

-ها حمله میها و میوهجوان، سرشاخه

عالئم بیماری به صورت زرد و  .کند

انتهایی و ریزش های خشک شدن برگ

-ها بروز پیدا میاکثر یا تمامی آن

مرده با های بافتروی برگ لکه .کند

-حاشیه واضح به رنگ خاکستری یا قهوه
که به تدریج  آیدمی وجود ای به

در نهایت موجب خشک و توسعه یافته 

در اطراف  .شودها میشدن و ریزش برگ

ها معموال  هاله زرد رنگ وجود لکه

ها نقاط سیاه در متن لکه اماندارد 

-های جوانبرگ شود.دیده میکوچک رنگ 
بروز شیارهای . ترندها حساستر سرشاخه

ها به هم، مانع حرکت مواد غذایی کوچک با عمق کم و گاه پیوستن آن

. شودها میدرون گیاه شده و در صورت شدت آلودگی موجب خشکیدگی سرشاخه

به همین علت به این 

 سرشاخه دگیخشکی ،بیماری

  .شودنیز گفته می

 

 

تقویت درختان مرکبات 

ها و جلوگیری از ضعف آن

شخم زدن زمین باغ در  با

پاییز، تغذیه مناسب، 

آبیاری کافی و به موقع، 

های هرز، دفع آفات و علف

های خشکیده هرس همه شاخه

توصیه  هاو سوزاندن آن

. هنگام چیدن میوه شودمی

باید دقت شود تا گیاه 

نگه نداشتن  .صدمه نبیند

و ، زیاد میوه در انبار

در  داریدر صورت لزوم نگه

درجه  01 ردمای زی

برای  .کندگراد از بروز بیماری در شرایط انبار جلوگیری میسانتی

توان می 0مبارزه شیمیایی با این بیماری از سموم پیشنهادی در جدول 

  استفاده نمود.

 

  

عالئم آنتراکنوز مرکبات روی برگ و میوه. 98 شکل  

عالئم آنتراکنوز مرکبات . 97 شکل

هاروی برگ  
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های زخم مانند بیماری به برگ، میوه و سرشاخه حمله کرده و لکه

ها به طور عمده به اندازه لکه .آوردای روی آنها به وجود میبرجسته

 01 تا 7 .کند، بستگی داردنوع درخت و سن اندامی که به آن حمله می

و سپس در هر ها ابتدا در سطح زیرین برگ روز پس از شروع بیماری، لکه

ای با حاشیه برآمده و ها چوب پنبهاین لکه. شونددیده میدو سطح برگ 

از عالئم مشخص . (یآتشفشانهای کوهقله )شبیه  مرکز فرورفته هستند

این هاله زرد . کندها را احاطه میبیماری هاله زرد رنگی است که زخم

روی  هایزخم و در شودیابد محو میها افزایش میبه تدریج که سن اندام

 وجود ندارد.ها شاخه

       

  

ای از ورود بهداشتی و قرنطینه هایتا حد امکان با رعایت اقدام

از ارقام مقاوم مرکبات  .شودعامل بیماری به مناطق سالم جلوگیری 

های جدید برای کاشت در باغمانند پرتقال والنسیا و انواع نارنگی 

کاشت درختان بادشکن به منظور جلوگیری از وزش باد و در  .استفاده شود

اجتناب از کوددهی زیاد خصوصا   .مؤثر است نتیجه انتشار عامل بیماری

اندازه، جهت جلوگیری از  آبیاری بیش ازخودداری از کودهای ازته و 

آوری جمع .شودتوصیه می های جوان تازه و افزایش شدت آلودگیپیدایش شاخه

باغ به منظور  یا نهالستانسطح های هرز موجود در و از بین بردن علف

برگرداندن . اثرگذار است جلوگیری از بقای باکتری عامل بیماری در آنها

آبیاری پس از آن به منظور کاهش متر و سانتی 05 تا 01 خاک به عمق

شود. البته الزم به ذکر است که توصیه می سریع جمعیت باکتری در خاک

های ریخته شده یا در خاک برای مدت طوالنی دوام باکتری روی برگ

آلودگی  51% های آلوده در درختانی که کمتر ازهرس کامل شاخه .آوردنمی

 .گرددتوصیه می ها باشدبه سرشاخهداشته و عالئم بیماری در آنها محدود 

عالئم شانکر . 29و  21 شکل

های باکتریایی روی میوه. لکه

زرد رنگ اطراف آتشفشانی و هاله 

 آنها

عالئم شانکر . 91 شکل

 باکتریایی روی برگ
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 )ماننداز ترکیبات مسی  ای مبارزه با حشرات ناقل وها برکشاز حشره

 . توان استفاده کرد( میاکسی کلرور مس
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 کامپندیوم مرکبات

  

  

پریده های رنگابتدا لکه

کوچک روی پوست میوه پدیدار 

تر شوند که به سرعت بزرگمی

ها کپک سبز شوند و روی آنمی

زیتونی یا متمایل به آبی 

شود. در اطراف کپک تشکیل می

مذکور، همیشه نواری پهن از 

شود. پک سفید رنگ تشکیل میک

در نهایت کل میوه دچار 

بیماری به  شود.پوسیدگی می

های ویژه در انبار از میوه

 یابد.آلوده به سالم گسترش می

 

 
  

های مرکبات با چیدن میوه

نمودن آنها در ور قیچی و غوطه

هزار  در 2 تا 0 محلول

تیابندازول )به صورت پودر 

به مدت درصد(  61 تکتووتابل 

سموم دیگر قبل  با یاسه دقیقه 

 .شودتوصیه می از انبار کردن

بندی و در موقع چیدن، بسته

انبار کردن باید از زخمی شدن 

ها و وارد کردن ضربه و میوه

ها جدا  جلوگیری صدمه به آن

های صدمه دیده را میوه .نمود

های سالم جدا باید از میوه

های سالم را در نمود و سپس میوه

انبارهایی با دمای پایین و رطوبت 

برقراری تهویه . مناسب نگهداری کرد

ضد عفونی کردن انبار  مناسب در انبار،

. گرددپیشنهاد می های آلودهو جعبه

کش استفاده از کاغذ آغشته به قارچ

استفاده  یا بندی میوهجهت بستهمناسب 

 از واکس مخصوص جهت محافظت پوست میوه

 + تیابندازول حاوی سمومی مانند

راهکارهای مؤثری برای  ایمازالیل

جلوگیری از گسترش آلودگی محسوب 

  شوند.می

 

  
آبی روی میوه -عالئم کپک سبز. 24تا  22 شکل

 مرکبات
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 هایلکه صورت به بیماری

( نکروتیک) مرده بافت ایقهوه

 هایسرشاخه و میوه برگ، روی

 مرکبات ارقام از برخی جوان

 معموال   هالکه این. شودمی دیده

 ها برگ روی بهار اواسط در

 رگبرگ سمت به شده، ظاهر

 هالکه این. کنندمی پیشروی

 در که دارند رنگ زرد ایحاشیه

 آمده وجوده ببیمارگر  سم اثر

 از را گیاه بافت سرعت به و

 سبب غالبا   بیماری. بردمی بین

 جوان هایمیوه زودهنگام ریزش

 آنها پوست سطح در یا و شده

 رنگ به کوچکی هایبرجستگی

 ایجاد تیره ایقهوه یا ایقهوه

 پوست روی هایلکه سطح. کندمی

-می و شده جدا سهولت به میوه
 ایآبله حالت نتیجه در و ریزد

 چنین و داده میوه پوست به

 خود بازارپسندی ارزش هاییمیوه

  .دهندمی دست از را

   

 
  

 حذف ،موقع به هرس

گیاهی و  آلوده بقایای

 در رویزیاده عدم همچنین

پیشنهاد  ازته کودهای مصرف

 با درختان پاشیسم شود.می

 شرح بهدر سه نوبت  بردوفیکس

 بردوفیکس با پاشیسم( 0زیر: 

 برداشت از بعد هزار در 01

-باران شروع از قبل و محصول

 با پاشیسم( 2؛ پاییزی های

 از پس هزار در 01 فیکسوبرد

 پاشیسم( 3و ؛ زمستان در هرس

 بعد هزار در 5 بردوفیکس با

 هنگام و هاگلبرگ ریزش از

. سموم دیگری که میوه تشکیل

برای مبارزه با این بیماری 

آمده  0 شود در جدولتوصیه می

  است.

ای آلترناریایی روی میوهعالئم لکه قهوه. 27 شکل   

ای آلترناریایی روی عالئم لکه قهوه. 26و  25 شکل

 برگ
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 ها،برگ در موزائیک آن هاینشانه

 سبز هایلکه ماندن باقی ها،شاخه زردی

 باکتری. است درختان زوال و میوه روی

 درختان آبکشی بافت در عامل بیماری

از  ایگونه با و دارد استقرار آلوده

  .یابدمی انتقال هاپسیل
 

 

 

  

های عاری از ها و نهالاز پیوندک

کنترل بیماری بایستی استفاده کرد. 

یشنهادی پبا سموم  بیماری )پسیل( ناقل

  شود.توصیه می اشاره شده در بخش آفات

 

  
عالئم موزاییک . 28 شکل

ها بر اثر روی برگ

 بیماری میوه سبز مرکبات

آب شدن میوه و نارس شدن بذرها بر کوچک و بی. 91 شکل

 اثر ابتال به میوه سبز مرکبات

سبز باقی ماندن . 21 شکل

هایی از میوه بر قسمت

اثر بیماری میوه سبز 

 مرکبات
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شود بیشترین ریزبرگی مرکبات که به نام استابورن نیز خوانده می

های های سرشاخهاثر را روی درختان جوان مرکبات دارد. فاصله بین گره

های روی آنها معموال  بدشکل، نامتقارن و قلبی شود و برگآلوده کم می

ها کنند. میوههای خارج از فصل تولید مید. درختان بیمار گلشکل هستن

نیز کم و کوچک و در بیشتر موارد نامتقارن هستند و بذر آنها نیز 

 نارس و بدشکل است. 

   

  

شتی و بهداهای جوان مرکبات با رعایت اصول جلوگیری از آلودگی باغ

. گرددتوصیه می استفاده از پیوندک عاری از بیماری و نهال سالم همچنین

تیمار درختان مبتال با تتراسایکلین، در صورت مقرون به صرفه بودن، در 

 کنترل آلودگی مؤثر است.

  

عالئم بیماری ریزبرگی مرکبات روی  .99تا  99 شکل

های مختلف درختان مرکباتاندام  
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به  شودای که گاهی کپک فوماژین نیز خوانده میبیماری کپک دوده

کند. روی برگ ابتدا های درختان مرکبات حمله میبرگ، میوه و سرشاخه

ای سیاه رنگ هایی تیره پدیدار شده و به زودی تمام سطح برگ با الیهلکه

تر از سطح زیرین آن است. این شود که در سطح رویی برگ ضخیمپوشیده می

آلوده به  های به شدتشود. برگالیه سیاه رنگ با مالش انگشت پاک می

ریزند. این بیماری معموال  پس از فعالیت حشرات تدریج زرد شده و می

 یابد.ها بروز میها و شپشککننده عسلک مانند شتهترشح

   

 
  

( 0سمپاشی بر علیه حشرات تولیدکننده عسلک در دو یا سه نوبت: 

با  ( شهریور3ه فندق شدند؛ و ه اندازها ب( هنگامی که میوه2اسفند؛ 

 ها در قسمت آفاتها و شپشکسموم توصیه شده علیه شتهاستفاده از 

 .گرددپیشنهاد می

 

 

  

عالئم  .96تا  94 شکل

ای های دودهخسارت کپک

های روی برگ و میوه

 مرکبات
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 مرکبات مهمهای سموم توصیه شده برای بیماری .9جدول 

 

بیماری عامل  سموم پیشنهادی

 )بیمارگر(

 نام بیماری

 ؛کاپتان+ ارتیواتاپ 

 ؛ کلرتالونیل+ ارتیواتاپ 

؛ مانکوزب+ ارتیواتاپ 

 آکروبات ام زد+ ارتیواتاپ 

 آلیت+ ارتیواتاپ 

 

+ تیلت ؛ کلرتالونیل+ تیلت 

 مانکوزب

 

+ کولیس ؛ دینوکاپ+ کولیس 

 آلیت

کولیس ؛ کاربندازیم+ کولیس 

 داکونیل+ 

 آلیادو+ کولیس 

 

فولیکور ؛ داکونیل+ فولیکور 

 آکروبات+ 

 

؛ اکسی کلرور مس+ استروبی 

استروبی ؛ داکونیل+ استروبی 

 آلیادو+ 

 

Alternaria citri  

 

Colletotrichum gleosporioides 

 

 ها لکه برگی

ای )لکه قهوه

آلترناریایی، 

   آنتراکنوز(

 

، آلیت، بردو، اکسی کلرور مس

 فسفید پتاسیم

Nattrassia magniferae ناتراسیا 

، رانمن، اینفینیتو

، پریکورانرژی، اگریفوس

، پروپاموکارب، پرواکویشن

 ریدومیل، رزاالکسیل 

Phytophthora nicotianae 

Phytophthora citrophthora 
 گموز مرکبات

، نوردوکس، اکسی کلرور مس 

 بردو

Xanthomonas axonopodis pv. 

citri 
شانکر 

 باکتریایی

 نماتد مرکبات Tylenchulus semipenetrans ولوم نماکور، راگبی،
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21 

 کامپندیوم مرکبات

 

  

 

پوست درختان مرکبات بر اثر تابش شدید و مستقیم نور خورشید آسیب 

بیند. پوست درختان جوان و همچنین پوست درختان در هر سن که هرس می

شود، ترک بر دیده خشک میشود. پوست آسیبشدید شده باشند دچار آسیب می

ها رگها و ببه میوهشود. نور شدید و طوالنی مدت دارد و از چوب جدا میمی

زند. آن طرف از میوه که رو به آفتاب است، زرد یا متمایل نیز آسیب می

ها شود و بافت گوشتی میوه نیز ممکن است خشک شود. روی برگای میبه قهوه

تر و بدشکل ها کوچکای ایجاد شده و برگهای زرد تا قهوهنیز قسمت

 شوند.می

 

 

  

سوختگی افزایش تنش آبی میزان حساسیت درختان مرکبات را به آفتاب

دهد. بنابراین آبیاری مناسب و عملیات زراعی مطلوب برای حفظ سالمت می

سوختگی اببرای جلوگیری از آفتکند. سوختگی کمک میها به کاهش آفتابریشه

شود درختان را پررشد و قوی بار آورند تا شاخ و برگ آنها توصیه می

ها سایه بیندازند. هرس درختان مرکبات باید به زیاد شده و روی میوه

های فراوان ها در زیر برگ، تنه و شاخهای انجام شود که میوهشیوه

در اواخر توان میاستقرار یابند و از تابش مستقیم آفتاب حفظ شوند. 

اثر مانند گل سفید یا آهک ای بیفصل بهار تنه درختان را با ماده

 سفیدپاشی کرد.

 

  

سوختگی روی خسارت آفتاب .97 شکل

اتمیوه مرکب  

عالئم  .98 شکل

سوختگی روی آفتاب

های ها و سرشاخهبرگ

 درختان مرکبات
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شوند، نسبت به گرمسیری محسوب میچون مرکبات از گیاهان نیمه

فروت حساسیت سرمازدگی و یخبندان بسیار حساس هستند. لیمو و گریپ

ها بیشترین های جوان و میوهبیشتری دارند. درختان جوان و همچنین شاخه

ها حساسیت را به سرما دارند. خسارت اقتصادی معموال  هنگام آسیب به میوه

سرما باعث شکافته شدن سطح پوست و نشت آب داخل بافت افتد. فاق میات

ای های آبکی متمایل به قهوهشود که به صورت لکهمیوه به سطح پوست می

شوند. گاهی آب میریزند و یا کامال  بیها در نهایت میمشخص است. میوه

ث این خسارت فقط زمانی مشهود است که میوه برش داده شود. سرما باع

ها ها و سرشاخهشود. برگایجاد شانکر روی پوست و سرخشکیدگی نیز می

 آیند. ای تا سیاه در میآبسوخته شده و به رنگ قهوه

   

   
  

ارقام مقاوم و سازگار با منطقه جغرافیایی برای کاشت در نظر 

ها و مناطق پست که در دره های جدید درعدم احداث باغگرفته شوند. 

. احداث بادشکن، حذف گیاهان پوششی و شودتشکیل میسرما های چالهآنجا 

های باغی به تعداد مناسب و های هرز سطح باغ، استفاده از بخاریعلف

اندازنده گلدهی برای استفاده از ترکیبات شیمیایی ضدیخ یا به تعویق

برنامه کودددهی شود. جلوگیری از سرمازدگی درختان مرکبات توصیه می

باال و اجتناب از مصرف کودهای ازته  مناسب از جمله دادن کودهای پتاس

در اوایل فصل پاییز به مقاوم شدن درختان در برابر سرمازدگی کمک 

 کند.می

  

ها و عالئم سرمازدگی روی برگ .41و  91 شکل

های درختان مرکباتسرشاخه  

عالئم سرمازدگی روی سطح و بافت  .42و  49 شکل

 داخلی میوه مرکبات
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 درخت سبزینه رشد در آن عمده نقش که اصلي غذاي به عنوان عنصر این

 دهد.مي درخت به را شادابي و سبزي است،

زرد روشن قابل تشخیص -های سبزعالئم کمبود به واسطه برگ 

های های بین رگبرگی دارند. برگتری نسبت به بافتروشن ها رنگگاست. رگبر

های ایجاد شده روی جدید کوچک، نازک، شکننده و سبز رنگ هستند. برگ

ها های مسن هستند. برگهای موجود روی شاخههای جوان سبزتر از برگشاخه

به طور کلی به رنگ زرد در آمده و در نهایت دچار ریزش خواهند شد. 

عیفی خواهند داشت عالوه بر اینکه انداز ضدرختان کوتوله شده و سایه

پریده ها رنگمیزان محصول کاهش پیدا خواهد کرد. در این حالت پوست میوه

تری از مواد جامد محلول )شاخص و صاف است و آب میوه دارای غلظت پایین

بریکس( و اسیدها است. درختان با کمبود نیتروژن مداوم، کوتوله شده 

منظم و بسیار کوتاه خواهد بود. مرگ های جدید آنها ناو رشد شاخه

ول به شدت کاهش ها نیز ممکن است به وقوع بپیوندد و تولید محصسرشاخه

 یابد.

 
  

 کود ترینمناسب 

 کود مرکبات نیتروژنه براي

 در. است آمونیوم سولفات

 درخت نیتروژن تأمین خصوص

 که شود توصیه باید مرکبات

 درخت سالیانه مصرف از نیمي

 که دهيشکوفه زمان از قبل را

 دارد را نیاز بیشترین درخت

مرحله  دو در را دیگر نیم و

 هامیوه که وقتي یکي دیگر

 به و نموده رشد به شروع

 مرحله و اندشده نخودي اصطالح

 در را نکته این باید. شودمي داده زمین به میوه کامل رشد زمان بعد

 آب با همواره آب در بودن حالل به دلیل نیتروژنه کودهاي که داشت نظر

 هرساله معموال   و شده خارج گیاه دسترس از و شسته بارندگي و آبیاري

  .شوند اضافه خاک به باید

  

های جوان در کنار زردی کوچک، نازک و شکننده شدن برگ. 44و  49 شکل

های مسن در کمبود نیتروژنبرگ  
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 را افشانيگرده عمل آن مصرف. دارد میوه زودرسي روي زیادي فسفر تأثیر

 شود.میوه می کیفیت رفتن رنگي و باالخوش باعث و بهبود داده

ها کوچک و باریک شده به رنگ ارغوانی و برنزی در برگ 

ند. درختان دچاِر راگذمیپریدگی کدری را به نمایش رنگ آیند و حالتمی

کنند و متعاقبا  تشکیل میوه و برداشت های محدودی تولید میکمبود، گل

ها زبر و خشن شده، پوست محصول آنها نیز با کاهش روبرو است. میوه

آنها ضخیم و حفره مرکزی خالی است. همچنین میوه در مقایسه با مجموع 

ان باالی اسید است و کل مواد جامد محلول )سطح بریکس( دارای میز

ها کوتاه شده و شود. معموال  ریشهبنابراین، بلوغ میوه دچار تأخیر می

 انشعابات ضعیفی دارند. 

   
ها ناشی پریدگی در برگایجاد رنگ ارغوانی، حالت برنزی و رنگ .54و  54 شکل

 از کمبود فسفر

 
 کمبود فسفر در میوه مرکباتعالئم . 57 شکل

علت کمبود فسفر فقدان فسفر قابل دسترس در خاک است. در  

تواند به سرعت به فسفر میهای قلیایی، های به شدت اسیدی و خاکخاک

 حالت غیر قابل جذب در بیاید. 

فسفر مانند  حاویتواند از طریق کاربرد کودهای کمبود می 

پتاسیم ونیوم فسفات، مونوآم، دی)در مرحله چالکود( سوپرفسفات تریپل

تصحیح  به ویژه کودهای ترکیبی فسفر باال  NPKفسفر و کودهای ترکیبی

  شود. 
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 میوه، شدن درشت درخت، نمو و رشد افزایش باعث مرکبات در پتاسیم مصرف

 شدن خشبي به کمک و پوست ترکیدگي از جلوگیري ها،بیماري به مقاومت

 .شودمي جوان هايشاخه

-های کوچک، جوانهکمبود پتاسیم باعث کاهش رشد، تولید برگ 

های نازک، متراکم بودن جلوه و نمای درخت، افزایش حساسیت نسبت به 

خشکی و سرما، ترکیدگی و کاهش اندازه میوه، پوست نازک و ریزش پیش از 

)زردی( یا شود. کلروز ها و غلظت پایین اسید در میوه میبلوغ میوه

که به  ها از عالیم رایج کمبود پتاسیم استنکروز )سوختگی( حاشیه برگ

ای مسن و پایینی درخت همتحرک بودن این عنصر در گیاه، برگ دلیل

 .دهندعالئم را نشان می بیشترین

   
 

 

کمبود پتاسیم معموال  در نتیجه  

یابد. تأمین ناکافی پتاسیم در خاک بروز می

ای گیاهان ممکن است همچنین کمبود پتاسیم بر

های باالی کلسیم هایی که دارای غلظتدر خاک

و منیزیم هستند و یا به هنگام کاربرد میزان 

باالی نیتروژن ایجاد شود. کاهش جذب پتاسیم 

های آهکی متداول است. فقدان در برخی خاک

-رطوبت در خاک نیز جذب پتاسیم را کاهش می
فسفر دهد. چنانچه میزان تأمین نیتروژن و 

-در مقایسه با پتاسیم باال باشد، رشد می
تواند در مراحل اولیه تسریع یابد اما غلظت 

پتاسیم در گیاه نهایتا  رو به کاهش گذاشته و 

 شود. منجر به بروز عالئم می

انجام آزمون خاک و تعیین میزان نیاز خاک به مصرف کودهای  

شود. استفاده از کودهای سولفات پتاسیم در مرحله پتاسیمی توصیه می

به   NPKزیر کشت و استفاده سرک از کودهای سولوپتاس و کودهای ترکیبی

دهای ترکیبی پتاسیم باال، تأمین پتاسیم را در مراحل میانی و ویژه کو

های شور و آهکی، با این وجود در خاکنماید. انتهایی رشد تضمین می

گاهی اوقات کاربرد پتاسیم در خاک غیرمؤثر است و یا به کندی باعث 

ها بر اثر کمبود پتاسیمکلروز حاشیه برگ. 41و  48 شکل  

ترکیدگی میوه بر . 51 شکل

 اثر کمبود پتاسیم
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-پاشی کودهای فوق میشود. در این صورت محلولتعدیل کمبود پتاسیم می
  ار مؤثر واقع شود و به سرعت کمبود پتاسیم را جبران نماید.تواند بسی
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شی مستقیم بر های سلولی است و نیز نقکلسیم عنصری ضروری برای دیواره

های هورمونی و جذب عناصر غذایی دارد. های آنزیمی، فعالیتتنظیم سیستم

همچنین نقش کلسیم بر طویل شدن لوله گرده و تشکیل بذر نیز به اثبات 

 رسیده است.

ضعیف  رشد و نمویدرختان دچار کمبود کلسیم به واسطه  

رنگ دارند. اثرات عمده های هوایی تیرهشوند و انداممی ها کوتولهریشه

تر حساس های ریشهکمبود کلسیم در سیستم ریشه است که نسبت به بیماری

 شده و نیز میوه که در این حالت بیشتر دچار ترکیدگی میوه خواهد شد.

 
 مرکباتبرگ و میوه عالئم کمبود کلسیم در . 42و  49 شکل

 

شود. استفاده ساالنه کلسیم منجر به تولید محصول بیشتری می 

ای تأثیرگذار در به شیوه استفاده از نیترات کلسیم به روش آبکود،

حداکثر رساندن جذب کلسیم و میزان برداشت محصول است. بهبود معنادار 

تشکیل میوه به واسطه کاربرد نیترات کلسیم، هنگام استفاده دقیق قبل 

 پیوندد. دهی به وقوع میدهی یا در خالل گلاز گل
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ها دچار درختان دچار کمبود منیزیم، نوک و حاشیه برگ در 

یه دمبرگ همچنان حدر نا که بخش انتهایی پهنک برگزردی است در حالی

چون منیزیم از جمله عناصر متحرک در گیاه محسوب  ماند.سبز باقی می

  های مسن و پایینی گیاه شدیدتر است. شود، عالئم روی برگمی

   

           
زیم در ها ناشی از کمبود منیزرد شدن نوک و حاشیه برگ .44تا  49 شکل

 مرکبات

های اسیدی یا شنی که به طور کمبود منیزیم بیشتر در خاک 

پیوندد. جذب این عنصر معمول میزان کمی منیزیم دارند به وقوع می

کاهش  ن باالیی از کلسیم آزاد دارندهای آهکی که میزاهمچنین در خاک

 کند.پیدا می

مصرف متعادل و متناسب کودهای پتاسیمی و آمونیومی بر اساس  

منیزیم در مرحله زیرکشت و آزمون خاک و نیز استفاده از کود سولفات 

تواند از پاشی این کود و یا کالت منیزیم در طی مراحل رشد مییا محلول

های اسیدی، کمبود منیزیم بروز کمبود این عنصر جلوگیری نماید. در خاک

دار قابل حل در آب برطرف توان به آسانی با مصرف کودهای منیزیمرا می

های درخت توصیه پاشی شاخسارهحلولهای آهکی، بیشتر مکرد اما در خاک

 شود. می
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 گیاه رشد هایکننده تنظیم و قندها انتقال و کلسیم جذب بهبود در بر

یکپارچگی و  میوه، حفظ تشکیل افشانی،گرده در کلیدی بر نقش. است مهم

. کندمی نیز کمک میوه پوست سالمت حفظ به میوه دارد. بر پوست استحکام

االستیک  بیشتر پوست باشد، نداشته وجود بر محدودیت منابع که جایی

 بهبود و خوردگی ترک رسیدن حداقل به نتیجه این امر موجب در بوده،

  شود.انبارداری میوه می

 هاگبرگر شدن ایپنبه ها، چوبکوتاه شدن فاصله بین میانگره 

  .شوددیده می هامیوه و بدشکلی میوه پوست در صمغ و رسوب

   

 

 بوداسیدی شدن خاک و بیش 

تواند سبب بروز کمبود بر شود آهک می

که میزان کم استفاده از کودهای آلی 

ای پتاسیمی این و کاربرد زیاد کوده

کند. در این حالت، حالت را تشدید می

جذب بر توسط سیستم ریشه متوقف 

شود یا گیاه نیاز به مقادیر می

باالیی از بر دارد که به طور همزمان 

وجود مقادیر مورد نیاز در خاک 

 ندارد. 

کودهای آلی  بهبود خاک با 

چنانچه شود. توصیه می پوسیده شده

 پاشیمحلولعالئم کمبود بر مشاهده شد، 

 شود.روی سطح برگ توصیه می این عنصرکودهای حاوی 

  

کوتاه شدن فاصله بین . 61 شکل

ها ناشی از کمبود برمیانگره  

ناشی ها میوه و بد شکلی میوه پوست در صمغ رسوب. 51و  58 شکل

 از کمبود بر

 اصلی و ضخیم شدن رگبرگ طول در برگ پهنک شدن خم. 57و  56 شکل

ها ناشی از کمبود بررگبرگ  
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آورد اما پریده در میها را به صورت رنگکمبود آهن برگ 

ها و حتی انشعابات کوچک آنها نیز همچنان به رنگ سبز باقی رگبرگ

های ت کند آهن در گیاه، عالئم کمبود معموال  در برگمانند. به دلیل حرکمی

های جدید ایجاد گها، برشود. به استثنای رگبرگباالیی مشاهده میجوان و 

آیند )کلروز بین رگبرگی(. در کمبود شدید شده به صورت سبزرد در می

 آیند.های انتهایی به رنگ سفید در میبرگ

 
 

  
 

 

هایی که هاش باال رایج است به خصوص در خاککمبود آهن در پ 

و آنهایی های غرقابی های باالیی خاک وجود دارد یا خاکآهک آزاد در بخش

 که ماده آلی کمی دارند.

خاک های آهن در بهترین شیوه جبران کمبود آهن استفاده از کالت 

تواند تا حدودی سبب رفع کمبود های هوایی میمپاشی روی اندالاست. محلو

فروت آهن به صورت موضعی شود. به طور کلی لیموها نسبت به پرتقال و گریپ

ترند. پایه نارنگی رقم کلئوپاترا تحمل باالیی در قبال کمبود آهن حساس

جهت تشخیص کمبود توان از آنالیز بافت گیاه به کمبود آهن دارد. می

 آهن استفاده کرد.

 

  

های جوان کلروز بین رگبرگی برگ. 64تا  69 شکل

 بر اثر کمبود آهن
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 و هاآنزیم کوفاکتور عنوان به فعالیت از ستا عبارت روی اصلی هاینقش

 نقش کلروپالست توسعه و هاگرهبین رشد در که هاییکنندهتنظیم در دخالت

 اندازه و درخت هر در هامیوه تعداد کاهش باعث روی پایین سطوح. دارند

 خواهد دنبال به را محصول میزان کاهش متعاقبا   که شودمی میوه ترکوچک

 .داشت

عالئم کمبود روی همانند کمبود آهن معموال  به صورت کلروز  

یشرفت رنگ زرد در پهنک برگ بین رگبرگی است با این تفاوت که میزان پ

ها، مقداری از بافت اطراف آنها نیز سبز کمتر است و عالوه بر رگبرگ

کنند چراکه ای رشد میو به حالت کپهبوده های جدید کوچک برگ رنگ است.

 شود. های جوان کوتاه میها در شاخهفاصله بین گره

   

   
 کمبود روی در مرکبات کلروز بین رگبرگی ناشی از. 48تا  44 شکل

های شنی که به طور معمول حاوی تواند در خاککمبود روی می

ک هاش و رطوبت خامیزان کمی روی هستند رایج باشد به خصوص زمانی که پ

شوند و مواد آلی سطحی هایی که به طور مکانیکی تسطیح میباال باشد. خاک

 متغیری دارند معموال  بیشتر در معرض کمبود روی خواهند بود.

به صورت  روی مانند سولفات روی و کالت رویکاربرد کودهای حاوی 

تواند سبب افزایش تولید محصول پاشی ترکیبات حاوی روی میمحلول خاکی و

هاش پایین اثربخشی های با پمرکبات شود. کاربرد خاکی روی، در خاک

رف کودهای حاوی روی در خاک چندان . به طور کلی، مصداردبیشتری 

دهی، بیشترین های هوایی پس از گلپاشی انداماقتصادی نیست و محلول

 تأثیر را در مرتفع نمودن عالئم کمبود روی خواهد داشت.
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 ولی زرد هارگبرگ بین بافت جوان، هایدر کمبود منگنز در برگ 

 بافت رفتن بین از موجب مانند. کمبود شدیدمی باقی سبز مشخص طور یه هارگبرگ

 شود. کلروز بین رگبرگی تا حدی مشابه کمبود روی است.می هارگبرگ بین

 

 
 در متن برگ ناشی از کمبود منگنز لکه های زرد. 71و  41 شکل

های پاشی ترکیبات حاوی منگنز روی اندامکاربرد خاکی و محلول 

شود. این روند هوایی باعث افزایش محصول در درختان دچار کمبود می

ها در هر درخت قابل مشاهده خواهد بیشتر به صورت افزایش تعداد میوه

پاشی بود. یک راهکار رایج، کاربرد منگنز همراه با روی به صورت محلول

  های هوایی است که بر هر دو نوع کمبود غلبه خواهد کرد.روی اندام
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های جوان مس عنصر غیرمتحرک است و بیشترین عالئم روی برگ 

 رنگ شدید تیرگی و نامناسب رشدعالئم رایج کمبود مس شامل شود. دیده می

 شدن باز برای آماده که متورم هایجوانه و هاسرشاخه خشکیدگی ها،برگ

 رنگ ایسبز، قهوه و جوان هایشاخه پوست زیر صمغ در قطرات وجود هستند،

ای ای به رنگ قهوهپنبههای چوبها، ایجاد لکهبرگ و هاجوانه میوه، شدن

  .است هادر سطح یا داخل پوست میوه

 

 
 عالئم کمبود مس در مرکبات. 72و  79 شکل

ها و یا پاشی سولفات مس و یا کالت مس بر روی سطح برگمحلول 

هایی که از شود. در باغتوصیه میهای مس به صورت خاکی استفاده از کالت

شود عالئم های مختلف استفاده میترکیبات مسی برای مبارزه با بیماری

 گردد. کمبود مس تا حدودی مرتفع می
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نیتروژن عنصر اصلی در ساخت اسیدهای آمینه و پروتئین در  

باشد. بنابراین تأمین کافی میزان نیتروژن مورد نیاز گیاه گیاه می

ها و آفات خواهد شد. منجر به افزایش مقاومت گیاهان در برابر بیماری

باعث کاهش مقاومت گیاه در برابر حمالت این عنصر  بودکمبود یا بیش

 .خواهد شدو آفات ها قارچ

 

سریع و استفاده بهتر  گسترشوجود فسفر کافی در محیط ریشه سبب 

شود. فسفر مقاومت گیاه گیاه از آب و دیگر مواد غذایی ضروری گیاه می

 دهد.های خاکزاد افزایش میرا در برابر بیماری

ایی بیشترین نقش را در جلوگیری از پتاسیم در میان عناصر غذ

مین پتاسیم مورد نیاز گیاه . لذا تأها و حمله آفات داردوقوع بیماری

با استفاده از کودهای پتاسیمی و با توجه به نتایج آزمون خاک و گیاه 

تواند باعث مصرف بیش از حد پتاسیم میباشد زیرا بسیار حائز اهمیت می

 این از است ممکن حتی و شده …کلسیم و  کاهش جذب عناصری چون منیزیم،

باشد. تغذیه مطلوب پتاسیمی  داشته گیاه مقاومت بر منفی اثر طریق

منجر به کاهش شدت آلودگی ناشی از نماتدها به ویژه نماتدهای ریشه 

 شود.گرهی در گیاه می

که توسط عوامل  کننده پکتینتجریههای زیمآن ناشی از کلسیم آسیب

. کلسیم نقش مهمی در کاهش دهدشود را کاهش میزا ترشح میبیماری

 های آوندی باکتریایی نیز دارد.بیماری

 

مواد قندی در سطح برگ جمع شده و عوامل  ،در صورت کمبود روی

کاربرد عنصر روی در کنترل . ندشوزا را به سمت گیاه جذب میبیماری

 ( در پرتقال نقش مثبت دارد.Phytophthora nicotiana) گموزبیماری 

به عنوان قارچکش استفاده  مس یک عنصر غذایی گیاهی است که عموما  

صورت مستقیم روی ثیرگذار است که به أها تشود و زمانی بر روی قارچمی

ر شود. از طرف دیگر کمبود مس منجسطح گیاه آلوده به قارچ پاشیده می

شود های محلول میبه اختالل در تولید ترکیبات دفاعی و تجمع کربوهیدرات

شرایط در نتیجه  ،یابدای کاهش میو در نتیجه تولید بافت چوب پنبه

 هابیمارییا شده و مقاومت گیاه در برابر هزا مبرای نفوذ عوامل بیماری

 . یابدکاهش می

خاطر  بود آن در محیط بهش از حد و بیشاین عنصر در صورت مصرف بی

ث کاهش جذب آهن با بسیاری از عناصر مثل منگنز باع آنتاگونیستی خاصیت

ها شده و به طور غیرمستقیم مقاومت گیاهان را در برابر عوامل آن

 .دهدبیمارگر کاهش می

کمبود بر سبب ترشح مقادیر زیادی از ترکیبات مانند قندها و آمینو 

از برای استقرار بسیاری  ترتیب شرایط گیاه شده و به ایناسیدها توسط 

د. شوهای قارچی فراهم میآلودگی

 

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_(%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C)
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رشدی شامل تخم، الرو، دو سن پورگی و کنه بالغ است.  مراحل 

گذاری ، در صورت تخماست های جوان و سبزروی برگ و سرشاخهگذاری تخم

روی برگ معموال  روی سطح باالیی در امتداد رگبرگ میانی و به ویژه روی 

 است. هاگذرانی به صورت تخم روی سرشاخهشود. زمستانگذاشته می دمبرگ

ها ها نیز ممکن است روی برگهای مالیم، جانوران کامل و پورهدر زمستان

 دیده شوند. 

 
مانند(، جنس نر و الف( مراحل مختلف رشدی، تخم )دارای زائده ساقه .79شکل 

 (Panonychus citriماده کنه قرمز مرکبات )

انواع لیمو میزبان ترجیحی این آفت است. پرتقال و گریپ فروت  

گیرند. نارنگی و نارنج کمتر نیز به شدت مورد حمله این آفت قرار می

کند و از های سبز جوان، برگ و میوه حمله میبینند. به شاخهآسیب می

ایجاد نقاط رنگ پریده و زرد در محل کند. تغذیه می هاشیره گیاهی آن

در اثر حمله این . کندمی های برگ میزبان و قاشقی شدن برگپارگی بافت

شود. به ای میمرکبات مانند لیمو نقرهآفت پوست میوه بعضی از انواع 

شود. در مواردی نیز به علت ایجاد ضعف طور کلی موجب بدرنگی میوه می

بیشتر  های جوانروی شاخه آفت. تراکم شوددر دم میوه موجب ریزش آن می

های بهار و پاییز که درجه حرارت مالیم است تراکم جمعیت در ماه. است

 .ن استبیشتر از تابستان و زمستا

 
ها، ( روی الف( سرشاخهPanonychus citriعالیم خسارت کنه قرمز مرکبات ) .75شکل 

 ب( میوه، ج و د( برگ مرکبات

در هزار،  5/1( ®استفاده از سموم آزوسیکلوتین )پروپال 

هزار )در اواخر  در لیتر 2 تخم روی اثر دارای( ®تدیوم) تترادیفون

( ®آپولو) کشی(، کلوفنتزینزمستان، برای سمپاشی زمستانه به منظور تخم

هزار )در اواخر زمستان،  در لیتر 4/1 گذرانزمستان هایتخم کنترل جهت
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 0 (®نئورون) کشی(، بروموپروپیالتبرای سمپاشی زمستانه به منظور تخم

-پروکسیهزار، فن در لیتر 8/1( ®نیسورون) تیازوکسهزار، هگزی در لیتر

درصد  0تا  5/1میت به همراه پروکسیهزار )فن در لیتر 0( ®ارتوس) میت

درصد )سمپاشی  5/0شونده رود( و روغن امولسیونها به کار میعلیه تخم

 زمستانه در اسفند ماه(.
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است. در زمستان تمام حاالت مختلف دیده  گذاری روی برگتخم 

عمدتا  زمستان را به صورت کنه بالغ  .شود ولی فعالیت کندتر استمی

 کند. سپری می

 
الف( کنه بالغ، ب( مراحل مختلف زیستی کنه زنگار مرکبات،  .74شکل 

Phyllocoptruta oleivora 

ای یا مخملی نیز ( به نام کنه نقرهcitrus rust miteری )کنه زنگا 

زند. خسارت میویژه در شمال کشور بهبه انواع مرکبات معروف است و 

ه یاز برگ و میوه تغذ .بیشترین تراکم در اواسط تا اواخر بهار است

های سطحی برگ و میوه تخریب های متعدد، سلولاثر ایجاد زخم بر کند.می

های پرتقال و نارنج در شود. پشت برگباعث ضعف شدید گیاه میشوند و می

و میوه حالت زنگار شده ای روشن( اثر تغذیه این آفت مخملی رنگ )قهوه

در پرتقال و گریپ . شودای مینقره های لیموها و میوهکند. برگپیدا می

ای مایل به ها در حمله شدید قهوهای کمرنگ و میوهها قهوهفروت برگ

های تر از پوست میوهزده ضخیمهای آفتشوند. معموال  پوست میوهسیاه می

 شوند.تر میها نیز کوچکتر و ترشمیوه ،سالم بوده

 
شدن و  ه(: الف( برنزPhyllocoptruta oleivoraخسارت کنه زنگار مرکبات ) .74شکل 

-گریپشدن مایل به سیاه  های شدن لیمو؛ ج( برنزکوچک شدن پرتقال؛ ب( نقره
 پرتقال شدن ایقهوه-هفروت؛ د( برنز

بنزیالت و وردرصد، زینب، کل 85مبارزه با سوسپانسیون دیتان  

استفاده از فنکاپتون نتایج خوبی در کاهش جمعیت این آفت داشته است. 

 (®مایتسان) لیتر در هزار، پیریدابن 5/0( ®نئورون) سموم بروموپروپیالت

فرمول لیتر در هزار ) 2/1( ®ورتیمک) لیتردرهزار، آبامکتین 5/1تا  4/1

 لیترمیلي 251+  آبامكتین لیترمیلي 21: آبامكتین ی و مؤثركاربرد

لیتر در هزار،  5/1( ®ارتوس) میتپروکسیآب(، فن لیتر 011+   روغن

( ®پروپال) لیتر در هزار، آزوسیکلوتین 27/1( ®انویدور) اسپیرودیکلوفن

هزار،  در کیلوگرم 2 (®45-هزار، مانکوزب )دیتام ام در کیلوگرم 0
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در  3/1تا  2/1( ®در هزار، بایفنازیت )فلورامایت 5/1تیازوکسهگزی

در هزار و آزوسیکلوتین  6/1تا  2/1( ®هزار، اسپیرودایکلفن )انویدور

. زمان سمپاشی بر در هزار در کاهش جمعیت آفت مؤثر است 5/1( ®)پروپال

شود. به دلیل سرعت بروز مقاومت این آفت به آگاهی تنظیم میاساس پیش

 شود.  رعایت كشكنه سموم مصرف سموم، تناوب

  



 

41 

 کامپندیوم مرکبات

 

  

ها ی در تمام طول سال فعالیت دارد. تخمدر نواحی گرمسیر 

ها به کمبود رطوبت حساس هستند شوند. تخمروی سطح رویی برگ گذاشته می

 روند. ها از بین میو در شرایط خشک، تعداد زیادی از آن

 
 ( روی برگ مرکباتEutetranychus orientalisمراحل زیستی کنه شرقی مرکبات ) .77 شکل

و به نام کنه مرکبات  این آفت مخصوص مناطق جنوب کشور است 

دیگری از قبیل کرچک،  گیاهان. عالوه بر مرکبات، شودجنوب نیز خوانده می

 پایا نیز به عنوان میزبان آنسویا، بادام، خرما، انار، خرزهره و پا

که لیموترش نسبت به این آفت بسیار حساس است به طوری اند.معرفی شده

شوند. این کنه معموال  در سطح خزان میدچار ها در تراکم باالی آفت، برگ

پردازد که به تدریج به فعالیت می رویی برگ و در امتداد رگبرگ اصلی

سبزردی کند. تغذیه آفت از برگ، باعث های جانبی حرکت میبه سمت رگبرگ

شود ها ایجاد میرنگی در امتداد رگبرگهای کمشود. لکهبرگ می (کلروز)

که کنند به طوریای یا خاکستری تغییر رنگ پیدا میکه به تدریج به نقره

-خشکیدههای رسد و لکهنظر میمتمایل به سفید به سطح زیرین برگ خاکستری
رسد گرد و ای است که به نظر میگونهشود. خسارت بهمیروی برگ ظاهر ای 

های جوان و لطیف، غبار روی برگ را پوشانده است. در صورت خسارت به برگ

شود. در اثر فعالیت این کنه یا های برگ مشاهده میکمی پیچیدگی در لبه

ها شود و یا به مقدار بسیار کم. درختان جوان و نهالتنیده نمیتار 

گیرند و خسارت باعث ریزش شدید برگ این قرار می بیشتر مورد حمله

ها شود. در درختان بارور، خسارت شدید عالوه بر ریزش برگدرختان می

بیشترین تراکم آفت در  شود.باعث ریزش میوه و سرخشکیدگی نیز می

نظمی در آبیاری و تشنگی درخت باعث تشدید ریزش میوه ت. بیتابستان اس

یت نیز ممکن است عالئم شود. در خشکی شدید، تراکم اندک جمعو برگ می

  ایجاد کند. شدیدی

 
 ( روی برگ مرکباتEutetranychus orientalisخسارت کنه شرقی مرکبات ) .78 شکل

های شکارگر در صورت وجود دشمنان طبیعی در منطقه از قبیل سن  

Oriusهای ، کفشدوزکScymnus های شکارگر، تا حد زیادی پسو کنه و تری

از سموم توان میشود. در صورت لزوم به کنترل شیمیایی، خسارت کنترل می

 0( ®میت )سیترازونهزار، بنزوکسی در لیتر 0 (®نئورون) بروموپروپیالت

-هزار و فن در لیتر 75/1تا  5/1( ®نیسورون) تیازوکسدر هزار، هگزی

خسارت  چونهزار استفاده کرد.  در لیتر 0تا  5/1( ®ارتوس) میتپروکسی
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فقط توان ، میشوددیده می در سطح باغ ایلکهبه صورت این آفت معموال  

 سمپاشی کرد.  های آلوده راقسمت
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پوست  زیر یوگاه یمسطح برگ و داخل پارانش یرز گذاریتخم 

. زمستان را به صورت حشره کامل اندنشده یچوب است که هنوز یهایشاخه

نسل در سال تولید  6کند. می سپری دیگر هایخشک و پناهگاه هایبرگ زیر

 کند.می

 
(؛ الف( تخم، ب( Phyllocnistis citrellaمرکبات ) مینوزپروانه  زیستیمراحل  .71 شکل

 د( حشره بالغ شفیره،الرو، ج( 

الروهای جوان خیز جنوب کشور رایج است. بیشتر در نواحی مرکبات 

های سبز جوان شده و با حتی ساقهپس از خروج از تخم وارد بافت برگ و 

و مارپیچی روی برگ ایجاد  های باریک و درازخوردن بافت سبز برگ داالن

های جوان و کاهش سطح ها و خسارت به شاخهپیچیدگی برگ کنند.می

خسارت شدید به صورت ضعف عمومی، . افتداتفاق می فتوسنتزکننده گیاه

خسارت روی  یابد.صول بروز میکاهش مح ها وها و سرشاخهخشکیدگی برگ

هایی در برگ شده و لبه درختان مسن کم است. الروها باعث ایجاد داالن

است که ها بیشترین خسارت در نهالستان. گرددبرگ به سمت باال بر می

ها کند یا در بعضی قسمتها لوله میهای جوان را مانند شتهگاهی برگ

 شود. ریزش برگ میو خشکیدگی موجب 

 
 الف( خسارت اولیه (؛Phyllocnistis citrella) پروانه مینوز مرکبات خسارت .81 شکل

ی شدید، ج( نکروز شدن داالن الروی، د( روی برگ، ب( پیچیدگی برگ و آلودگ

سارت روی میوه خخسارت روی شاخساره جوان، ه( خسارت روی میوه کال، و( 

 رسیده

های آلوده در مدیریت استفاده از کودهای ازته و هرس سرشاخه  

در صورت وجود دشمنان طبیعی  .دتواند به کاهش آلودگی کمک کنزمستان می

 در منطقه، قادر به کنترل این آفت خواهند بود. در آلودگی شدید

درصد  3/1در هزار +  5/1دیفلوبنزورون )دیمیلین(  استفاده از سموم
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( کنفیدورایمیداکلوپراید )، ها و درختان جوان(روغن )برای نهالستان

، ها و درختان جوان(نهالستاندرصد روغن )برای  3/1در هزار +  35/1

 0111لیتر روغن + میلی 311لیتر سم + میلی 25هگزافلومورون )کنسالت( 

دو  و به صورت های تابستانهروی جوانهعالئم  به محض مشاهده لیتر آب

در کنترل این آفت مؤثر است. روز  02تا  01 پاشی به فاصلهنوبت سم

 پاشی ندارند.درختان جوان فاقد جوانه نیاز به سم
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های جوان های جوان یا سرشاخهها معموال  در بافت برگتخم 

شود. های جوان گذاشته میدهنده و یا حتی درون میوهحامل جوانه گل

کند. زمستان را به صورت تخم روی سرشاخه و برگ درختان میزبان سپری می

  تعداد زیادی نسل است.دارای 
کند. می حمله میوه و گل های حاملسرشاخه و هاجوانه به معموال   

شود و جوانه گل های مورد حمله متوقف میاثر تغذیه آفت، رشد شاخه در

ها و یا تشکیل میوه، خسارت روی میوه ریزد. در صورت باز شدن شکوفهمی

ای در قسمت دم میوه است مگر در های چوب پنبهلقهحها و به صورت لکه

های ها نیز لکهمواردی که عالوه بر ناحیه دم میوه، در محل تماس میوه

 شود. ای مربوط به تغذیه تریپس دیده نقره

 
(، ب( خسارت روی Scritrothrips citriالف( حشره بالغ تریپس مرکبات ) .89 شکل

محل تماس میوه، ه( میوه نارس، ج( خسارت روی میوه رسیده، د( خسارت در 

 خسارت روی برگ

 
با خسارت ناشی از ( Scritrothrips citriتفاوت خسارت تریپس مرکبات ) .82 شکل

 بادزدگی مرکبات

  

-در هزار، دی 2تا  5/0ماالتیون )ماالتیون(  سموم استفاده از 

 اسپیروتترامات، هزار در لیتر 2 تا 5/0 غلظت )ددواپ( با کلرووس

 با پراید )موسیپالن( هزار، استامی در لیتر 5/1 غلظت با( موونتو)

 هزار در لیتر نیم کنفیدور و پاشی محلول هزار در کیلوگرم 5/1 غلظت

 آبیاری آب در مصرف صورت به هزار در لیتر یک و پاشی محلول صورت به
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دهی انجام در کنترل این آفت مؤثر است. سمپاشی بالفاصله پس از گل

  رجوع شود. 2برای اطالع از سموم بیشتر به جدول  شود.می
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 سموم پیشنهادی برای کنترل تریپس .2 جدول
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                      آبامکتین

                      اسپینوساد

استامی 

 پراید

                     

                      کنفیدور

                      آکتارا

                      افوریا

                      بیسکایا

                      پروتئوس

                      الروین

                      اویسکت

دی 

 کلروس

                     

                      دی متوات

                      کاراته

                      لوفوکس

 پروکلیم

 فیت

                     

                      کنسالت

                      امامکتین

                      روی آگرو

                      مونتو

                      سیوانتو

                      کروئیزر

 
کنترل  یبرا ییبه تنها کی هر اندنوشته شده یعمود فیکه در رد هاییسم نکته:

 یتوان برخیم شتریداشتن اثر ب یاما برا رندگییآفت مورد استفاده قرار م نیا

که با هم  هاییجدول سم نیدر ا .کرد بیترک گردی سموم با را هاسم نیاز ا

 امکتینآبمثال سم  برای. اندمشخص شده یبه صورت مربع رنگ قابلیت اختالط دارند

کاراته،  الروین، اویسکت، آکتارا، افوریا، پراید،استامیبا  توانیرا م

 .مخلوط نمودروی آگرو و مونتو  امکتین،مکنسالت، ا لوفوکس،
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 سن پورگی و حشره بالغ است. 5مراحل زندگی شامل تخم،  

میزبان و گاهی در هاي جوان ها و برگصورت عمودي روي جوانهرا به هاتخم

 . گذاردمیامتداد رگبرگ اصلی 

 
(؛ الف( تخم، ب( Diaphorina citriمراحل مختلف زیستی پسیل مرکبات ) .89 شکل

 ، ج( حشره بالغسنین مختلف پورگی

 Rutaceae خانواده از جنس چند و Citrus جنس به است الیگوفاژ آفتی 

 شیره از تغذیه با است. کشور مهم مرکبات جنوب آفات کند. ازمی حمله

زند. می خسارت مرکبات درختان به هاجوانه و روي هابرگ پشت در گیاهی

 هاي موردبرگ و شاخه در عسلک ترشح با. شودمی ساقه و برگ بدشکلی باعث

کند. می فراهم دوده مولد هايقارچ فعالیت و رشد براي را زمینه تغذیه،

شود. بیشترین اهمیت و خسارت شدید باعث خزان زودرس و مرگ درخت می

 میوه سبز بیماري مولد باکتري انتقال به دلیل خسارت پسیل مرکبات

  .( است5و  4)توسط حشرات کامل و پوره سن 

 
 (Diaphorina citriخسارت پسیل مرکبات ) .85 شکل

آلوده به اعمال قرنطینه داخلی و جلوگیري از انتقال نهال  

موقع هرس )بعد از برداشت محصول(، انجام اصولی و بهده، مناطق غیرآلو

، رویه کودهاي ازتهرعایت بهداشت باغات، تغذیه بهینه و عدم مصرف بی

استفاده از کارت  و ،منظور پایشبه هاهاي زردرنگ در نهالستاننصب تله

خردادماه، در  )اسفند( تا اواخر آفتزرد چسبنده در زمان شروع فعالیت 

پاشی محلول. شوندتوصیه می درختان تاجمتري در  5/0جهت جنوب و ارتفاع 

درصد، به فواصل  5با غلظت ( ®درختان با کائولین فرآوري شده )سپیدان

قابل  گذاريهفته جهت کنترل حشرات کامل، پوره و ممانعت از تخم 4تا  3

در هزار  5/1( ®یدورکنفایمیداكلوپرید )استفاده از سموم  انجام است.

روه نئونیكوتینوئید )در سال فقط یک بار از این سم یا سایر سموم گ

سموم نئونیكوتینوئیدی نباید در زمان گل استفاده شوند(، استفاده شود/

 5/1( ®فن )آدمیرالپروكسيدر هزار، پیري 5/1( ®فن )آدمیرالپروكسيپیري
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در هزار  4/1كلرفلوآزورون درصد،  5/1در هزار + روغن امولسیون شونده 

 کلوتیانیدین، است( زمانی که غالب جمعیت فعال آفت پوره و تخم)

زمان با اوج جمعیت پوره و حشرات هم در هزار 3/1تا  2/1( ®)دانتوتسو

 مل سموم مؤثرفهرست کا به کنترل جمعیت این آفت کمک خواهد کرد. ،کامل

 آمده است. 3در جدول 
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 سموم پیشنهادی برای کنترل پسیل .9 جدول
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                      آبامکتین

                      اسپینوساد

استامی 

 پراید

                     

                      کنفیدور

                      آکتارا

                      افوریا

                      بیسکایا

                      پروتئوس

                      الروین

                      اویسکت

دی 

 کلروس

                     

دی 

 متوات

                     

                      کاراته

                      لوفوکس

پروکلیم 

 فیت

                     

                      کنسالت

                      امامکتین

                      روی آگرو

                      مونتو

                      سیوانتو

                      کروئیزر

 
کنترل  یبرا ییبه تنها کی هر اندنوشته شده یعمود فیکه در رد هاییسم نکته:

 یتوان برخیم شتریداشتن اثر ب یاما برا رندگییآفت مورد استفاده قرار م نیا

که با هم  هاییجدول سم نیدر ا .کرد بیترک گردی سموم با را هاسم نیاز ا

 امکتینبامثال سم  برای. اندمشخص شده یبه صورت مربع رنگ قابلیت اختالط دارند

پراید، آکتارا، افوریا، الروین، اویسکت، کاراته، استامیبا  توانیرا م

 .امکتین، روی آگرو و مونتو مخلوط نمودملوفوکس، کنسالت، ا
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حشره  تخم، سن الروی، شفیره و حشره کامل است.دارای مراحل  

های تایی، ترجیحا  در میوه 31 الی 2 هایرا به صورت دسته هاماده تخم

هایی که در حال رنگ گرفتن پوست نازک رسیده یا در زیر پوست میوه

دهد. در مناطق معتدل )شمال ایران( زمستان را اغلب به هستند، قرار می

کند اما در مناطق گرمسیری )جنوب حشره کامل سپری میصورت شفیره و گاهی 

 نسل در سال است. 06تا  2فعال است. دارای  سال ایران( در تمام طول

به بسیاری از درختان میوه سردسیری  و فاژ استآفتی بسیار پلی 

کبات شمال به ویژه به نارنگی خسارت کند. در مرگرمسیری حمله میو نیمه

کنند. در اثر الروها از پوست و سپس از گوشت میوه تغذیه می زند.می

ه )زودرسی تغذیه این آفت، میوه زودتر از زمان مقرر تغییر رنگ داد

پوسیدگی و فساد در  .شودمنجر به ریزش میوه می غیرطبیعی( و در نهایت

   آشکار است. محل فعالیت الرو روی میوه کامال  

 
 ( روی مرکباتCeratitis capitateای )خسارت مگس میوه مدیترانه .84 شکل

 كردن معدوم و آوريجمع ها،میوه موقع به و زودهنگام برداشت 

 كنندهفرمون جلب از استفاده با نر حشرات انبوه شكار آلوده، هايمیوه

 با ماده و نر حشرات انبوه شكار ،(هكتار در تله 51 – 25)  مدلورتري

 پروتئین هیدرولیزات و بیولور سراتراپ، هايكنندهجلب استفاده از

پاشی با ماالتیون و استفاده از طعمه (در هكتار تله 011 – 71) مسموم

درصد بسته به  5تا  2در هزار + پروتئین هیدرولیزات  2( ®)ماالتیون

و اوایل  غلظت، در کنترل این آفت مؤثر است. سمپاشی در بهار، تابستان

 مگس دو تا سه روز، یك در آفت که تراكمشود، در صورتیپاییز انجام می

آمده است برای کنترل  4سمومی که در جدول باشد.  فرمونی تله هر در

 شود.پیشنهاد می ایمدیترانه مگس میوه
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 ایسموم پیشنهادی برای مگس میوه مدیترانه .5جدول 
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                          کاسکید

                          اسپینوساد

استامی 

 پراید

                         

                          آوانت

                          پروفنفوس

                          پروتئوس

                          الروین

                          دیازینون

                          دی متوات

                          سایپرمترین

                          تری گارد

                          فن والریت

                          فوزالن

                          آگروترین

                          اتابرون

                          مچ

                          لوفوکس

پروکلیم 

 فیت

                         

                          کنسالت

                          امامکتین

                          ماتریک

                          روی آگرو

                          تاکومی

                          سومی پلیو

                          نیمازال

 
کنترل  یبرا ییبه تنها کی هر اندنوشته شده یعمود فیکه در رد هاییسم نکته:

 یتوان برخیم شتریداشتن اثر ب یاما برا رندگییآفت مورد استفاده قرار م نیا

که با هم  هاییجدول سم نیدر ا .کرد بیترک گردی سموم با را هاسم نیاز ا

مثال سم  برای .اندمشخص شده یبه صورت مربع رنگ قابلیت اختالط دارند

لوفوکس،  تری گارد، آگروترین، الروین،پروفنفوس، پروتئوس، با  پرایداستامی

 .دباشیقابل اختالط مماتریک و روی آگرو  امامکتین، کنسالت،
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 بالغ ماده است. حشره گذارو تخم از نوع جنسی تولیدمثل 

صورت به آن گذرانیزمستان .گذاردمی بدن عقب تخم کیسه در را هاتخم

 شرایط است. در شده گزارش کامل ماده همچنین و 3 و 2 سن هايپوره تخم،

 است.  نسلی 4 تا 3 مازندران

  
  Planococcus citriشپشک آردآلود مرکبات .84 شکل

 

 فاژ است. مرکبات میزبان ترجیحی آن است. به بسیاريآفتی پلی 

به همچنین  گرمسیر،نیمه و گرمسیر طقمنا درختان زراعی، گیاهان از

 آن زند. جمعیتخسارت می هاگلخانه در معتدل مناطق در زینتی گیاهان

بع آن را ناقل بیماری ا. در برخی منبیشتر است ماه شهریور و مرداد در

 اند. دانسته Grapevine Virus A (GVA)ویروسی 

روغن پاشی زمستانه پس از سپری شدن اوج سرمای زمستان و قبل  

کمتر از  %24از بیداری درختان دز مصرف روغن امولسیون شونده بدون آب 

توان از سموم برای کنترل این آفت می. روغن معمولی )آبدار( می باشد

،  ، کونفیدور )همراه با آبیاری (، بیسکایادر هزار(5/0-2) اتیون

، ، دی متواتدر هزار( 5/1-7/1)فن با نام تجاری آدمیرالپروکسیپیری

در  2-5/2) ، ماالتیوندر هزار( 0) ، دیازینوندر هزار(5/0-2) دورسبان

استفاده  زار(در ه  5/1- 75/1)  آپلودبا نام تجاری ، بوپروفزین هزار(

های از شرکت کریپتولموس کرد. کنترل بیولوژیک با خریداری کفشدوزک

 شود.تولیدکننده و استقرار آنها در باغ توصیه می
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 و پورگی مختلف سنین تخم، صورتبه شپشک این گذرانیزمستان 

  نسل در سال دارد. 8است. در شرایط اهواز تا  بالغ حشرات

 

 
 Nipaecoccus viridis شپشک آردآلود جنوب )ساحلی( .88و  87 شکل

فاژ است. در ایران در فارس و جنوب کشور خسارت آفتی پلی 

 گرمسیرينیمه و مناطق گرمسیري از بسیاري در اقتصادي مهم آفت زند.می

 ها،جوانه شاخه، گیاه شامل برگ، ساقه، هايقسمت تمام از .شودمی محسوب

 توقف باعث نتیجه در که نمایدتغذیه می میزبان درختان و ریشه میوه

شود. در شیراز می هاشدن برگ زرد و هامیوه و هاشکوفه ریزش گیاه، رشد

 رود. توت و خرزهره به شمار می از آفات مهم نارنج،

زمستان و قبل روغن پاشی زمستانه پس از سپری شدن اوج سرمای  

کمتر از  %24از بیداری درختان دز مصرف روغن امولسیون شونده بدون آب 

توان از سموم برای کنترل این آفت می. روغن معمولی )آبدار( می باشد

، ، کونفیدور )همراه با آبیاری (، بیسکایادر هزار(5/0-2) اتیون

دی متوات و  ،در هزار( 5/1-7/1) فن با نام تجاری آدمیرالپروکسیپیری

در  2-5/2در هزار(، ماالتیون ) 0در هزار(، دیازینون )5/0-2) دورسبان

استفاده  در هزار(  5/1- 75/1هزار(، بوپروفزین با نام تجاری آپلود ) 

 سموم مصرف گردد و تناوبمیآگاهی تعیین زمان سمپاشی بر اساس پیشکرد. 

 .شود رعایت بایستی
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ویژه پوره سن به صورت تمام مراحل رشدی به گذرانیزمستان 

 سوم نسل و تابستانه بهاره، نسل است: نسل 3دوم است. در دزفول دارای 

 است. گذرانکه زمستان

فاژ است. از آفات مهم درختان زینتی و درختان آفتی بسیار پلی 

 درخت، رشد غذیه این آفت، کاهشمیوه از جمله مرکبات است. در اثر ت

 که است زمانی خسارت شود. بیشترینمشاهده می هابرگ خزان و میوه ریزش

 هارگبرگ روي مرحله این در هاپوره ؛هستند هابرگ روي آفت نابالغ مراحل

 تربزرگ هايشاخه به سن باالتر هايپوره یابند،تجمع می جوان هايساقه و

 بر عالوه .شوندمی مستقر تنه روي بلوغ، مرحله در نهایت در و منتقل

 های مولدقارچ رشد و حشره توسط فراوان عسلک تولید مستقیم، تغذیه

 .دارد درختان باروري کاهش در سهم فراوانی دوده

    

 
 روی مرکبات Icerya purchaseشپشک استرالیایی .19تا  81 شکل

روغن پاشی زمستانه پس از سپری شدن اوج سرمای زمستان و قبل  

کمتر از  %24ن امولسیون شونده بدون آب از بیداری درختان دز مصرف روغ

توان از سموم برای کنترل این آفت می. روغن معمولی )آبدار( می باشد

، ، کونفیدور )همراه با آبیاری (، بیسکایادر هزار(5/0-2) اتیون

، دی متوات و در هزار( 5/1-7/1) فن با نام تجاری آدمیرالپروکسیپیری

در  2-5/2در هزار(، ماالتیون ) 0در هزار(، دیازینون )5/0-2) دورسبان

استفاده  در هزار(  5/1- 75/1هزار(، بوپروفزین با نام تجاری آپلود ) 

های از شرکت ودالیا کنترل بیولوژیک با خریداری کفشدوزک کرد.

 شود.تولیدکننده و استقرار آنها در باغ توصیه می
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های زایی است. ولی حالتی و معموال  زندهتکثیر به طریق دوجنس 

زمستان را معموال   زایی نیز در آن مشاهده شده است.زنده-مخزایی و تتخم

 کند. به صورت پوره سن دو سپری می

-فاژ است که تقریبا  به تمام گیاهان به جز سوزنیای پلیحشره 

شود. جیرفت دیده میدر در مرکبات جنوب و  زند.میبرگان خسارت می

های داخلی دوستدار آب و هوای نیمه گرمسیری و نسبتا  خشک است. در قسمت

های زمین تراکم باالیی دارد. به همین دلیل هرس شاخهدرخت و نزدیک 

 نزدیک به زمین در کنترل آن مؤثر است.

 
  Aonidiella orientalisشرقی مرکباتزرد سپردار  .12 شکل

 

روغن پاشی زمستانه پس از سپری شدن اوج سرمای زمستان و قبل  

کمتر از  %24ن شونده بدون آب از بیداری درختان دز مصرف روغن امولسیو

توان از سموم برای کنترل این آفت می. روغن معمولی )آبدار( می باشد

، ، کونفیدور )همراه با آبیاری (، بیسکایادر هزار(5/0-2) اتیون

، دی متوات و در هزار( 5/1-7/1) فن با نام تجاری آدمیرالپروکسیپیری

در  2-5/2در هزار(، ماالتیون ) 0در هزار(، دیازینون )5/0-2) دورسبان

استفاده  در هزار(  5/1- 75/1هزار(، بوپروفزین با نام تجاری آپلود ) 

 سموم مصرف گردد و تناوبمیآگاهی تعیین زمان سمپاشی بر اساس پیشکرد. 

 .شود رعایت بایستی
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 طوربه ایران، در یابد.ی و دوجنسی تکثیر میاز طریق بکرزای 

در صورتی  .گذراندمی بالغ ماده و 2 سن پوره صورتبه را زمستان معمول

کند. در گذاری میکه زمستان زیاد سرد نباشد، حشره ماده زیر سپر تخم

بسته به شرایط  کند.مناطق خیلی سرد، زمستان را به صورت تخم سپری می

   دارد.نسل  4محیطی تا 

البته باشد، فاژ است ولی میزبان اصلی آن مرکبات میآفتی پلی 

روی برگ، شاخه و  کند.وارد می روی چای و شمشاد نیز خسارت اقتصادی

 تر دربیش و دهدمی ترجیح را مرطوب شرایط شپشک شود. اینمیدیده میوه 

 .شودمی مشاهده درخت سایه هايقسمت

  
  Lepidosaphes beckii سپردار واوی مرکباتخسارت  .15و  19 شکل

 

روغن پاشی زمستانه پس از سپری شدن اوج سرمای زمستان و قبل از  

کمتر از  %24یون شونده بدون آب بیداری درختان دز مصرف روغن امولس

توان از سموم برای کنترل این آفت می. روغن معمولی )آبدار( می باشد

، ، کونفیدور )همراه با آبیاری (، بیسکایادر هزار(5/0-2) اتیون

، دی متوات و در هزار( 5/1-7/1) فن با نام تجاری آدمیرالپروکسیپیری

در  2-5/2در هزار(، ماالتیون ) 0در هزار(، دیازینون )5/0-2) دورسبان

استفاده  در هزار(  5/1- 75/1هزار(، بوپروفزین با نام تجاری آپلود ) 

 سموم مصرف گردد و تناوبمیآگاهی تعیین زمان سمپاشی بر اساس پیش کرد.

 .شود رعایت بایستی
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 گذرانیزمستان زایی است.صورت جنسی و از نوع زندهتکثیر به 

 اواسط از اول نسل هايپوره .است و گاهی سن یک دوم سن هايصورت پورهبه

 .شوندمی ظاهر ماه خرداد اوایل تا اردیبهشت

 گیاهان و مرکبات خصوصبه میوه درختان مهمفاژ و از آفات بسیار پلی 

-می تغذیه میزبان های گیاهاناز برگ .است کشور شمالی هاياستان در زینتی

 مشاهده ها نیزشاخه روي گاهی و هامیوه روي شدید هايآلودگی در اما کند،

 هايشاخه روي هاست. غالبا  قسمت سایر از شدیدتر میوه و برگ روي .شودمی

 متمرکز زیاد تعداد به هابرگ قسمت فوقانی در و شودمی دیده سبز جوان

 .شوداز شپشک می پوشیده درخت سطح تمام در آلودگی شدید گاهی شود.می
 ماند،می باقی آنچه و ریزندمی درختان میوه و برگ باال، هايخسارت در

 و نامرغوب است.  آبکم

 

 
 dictyospermi Chrysomphalusای مرکبات خسارت سپردار قهوه .16و  15 شکل 

روغن پاشی زمستانه پس از سپری شدن اوج سرمای زمستان و قبل  

کمتر از  %24از بیداری درختان دز مصرف روغن امولسیون شونده بدون آب 

توان از سموم برای کنترل این آفت می. روغن معمولی )آبدار( می باشد

، ، کونفیدور )همراه با آبیاری (، بیسکایادر هزار(5/0-2) اتیون

، دی متوات و در هزار( 5/1-7/1) فن با نام تجاری آدمیرالپروکسیپیری

در  2-5/2در هزار(، ماالتیون ) 0در هزار(، دیازینون )5/0-2) دورسبان

استفاده  هزار(در   5/1- 75/1هزار(، بوپروفزین با نام تجاری آپلود ) 

 مصرف گردد و تناوبمیآگاهی تعیین زمان سمپاشی بر اساس پیش. کرد.

 .شود رعایت بایستی سموم
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 ماده یا و دوم سن پوره صورتبه ایران در آن گذرانیزمستان 

 .شودمی دیده تخم تعدادی ،هاماده از سپر بعضی زیر گاهی و باشدمی بالغ

  نسل در سال است. 4تا  2دارای 

های درخت از قبیل برگ، به تمام قسمت از آفات مهم مرکبات است. 

 سبز و جوان هايشاخه واوي، سپردار مانند و کندمی حمله شاخه و میوه

 هايلکه آفت این حمله اثر در .دهدمی ترجیح درخت هايقسمت به سایر را

 هامیوه و هاشدید، برگ در صورت آلودگی ولی شودنمی دیده روي برگ زرد

 شوند.می خشک جوان هايشاخه ریزند ومی

 

 
  Lepidosaphes gloveri الفی سپردار .18و  17 شکل

روغن پاشی زمستانه پس از سپری شدن اوج سرمای زمستان و قبل  

کمتر از  %24امولسیون شونده بدون آب  از بیداری درختان دز مصرف روغن

توان از سموم برای کنترل این آفت می. روغن معمولی )آبدار( می باشد

، ، کونفیدور )همراه با آبیاری (، بیسکایادر هزار(5/0-2) اتیون

، دی متوات و در هزار( 5/1-7/1) فن با نام تجاری آدمیرالپروکسیپیری

در  2-5/2در هزار(، ماالتیون ) 0در هزار(، دیازینون )5/0-2) دورسبان

استفاده  در هزار(  5/1- 75/1هزار(، بوپروفزین با نام تجاری آپلود ) 

 مصرف گردد و تناوبمیآگاهی تعیین زمان سمپاشی بر اساس پیش. کرد.

 .شود رعایت بایستی سموم
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زایی است. ساالنه دارای روش جنسی و از نوع زندهتکثیر به

 نسل کامل و یک نسل ناقص است.  2

فاژ است. عمدتا  برگ )بیشتر در سطح زیرین( و میوه را آفتی پلی 

شود های جوان و باالیی بیشتر دیده میدهد. روی شاخهمورد حمله قرار می

 شود.  تر در مرکبات شمال دیده میشود. بیشندرت روی تنه مشاهده میو به

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Aonidiella aurantiiسپردار زرد مرکبات  .11 شکل

روغن پاشی زمستانه پس از سپری شدن اوج سرمای زمستان و قبل  

کمتر از  %24از بیداری درختان دز مصرف روغن امولسیون شونده بدون آب 

سموم توان از برای کنترل این آفت می. روغن معمولی )آبدار( می باشد

، ، کونفیدور )همراه با آبیاری (، بیسکایادر هزار(5/0-2) اتیون

، دی متوات و در هزار( 5/1-7/1) فن با نام تجاری آدمیرالپروکسیپیری

در  2-5/2در هزار(، ماالتیون ) 0در هزار(، دیازینون )5/0-2) دورسبان

تفاده اس در هزار(  5/1- 75/1هزار(، بوپروفزین با نام تجاری آپلود ) 

 سموم مصرف گردد و تناوبمیآگاهی تعیین زمان سمپاشی بر اساس پیش کرد.

 .شود رعایت بایستی
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 یابد. از طریق بکرزایی تکثیر می  

مرکبات است. ویژه از آفات مهم درختان زینتی و درختان میوه به 

 گیاهی تغذیه شیره از زیادي میزانبه که  هاستپوره تغذیه در اثر خسارت

 خشک جوان هايشاخه و ریزندمی تازه هايباال برگ هايخسارت در. کنندمی

 احتمال مرگ گیاه نیز وجود دارد. و شوندمی

 
 Ceroplastes floridensisای مرکبات شپشک ستاره .911 شکل

 

روغن پاشی زمستانه پس از سپری شدن اوج سرمای زمستان و قبل  

کمتر از  %24یون شونده بدون آب از بیداری درختان دز مصرف روغن امولس

توان از سموم برای کنترل این آفت می. روغن معمولی )آبدار( می باشد

، ، کونفیدور )همراه با آبیاری (، بیسکایادر هزار(5/0-2) اتیون

فن با نام تجاری پروکسیپیری فن با نام تجاری آدمیرالپروکسیپیری

در هزار(، 5/0-2) دورسبان، دی متوات و در هزار( 5/1-7/1) آدمیرال

در هزار(، بوپروفزین با نام  2-5/2در هزار(، ماالتیون ) 0دیازینون )

زمان سمپاشی بر استفاده کرد.  در هزار(  5/1- 75/1تجاری آپلود ) 

 .شود رعایت بایستی سموم مصرف گردد و تناوبمیآگاهی تعیین اساس پیش

.  
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 سال در تمام هاگلخانه در و گرم هوایی و آب شرایط در 

 حشرات و دوم سن پوره صورتبه طبیعی شرایط در را زمستان. است فعال

 بکرزایی شکل به بیشتر ماده گذراند. حشراتنابالغ می ماده کامل

 وجود دارد و از نوع آنهانیز در  جنسی مثل تولید کنند،تولیدمثل می

 سال نسل در 4 تا 2 ایران شمال شرایط و آزاد هواي زایی است. درزنده

 است.  دائمی حشره این مثل تولید هاگلخانه در ولی دارد،

 اینآوری شده است. از روی گیاهان بسیاری از جمله مرکبات جمع 

 حمله .دارد فعالیت میزبان گیاه های سبزو شاخه ساقه ،برگ روي معموال   شپشک

 در درختان هايبرگ و است فوماژین یا دوده بیماري با همراه این آفت

 در که شوندمی خشک و چسبنده کنندمی ترشح هاشپشک چسبناکی که عسلک اثر

 یابد.می کاهش فتوسنتز گیاه نتیجه

 
 (Coccus hesperidum) تن مرکباتشپشک نرم .919 شکل

 

روغن پاشی زمستانه پس از سپری شدن اوج سرمای زمستان و قبل  

کمتر از  %24امولسیون شونده بدون آب  از بیداری درختان دز مصرف روغن

توان از سموم برای کنترل این آفت می. روغن معمولی )آبدار( می باشد

، ، کونفیدور )همراه با آبیاری (، بیسکایادر هزار(5/0-2) اتیون

، دی متوات و در هزار( 5/1-7/1) فن با نام تجاری آدمیرالپروکسیپیری

در  2-5/2در هزار(، ماالتیون ) 0در هزار(، دیازینون )5/0-2) دورسبان

استفاده  در هزار(  5/1- 75/1هزار(، بوپروفزین با نام تجاری آپلود ) 

 سموم مصرف گردد و تناوبمیآگاهی تعیین زمان سمپاشی بر اساس پیشکرد. 

 .شود رعایت بایستی
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دومیزبانه است ولی حاالت جنسی آن به ندرت  این حشره گرچه 

 شود. درشود. در مواردی تخم روی درختچه زینتی اسپیره دیده میدیده می

  .خیز در تمام سال به صورت غیرجنسی روی مرکبات فعال استنواحی مرکبات

 
 (Aphis spiaecola)مراحل مختلف زیستی شته سبز مرکبات  .912 شکل

 

پیچیدگی برگ  ها از شیره گیاهی باعثتغذیه حشره کامل و پوره 

شود. این آفت معموال  در رشد کرده میهای تازه های جوان و برگدر سرشاخه

های آلوده شادابی و حالت چرب بودن کند. برگسطح زیرین برگ فعالیت می

شوند. های آلوده اغلب کوتاه و پیچیده میدهند و شاخهخود را از دست می

در تراکم . شودها متوقف میبینند و رشد آنجوان به شدت آسیب می درختان

که روی  شودهایی میهای کوچک و بدشکلی میوهو میوهباال باعث ریزش گل 

اهمیت خاص این گونه به دلیل انتقال بیماری اند. درخت باقی مانده

 ( است.psorosisپسوروزیس )

 
 روی میزبان اول )اسپیره(( Aphis spiaecola)خسارت شته سبز مرکبات  .919 شکل

 

در هزار،  5/2تا  2ماالتیون )ماالتیون(  سموم از استفاده 

در هزار  4/1در هزار، كلرفلوآزورون   7/1تا  5/1پریمیکارب )پریمور( 

کنترل این آفت برای در هزار  3/1تا  2/1یا کلو تیانیدین )دانتوتسو( 

های انتهایی درصد برگ 25شوند. سمپاشی در صورت پیچیدگی استفاده می

 دور،یکنف د،یپرایاستام سموم از استفادهد. شوها انجام میروی جوانه
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 وانتویس و نیدیانیکلوت مونتو، متوات،ید نون،یازید آکتارا، مور،یپر

 .شودیم هیتوص آفت نیا کنترل یبرا
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  ال به صورت غیرجنسی )بکرزایی( فعالیت دارد.در تمام طول س 

به و درختان به گیاهان مختلفی از جمله گیاهان جالیزی، پن 

  زند.مرکبات خسارت می

 

  
 ( روی مرکباتAphis gossypiiخسارت شته جالیز ) .914تا  915 شکل

 

در هزار،  5/2تا  2ماالتیون )ماالتیون(  استفاده از سموم 

در هزار  4/1، كلرفلوآزورون  در هزار 7/1تا  5/1پریمیکارب )پریمور( 

کنترل این آفت برای در هزار  3/1تا  2/1یا کلوتیانیدین )دانتوتسو( 

های انتهایی روی درصد برگ 25. سمپاشی در صورت پیچیدگی شودتوصیه می

 دور،یکنف د،یپرایستفاده از سموم استاما شود.ها انجام میجوانه

 وانتویو س نیدیانیمونتو، کلوتمتوات، ید نون،یازیآکتارا، د مور،یپر

 .شودیم هیآفت توص نیکنترل ا یبرا
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-غیرجنسی در تمام طول سال به فعالیت میاغلب به صورت  

 پردازد.

زند. ناقل ویروس می های جوان خسارتها، برگ و سرشاخهبه جوانه 

  تریستزای مرکبات است.

 
 (Toxoptera citricidusای مرکبات )شته قهوه. 917 شکل

 

در هزار، پریمیکارب  5/2تا  2ماالتیون )ماالتیون(  سموم 

در هزار یا  4/1رون  در هزار، كلرفلوآزو 7/1تا  5/1)پریمور( 

در هزار در کنترل این آفت  3/1تا  2/1کلوتیانیدین )دانتوتسو( 

های انتهایی درصد برگ 25شوند. سمپاشی در صورت پیچیدگی استفاده می

 دور،یکنف د،یپرایاستفاده از سموم استام شود.ها انجام میروی جوانه

 وانتویو س نیدیانیمتوات، مونتو، کلوتید نون،یازیآکتارا، د مور،یپر

 .شودیم هیآفت توص نیکنترل ا یبرا
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  کند.به صورت بکرزایی تولیدمثل می 

خیز وجود دارد. تغذیه این شته مرکباتاین شته در اکثر نقاط  

شود. همچنین به دلیل ترشح عسلک، های جوان باعث پیچیدگی برگ میاز برگ

کند. همچنین فراهم می (فوماژین) مولد دوده شرایط را برای رشد قارچ

 شوند.دیده، باز نمیهای خسارتشود. غنچههای جوان میباعث بدشکلی شاخه

 ریستزای مرکبات است.این شته ناقل ویروس ت

 
 (Toxoptera aurantiiشته سیاه مرکبات ) .918 شکل

 

در هزار، پریمیکارب  5/2تا  2ماالتیون )ماالتیون(  سموم 

در هزار یا  4/1رون  در هزار، كلرفلوآزو 7/1تا  5/1)پریمور( 

در هزار در کنترل این آفت  3/1تا  2/1کلوتیانیدین )دانتوتسو( 

های انتهایی درصد برگ 25شوند. سمپاشی در صورت پیچیدگی استفاده می

 دور،یکنف د،یپرا یاستفاده از سموم استام شود.ها انجام میروی جوانه

 وانتویو س نیدیانیمتوات، مونتو، کلوت ید نون،یازیآکتارا، د مور،یپر

 .شودیم هیآفت توص نیکنترل ا یبرا
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این حشره روی مرکبات در اغلب طول سال به حالت غیرجنسی  

 تولیدمثل و فعالیت دارد.

های متعددی از گیاهان علفی، روی گونهو فاژ است ای پلیحشره 

  شود.ها دیده میدرختان و درختچه

 
 (Myzus persicae) شته سبز هلو .911 شکل

 

در هزار، پریمیکارب  5/2تا  2ماالتیون )ماالتیون(  سموم 

در هزار یا  4/1رون  در هزار، كلرفلوآزو 7/1تا  5/1)پریمور( 

در هزار در کنترل این آفت  3/1تا  2/1کلوتیانیدین )دانتوتسو( 

های انتهایی درصد برگ 25پاشی در صورت پیچیدگی شوند. سماستفاده می

 دور،یکنف د،یپرایاستفاده از سموم استام شود.ها انجام میروی جوانه

 وانتویو س نیدیانیکلوتمتوات، مونتو، ید نون،یازیآکتارا، د مور،یپر

 .شودیم هیآفت توص نیکنترل ا یبرا
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را شفیره  4سن پورگی )پوره سن  4مل تخم، چرخه زندگی شا 

ها زیر سطح برگ گذاشته نامند( و حشره بالغ است. تخمکاذب نیز می

است. در شرایط مطلوب  4یا  3گذرانی به صورت پوره سن شوند. زمستانمی

  نسل در سال دارد. 4معموال  

 
 (Dialeurodes citri) مراحل مختلف زیستی سفیدبالک مرکبات .991 شکل

 

فاژ است ولی خسارت آن عمدتا  روی مرکبات اهمیت دارد. آفتی پلی 

از قبیل انجیر، انار، زیتون و آلو نیز فعالیت روی درختان دیگری 

کند. عمدتا  در سطح زیر برگ فعالیت دارد. فعالیت این آفت با ترشح می

عسلک فراوان همراه است. آلودگی درختان همراه با سیاهی سطح برگ، 

میوه و سرشاخه همراه است. تراکم جمعیت در مواقعی از سال که رطوبت 

 همچنین اوایل بهار و پاییز باالتر است. و تر است هوا بیش

 
روی برگ، ب( خسارت  ( الف(Dialeurodes citriخسارت سفیدبالک مرکبات ) .999 شکل

 میوه به دلیل رشد قارچ مولد دوده

ها در کنترل این آفت اهمیت رعایت بهداشت باغ و قطع پاجوش 

در پایش و کنترل جمعیت این آفت های زرد چسبنده دارد. استفاده از تله
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 تواند در کنترل آنمی 5استفاده از سموم پیشنهادی در جدول  مؤثر است.

  موثر باشد.

  



 

71 

 کامپندیوم مرکبات

 
 وم پیشنهادی برای کنترل سفیدبالکسم .4 جدول
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                ابرون

                آدمیرال

                آکتارا

                افوریا

                بیس کایا

                پروتئوس 

                اویسکت 

                دی کلروس

                دی متوات

                فن والریت

                کاراته

                مچ

                کروئیزر

                مموری

                کلوتیانیدین

 
کنترل  یبرا ییبه تنها کی هر اندنوشته شده یعمود فیکه در رد هاییسم نکته:

 یتوان برخیم شتریداشتن اثر ب یاما برا رندگییآفت مورد استفاده قرار م نیا

که با هم  هاییجدول سم نیدر ا .کرد بیترک گردی سموم با را هاسم نیاز ا

مثال سم آبرون  یبرا. اندمشخص شده یبه صورت مربع رنگ قابلیت اختالط دارند

قابل اختالط  مموری و کاراته سکت،یاو ا،یسکایب ا،یافور آکتارا، رال،یبا آدم

  .باشدیم
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 زا روی میوه مرکباتمقایسه خسارت عوامل خسارت. 992 شکل
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