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 بیماری های انار در فلوریدا

 آکاال نپال و گری ای واالد 

 دانشگاه فلوریدا، مرکز آموزش و تحقیقات ساحل خلیج ، و بهائوما . اف . ال 

بیماری هایی که توسطططو موامل بیماری زای چارفی فراواو بو ود می آی د، تلدیل به یای از موامل محدود ک  ده 

که به مل  پوسططید ی میوه ، بتی  سططاچه و  –محصططول  –پرورش و تولید میوه انار در فلوریدا شططده اند. هدر رف  

صل مرگ  یاهچه، لاه های میوه و برگ بو ود می آید به طور معمول  شد  –در طول ف ست د .  –ر شاهده ه چابل م

تتش های تحقیقاتی ما بر روی بررسی و مطالعه بیماری های اولیه ایی متمرکز اس  که در فلوریدا بر روی میوه انار 

حادث می شطططود و موامل بیماریزیای دیگری را نیز در بر می  یرد که در تحقیقات بعدی مربوه به مدیری  موامل 

تواند مفید واچع شطططود. ما بروی بافتهای دارای متیی بیماری که در طول بررسطططی ها از بااات انار  مع بیماریزا می 

شاو دادیی. بافتهای تح  تاثیر  شتری ن سیده از طرف پرورش ده د او انار تمرکز بی شدند و نیز نمونه ای ر  –آوری 

ش  –مامل بیمار ر  ساس  که از بافتهای بیمار مورد ک شدند برا ش  و تعیین توالی واچع  سی محیو ک ش ا ریخ  

DNA  ژو های حفظ شده مورد ش اسایی چرار  رفت د. از 

سه ف دین مامل بیماری  سفاریا شامل دو مامل بیمار ر چارفی از خانواده بوتریو شدند که  سایی  ش ا در این مورد 

ز از بر ها تیوتریاوم نیلشدند. دو  ونه کو( بود که از میوه و ساچه  دا  السیودیپلوریا  ونه هایاوم پارووم و)نئونوسی

شدند و یک مامل بیمار ر  سازی  ردید. دیگر و میوه ها  دا  سلب پوسید ی میوه پیلیدییت  راناتی از میوه ها  دا

 ونه چارفی که به راسته دیاپورتالس مربوه بودند به فراوانی از بر ها، ساچه ها و میوه ها  داسازی شدند. تس  های 

این شش بیمار ر بر روی میوه و برگ انار به صورت بسیار تها می ایشگاهی و  لخانه ایی ثاب  کرد که آزم تامیلی

 ممل کرده و بامث بروز لاه بر ی و بتی  و پوسید ی میوه می  ردند. 

عات لتحقیقات تامیلی برای توسطعه برنامه مدیری  تلفیقی بیماریهای انار در حال اناام اسط . تحقیقات شطامل مطا

 ه  مانیتور )پایش( حضططور هر کدام از موامل بیماریزا در بااات در طول فصططل رشططد انار و مطالعات  ه  اناام 

برای مدیری  بیماری اس . مدیری  موثر نیازم د یک کش  های تشخیصی و ش اسایی و ترکیلات چارچ کش موثر 

س . بیماریهایی که تو سی مامل بیمار ر ا ش ا س   صحیح از زی شتر این موامل بیمار ر پدید می آید درک  سو بی

شوند،  این مع ی که مامل بیماری می تواند ف دین تح  م واو ف د فرخه ای ش اخته )پلی سیلیک( ش اخته می 

 فرخه مفون  زائی در هر فصل رشد پدید آورد. 

شتر این موامل بیماری ساچه ها، بر ها، میوه ها( بقای خود را حفظ می ک  د و  را بی شده) بر روی مواد  یاهی آلوده 

تا فرا رسیدو شرایو مسامد برای آااز مادد بیماری در حال  خواب باچی می مان د . بر اساس مشاهدات مزرمه ای 

 امل بیماریزا حساس هست د. و تستهای ک ترل شده، بیشتر ارچام انار ارزیابی شده تا به امروز نسل  به این مو
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( و بارش های فراواو ، برای مامل بیمار ر در طول فصطططل %90-70در ه فارنهای  و رطوب   90-80اچلیی فلوریدا )

کشطط  انار بهی ه بوده و شططرایو مطلوبی را برای توسططعه سططریع بیماری فراهی می آورد. بارش فراواو، به انتشططار 

می ک د و در نتیاه بامث افزایش شیوع اور و در نتیاه درختاو همسایه کمک اسپورهای بیمار ر به شاخه های ما

 بیماری می  ردد. 

در ابتدای فصطططل رشطططد حضطططور ما کشطططر کرده ایی که این موامل بیمار ر به فراوانی بر روی  وانه های سطططالی 

شال شد 1دارند) صل ر سه موچعی  متفاوت در  ،  وانه های  ل در اواخر ژانویه تا مارس از روی2015(. در طول ف

فلوریدا  مع آوری شطططدند و همچ ین دو نقطه در  ور یا و یک نقطه در کارولی ای   وبی نیز نمونه  مع آوری 

شدند، به  سیی  سته تق شد میوه به شش د شد از مرحله  وانه ابتدائی تا ابتدای ر ساس مراحل ر  ردید.  وانه ها بر ا

شده و در اتاق پتست ستریل  سطحی ا شدند. متوه برآو، برخی از  وانه های  ل بر روی محیو صورت  یای اناوبه 

ص ومی برای  ش  م س وادارهای ک شش مامل پکردو ا شدند . تمام  ش   ستاو  ذراو به  وانه زنی ، ک ورهای زم

شدند، این موبیمار ر از هر کدام از مراحل  شاو می دهد که موامل بیمار ر از چلل در مراحلضو لوهی بازیابی   ع ن

 ابتدائی رشد و توسعه میوه حضور داشته اس . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مدارک آلودگی نهفته:1شکل 

 A شطططش مرحله متفاوت از  وانه ی )

 ل انار که به ظاهر سطططالی به نمر می 

( اسططتخراع موامل بیمار ر بر Bرسطط د. 

( بر روی Cروی محیو کش  مص ومی 

 اتاچک پتستیای 
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سه باغ انار در فلوریدای مرکزی برای دیدو متیی بیماری از  شابه،  صورت م هفته هر در  2015ژانویه تا آ وس   به 

ود آمد تریاوم بو لتو ه در اوایل می توسططو  ونه های کوالیاس میوکد. متیی ابتدائی بیماری در تسطط  پایش شططدن

( . این متیی سپس به بر ها، ساچه ها و دیگر ا زای میوه م تقل شده و بامث بو ود امدو لاه ها، متیی 2A)شال 

( دیگر متیی مثل لاه میوه، لاه بر ی ، بتی  برگ، بتی  سر  2Eتا  2Bشله بتی  و ریزش برگ می شوند)شال 

صل  سو تا اواخر ف شدو میوه به تدریج از اوا شد –شاخه و مومیامی  سترش یافته و  -ر در واچع با ترکیلی از انار  

 ا پدیدار می شوند. ریزموامل بیما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (  عالیم بیماری انار:2شکل 
A )توسو  ونه های کولتوتریاوم بر روی کالیاس میوه های در حال رشد ایااد می شود . وز تراکنآ                

Bبوسیله کولتوتریاوم و موامل بیمار ر شله سرکوسپورا پدید می آید .وز و لاه های روی میوه که  تراکن( آ             

Cلاه بر ی که توسو موامل بیمار ر شله سرکوسپورا بو ود می آید ). 

Dی                            ( پیلی دییت رانت 

Eآید . اچه ای که توسو دیاپورتالس و  ونه های کولتوتریاوم پدید می( مرگ  یاهچه س                                           

F . مومیایی شدو میوه که از متیی معمول پیلی دییت رانتی در انتهای فصل رشد اس ) 
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شدند. این شش  شگاهی تس   سیتشاو به ف دین چارچ کش در بررسی های آزمای موامل دیگر همچ ین برای حسا

او در اوزب و اسططااال بودند که برای توانائیشططنیورا فولیاگور، توپسططین، کابریو، یاس، اندفکوپروچارچ کش ملارت از: 

شد نئوفو شدند. تمام بیمارکاهش ر س   ش  ت سیودیپودیا، و  ونه های کولئونریاوم در محیو ک  ر ها به ریاوم ، ال

سطی به پ ساس بودند. اما ت ها به میزاو متو سین ح سی میزاو باالیی به کابریر. فولیاور و ترپ سا شاو   اوزب ح ن

دارند، در حالیاه چارچ کش های کوپروفیاس، اسااال و اندورا در چارچ های تس  شده در شاس  حلقه رشته چارچ 

  رد شدند. ها 

پ ج چارچ کش کابریو، پ اوزب، اسااال، سوئیچ و سوتا برای تعیین میزاو تاثیر  ذاری شرایو مزرمه در ف دین نقطه 

سططه چارچ کش ، کابریو ، لونا اسططپری س و پ اوزب در برابر بیماری های بر ی و میوه تح  رشططد انار تاربه شططدند 

تعیین و هفته به کار  رفته شطططدند. هر ف د چطعاح تحقیقات بیشطططتری برای زما 3تا  2شطططرایو مزرمه ایی در طول 

سب سید. هیچادام  م ا س  تا بتواو به بهترین چارچ کش ر س  و کاربرد چارچ کش مورد نیاز ا از چارچ کش های ت

 2016شده برای استفاده در انار تس  نشده اس . بهرحال، تس  کردو مقاوم  برای ف دین چارچ کش برای سال 

 طراحی شده اس . 

 

 

 

 

 

 

( B( درختاو تیمار شده در ردیر  لو در برابر تیمار نشده در ردیر پستی Aآزموو مزرمه ای چارچ کش : 3شکل 

 با چارچ کش در انتهای فصل رشدار شده میمیوه های ت

شد. به طور معمول  صادی و اثرات پایدار می با ستفاده از ارچام مقاوم برای مدیری  هر بیماری دارای مزی  های اچت ا

شدند، که این مقاوم  ها  100بیش از  ش   سی مقاوم  به موامل بیمارزیای مختلر در فلوریدا ک رچی انار برای برر

الین اصتح شده رشد داده  2000و دو  ونه بیمار ر از بوتریوسفاریاسه بود. بیش از تیوتریاوم شامل مقاوم  به کو

ست د  صادی ه صفات مهی اچت شدند که از بین آنها ارچام مقاوم به بیماری های چارفی و نیز ارچامی که دارای دیگر 

  داسازی شوند. 
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پرورش ده د او در فلوریدا و ایاالت نزدیک به آو اس .  انار یک  یاه با چابلی  تلدیل شدو به کش   ایگزین برای

دیری  م مربوه به   بیماریها تلدیل به بزر ترین مانع برای تولید اچتصادی این محصول شده اند. ساز ار کردو اممال

اسطط . بهداشطط  مزرمه، یک بخش مهی از اسططترات ی های مدیری  بیماری اسطط . فوو  حیاتیبسططیار  امری بیماری

سیار سیستمهای زرامی باچی می مان د. ب سایر  شده در باچیمانده های  یاهی یا در  ش اخته  ی از موامل بیماری زای 

در بااات انار کمک شططایانی می ک د تتش های مربوه به حفظ بهداشطط  به کاهش سطططوح محلی موامل بیماری زا 

حتی به م واو یک برنامه تحقیقاتی، می که می تواند بامث تاخیر در پراک ش مامل بیماری و خود بیماری  ردد. 

سید، پایین  شده ای از مقاوم  و نیز توصیه ایی برای مصرف چارچ کش ر صتح  سطوح ا تواو به  ونه هایی از انار با 

باالبردو کارایی چارچ کش ها کمک کرده و حتی می تواند خطر  بهباغ  آمدو سطوح بیمار ر از طریق حفظ بهداش 

 ها را در  معی  بیمار ر کاهش دهد. مقاوم  به چارچ کش 

هرف د دانش ما پیراموو این بیمار رها اندک و محدود اسططط ، از روی دیگر  یاهاو زرامی که با حفظ بهداشططط  

سان د می  شد به حداچل بر صل ر ضور بیمار ر در مزرمه را در طول ف سته اند میزاو ح زرامی، پرورش ده د او توان

ین نحو می تواو با تمیز کردو بقایای برگ ها ، ساچه ها و میوه رتزرامی پی برد. به بهمای  بهداش  تواو به اهمی  ر

صاح در طول ریزش پاییزه بر ها وچتی که تعداد زیادی از درختاو به  صو س  یاف . مخ های بیمار از باغ به این مهی د

 ، فرا از اطراف درخ  بسیار مهی اسخواب رفته اند و بر های خود را از دس  داده اند، تمیز کردو بقایای برگ ها 

باشططط د. این زماو همچ ین یک زماو ایده آل برای  چلل بیمار ر از فصطططلل موامل مکه ممان اسططط  این بر ها حا

بررسی درختاو  ه  ابتتی شاخه ها به بیماری اس . ما نئوفوریاوم پارودم و  ونه های السیودیپلودیا را از بیشتر 

شاخه های بیمار و دمگل ها می تواند به دمگل در طول نمونه های  سی های خود  دا کرده ایی. ب ابراین، هرس  برر

 حداچل رساندو  سترش بیماری کمک ک د. 

ند و وم اسب سوزانده ششده و در فاصله  یتمام بر ها، ساچه ها و میوه های آلوده می بایس  در سطح باغ  مع آور

ساس چوانین محل دفن مواد آلوده معد شابه، تاهیزاتی که در تماس با موامل بیماری و یا برا صورت م وم  ردند. به 

ند. ابزارهای دستی مورد استفاده برای هرس را می تواو با ود نیز می بایس  تمیز و ضدمفونی شبافتهای بیمار بوده ان

ضدمفونی ک  ده  )مایع سفید ک  ده( ، آمونیوم یک فهارم یا دیگر %1به همراه محلول هیپوکلری  سدیی  %75الال 

 ها، ضدمفونی نمود. 

  :توسو تر مه

 پزشایش اس ارشد  یاه  للی کار مه دس

 


